สารบัญ
ตารางก�ำหนดการภาพรวมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
ความน�ำ
ภาพรวมและรูปแบบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 		
ก�ำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงสร้างระบบ และกระบวนการในการประชุม
แนวทางการประชุมหาฉันทมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
การจัดแบ่งห้องประชุม
การจัดที่นั่งในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
แผนผังการจัดงาน
การรายงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้						
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา
การเสวนานโยบายสาธารณะ
ลานสมัชชาสุขภาพ
การอ�ำนวยความสะดวกระหว่างการประชุม
ข้อมูลโรงแรมที่พักใกล้สถานที่จัดประชุม
ประวัติโดยย่อขององค์ปาฐก
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 					
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (คจ.สช.) 					

๒
๖
๑๑
๑๕
๒๒
๒๗
๓๗
๓๙
๔๑
๔๖
๕๓
๖๓
๖๖
๖๘
๗๑
๗๔
1

๑๒.๓๐
๑๔.๐๐ -น.

๑๑.๑๐
๑๒.๐๐ -น.

๑๐.๐๐
๑๑.๐๐ -น.
๑๑.๐๐
๑๑.๑๐ -น.

เสียงจากภาคี

ป่าชุมชนกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ

จากเด็กหลอด
แก้วถึงการแช่แข็ง
มนุษย์ :
ชีวจริยธรรมเรื่อง
ที่ต้องการการมี
ส่วนร่วมของ
สังคม

นโยบาย
by Young

ห้อง BB204
ที่ดินคือชีวิต...
ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง

พระสงฆ์กับการ
พัฒนากาย และ
จิตวิญญาณ

ห้อง BB205

เสวนาทบทวนอดีต..มองปัจจุบัน..สานต่ออนาคต
นักสานพลังฯเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนา
สังคมสุขภาวะ

เวทีกลาง ณ ลานสมัชชาสุขภาพ ชั้น ๒

ห้อง BB203

ห้อง BB202

ห้อง BB201

รับรองระเบียบวาระการประชุม/รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(ห้องประชุม ๑-วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

พักรับประทานอาหารว่าง (ห้อง BB206-212 ชั้น ๒)

พิธีเปิด/ปาฐกถาพิเศษ (ห้องประชุม ๑-วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

ตารางก�ำหนดการภาพรวมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เวลา
กิจกรรม

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

2

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

3

๑๔.๐๐
๑๗.๐๐ -น.

ห้อง Auditorium ชั้น ๓

๑๓.๐๐
๑๕.๓๐ -น.

ห้องประชุม ๔ (BB402 ชั้น ๔)

ห้องประชุม ๓ (BB401 ชั้น ๔)

(ประเด็นเกษตร อาหารปลอดภัยและความปลอดภัยทางถนน)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างปลอดภัย...เด็กไทย
กับโลกออนไลน์

ประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๒

ประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๑

การสานพลังการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เชื่อมโยงกลไกและประเด็น :
ชาติ-จังหวัด-พื้นที่

ห้องประชุม ๒ (วายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕)

ห้องประชุม ๑ (วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

เสวนา “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด”

กิจกรรม

เวลา

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

4

4

๑๒.๓๐
๑๔.๐๐ -น.

๐๙.๓๐
๑๐.๐๐ น.๑๐.๐๐
๑๐.๑๐ -น.
๑๐.๑๐
๑๒.๐๐ -น.

เวลา

นโยบาย
by Young

ชวนคิด ชวนคุย สุขภาวะกับการ
PM 2.5
๑๒ ปี ของการขับ ท่องเที่ยวชุมชน
ฝุน่ ขนาดเล็ก
เคลื่อน ธรรมนูญ
ย่านเก่า
กับผลกระทบที่
สุขภาพ “จาก
ไม่เล็กต่อสังคมไทย
ธรรมนูญสุขภาพ
ฉบับแรกถึงฉบับ
ปัจจุบัน”

ห้อง BB204

ห้อง Auditorium
การเฝ้าระวังและ
กลไกการจัดการ
ต่อนโยบายกัญชา
ทางแพทย์

ห้อง BB205
HIA Forum : การสร้าง
ชุมชนสุขภาวะ ภายใต้
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก โดยใช้
เครื่องมือการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
มติ ๔.๒ การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ..ไม่คิดสั้น)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
มติ ๙.๔ สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ห้อง BB203

ห้องประชุม ๔ (BB402 ชั้น ๕)

ห้องประชุม ๓ (BB401 ชั้น ๔)

ห้อง BB202

ประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๒

ประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๑

ห้อง BB201

ห้องประชุม ๒ (วายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕)

ห้องประชุม ๑ (วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

ปาฐกถาพิเศษ (ห้องประชุม ๑-วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)
พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรม

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

55

ประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๒

ห้องประชุม ๔ (BB402 ชั้น ๕)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
“คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน”

ประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๑

ห้องประชุม ๓ (BB401 ชั้น ๔)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
มติ ๘.๕ วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา
และการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ

การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
รับรองร่างมติ/ปาฐกถาพิเศษ/พิธีปิด
(ห้องประชุม ๑ วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง BB206-212 ชั้น ๒)

แถลงข่าว มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เวทีกลาง ณ ลานสมัชชาสุขภาพ ชั้น ๒)

เวทีสาธารณะ “ก้าวทันการเปลีย่ นแปลง...สูก่ ารพัฒนาสังคมสุขภาวะ” (ห้องประชุม ๑ วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)

กิจกรรม

ห้องประชุม ๒ (วายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕)

รวมพลั ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ สั ง คมสู ง วั ย

ห้องประชุม ๑ (วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)

สานเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

เวทีกลาง ณ ลานสมัชชาสุขภาพ ชั้น ๒

กิจกรรม

หมายเหตุ : - ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุดำ� เนินการประชุม คณะที่ ๑ และ คณะที่ ๒ อาจมีการสลับสับเปลีย่ นทัง้ ในเรือ่ งล�ำดับ คณะอนุกรรมการทีท่ ำ� การพิจารณา
- มีอาหาร เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

๑๐.๐๐
๑๒.๐๐ -น.
๑๑.๓๐
๑๒.๓๐ -น.
๑๒.๐๐
๑๓.๐๐ -น.
๑๓.๐๐
๑๔.๔๐ -น.

เวลา

๑๔.๐๐
๑๗.๐๐ -น.

๑๒.๐๐
๑๔.๐๐ -น.

