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รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๓  

วันศุกร์ที่ ๒๔  เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุ ๓๐๑ ตึกบญัชาการ ๑ ทาํเนยีบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข       ประธานการประชุม 

แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    รองประธานกรรมการ  
๒. นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม                  กรรมการ 

และความม่ันคงของมนุษย์         
๓. นายอดิศร  นุชดํารง  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ                 กรรมการ  

สิ่งแวดล้อม แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. 
 

นายอําพล  อังคภากรณ์กุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย                         กรรมการ   
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                  

๕. นายอรุณชัย  พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์             กรรมการ  
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๖. นางวาสนา  เล็กสมบูรณ ์ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ กรมโรงงาน            กรรมการ  
อุตสาหกรรม แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม              

๗. นายธนรรณพ  สมชัยยา  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทม                      กรรมการ  
 อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

๘. นายพินิจ  หิรญัโชติ ผู้แทนแพทยสภา                                               กรรมการ 
๙. รศ.ทัศนา บุญทอง  ผู้แทนสภาการพยาบาล กรรมการ 
๑๐. รศ.จิราพร  ลิม้ปานนท ์ ผู้แทนสภาเภสัชกรรม                           กรรมการ 
๑๑. นางศิริรัตน์  รศัมีโสรัจ             ผู้แทนทันตแพทยสภา               กรรมการ 
๑๒. รศ.สมชาย  วิรยิะยุทธกร ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์                                 กรรมการ 
๑๓. พลเรือเอก ชาญชัย  เจรญิสุวรรณ ผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทย                               กรรมการ 
๑๔. นางสมใจ  ลือวิเศษไพบูลย์  ผู้แทนสภากายภาพบําบัด                                    กรรมการ 
๑๕. นายไพศาล  บางชวด ผู้แทนสภาการสาธารณสุขชุมชน                            กรรมการ 
๑๖. รศ.จันทร์ชัย  เจรียงประเสริฐ ผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดต้ังขึ้น       

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
 
 

กรรมการ 
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๑๗. นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
๑๘. นางอัจฉรา  เชียรวิชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๑๙. นางสาวศรีโสภา  มีเจริญ    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ  
๒๐. นางสุวรรณา  บุญกล่ํา   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                     กรรมการ 
๒๑. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน   ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ  
๒๒. นางมุกดา  อินต๊ะสาร   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   กรรมการ  
๒๓. นายมนตรี  อ่ิมเอก     ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑                          กรรมการ 

๒๔. นายเหรียญ  บุญสําลี   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๓ กรรมการ 

๒๕. ผศ.สุรพงษ์  ปนาทกูล   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๔  กรรมการ 

๒๖. นายพนัส  พฤกษ์สุนันท์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕  กรรมการ 

๒๗. นายสุรพัศ์โยธิน  บูรณานนท์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๖                          กรรมการ 
๒๘. นายสุทธินันท์  บุญมี   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๗  กรรมการ 

๒๙. นางนิสิต  ศักยพันธ์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘  กรรมการ 

๓๐. นายปรีชา  อุยตระกูล   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๙  กรรมการ 

๓๑. นายนพภา  พันธ์ุเพ็ง   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ กรรมการ 

๓๒. นายสุชีพ  พัฒน์ทอง   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๑ กรรมการ 

๓๓. นางกัลยา  เอ่ียวสกุล   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๒ กรรมการ 

๓๔. นายวิชัย  โชควิวัฒน   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓             กรรมการ 
๓๕. นายประทีป  ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ             กรรมการและ   

                                                              เลขานุการ     
๓๖. ผศ.วีระศักด์ิ  พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๗. นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจราชการอ่ืน)      
๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล                 นายกเทศมนตรี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี           กรรมการ 

                                               อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี                                   
๒. นายวีระ  รัตนศิริกุลชัย   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๒                    กรรมการ  

ผู้นาํเสนอข้อมูล 
๑. นายกิจจา  เรอืงไทย    ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. นายณรงค์ศักด์ิ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที ่๑๓ และ ๑๔  

พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๖๔ 
  



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓                  หน้าท่ี  ๓ 
 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายศุภกิจ  ศิรลิักษณ ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข                       ที่ปรึกษา คสช. 

แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๒. นายธีระศักด์ิ จรัสศรีวิสิษฐ ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน                         ที่ปรึกษา คสช.    
แทนปลัดกระทรวงพลังงาน                          

 

๓. นางสาวชมนาด  ศรีสวาสด์ิ              ที่ปรึกษาระบบราชการ                                ที่ปรึกษา คสช. 
แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 

๔. นางสาววรวรรณ  พลิคามิน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สํานักงานสภา ที่ปรึกษา คสช. 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

๕. นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือ พหภุาค ี๒                 ที่ปรึกษา คสช.  
สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

๖. นายชุมพล  เด็จดวง ผู้อํานวยการกองจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนที่ ๙     ที่ปรึกษา คสช. 
กองจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนที่ ๙ 
แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

 

๗. นางทิพย์รัตน์  นพลดารมย์ กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ     
สุขภาพแห่งชาติ 

 

๘. นายเจษฎา  มิง่สมร กรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการ     
สุขภาพแห่งชาติ 

 

๙. นายวัส  ติงสมติร  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

๑๐. นายชวินทร์  ศริินาค ผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  

๑๑. นพ.ศักด์ิชัย  กาญจนวัฒนา เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

๑๒. ผศ.จรวยพร  ศรีศศลักษณ ์ รองผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   

๑๓. นางสาวขจีรัตน์ ปรักเอโก  ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ  

 

๑๔. นางสุภาพรณ์  เชิดชัยภูมิ ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุข เมืองพัทยา  

๑๕. นางสาวพัชรา  อุบลสวัสด์ิ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

๑๖. นายปรีดา  แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

๑๗. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา พนักงาน สช.  

๑๘. นายจารึก  ไชยรักษ์ พนักงาน สช.  

๑๙. นางสาวทิพิชา  โปษยานนท ์ พนักงาน สช.  

๒๐. นางนิรชา  อัศวธีรากุล พนักงาน สช.  

๒๑. นางสาวณนุต  มธุรพจน์ พนักงาน สช.  
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๒๒. นางจุฑามาศ  โมฬี พนักงาน สช.  

๒๓. นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา พนักงาน สช.  

๒๔. นายสมเกียรติ  พิทักษ์กมลพร พนักงาน สช.  

๒๕. นางสาววันเพ็ญ  ทินนา พนักงาน สช.  

๒๖. นางสาวแคทรียา  การาม พนักงาน สช.   

๒๗. นายบัณฑิต  มัน่คง พนักงาน สช.  

๒๘. นายจักรรินทร ์ สมีา พนักงาน สช.   

๒๙. นางสาวนงลักษณ์  ยอดมงคล  พนักงาน สช.  

๓๐. นางสาววิไลวรรณ  สิริสุทธ์ิ พนักงาน สช.  

๓๑. นางสาวยุวลักษณ์  เหมะวิบูลย์ พนักงาน สช.  

๓๒. นางสาววิลัยรัตน์  จั่นเพ้ิง พนักงาน สช.   

๓๓. นางธัญญาภรณ์ บุญแสน พนักงาน สช.  

๓๔. นางสาวศิริเพ็ญ  ก่องแก้วรัศมี พนักงาน สช.  

๓๕. นางสาวอรนิต  อรไชย พนักงาน สช.  

๓๖. นางสาวนวินดา จัดหงษา พนักงาน สช.  

๓๘. นายพรมประสิทธ์ิ  ธรรมกรณ ์ พนักงาน สช.  

๓๙. นางสาวช่อฉัตร  สุนทรพะลนิ           พนักงาน สช.  

๔๐. นางสาวเกศริน  ยศภัทรไพศาล       พนักงาน สช.   

๔๑. นางสาวนันญณัฏฐ  ถุงปัญญา พนักงาน สช.   

๔๒. นางสาวนันทพร  เตชะประเสริฐกุล   พนักงาน สช.   

๔๓. นางสาวสิระกาญจน์  มโนทัศนันท ์ พนักงาน สช.   

๔๔. นางสาวสนทยา  ทิมเรือง พนักงาน สช.   

๔๕. นางสาวธนวรรณ  กรินทร ์ พนักงาน สช.    

๔๖. นางสาววริฎฐา  แก้วเกตุ พนักงาน สช.    

๔๗. นายภัทรพงศ์  ไชยโชค พนักงาน สช.  
 

เริ่มประชุม เวลา  ๑๓.๓๐  น.  

ระเบยีบวาระที่  ๑   เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  
รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ติดภารกิจราชการด่วน จึงได้มอบให้ รองประธาน
กรรมการ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน  และในช่วงท้ายของการประชุม ประธานการประชุมติด
ภารกิจเร่งด่วนเรื่องการระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่  ดังน้ันที่ประชุม คสช. จึงเสนอให้ นายวิชัย  



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓                  หน้าท่ี  ๕ 
 
 

โชควิวัฒ กรรมการสุขภาพแห่งชาติการผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ เป็นประธานการประชุมดําเนินการต่อ
แทนจนเสร็จสิ้นการประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒  ผลการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

นายประทีป  ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม  คสช. ครั้งที่  
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ และเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดเดิมได้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุม  โดยมีแก้ไขรายนามผู้เข้าประชุม คือ นายอรุณชัย  พุทธเจริญ  เป็นผู้ตรวจราชการ 
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๒ จึงเสนอมาเพ่ือคณะกรรมการรับทราบผลการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒      

มติที่ประชุม  รับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่  
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑   (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ (ร่าง) ประกาศรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ชุดที่ ๔ 

  นายประทีป  ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานว่า  
เน่ืองจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดเดิมครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในการ
น้ีคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงได้ดําเนินการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ตามที่
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดไว้  โดยเป็นการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติตาม
มาตรา ๑๓ (๖) กรรมการท่ีมาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๑๓ (๙) กรรมการท่ีมาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมาตรา ๑๓ (๑๐) กรรมการที่มาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และประกาศผลการสรรหาฯ 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ประสานการจัดต้ังคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชุดใหม่ (ชุดที่ ๔) ให้ครบทุกองค์ประกอบตามมาตรา ๑๓ กําหนดไว้ โดยประสานไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
ออกคําสั่งแต่งต้ังกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทั้ง ๕ กระทรวงที่มาจากการพิจารณา
แต่งต้ังโดยนายกรัฐมนตรี  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  ดังมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑ เอกสาร ๑  และได้ประสานไปยังสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข รวมถึง
คณะกรรมการวิชาชีพที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะเพ่ือเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนเป็น
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ขณะนี้ได้รายนามผู้แทนจากสภาวิชาชีพฯ ทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว  สช. ได้ยกร่าง
ประกาศรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๔ เพ่ือเตรียมเสนอเรื่องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓                  หน้าท่ี  ๖ 
 
 

ต่อไป ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๑ เอกสาร ๒  จึงเรียนมาเพื่อคณะกรรมการได้
โปรดรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

 

มติที่ประชุม      รับทราบรายนามคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ เพ่ือให้ประธานกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

๓.๒  ความคืบหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติที่ ๑๐.๑ เรื่อง ส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วง
วัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น 

  นายประทีป  ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เชิญให้ ผศ.วีระศักด์ิ   
พุทธาศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานดังน้ี 
 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓  ในประเด็นที่ ๑ “คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย” เรื่อง “การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การออก

กําลังกายโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๑๐.๑ เรื่อง 

ส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอรายงาน

ความคืบหน้าการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๑๐.๑ เรื่อง ส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรม

ทางกายเพ่ิมขึ้น มีดังน้ี 

  ๑.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติ (๑) รับทราบมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติฯ 

และ (๒) ให้รับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ และสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น เห็นควรให้หน่วยงานทุกภาคส่วนสนับสนุนมติ

ดังกล่าวเพ่ือสานพลังให้เกิดการขับเคลื่อนสู่รูปธรรมและประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างย่ังยืน และเห็นควร

ให้สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความหมายของกิจกรรมทางกายและพื้นที่เล่นแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นต้น ไป

พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 

 ๒.  คณะกรรมการขับเคล่ือนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ได้

ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าของมติ ๑๐.๑ เรื่องการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกาย

เพ่ิมขึ้น ใน ๒ ส่วน ดังน้ี 

         ๒.๑ ติดตามความก้าวหน้าของมติ ๑๐.๑ โดยมีการจัดประชุมหน่วยงานองค์กรภาคีที่เก่ียวข้อง

ที่มีการดําเนินงานตาม Road map พบว่า มีรูปธรรมความสําเร็จเบ้ืองต้นจากการขับเคลื่อนในระดับนโยบายสู่

การปฏิบัติจากทุกภาคส่วน ได้แก่ แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ ที่เสนอโดยกระทรวง



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓                  หน้าท่ี  ๗ 
 
 

สาธารณสุขซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และจัดทําแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดังมี

รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๓.๒  

      ๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เก่ียวข้องกับมติ ๑๐.๑ และมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ “การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกาย” ภายใต้แผนการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓  ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๔ มติ ได้แก่  

       ๑)  มติ ๕ .๑ การจัดระบบและโครงสร้างเพ่ือส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานใน

ชีวิตประจําวัน 

    ๒)  มติ ๙.๒ การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองเพ่ือสุขภาวะ   

    ๓)  มติ ๑๐.๒ การพัฒนาพ้ืนที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา  

    ๔)  มติ ๑๑.๑ การร่วมสร้างสรรค์พ้ืนที่สาธารณะในเขตเมืองเพ่ือสุขภาวะสู่ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมุ่งส่งเสริมบทบาทตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓.  ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ได้รายงานความคืบหน้าการขับเคล่ือนมติที่ ๑๐.๑ เรื่อง ส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น

ตามท่ีกําหนดไว้เรียบร้อยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้ทราบ และให้ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมี

กิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น 

ที่ประชุมมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยสังเขป ดังน้ี     

นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า รายงานความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพฯ ที่นําเสนอมาน้ี หน่วยงาน 
ส่วนใหญ่มีแผนงานแล้ว แต่ยังไม่เห็นผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม เช่น มีแผนสนามเด็กเล่น แต่ยังไม่มีผู้รู้
จัดการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทําลานกีฬา แต่ทุกโรงเรียนมีครูสอนพละศึกษาไม่เพียงพอ ถ้าหากไม่มี
งบประมาณจัดจ้างครู จะสามารถให้ผู้สูงอายุที่เป็นนักกีฬามาเป็นครูสอนแทนได้หรือไม่  นอกจากน้ีควรชวน
สภาหอการค้า หรือบริษัทเอกชนท่ีมีงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาช่วยในการขับเคลื่อน
งาน เพ่ือประหยัดงบประมาณรัฐฝ่ายเลขานุการจึงควรรายงานความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพฯ ให้เห็น
รูปธรรม โดยมีดัชนีช้ีวัดและการติดตามท่ีเป็นระบบ  

นางสมใจ  ลือวิเศษไพบูลย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนสภากายภาพบําบัด มีความเห็นว่า                 
การมีกิจกรรมทางกายน้ันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของกีฬา แต่หมายรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วย การส่งเสริมความรู้ของประชาชนในการออกกําลังกาย จึงอยากเสนอให้มีการจัด



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓                  หน้าท่ี  ๘ 
 
 

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกิจกรรมทางกาย เช่น การมีเส้นทางเดินและทางเช่ือมต่างๆ ที่เหมาะสม มีอากาศที่ดี  
มีการนับจํานวนก้าวจากการเดิน เป็นต้น 

รศ.จิราพร  ลิ้มปานนท์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนสภาเภสัชกรรม  มีความเห็นว่า การ

รายงานผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นตามข้อมติ ซึ่งมีภาคีหลาย 

ภาคส่วนต้องไปทํางานตามความรับผิดชอบ ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐเท่าน้ัน แต่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า ฝ่ายเลขานุการควรเสนอปัญหาและ

ข้อจํากัดอุปสรรคในการขับเคล่ือนมติน้ันๆด้วยว่า ทําไมถึงยังไม่ไปไม่ถึงเป้าหมาย เพ่ือที่ คสช. จะได้ช่วยกันให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการดําเนินงานเป็นไปได้  

นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข รองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม มีความเห็นว่า ความคืบหน้า 

การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขน้ัน ขณะน้ีได้จัดทําโครงการ “ก้าวท้าใจ” เป็นแอพพลิเคช่ัน Virtual 

Run ที่สามารถบันทึกสถิติการเดิน ว่ิง ป่ันที่ไหนก็ได้ เพ่ือรณรงค์ให้คนออกกําลังกาย โดยเร่ิมซีซั่นแรก

ต้ังเป้าหมาย ๔๐๐,๐๐ คน โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเป้าหมายแรก คือ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข และ

อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ก่อน กระตุ้นให้คนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย ออกมาทํากิจกรรมทางกาย

เพ่ิมขึ้น 

 นางมุกดา  อินต๊ะสาร  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นว่า ในระดับพ้ืนที่  