เวลา

ความน�ำ
๑. ความเป็นมาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
“สมัชชาสุขภาพ” ได้รับการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “สมัชชา
สุขภาพ” ไว้ว่าหมายถึง “กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพหรื อ ความมี
สุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่าง
มีส่วนร่วม” และในมาตรา ๔๑ บัญญัติให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติขึ้นมาท�ำหน้าที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการประชุม และ
ด�ำเนินการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ท่ี พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส� ำ คั ญ
๖ ประการ คือ 								
		
(๑) มีความส�ำคัญ มีพลัง มีศรัทธาร่วม มีความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน และเป็นที่ยอมรับของสังคม					
		
(๒) ด� ำ เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบ มี ค วามยื ด หยุ ่ น และ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน						
		
(๓) มีความเชื่อมโยงกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น รวมทั้ ง กระบวนการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะอื่นๆ 								
		
(๔) เน้นประเด็นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพทีส่ อดคล้อง
กับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ
และระดับสากล								
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(๕) มีมติหรือข้อเสนอ ที่สามารถน�ำไปปฏิบัติให้เกิดผล
และเป็นที่ยอมรับของสังคม						
		
(๖) เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ได้จัดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาแล้ว
๑๑ ครั้ ง คื อ ตั้ งแต่ป ี พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๖๑ ซึ่ งสมาชิ กสมั ช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติได้มีฉันทมติร่วมกันไปแล้ว ๘๑ มติ มีหน่วยงาน องค์กร และภาคี
เครือข่ายได้น�ำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวไปปฏิบัติจนเกิดเป็น
รูปธรรมในระดับที่น่าพึงพอใจ
ส�ำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำ� หนดจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยรูปแบบและกระบวนการ
ในภาพรวมได้ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ
มาโดยตลอด จนกระทั่งได้เอกสารหลักและร่างมติประกอบระเบียบวาระ
ส�ำหรับการประชุมพิจารณาหาฉันทมติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปี นี้ ค าดหวั ง ว่ า สมาชิ ก จากกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ
จะเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาและขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ให้ เ ป็ น จริ ง เกิ ด การประสานเครื อ ข่ า ยในประเด็ น ต่ า งๆ และเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน สามารถน�ำกลับไปขยายผล
เพื่อแก้ทุกข์ สร้างสุข ในชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และหน่วยงาน
องค์ ก รต่ อไปได้ โดยในการประชุมสมัชชาสุข ภาพแห่ งชาติ ครั้ งนี้ ได้
ก�ำหนดประเด็นหลักคือ “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคม
สุขภาวะ”
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๒. วัตถุประสงค์
สมัชชาสุขภาพแห่งชาตินั้น จัดขึ้นเพื่อ				
๒.๑ พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
๒.๒ เชื่ อ มประสานให้ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ ของสั ง คม ได้ เข้ า มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ ผ่ า นกระบวนการประชุ ม อย่ า งเป็ น ระบบและ
มีส่วนร่วม								
๒.๓ พัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่ ง ชาติ ใ ห้ มี ค วามรู ้ ประสบการณ์ ก ารท� ำ งานแบบมี ส ่ ว นร่ ว มซึ่ ง เป็ น
รากฐานของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวนประมาณ
๒,๐๐๐ คน ประกอบด้วย						
๓.๑ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน
มาจากผู ้ แ ทนกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ซึ่ ง ได้ ล งทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ในนามกลุ่มเครือข่าย ได้แก่
		
(๑) ผู ้ แ ทนกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยพื้ น ที่ จ าก ๗๖ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
(กขป.) รวมจ�ำนวน ๙๐ กลุ่มเครือข่าย
		
(๒) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและ
เอกชน จ�ำนวน ๕๕ กลุ่มเครือข่าย
		
(๓) ผู ้ แ ทนกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยภาควิ ช าการและวิ ช าชี พ
จ�ำนวน ๕๓ กลุ่มเครือข่าย
		
(๔) ผู ้ แ ทนกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยภาคการเมื อ ง ราชการและ
องค์กรภาครัฐ จ�ำนวน ๕๖ กลุ่มเครือข่าย
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(๕) ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็นรายปี จ�ำนวน
๗๗ หน่วยงาน/ภาคี/เครือข่าย				
๓.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนไม่เกิน ๒๐๐ คน			
๓.๓ ผูส้ งั เกตการณ์ทงั้ ในและต่างประเทศ จ�ำนวนไม่เกิน ๑๐๐ คน

๔. ระยะเวลา
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้ก�ำหนด
จัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็น
ทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

๕. วิธีการจัดประชุม
๕.๑ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในห้องประชุมใหญ่ มีพธิ ี
เปิดการประชุม, ปาฐกถาพิเศษ, การรับรองระเบียบวาระการประชุม,
การรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ,
การรับรองร่างมติที่ผ่านการพิจารณา, เวทีเสวนาสาธารณะ, การประกาศ
ชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชสุขภาพแห่งชาติ พิธีปิดการประชุม
และพิธีส่งมอบประธาน คจ.สช. คนใหม่
๕.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุมเพือ่ พิจารณา
ร่างข้อเสนอ/มติตามระเบียบวาระ จ�ำนวน ๒ คณะ
๕.๓ การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่ผ่านมาและนโยบายสาธาณะ โดยคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและ
ติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน ๒ คณะ
๕.๔ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมใน
ช่วงพักกลางวัน
๕.๕ ลานสมัชชาสุขภาพ มีเวทีเพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องกลุม่
เครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติทผี่ า่ นมา และมีนทิ รรศการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เป็นพืน้ ที่
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เรียนรูส้ ำ� หรับให้ภาคีเครือข่ายได้นำ� เสนอเรือ่ งราวต่าง ๆ ทีเ่ ป็นกรณีศกึ ษา
ที่น่าสนใจ
๕.๖ สมัชชาพาทัวร์

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายสามารถเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างสมานฉันท์
จนได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองด้วย
ฉั น ทมติ จ ากสมาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
ร่ ว มกั น รวมทั้ ง เกิ ด เครื อ ข่ า ยการท� ำ งานอั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารยกระดั บ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เป็นเครื่องมือพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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ภาพรวมและรูปแบบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ภาพรวมการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๒
กระบวนการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
พิธีเปด
ขั้นตอนที่ ๑

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ติดตามมติดานการแพทย
และสาธารณะสุข