มีหน่วยงานระดับชุมชนหลายหน่วยงาน เช่น สภาองค์กรชุมชน ขบวนกองทุนสวัสดิการชุมชน ถ้าทุกฝ่าย 

ได้ปรึกษาหารืองานกัน สามารถช่วยหนุนเสริมกันได้เพ่ือทําให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

นายนพภา  พันธ์ุเพ็ง  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มีความเห็นว่า 

ปัจจุบันสังคมมีกระแสต่ืนตัวเร่ืองการออกกําลังกายมากขึ้น เช่น จังหวัดอุบลราชธานีมีกิจกรรมงานเดิน ว่ิง ป่ัน 

คึกคักในพ้ืนที่ทุกสัปดาห์ ถือเป็นทิศทางที่ดี ควรสร้างกระแสแบบนี้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และมี

ข้อเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําพ้ืนที่สวนสาธารณะและพ้ืนที่สีเขียวให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เอ้ือต่อ

การออกกําลังกาย นอกจากน้ีในสถานที่ทํางานควรมีการจํากัดการใช้ลิฟท์ เพ่ือกระตุ้นให้คนมีกิจกรรมทางกาย

เพ่ิมขึ้น 

นางศิริรัตน์  รัศมีโสรัจ  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนทันตแพทยสภา มีความเห็นว่า เสนอให้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พัฒนายกระดับศูนย์เด็กเล็กโดยเน้นการส่งเสริมการเล่น

ของเด็กในโรงเรียน มีตัวอย่างของศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดการเรียนรู้โดยการเล่นแบบมี 

EQ พร้อมการออกกําลังกาย โดยใช้หลักสูตรไฮสโคปของ ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง หากมีการขยายผลไปยัง



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓                  หน้าท่ี  ๙ 
 
 

ศูนย์เด็กเล็กอ่ืนๆ จะเป็นเร่ืองที่ดี นอกจากน้ีมีข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขว่า ควรทําโครงการที่สร้าง

กระแสรณรงค์ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการกระตุ้นส่งเสริมการออกกําลัง

กายของประชาชน และส่งเสริมเรื่องการกินอาหารควบคู่กันไปด้วยเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  

นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับข้อเสนอน้ี โดยให้

กรมกิจการเด็กและเยาวชนไปศึกษาเรื่องน้ีอย่างจริงจัง นอกจากน้ียังอยู่ระหว่างทําระบบคลังความรู้เพ่ือ

รวบรวมองค์ความรู้การปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ นํามาใส่ไว้ในคลังความรู้น้ี เพ่ือให้นักสังคมสงเคราะห์ 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) รวมไปถึงนักศึกษาฝึกงานได้นําความรู้เหล่าน้ีไปใช้ในการทํางาน  ขณะนี้

ได้รับการสนับสนุนชุดความรู้จากกรมอนามัย เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังไม่มีข้อมูลจากกรมอ่ืนๆ จะประสานความ

ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบความคืบหน้าผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติที่ ๑๐.๑ เรื่อง 

ส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น และมอบหมายฝ่ายเลขานุการนําข้อเสนอแนะไป

พิจารณาดําเนินการต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

๔.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ และ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 นายประทีป  ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เชิญให้ นายณรงค์ศักด์ิ 
อังคะสุวพลา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ และ ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๖๔  และ  
ผศ.วีระศักด์ิ  พุทธาศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานดังน้ี  

 ๑.  ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้ในการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
(คจ.สช.) คณะหน่ึงมีจํานวนตามท่ี คสช. กําหนด โดยให้แต่งต้ังจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งมิได้เป็น
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐในอัตราส่วนที่ คสช. กําหนด ทั้งน้ีผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐจะต้องมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจํานวนกรรมการตามที่ คสช. กําหนดไว้ 

 ๒.  ในการประชุม คสช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
แต่งต้ัง นายณรงค์ศักด์ิ อังคะสุวพลา จากผู้แทนด้านวิชาการวิชาชีพ เป็นประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และมีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ มี
องค์ประกอบของกรรมการจํานวนไม่เกิน ๒๐ คน โดยมีสัดส่วนจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งมิได้เป็น
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี ผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ
จํานวนกรรมการตามที่ คสช.กําหนดไว้ และมีหน้าที่และอํานาจตามเสนอ และมอบหมายให้ประธานกรรมการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓                  หน้าท่ี  ๑๐ 
 
 

และเลขานุการ พิจารณารายช่ือกรรมการให้ครบตามสัดส่วนและจํานวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ เสนอต่อ คสช. เพ่ือพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป น้ัน 

 ๓.  บัดน้ี ประธานกรรมการและเลขานุการ ได้ยกร่างรายช่ือกรรมการตามสัดส่วนและจํานวน
องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ คสช. กําหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ 

  จึงเรียนมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ และ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ตามท่ีเสนอ 

ที่ประชุมมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยสังเขป ดังน้ี     

  นายวิชัย  โชควิวัฒน  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓  ประธานการ

ประชุม  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตามวิธีปฏิบัติของการแต่งต้ังองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ภายใต้ 

คสช. ซึ่งนํารูปแบบของประเทศอังกฤษมาใช้ โดยจะมอบให้ประธานกรรมการทําหน้าที่ในการพิจารณา

องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดน้ันๆ เพ่ือให้ทํางานเป็นทีมเดียวกัน อันจะส่งผลให้งานประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ซึ่งขณะน้ีได้ นายณรงค์ศักด์ิ อังคะสุวพลา เป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  

ครั้งที่ ๑๓ และ ๑๔  พ.ศ. ๒๕๖๓– ๒๕๖๔ แล้ว  อีกประเด็นหน่ึง คือ มีข้อสังเกตว่า แต่เดิมจะใช้คําว่า 