รับรองระเบียบวาระ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ติดตามมติดานสังคมและสุขภาวะ

ขั้นตอนที่ ๒
คณะอนุกรรมการ
ดำเนินการประชุม คณะที่ ๑
(หองประชุม ๑)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

หองกัลยาณมิตร

คณะอนุกรรมการ
ดำเนินการประชุม คณะที่ ๒
(หองประชุม ๒)

กิจกรรมอื่น ๆ
การเสวนา
นโยบายสาธารณะ

ขั้นตอนที่ ๓

รับรองมติ

เวทีกลาง /
เสียงจากภาคี

พิธีปด

นิทรรศการ

ลาน
สมัชชา
สุขภาพ

สมัชชาพาทัวร

การสื่อสารสังคม

๑. การประชุมรวมในห้องประชุม ๑ (วายุภักษ์ ๒ - ๔)
เป็นห้องที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วม
ประชุ ม เพื่ อ ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด - ปิ ด สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ การรั บ รอง
ระเบี ย บวาระการประชุ ม และจั ด สรรระเบี ย บวาระการประชุ ม ให้ กั บ
คณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุมแต่ละคณะ การรายงานความก้าวหน้า
การด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การรับรองร่างมติของ
ระเบียบวาระที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม
นอกจากนั้นยังเป็นห้องประชุมที่มีการแสดงปาฐกถาของผู้ทรงคุณวุฒิ
และเวทีเสวนาด้วย
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๒. การประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม
เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรียงล�ำดับ
ตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ได้ฉันทมติของข้อเสนอหรือข้อมติของแต่ละ
ระเบียบวาระ ส�ำหรับน�ำเสนอให้ที่ประชุมในห้องประชุมใหญ่ พิจารณา
รับรองมติ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ห้อง คือ					
๒.๑ คณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุมคณะที่ ๑ ใช้หอ้ งประชุม ๑
(วายุภักษ์ ๒-๔) ชั้น ๔
๒.๒ คณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุมคณะที่ ๒ ใช้หอ้ งประชุม ๒
(วายุภักษ์ ๕-๗) ชั้น ๕

๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยเป็นการจัดประชุมแบบ
คูข่ นานไปกับการประชุมพิจารณาหาฉันทมติตอ่ ระเบียบวาระการประชุมฯ
ในรูปแบบของการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ปู ธรรมความส�ำเร็จของการขับเคลือ่ น
มติสมัชชาสุขภาพฯ ที่ผ่านมา จ�ำนวน ๑๕ มติ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในระยะต่อไป นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน
เพื่ อ เชื่ อ มโยงกลไกการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะในระดั บ ชาติ
จังหวัด และพื้นที่ อีกด้วย

๔. การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
เป็ น การประชุ ม ย่ อ ยที่ จั ด เสริ ม ในห้ อ งช่ ว งพั ก กลางวั น (เวลา
๑๒.๓๐–๑๔.๐๐ น.) เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมที่หลากหลาย เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายใน
ประเด็นที่ส�ำคัญๆ และเตรียมความพร้อมในประเด็นที่จะพัฒนาเป็น
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นโยบายสาธารณะในอนาคตหรือมีความเกี่ยวข้องกับมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ผ่านมา รวมถึงการเชือ่ มร้อยเครือข่ายเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
นโยบายสาธารณะโดยเปิดโอกาสให้องค์กร หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
ได้รว่ มเป็นองค์กรเจ้าภาพในการจัดประชุม

๕. การแสดงปาฐกถาพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเป็นเกียรติและสร้างพลังศรัทธาร่วมแก่ภาคีเครือข่ายสมาชิก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คจ.สช. จึงได้เรียนเชิญผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ เป็นตัวแทน
จาก ๓ ภาคส่วน ในการมาร่วมแสดงมุมมองและสะท้อนประสบการณ์ใน
หัวข้อ “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” เพื่อให้
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและคนในสังคมได้รับทราบหลักคิด และ
ข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถปรับวิธีคิด วิธีการท�ำงานให้ทันกับบริบทของ
สังคมไทยและสังคมโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วและอาจมีผลกระทบ
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะ

๖. เวทีเสวนาในห้องประชุมใหญ่
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในห้องประชุมใหญ่ (วายุภักษ์ ๒ – ๔) ซึ่งใน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้มีเวทีเสวนาเรื่อง
“ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” จัดในวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงทิศทางและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทของสังคมยุคใหม่ เพื่อ
น�ำมาปรับแนวคิด วิธีการท�ำงาน สู่การพัฒนาความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ สู่การเป็นสังคมสุขภาวะให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคตที่ก�ำลังจะมาถึง
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๗. การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เป็นการน�ำมติสมัชชาสุขภาพฯ มา “ประกาศชืน่ ชม” ในงานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมต่อหน่วยงาน
ภาคีทรี่ ว่ มกันขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพฯ จนเกิดผลรูปธรรมทีเ่ ป็นปัจจัย
ส�ำคัญของความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนมติ

๘. ลานสมัชชาสุขภาพ
เป็นพื้นที่ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึง
การน�ำเสนอกรณีตัวอย่างของการน�ำกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพไปปรับใช้ และเป็นพื้นที่น�ำเสนอรูปธรรมความส�ำเร็จของการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความ
เชือ่ มโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีทที่ ำ� งานด้านการพัฒนานโยบาย
สาธารณะกับภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพ อาทิ บูธนิทรรศการ การเสวนา
ในเวทีกลาง กิจกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมเสียงจากภาคี ซึง่ เป็นพืน้ ที่
สาธารณะที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยได้ น� ำ เสนอประเด็ น ที่ มี ค วาม
ห่วงกังวล (Concerned Issues) ในการสื่อสารและสร้างกระแสเพื่อให้
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทางนโยบายเข้ามารับทราบถึงปัญหาหรือผลกระทบ เห็นความ
ส�ำคัญกับเรื่องดังกล่าว และน�ำไปสู่การพิจารณาเพื่อหาแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือการหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป

๙. กิจกรรมสมัชชาพาทัวร์
เป็นกิจกรรมทีก่ ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติและเปิดโอกาสเชือ่ มความสัมพันธ์กบั เครือข่ายภาคียทุ ธศาสตร์
เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ครือ่ งมือในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
น�ำไปสูก่ ารท�ำงานร่วมกันและการพัฒนารูปแบบการเรียนรูใ้ นงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติทเี่ ป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ในอนาคต
14