“อํานาจและหน้าที่” แต่ สช. ใช้คําว่า “หน้าที่และอํานาจ” เพ่ือเน้นว่าต้องมีการกําหนดหน้าที่ก่อนแล้วจึงจะ

มีอํานาจดําเนินการ 

  นายอดิศร  นุชดํารง  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นว่า  ขอให้แก้ไขรายช่ือ 

ในลําดับที่ ๑.๑๓ โดยแก้ไขช่ือหน่วยงานให้ถูกต้องเป็น “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

มติที่ประชุม    เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ และ ๑๔ พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  

๕.๑   รายงานสรุปผลการจัดและมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที ่๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒   

  นายประทีป  ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เชิญให้ นายกิจจา  
เรืองไทย ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานว่า   

 ๑.   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายกิจจา เรือง
ไทย ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน เป็นประธานกรรมการ  ขอรายงานสรุปผลการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้ประเด็นหลัก “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอน
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เวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน ๒,๒๘๑ คน ในที่น้ีเป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติจาก ๒๕๔ กลุ่มเครือข่าย (Constituencies) จํานวน ๑,๑๔๑ คน หรือ ร้อยละ ๕๐ ของจํานวนผู้เข้า
ประชุมทั้งหมด เกิดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพชาติมีฉันทมติ
ร่วมกัน จํานวน ๔ มติ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑ เอกสาร ๑ 

 ๒.  นอกจากน้ียังได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่
ผ่านมา จํานวน ๙ มติ  เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ใน ๖ ประเด็น อาทิ  
ประเด็นเกษตร อาหารปลอดภัย และความปลอดภัยทางถนน ประเด็นการรู้เท่าอย่างสร้างสรรค์  รู้ทันอย่างเข้าใจ
... เด็กไทยกับโลกออนไลน์ เป็นต้น และกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในงานที่น่าสนใจ   

 ๓.  สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดทํารายงานสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๑ 
เอกสาร ๒ จึงเสนอมาเพ่ือคณะกรรมการ 

๑)  รับทราบผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒)  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จาํนวน 

๔ มติ ได้แก่ 
     มติ ๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทําให้สังคมไทยไร้แรใ่ยหิน 

มติ ๒ วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 
มติ ๓ รวมพลงัชุมชนต้านมะเร็ง 
มติ ๔ การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

 ๓)  มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (คมส.) พิจารณาดําเนินการ และนาํมารายงานให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับทราบความ
คืบหน้าต่อไป 

๔)  ให้ความเห็นชอบให้ เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔ 
มติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติที่
เก่ียวข้องต่อไป   

๕)  มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องได้รับทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในส่วนของมติ
ที่เก่ียวข้องตามท่ีเห็นสมควร 

 ที่ประชุมมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยสังเขป ดังน้ี    

 นางมุกดา  อินต๊ะสาร  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นว่า จากประสบการณ์

เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด กระบวนการรับฟังความเห็นต่อระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกับ

สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัด การเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จนมาถึงการนําเสนอผลการจัดงานต่อ 

คสช. ในที่ประชุมน้ี จึงขอช่ืนชมการทํางานของ คจ.สช. ตลอดกระบวนการ  
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 นายนพภา  พันธ์ุเพ็ง  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ สอบถามว่า 

การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้สถานที่ที่เมืองทองธานี กับศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 

มีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันอย่างไร  

 นายกิจจา  เรืองไทย ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้

ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๒ สถานที่น้ี มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน คือ เมืองทอง

ธานีมีข้อดีในแง่ของการจัดการพ้ืนที่อยู่ภายในบริเวณช้ันเดียวกัน แต่ช่วงวันจัดงานตรงกับงานมหกรรมสินค้า 

OTOP ทุกปี ทําให้ผู้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติบางส่วนไปเดินงาน OTOP ไม่เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาฯ   

สําหรับศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ซึ่งเดิมคาดว่า จะได้ภาคีภาครัฐเข้ามาร่วมงานมากข้ึน แต่ผลที่ออกมาก็ไม่มากนัก 

และการบริหารจัดการพ้ืนที่ค่อนข้างยาก เน่ืองจากใช้พ้ืนที่จัดงานรวม ๕ ช้ัน กิจกรรมกระจายกันอยู่แต่ละช้ัน

ทําให้ภาคีอาจเกิดความสับสน ซึ่งหลังจากจัดสถานท่ีแห่งน้ีเป็นปีที่ ๒ ภาคีก็เริ่มปรับตัวได้มากขึ้น การจัดการ

ด้านอาหารมีความหลากหลาย อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าที่เมืองทองธานี 

 รศ.จันทร์ชัย  เจรียงประเสริฐ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดต้ังขึ้น                 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  มีความเห็นว่า ก่อนอ่ืนขอช่ืนชม คจ.สช. ในการจัดสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ จากประสบการณ์เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นเวลา ๘ ปีติดต่อกัน เห็นว่าที่น่ังของสมาชิก

สมัชชาฯ จากภาควิชาการ (MK) ว่างเป็นจํานวนมาก ส่วนหน่ึงอาจเนื่องมาจากเวลาที่นักวิชาการเสนอ

ความเห็นก็มักจะถูกสมาชิกสมัชชาฯจากเครือข่ายพ้ืนที่ตีประเด็นให้ข้อเสนอนั้นตกไป ควรมีการทบทวนสมาชิก

สมัชชาภาควิชาการท่ีตรงกลุ่มเป้าหมายกับแต่ละเรื่อง ให้ภาควิชาการเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนด้านวิชาการ

อย่างแท้จริง  

นางศิริรัตน์  รัศมีโสรัจ  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนทันตแพทยสภา มีความเห็นว่า ต้อง

สื่อสารให้ชัดเจนกับสมาชิกสมัชชาฯ ภาควิชาการว่าเขาต้องให้ความเห็นในประเด็นเรื่องใดบ้าง ต้องเข้าร่วม