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ก�ำหนดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการประชุม
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิด
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. วีดทิ ศั น์ “ก้าวทันการเปลีย่ นแปลง...สูก่ ารพัฒนา
สังคมสุขภาวะ”
๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๐ น. การแสดงพิธีเปิด
๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ น. เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย นายกิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย
๑) นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ
๒) นางทิวาพร ศรีวรกุล
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทา่ มะขาม
จ.กาญจนบุรี
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๑.๑๐ – ๑๑.๒๐ น. รับรองระเบียบวาระการประชุม
๑๑.๒๐ – ๑๒.๑๐ น. รายงานการความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน ๙ มติ ได้แก่

สถานที่
จุดลงทะเบียน ชัน้ ๑
ห้องประชุม ๑
(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)

ห้องประชุม ๑

(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)

ห้องประชุม ๑

(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)

(๑) มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาระบบ
สุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(๒) มติ ๕.๑๑ กลไกและกระบวนสมัชชาสุขภาพ
(๓) มติ ๖.๓ แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วย
ระบบสุขภาวะชุมชน
มติ ๘.๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๔) การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ
(๕) มติ ๑๐.๑ การส่ งเสริ มให้ คนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย
มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
(๖) มติ ๑๐.๒ การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ล่ น สร้ า งเสริ ม
สุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
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วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรม

เวลา

๑๒.๑๐ – ๑๓.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

สถานที่

(๗) มติ ๑๐.๓ ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน ห้องประชุม ๑
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)
(๘) มติ ๑๐.๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
(๙) มติ ๑๑.๒ ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มทางสั ง คม
เกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
นโยบาย By Young
โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากเด็กหลอดแก้วถึงการแช่แข็งมนุษย์ :
ชีวจริยธรรมเรือ่ งทีต่ อ้ งการการมีสว่ นร่วมของสังคม
โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ป่าชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
โดย คณะกรรมการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ
ที่ดินคือชีวิต...ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
โดย องค์การแอคชั่นเอด ประเทศไทย
พระสงฆ์กับการพัฒนากาย และจิตวิญญาณ
โดย ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ห้อง BB201
ห้อง BB202
ห้อง BB203
ห้อง BB204
ห้อง BB205
เวทีกลาง ชั้น ๒

๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

กิจกรรมเสียงจากภาคีจ�ำนวน ๔ ประเด็น คือ

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

เสวนาทบทวนอดีต..มองปัจจุบัน..สานต่ออนาคต เวทีกลาง ชั้น ๒
นักสานพลังฯเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การ
พัฒนาสังคมสุขภาวะ

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

คนไร้สัญชาติกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
คลินิกเพื่อสุขภาพจิตของบุคลากร
ผู้สูงอายุติดเตียง ขาดผู้ดูแลสุขภาพ ขาดรายได้
เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

โดย เครือข่ายนักสานพลัง

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

เสวนา “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้าง
สุขภาวะระดับจังหวัด”

โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
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ห้อง Auditorium
ชั้น ๓

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด� ำ เนิ น การประชุ ม ห้องประชุม ๑
คณะที่ ๑
(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)
(๑) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการ
ท�ำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
(๒) การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสม
เหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด� ำ เนิ น การประชุ ม ห้องประชุม ๒
(วายุภกั ษ์ ๕-๗ ชัน้ ๕)
คณะที่ ๒
(๑) วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
(๒) รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

สานพลั ง การพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ห้องประชุม ๓
สาธารณะเชื่อมโยงกลไก และประเด็น: ชาติ- (BB401 ชั้น ๔)
จังหวัด-พื้นที่
“ประเด็นเกษตร อาหารปลอดภัย และความ
ปลอดภัยทางถนน”
โดย คณะกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามการ
ด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบาย ห้องประชุม ๔
(BB402 ชั้น ๔)
สาธารณะ
“รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ... เด็กไทย
กับโลกออนไลน์”
โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพสังคมและ
สุขภาวะ

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

จุดลงทะเบียน ชัน้ ๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
จุดบริการเอกสาร
ผู้เข้าร่วมประชุมรับเอกสารเพิ่มเติม
บริเวณชั้น ๔
ปาฐกถาพิ
เ
ศษ
โดย
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
ห้องประชุม ๑
๑) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ
(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)
ประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก และ
กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
๒) นายอายุ จือปา
คนรุน่ ใหม่ผพู้ ฒ
ั นาบ้านเกิดของตัวเอง และ
เจ้าของแบรนด์กาแฟ “อาข่า อ่ามา”
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เวลา

กิจกรรม

สถานที่

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม
คณะที่ ๑

(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)

ประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม
คณะที่ ๒

(วายุภกั ษ์ ๕-๗ ชัน้ ๕)

ห้องประชุม ๑

(๑) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการ
ท�ำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
(๒) การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสม
เหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
(๑) วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
(๒) รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

ห้องประชุม ๒

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ
มติ ๙.๔ สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นฐาน

ห้องประชุม ๓

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ
มติ ๔.๒ การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย
(สุขใจ..ไม่คิดสั้น)

ห้องประชุม ๔

(BB401 ชั้น ๔)

โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และ
สาธารณสุข

(BB402 ชั้น ๔)

โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และ
สาธารณสุข

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
นโยบาย by Young
โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ชวนคิด ชวนคุย ๑๒ ปี ของการขับเคลือ่ นธรรมนูญ
สุขภาพ “จากธรรมนูญสุขภาพฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบนั ”
โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
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ห้อง BB201
ห้อง BB202

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

สุขภาวะกับการท่องเที่ยวชุมชนย่านเก่า

ห้อง BB203

PM 2.5 ฝุ่นขนาดเล็ก กับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อ
สังคมไทย

ห้อง BB204

HIA Forum : การสร้างชุมชนสุขภาวะ ภายใต้
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยใช้
เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ห้อง BB205

การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบาย
กัญชาทางแพทย์

ห้อง Auditorium

๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สานเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคม
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ไม่ทอดทิ้งกัน

เวทีกลาง ชั้น ๒

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. รวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสูงวัย

เวทีกลาง ชั้น ๒

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม
คณะที่ ๑

(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)

โดย สมาคมการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนภาคใต้ และ
ส� ำ นั ก งานโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดย เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย

โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน (กขป.)
โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

(๑) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการ
ท�ำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
(๒) การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสม
เหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม
คณะที่ ๒

ห้องประชุม ๑

ห้องประชุม ๒

(วายุภกั ษ์ ๕-๗ ชัน้ ๕)

(๑) วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
(๒) รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
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เวลา

กิจกรรม

สถานที่

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ
มติ ๘.๕ วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการ
จัดการปัญหาแบบบูรณาการ

ห้องประชุม ๓

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ
“คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน”

ห้องประชุม ๔

(BB401 ชั้น ๔)

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และ
สาธารณสุข

เวลา

โดย คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคม
และสุขภาวะ

กิจกรรม

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมประชุมรับเอกสารเพิ่มเติม
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เวทีเสวนาเรื่อง “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...
สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ”
วิทยากร :
- นางปิยนุช วุฒิสอน

ผู้แทน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- นายภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

- นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
อดีตกรรมการ กสทช., สื่ออิสระ

- นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

ผู้อ�ำนวยการ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
อ.นาทวี จ.สงขลา, ประธาน กขป. เขต ๑๒,
อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท

- นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ด�ำเนินรายการโดย : นายประสาน อิงคนันท์
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(BB402 ชั้น ๔)

สถานที่
จุดลงทะเบียน ชัน้ ๑
จุดบริการเอกสาร
บริเวณชั้น ๔

ห้องประชุม ๑

(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา

กิจกรรม

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. การแถลงข่าวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๑๓.๓๐ – ๑๓.๕๐ น. รับรองร่างมติของระเบียบวาระทีผ่ า่ นการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุมแล้ว
๑๓.๕๐ – ๑๔.๔๐ น. พิธีปิด
๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๕ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย
Mrs. Khuất Thị Hải Oanh

สถานที่
เวทีกลาง ชั้น ๒
ห้องประชุม ๑

(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)

ห้องประชุม ๑

(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)

ห้องประชุม ๑

(วายุภกั ษ์ ๒-๔ ชัน้ ๔)

Executive Director of Center for Supporting
Community Development Initiatives (SCDI)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๑๔.๐๕ – ๑๔.๒๕ น. ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย นายแพทย์กิจจา เรืองไทย
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

พิธีส่งมอบประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๔.๒๕ – ๑๔.๔๐ น. ประมวลภาพรวมของการจัดงานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อม
กิจกรรมพิธีปิดแบบมีส่วนร่วม

หมายเหตุ: - ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุ กรรมการด� ำ เนิ น การ
ประชุ ม คณะที่ ๑ และ ๒ อาจมี ก ารสลั บ สั บ เปลี่ ย น
ทั้งในเรื่องล�ำดับ และคณะอนุกรรมการที่ท�ำการพิจารณา
- กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ จั ด ขึ้ น ที่ บ ริ เวณชั้ น ๒, ๔
และ ชั้ น ๕ เป็นการจัดประชุมแบบคู่ขนาน
- มีอาหารกลางวันให้บริการตัง้ แต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้อง BB207-BB212 ชัน้ ๒ และห้อง BD ชัน้ ๒
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โครงสร้าง ระบบและกระบวนการในการประชุม
๑.โครงสร้างกลไก
๑.๑ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๒ (คจ.สช.)
เป็ น กลไกที่แ ต่ง ตั้ง โดยคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ (คสช.)
จ�ำนวน ๓๘ คน ประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่ายระดับพื้นที่ ผู้แทนจาก
๓ ภาคส่วน คือ ภาคราชการและการเมือง ภาควิชาการและวิชาชีพ และ
ภาคประชาสั ง คม ชุ ม ชนและเอกชน โดยมี ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) เป็ น กลไกเลขานุ ก าร (ปรากฏรายชื่ อ คจ.สช.
ในภาคผนวก)
ในการด�ำเนินงาน คจ.สช. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและ
คณะท�ำงานชุดต่างๆ ดังนี้						
		
(๑) คณะอนุกรรมการบริหาร ท�ำหน้าที่บริหารจัดการ
ให้การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย		
		
(๒) คณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม (คณะที่ ๑-๒)
ท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การประชุ ม ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย								
		
(๓) คณะอนุกรรมการวิชาการ ท�ำหน้าทีร่ วบรวม สังเคราะห์
ข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเสนอให้ คจ.สช. พิจารณาก�ำหนด
เป็นร่างระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้มีการจัดท�ำเอกสาร
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยกระบวนการทางวิชาการและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
		
(๔) คณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
และขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ ท�ำหน้าที่ สนับสนุนภาคีเครือข่ายเพือ่
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สร้างการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยรูปแบบและกระบวนการ
ที่หลากหลาย สนับสนุนให้เกิดพื้นที่และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รูปธรรมการพัฒนาและการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมในระดับต่างๆ ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ		
		
(๕) คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพ
และจั ด กลุ ่ ม เครื อ ข่ า ย ท� ำ หน้ า ที่ ท บทวนการจั ด กลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยของ
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ส นั บ สนุ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ย
ในกระบวนการพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่าย		
		
(๖) คณะอนุกรรมการประเมินผล ท�ำหน้าที่ประเมินผล
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการ
๑.๒ คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) เป็นกลไกสนับสนุนให้มีการน�ำ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลการด�ำเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพฯ สามารถประเมินความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
ได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนือ่ ง จนสามารถขับเคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นกลไกที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) มีองค์ประกอบ จ�ำนวน ๓๐ คน โดยมีรองประธานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติเป็นประธาน ประกอบด้วยผู้แทนจาก ๓ ภาคส่วน คือ
ภาคราชการและการเมือง ภาควิชาการและวิชาชีพ และภาคประชาสังคม
และเอกชน มีส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นกลไก
เลขานุ ก าร ซึ่ ง ในการด� ำ เนิ น งาน คมส. ได้ มี ก ารตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
๒ คณะ ดังนี้
		
(๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข			
		
(๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ
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๒. ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
คจ.สช. ได้ เ ปิ ดโอกาสให้อ งค์ก รภาคีเครือ ข่า ยต่ างๆ ทั้ ง ๓ ภาคส่ ว น
ได้ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการเสนอประเด็ น โดยในครั้ ง นี้ มี
หน่ ว ยงาน องค์ ก ร และภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆ เสนอประเด็ น นโยบาย
สาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพมารวม ๕๘ ประเด็ น ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ม าจาก
การเสนอขององค์กรหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆ จ�ำนวน ๕๔ องค์กร
และคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้ด�ำเนินการ
พิจารณาประเด็นเชิงนโยบายเพื่อก�ำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม
สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ โดยผ่ า นกระบวนการกลั่ น กรองจากคณะ
อนุกรรมการวิชาการ ทีไ่ ด้พจิ ารณาจากความส�ำคัญของประเด็นเชิงนโยบาย
ความรุนแรงของผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบาย
หรือผลต่อเนื่องให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เป็นเกณฑ์ โดยในกระบวนการ
พั ฒ นาระเบี ย บวาระนั้ น เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด สมั ช ชา
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๒ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะท�ำงาน
พัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็น การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
คณะท�ำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นและคณะอนุกรรมการ
วิชาการ การจัดเวทีร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะประเด็น เป็นต้น
ในปีนี้ คจ.สช. ได้ประกาศร่างระเบียบวาระการประชุม ในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�ำนวน ๓ ครั้ง
ได้แก่ ประกาศครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศครั้งที่ ๓ เมื่อ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
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ส�ำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกอบไปด้วย ๕ ระเบียบวาระ โดยเป็นระเบียบวาระเพื่อการพิจารณา
จ�ำนวน ๔ ระเบียบวาระ และระเบียบวาระเพื่อทราบ จ�ำนวน ๑ ระเบียบ
วาระ ดังนี้
๑) ทบทวนมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มาตรการท� ำ ให้
สั ง คมไทยไร้ แ ร่ ใ ยหิ น )					
๒) วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
๓) รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
๔) การจั ด การเชิ ง ระบบสู ่ ป ระเทศใช้ ย าอย่ า งสมเหตผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
๕) การรายงานความก้ า วหน้ า ในการติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน
ตามมติฯ (ระเบียบวาระเพื่อทราบ)

๓. ล�ำดับการประชุมตามระเบียบวาระ
ในการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ค รั้ ง นี้ ด� ำ เนิ น การโดย
คณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๑-๒ พร้อมกัน โดยมี (ร่าง)
การจั ด สรรระเบี ย บวาระส� ำ หรั บ คณะอนุ ก รรมการด� ำ เนิ น การประชุ ม
แต่ละคณะ ดังนี้
คณะอนุ ก รรมการด� ำ เนิ น การประชุ ม คณะที่ ๑ ประชุ ม ที่
ห้องประชุม ๑ จ�ำนวน ๒ ระเบียบวาระ คือ				
๑) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�ำให้สังคมไทย
ไร้แร่ใยหิน
๒) การจั ด การเชิ ง ระบบสู ่ ป ระเทศใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
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คณะอนุ ก รรมการด� ำ เนิ น การประชุ ม คณะที่ ๒ ประชุ ม ที่
ห้องประชุม ๒ จ�ำนวน ๒ ระเบียบวาระ คือ
๑) วิ ถี เ พศภาวะ: เสริ ม พลั ง สุ ข ภาวะครอบครั ว
๒) รวมพลั ง ชุ ม ชนต้ า นมะเร็ ง
หมายเหตุ
- การจัดสรรระเบียบวาระอาจมีการเปลี่ยนแปลง			
- คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารอาจพิ จ ารณาเกลี่ ย ระเบี ย บวาระ
การประชุ ม ระหว่ า งคณะอนุ ก รรมการด� ำ เนิ น การประชุ ม หรื อ จั ด
คณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุมเพิ่มเติม เพื่อให้การประชุมเสร็จสิ้น
ลงตามระยะเวลาที่ก�ำหนดได้

๔. การพิจารณาระเบียบวาระและการหาฉันทมติ
ในการพิจารณาระเบียบวาระและหาฉันทมติที่ด�ำเนินการโดย
คณะอนุ ก รรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๑-๒ จะด� ำ เนิ น การตาม
“แนวทางการประชุมหาฉันทมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๒” จึ ง ขอให้ ผู ้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า ว
โดยเคร่ ง ครั ด เมื่ อ การประชุ ม ที่ ด� ำ เนิ น การโดยคณะอนุ ก รรมการ
ด� ำ เนิ น การประชุ ม เสร็ จ สิ้ น ลง จะมี ก ารน� ำ มาเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ใน
ห้องประชุมใหญ่เพื่อหาฉันทมติร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

๕. การผลักดันมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
หลั ง จากที่ มี ก ารรั บ รองร่ า งมติ ใ นห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ซึ่ ง ถื อ เป็ น
การรั บรองจากสมาชิก สมัชชาสุขภาพแห่ง ชาติ แ ล้ ว คจ.สช. จะน� ำ มติ
ทั้ ง หมดเสนอต่ อ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการ
ให้บรรลุผลในแต่ละกรณีต่อไป
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แนวทางการประชุมหาฉันทมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. เป้าประสงค์
กระบวนการหาฉันทมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มี เ ป้ า ประสงค์ ใ ห้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ร่ า งข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย/ร่ า งมติ ที่ เ ป็ น
ความเห็นร่วมของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

๒. หลักการส�ำคัญ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกระบวนการที่ยึดหลักการ
ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
๑) เป็ น กระบวนการพั ฒ นานโยบายสาธารณะเพื่ อ สุ ข ภาพ
แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม ในการร่วม
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ถกแถลง ปรึกษาหารือ
เพื่อก�ำหนดทิศทางแนวนโยบาย ร่วมด�ำเนินการ ร่วมติดตาม
ร่วมปรับปรุงแก้ไข และร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความเป็ น เจ้ า ของนโยบายสาธารณะร่ ว มกั น รวมถึ ง เป็ น
กระบวนการที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด การสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสาธารณะดังกล่าวด้วย				
๒) เป็นกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เน้นการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ตลอดจนการก�ำหนด
วิ ถี ชี วิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
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๓) เป็นกระบวนการท�ำงานด้วยยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อน
ภู เขา ในการขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาที่ ย ากและซั บ ซ้ อ น
โดยการสานพลังของ พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และ
พลังทางภาครัฐ-การเมือง

๓. กระบวนการ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้แบ่งขั้นตอนการประชุม
ที่ส�ำคัญไว้ ๓ ขั้นตอนหลัก คือ
ขั้นตอนที่ ๑. การรับรองระเบียบวาระการประชุม			
ขั้นตอนที่ ๒. การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม		
ขั้นตอนที่ ๓. การรับรองร่างมติ
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แผนภาพแสดง รายละเอียดขั้นตอนการประชุมหาฉันทมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