ประชุมในห้องใดบ้างจะทําให้ได้ประโยชน์มากขึ้น     

นายนพภา  พันธ์ุเพ็ง  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มีความเห็นว่า

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจัดได้ดี เปิดกว้างให้สมาชิกสมัชชาฯ ได้เรียนรู้  มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดการให้คน

แต่ละกลุ่มเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมเพ่ือดึงดูดให้คนเข้าร่วมอย่างคึกคักในแต่ละกิจกรรม บางคร้ังผู้เข้าร่วมงานมี

สนใจหลายหัวข้อ แต่เวลากิจกรรมนั้นชนกัน บางห้องแน่น บางห้องว่าง ดังน้ันควรมีการจัดการให้มีผู้เข้าร่วม

งานกระจายไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานให้ครอบคลุม 

นายวิชัย  โชควิวัฒน  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ ประธานการ

ประชุม มีความเห็นว่า   กระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจําลองรูปแบบมาจากสมัชชาองค์กรอนามัย

โลกซึ่งมีตัวแทนแค่ภาครัฐและภาควิชาการเท่าน้ันที่เข้าร่วม ส่วนของประเทศไทยสามารถสร้างเครือข่ายภาค

ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ทําให้เกิดความเข้มแข็งซึ่งเป็นเรื่องที่ดี จึงควรสร้างสมดุล Healthy 
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Participatory Policies Process  ในส่วนของการรายงานความก้าวหน้าการขับเคล่ือนมติฯ ส่วนใหญ่เน้น

กระบวนการ (Process) และผลที่เกิดขึ้น (Output) จึงควรมีการรายงานให้เห็นผลลัพธ์ (outcome) และ

ผลกระทบ (impact) ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเห็นชอบต่อมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 

๑) เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๔ มติ  
๒) มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคล่ือนและติดตามการดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ (คมส.) พิจารณาดําเนินการ โดยนําข้อเสนอแนะจากกรรมการไปพิจารณาร่วมด้วย และนํามารายงาน
ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรับทราบความคืบหน้าต่อไป 

๓)  เห็นชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔ มติ ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 

๔) มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องได้รับทราบ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในส่วนของมติ
ที่เก่ียวข้องตามท่ีเห็นสมควร 

๕.๒  แต่งต้ังประธานกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการสรรหาผูท้รงคณุวุฒิเพือ่แต่งต้ังเป็น
กรรมการบริหารสาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ แทนคนเดิมที่จะครบวาระตามมาตรา ๓๗ 

  นายประทีป  ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เชิญให้ ผศ.วีระศักด์ิ  
พุทธาศรี  ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้รายงาน ซึ่งได้รายงานดังน้ี 
  ๑.  ตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คบ.)  โดยมีหน้าที่และอํานาจในการกําหนดนโยบาย 
และกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ให้เกิดการจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 
  ๒.  คบ. ชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒ เอกสาร ๑ ทั้งน้ีประธาน คบ. ซึ่งเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะครบวาระ
การดํารงตําแหน่งก่อน ขณะนี้ประธาน คบ. คนปัจจุบัน (นายณรงค์ศักด์ิ อังคะสุวพลา) ได้พ้นจากการเป็นประธาน 
คบ.  เน่ืองจากพ้นจากการเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา แต่ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ประธาน คบ. ต่อไปได้จนกว่าจะมีประธาน คบ. คนใหม่ ตามระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย
การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุม และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒ เอกสาร ๒    
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  ๓.  เมื่อมีการจัดต้ังคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ชุดใหม่แล้ว ซึ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ ๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ในการน้ี คสช. จึงมีหน้าที่และอํานาจในการแต่งต้ังประธาน คบ. คนใหม่ เพ่ือให้งานของ 
คบ. ดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
  ๔.  นอกจากน้ี ตามมาตรา ๓๗ (๓) กําหนดให้มี คบ. ที่แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกิน ๕ คน และ
ในวรรคท้าย กําหนดให้ดําเนินการตามระเบียบที่ คสช. กําหนด ซึ่ง คสช.ได้ออกระเบียบว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังมีรายละเอียด
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕.๒ เอกสาร ๓  และตามระเบียบดังกล่าว ในข้อ ๖ กําหนดให้ คสช. แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจตามที่
กําหนดไว้  และในข้อ ๗ กําหนดให้ คสช. มีสิทธิเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ต่อประธานอนุกรรมการสรรหาฯ 
พร้อมข้อมูลประวัติและความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือตามแบบที่แนบท้ายระเบียบน้ี และในการเสนอช่ือให้
กรรมการเสนอได้ด้านละไม่เกิน ๑ คน และผู้ถูกเสนอช่ือคนหน่ึงให้เสนอลงได้เพียงด้านเดียว ทั้งน้ี ภายในระยะเวลา
ที่ คสช.กําหนด 
 จึงเสนอมาเพ่ือคณะกรรมการได้พิจารณา 
  ๑)  เสนอช่ือกรรมการสุขภาพแห่งชาติผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังเป็นประธาน คบ. คนใหม่    
  ๒)  เสนอช่ือกรรมการสุขภาพแห่งชาติในแต่ละองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังอนุกรรมการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร ตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่ง
ประกอบด้วย 
     ๒.๑) ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานอนุกรรมการ 
     ๒.๒) อนุกรรมการ ประกอบด้วย  
           (๑)  กรรมการที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๑ คน  
    (๒)  กรรมการที่มาจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือผู้แทนคณะกรรมการ  
  วิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ จํานวน ๑ คน  
   (๓) กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ คน  
   (๔) กรรมการที่มาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน จํานวน ๑ คน  
 โดยเสนอช่ือกรรมการผู้ที่เหมาะสมและลงมติให้ความเห็นชอบ  
 ๓) กําหนดระยะเวลาในการเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิได้ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  และมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ปิดรับการเสนอช่ือ และจัดทําบัญชี
รายช่ือ ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับเลือกในแต่ละด้าน ด้านละ ๒ คน เสนอต่อ คสช. เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
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  ที่ประชุมดําเนินการเลือกประธานกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ัง
เป็นกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติฯ ดังน้ี 

  นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ  เ ส น อ ใ ห้  น า ย วิ ชั ย  
โชควิวัฒน  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ เป็นประธานกรรมการบริหาร 
เน่ืองจากมีประสบการณ์ทํางานเป็นประธานกรรมการบริหารมาแล้ว ๒ วาระ  

  นางมุกดา  อินต๊ะสาร  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และรศ.ทัศนา บุญทอง กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนสภาการพยาบาล  เห็นด้วยกับการเสนอช่ือ นายวิชัย โชควิวัฒน  เป็นประธาน
กรรมการบริหาร                   

   นายนพภา  พันธ์ุเพ็ง  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐ มีความเห็นว่า 
ขอให้ที่ประชุมยกมือลงคะแนนเลือกประธานกรรมการบริหาร 

   นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม  เสนอว่า ขอให้ที่ประชุมยกมือ
ลงคะแนนเลือกประธานกรรมการบริหาร 

 นายประทีป  ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งที่ประชุมทราบว่า 
มีกรรมการสุขภาพแห่งชาติจํานวน ๓๕ คน ตามจํานวนผู้เข้าประชุมเลือกนายวิชัย โชควิวัฒน  กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๓ เป็นประธานกรรมการบริหาร 

        ในลําดับต่อมา นายประทีป  ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เสนอ
ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารฯ ไปทีละด้าน ดังน้ี 

นายธนรรณพ  สมชัยยา  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ  แจ้งที่ประชุมทราบว่า จากการหารือกับ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรี 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กรรมการสุขภาพแห่งชาติ แล้วนั้น สรุปว่า เสนอให้ 

นายธนรรณพ  สมชัยยา ซึ่งเป็นกรรมการที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการสรรหาฯ   

นางสมใจ  ลือวิเศษไพบูลย์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนสภากายภาพบําบัด เสนอให้  

รศ.ทัศนา บุญทอง ซึ่งเป็นกรรมการที่มาจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือผู้แทนคณะกรรมการ 

วิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ เป็นอนุกรรมการสรรหาฯ   

นางมุกดา  อินต๊ะสาร  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้  นางปิติพร จันทรทัต  

ณ อยุธยา  ซึ่งเป็นกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการสรรหาฯ เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์

ความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม        

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓                  หน้าท่ี  ๑๖ 
 
 

นายนพภา  พันธ์ุเพ็ง  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๑๐  เสนอให้    

นายสุทธินันท์  บุญมี ซึ่งเป็นกรรมการที่มาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน  เป็นอนุกรรมการสรรหาฯ เน่ืองจาก

เป็นผู้มีประสบการณ์ทํางาน เคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ และปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ

เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๗  

 ที่ประชุมยกมือลงคะแนนเลือกอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารฯ 

ตามรายช่ือที่เสนอมา  

นายวิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓  มีความเห็นว่า 

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองมติแต่งต้ังประธานกรรมการบริหาร และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหา

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนคนเดิมที่จะครบ

วาระตามมาตรา ๓๗  เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการเร่งดําเนินการต่อไป  

นายวัส  ติงสมิตร  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีความเห็นว่า การรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระน้ี ควรนําไปจัดไว้ในระเบียบวาระอ่ืนๆ เป็นระเบียบวาระที่ ๖.๒              

 นายประทีป  ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งที่ประชุม

ทราบว่า ฝ่ายเลขานุการจะจัดส่งแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้กับกรรมการสุขภาพแห่งชาติทุกท่านอีกครั้ง 

และมีระยะเวลา ๓๐ วัน ในการเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิฯ                     
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งต้ังประธานกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แทนคนเดิมที่จะครบวาระตามมาตรา 
๓๗ ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบแต่งต้ังให้ นายวิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
เขต ๑๓  เป็นประธานกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคนใหม่  
 ๒. เห็นชอบแต่งต้ังกรรมการสุขภาพแห่งชาติในแต่ละองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ัง
อนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร ตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งประกอบด้วย 
      ๑) ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานอนุกรรมการ 
      ๒) อนุกรรมการ ประกอบด้วย  
            (๑) นายธนรรณพ สมชัยยา กรรมการที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              (๒) รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง กรรมการที่มาจากผู้แทนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือผู้แทน
คณะกรรมการ วิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
              (๓) นางปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
              (๔) นายสุทธินันท์ บุญมี กรรมการที่มาจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓                  หน้าท่ี  ๑๗ 
 
 

 ๓. เห็นชอบระยะเวลาในการเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิได้ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ปิดรับการเสนอช่ือ และจัดทํา
บัญชีรายช่ือ ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับเลือกในแต่ละด้าน ด้านละ ๒ คน เสนอต่อ คสช. เพ่ือพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ ปฏิทินการประชุม คสช. ปี ๒๕๖๓ และนัดหมายครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๓) 

 นายประทีป  ธนกิจเจริญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แจ้งที่ประชุมทราบ
ว่า เพ่ือการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นระบบ 
ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอปฏิทินการประชุม คสช. ปี ๒๕๖๓ และกําหนดนัดหมายการประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓  ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   จึงเสนอมาเพ่ือคณะกรรมการได้โปรด
พิจารณาเห็นชอบปฏิทินการประชุม คสช. ปี ๒๕๖๓ และนัดหมายการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   