29

๔. แนวทางปฏิบัติของผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะอนุด�ำเนินการประชุม
๑) ระยะเวลาในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
• การประชุมเพื่อพิจารณาแต่ละระเบียบวาระ อนุกรรมการฯ
จะด�ำเนินการประชุมจนกว่าสมาชิกจะมีมติเห็นพ้องต้องกัน
อย่ า งสมานฉั น ท์ เพราะฉะนั้ น จึ ง ก� ำ หนดเวลาไม่ ไ ด้ ว ่ า
ในระเบียบวาระต่อๆ ไป จะประชุมเวลาใด
• สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระใดๆ ขอให้
ติดตามอย่างใกล้ชดิ โดยจะมีการแจ้งก�ำหนดการผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เป็นระยะๆ ตลอดการประชุม เช่น Line: Infocenterสช.,
Website: www.samatcha.org, NHA Mobile Application และ
เสียงตามสายในบริเวณงาน
๒) แนวปฏิบัติในกระบวนการอภิปราย
• ผู้ที่ประสงค์จะอภิปรายหรือแสดงความเห็น ให้ตั้งป้ายชื่อ
กลุ่มเครือข่ายที่อยู่หน้าที่นั่งของท่านตั้งฉากขึ้น เพื่อให้ฝ่าย
เลขานุการจัดอันดับอภิปรายให้แก่ท่านโดยจะแสดงรายชื่อ
บนจอภาพ ครั้งละ ๕ กลุ่มเครือข่าย
• เมื่อถึงล�ำดับของท่าน ให้แนะน�ำตนเองและเครือข่ายภาคี
ของตน พร้อมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็น โดยให้ระบุ
ข้ อ ความหมายเลขหน้ า บรรทั ด และข้ อ ความที่ ต ้ อ งการ
แสดงความเห็ น พร้ อ มเหตุ ผ ลประกอบในระยะเวลาที่
อนุ ก รรมการด�ำเนินการก�ำหนด (คนละ ๓ นาที และจะมี
สัญญาณเตือนก่อนหมดเวลา ๓๐ วินาที)
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• เมื่ อ อภิ ป รายเสนอความเห็ น เสร็ จ แล้ ว กรุ ณ าวางป้ า ยลง
ตามเดิ ม และให้ เขี ย นแบบบั น ทึ ก ความเห็ น เหตุ ผ ล หรื อ
ข้อมูลหลักฐานประกอบ พร้อมระบุชื่อผู้เสนอและเครือข่าย
เป็นลายลักษณ์อักษรให้อาสาสมัคร เพื่อรวบรวมความเห็น
และจัดท�ำเอกสารรายงานการประชุม
• หากมีการยื่นข้อคิดเห็นที่ไม่ได้มีการอภิปรายต่อที่ประชุม
อนุ ก รรมการไม่ ส ามารถรั บ ข้ อ คิ ด เห็ น นั้ น ไปพิ จ ารณาเพื่ อ
ปรับร่างมติได้
• ในกรณีที่ผู้สังเกตการณ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความจ�ำนง
ที่จะเสนอความเห็น ให้ประธานพิจารณาอนุญาตให้เสนอ
ความเห็ น ต่ อ ที่ ป ระชุ ม เมื่ อ สมาชิ ก ได้ แ สดงความเห็ น ใน
ระเบียบวาระนั้นๆ จบสิ้นลงแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ประธาน
มี ค วามประสงค์ จ ะขอค� ำ ปรึ ก ษาหรื อ ขอความเห็ น จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถเรียนเชิญหรือขอค�ำปรึกษาได้ตามควร
แก่กรณี

๕. การจัดสรรระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะอนุด�ำเนินการประชุม
คือ

๑) คณะอนุดำ� เนินการประชุม คณะที่ ๑ จ�ำนวน ๒ ระเบียบวาระ
• ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�ำให้สังคมไทย
ไร้ แร่ ใ ยหิ น (Revision of National Health Assembly
Resolution: Thailand ban asbestos measure)
• การจัดการเชิงระบบสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชน
เป็นศูนย์กลาง (Community-centered system management
for becoming a Rational Drug Use country)
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คือ

๒) คณะอนุดำ� เนินการประชุม คณะที่ ๒ จ�ำนวน ๒ ระเบียบวาระ
• วิ ถี เ พศภาวะ: เสริ ม พลั ง สุ ข ภาวะครอบครั ว
(Gender Approach: Family Health Empowerment)
• รวมพลั ง ชุ ม ชนต้ า นมะเร็ ง
(Coalition to fight Cancer in Community)

หมายเหตุ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห าร อาจพิ จ ารณาเกลี่ ย ระเบี ย บวาระ
การประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการ�ำดเนินการประชุม หรือการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุมเพิ่มเติมเพื่อให้การประชุมเสร็จสิ้น
ลงตามระยะเวลาที่ก�ำหนด

๖. รายการเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๑) การจ�ำแนกประเภทเอกสารประกอบการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
						
เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
เอกสาร ๖ ประเภท ได้แก่
(๑) เอกสารหลัก (Main document) (ปกสีฟ้า) เป็นเอกสารสรุป
สาระส�ำคัญของประเด็นที่เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ร่างมติ (Draft resolution) (ปกสีชมพู) เป็นเอกสารเพื่อให้
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณาให้การรับรอง		
(๓) เอกสารประกอบการหารือในระหว่างการประชุม (Conference
paper) (ปกสีขาว) เป็นเอกสารที่ภาคีสมาชิกหรืออนุกรรมการ
จัดท�ำขึ้นเสนอระหว่างการประชุม และต้องผ่านการรับรอง
ของคณะกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกอ่ นเผยแพร่
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(๔) เอกสารผนวก (Annex) (ปกสีเขียว) เป็นเอกสารส�ำหรับแนบ
เอกสารหลัก หรือร่างมติ หรือมติ				
(๕) มติ (Resolution) (ปกสีม่วง) เป็นเอกสารมติที่ผ่านการรับรอง
จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้ว					
(๖) เอกสารวิชาการ (Technical paper) เป็นเอกสารประกอบ
วาระการประชุ ม ซึ่ ง เผยแพร่ ผ ่ า นเว็ บ ไซต์ โดยผ่ า นความ
เห็นชอบจากคณะท�ำงานเฉพาะประเด็น
๒) การก�ำหนดรหัสเอกสารแต่ละประเภท			
การก� ำ หนดรหั ส ส� ำ หรั บ เอกสารประกอบการประชุ ม สมั ช ชา
สุขภาพแต่ละประเภท ซึ่งใช้ก�ำกับอยู่ที่มุมขวาบนของเอกสารแผ่นแรก
และอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมส�ำหรับการอ้างอิงในระหว่างการประชุมนั้น
รหัสและหมายเลขอ้างอิงของเอกสารโดยทั่วไปประกอบด้วย ล�ำดับของ
การประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพครั้ ง นั้ น ๆ ชื่ อ เรี ย กเอกสารและล� ำ ดั บ ของ
เอกสารเฉพาะประเภทนั้น ดังนี้