 ที่ประชุมมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ โดยสังเขป ดังน้ี   

 นายพินิจ  หิรัญโชติ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนแพทยสภา มีความเห็นว่า ขอให้ฝ่าย
เลขานุการส่งกําหนดการระเบียบวาระประชุมทางไลน์กลุ่ม คสช. อีกช่องทางหน่ึง จากปฏิทินการประชุม คสช. 
ปี ๒๕๖๓ จะให้ได้ทราบวันและเวลาที่กําหนดไว้ล่วงหน้า แต่สถานที่ประชุมน้ันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปใน 
แต่ละคร้ัง  

มติที่ประชุม เห็นชอบปฏิทินการประชุม คสช. ปี ๒๕๖๓ และนัดหมายการประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    

  ๖.๒ การรับรองมติการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

 นายวัส  ติงสมิตร  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอที่ประชุมว่า เน่ืองจากการประชุม
ครั้งน้ีมีหลายระเบียบวาระที่ต้องเร่งดําเนินการ ได้แก่ (๑) การออกประกาศ คสช. เรื่องรายนามคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๔  (๒) การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ และ ๑๔ พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (๓) แต่งต้ังประธานกรรมการบริหาร และ (๔) การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรง 
คุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนคนเดิมที่จะครบวาระตาม
มาตรา ๓๗  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองมติการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในครั้ง เพ่ือให้ 
ฝ่ายเลขานุการเร่งดําเนินการต่อไป  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับรองมติการประชุม คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ทุกระเบียบวาระและมอบ
ให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการต่อไป  



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓                  หน้าท่ี  ๑๘ 
 
 

 ๖.๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของ คสช.  

นายพินิจ  หิรัญโชติ กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนแพทยสภา เสนอต่อที่ประชุมว่า  เรื่อง

กิจกรรมทางกายน้ัน มีเด็กชาวบ้านไปออกกําลังกายในน้ํา เล่นนํ้าแล้วจมนํ้าตาย คนรวยเล่นนํ้าในสระ  

คนยากจนเล่นนํ้าในพ้ืนที่สาธารณะ ถ้าเกิดนํ้าหลากก็ทําให้เสียชีวิต เด็กยากจนไม่มีโอกาสได้ฝึกเรียนว่ายนํ้าเพ่ือ

ป้องกันตัวเอง รวมถึงการฝึกหัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้ัมหัวใจกู้ชีวิต กรณีฉุกเฉิน (CPR : 

Cardiopulmonary resuscitation) จากสถานการณ์ปัญหาเด็กจมนํ้าตายน้ี จึงเสนอให้มีการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องน้ี 

 นายวิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ ประธาน 

การประชุม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เรื่องน้ีมีความสอดคล้องกับงานที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ทําอยู่  โดย สสส.ทําโครงการสระว่ายนํ้าเคลื่อนที่ มี ๓ แบบ คือ สระนํ้าแบบที่ ๑ ขุดดินแล้ว

คลุมพลาสติก แบบที่ ๒ ทําโครงเหล็กแล้วคลุมพลาสติก และแบบที่ ๓ ใช้ริมนํ้าลําคลองทํากระชังเป็นสระ

สะอาด ซึ่งใช้งบประมาณไม่มาก เมื่อเทียบกับการก่อสร้างสระว่ายนํ้าถาวร  อีกประเด็นหน่ึง คือ การป้ัมหัวใจกู้

ชีวิต กรณีฉุกเฉิน เป็นงานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ดําเนินการอยู่แล้ว  

นางศิริรัตน์  รัศมีโสรัจ  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนทันตแพทยสภา มีความเห็นว่า กระทรวง

สาธารณสุขได้ทําเรื่องเด็กจมนํ้าไปมากพอสมควรแล้ว มีการสอนว่ายนํ้าให้กับเด็กในชุมชน โดยทําความร่วมมือ

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางนิสิต  ศักยพันธ์  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๘ มีความเห็นว่า 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ได้มีมติสมัชชาฯ จังหวัดเรื่อง การป้องกันเด็กจมนํ้าตาย มีมติให้โรงเรียนฝึกเด็ก

ว่ายนํ้าเป็นต้ังแต่เล็ก บางโรงเรียนที่มีศักยภาพสร้างสระว่ายนํ้า โดยครอบครัว โรงเรียน ชุมชนทําร่วมกัน 

นายพนัส  พฤกษ์สุนันท์  กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเขต ๕ เสนอต่อที่

ประชุมว่า เน่ืองจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีจํานวนมาก จึงเสนอให้ คสช. ชุดใหม่กําหนดเป้าหมาย 

คัดเลือกประเด็นเด่น/มติสมัชชาฯ ที่มีความสําคัญเร่งด่วน จํานวนไม่เกิน ๑๐ เรื่อง เพ่ือเร่งรัดการผลักดัน

นโยบายและการขับเคลื่อนให้เห็นผลรูปธรรม รวมทั้งพิจารณาประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่จําเป็นต้องเฝ้าระวัง  

เช่น PM 2.5 ,การระบาดของไวรัสโคโรน่า  เป็นต้น 

นายวิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เขต ๑๓ ประธาน 

การประชุม มีความเห็นว่า ขอให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะของ นายพนัส  พฤกษ์สุนันท์ กรรมการสุขภาพ

แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๓                  หน้าท่ี  ๑๙ 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของ คสช. ได้แก่  
  ๑. การให้ความสําคัญพิจารณาประเด็น เด็กจมนํ้าเสียชีวิต และการทํา CPR  
  ๒. การคัดเลือกประเด็นเด่น/มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีความสําคัญเร่งด่วนเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้เห็นผลรูปธรรม  รวมทั้งพิจารณาประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่จําเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๖.๓๐  น.  

 
นางสาววริฎฐา  แก้วเกตุ 

ผู้จัดทํารายงานการประชุม 
นายจารึก  ไชยรักษ์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