ประเภทเอกสาร

รหัส

หมายเลขอ้างอิงก�ำกับ

๑. เอกสารหลัก
(Main document)

สมัชชาสุขภาพ
๑๒/หลัก

สมัชชาสุขภาพ
(ล�ำดับครั้งของสมัชชาสุขภาพ)
/หลัก (ล�ำดับที่ของเอกสารหลัก)
ตัวอย่าง “สมัชชาสุขภาพ ๑๒/ หลัก ๒”
หมายถึง เอกสารหลักที่เสนอต่อ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
และเป็นเอกสารหลักเรื่องที่ ๒

๒. ร่างมติ
(Draft resolution)

สมัชชาสุขภาพ
๑๒/ร่างมติ..

สมัชชาสุขภาพ (ล�ำดับครั้งของสมัชชา
สุขภาพ) /ร่างมติ (ล�ำดับที่ของร่างมติ
ในระเบียบวาระนั้น)
ตัวอย่าง “สมัชชาสุขภาพ ๑๒/ร่างมติ ๒”
หมายถึง เอกสารร่างมติที่เสนอต่อ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ และ
เป็นร่างมติล�ำดับที่ ๒
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ประเภทเอกสาร

รหัส

๓. เอกสาร
สมัชชาสุขภาพ
ประกอบการหารือ ๑๒/หารือ..
ในระหว่าง
การประชุม
(Conference
paper)

๔. เอกสารผนวก
(Annex)
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หมายเลขอ้างอิงก�ำกับ
สมัชชาสุขภาพ (ล�ำดับครั้งของสมัชชา
สุขภาพ) /หารือ (ล�ำดับที่ของเอกสาร
หารือ)
ตัวอย่าง “สมัชชาสุขภาพ ๑๒/หารือ ๑”
หมายถึง เอกสารที่คณะกรรมการบริหาร
การประชุมสมัชชาฯ ได้พิจารณาให้น�ำ
เข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๒ เป็นเอกสารประกอบการหารือ
ในระหว่างการประชุม ฉบับที่ ๑

มีได้ ๓ ลักษณะ รหัสเอกสาร มีได้ ๓ ลักษณะ
คือ
ขึ้นกับเป็นเอกสารผนวกแนบเอกสารใด
หมายเลขอ้างอิงก�ำกับแสดงล�ำดับครั้ง
ของสมัชชาสุขภาพ/ล�ำดับที่
ของเอกสารหลัก หรือ ร่างมติ/ล�ำดับที่
ของเอกสารผนวกที่อ้างอิงถึง กรณีเป็น
มติให้ใช้เครื่องหมาย . (จุด) แทน / และ
หากมีภาคผนวกมากกว่าหนึ่งเรื่อง
จะตามด้วยล�ำดับของเอกสารผนวกนั้น)
ได้แก่
• สมัชชา
• สมัชชาสุขภาพ ๑๒/หลัก..ผนวก..
สุขภาพ
ตัวอย่าง
๑๒/หลัก../
“สมัชชาสุขภาพ ๑๒/หลัก ๒/ผนวก ๑”
ผนวก..
หมายถึง ภาคผนวกล�ำดับที่ ๑
ของเอกสารหลักระเบียบวาระที่ ๒
ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
• สมัชชา
• สมัชชาสุขภาพ ๑๒/ร่างมติ../ผนวก..
สุขภาพ
ตัวอย่าง
๑๒/ร่างมติ../ “สมัชชาสุขภาพ ๑๒/ร่างมติ ๒/ผนวก ๑”
หมายถึง ภาคผนวกล�ำดับที่ ๑
ผนวก..
ของร่างมติในระเบียบวาระที่ ๒
ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

ประเภทเอกสาร

๕. มติ
(Resolution)

รหัส

หมายเลขอ้างอิงก�ำกับ

• สมัชชา
สุขภาพ
๑๒. มติ..

• สมัชชาสุขภาพ ๑๒. มติ..
ตัวอย่าง
“สมัชชาสุขภาพ ๑๒. มติ ๒/ผนวก ๑”
หมายถึง ภาคผนวกล�ำดับที่ ๑
ของมติในระเบียบวาระที่ ๒
ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

สมัชชาสุขภาพ
๑๒. มติ

(ล�ำดับครั้งของประชุมสมัชชาสุขภาพ..
ล�ำดับทีข่ องระเบียบวาระทีส่ มัชชาสุขภาพ
รับรองมติแล้ว)
ตัวอย่าง “สมัชชาสุขภาพ ๑๒. มติ ๑”
หมายถึง เอกสารมติของ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
และเป็นมติในระเบียบวาระที่ ๑

๖. เอกสารวิชาการ สมัชชา
(Technical paper) สุขภาพ ๑๒/
วิชาการ../..

สมัชชาสุขภาพ ๑๒/วิชาการ../..
(ล�ำดับครั้งของสมัชชาสุขภาพ /
ล�ำดับของระเบียบวาระ/
ล�ำดับที่เอกสารวิชาการที่ประกอบ
ระเบียบวาระนั้นๆ)
ตัวอย่าง “สมัชชาสุขภาพ ๑๒/วิชาการ ๒/๑”
หมายถึง เอกสารวิชาการส�ำหรับ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
ประกอบระเบียบวาระที่ ๒ และ
เป็นเอกสารวิชาการเรื่องที่ ๑
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๗. หน้าที่และสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุม
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม
สิทธิและหน้าที่ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๑. สมาชิก		

- ให้ความเห็นต่อเอกสารการประชุม หรือ
ขอแก้ไขร่างมติของแต่ละระเบียบวาระ		
ที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้แทน		
รหัส MA, MS, MK,
กลุ่มเครือข่ายในที่ประชุม 			
MP, MI
- พิจารณาให้การรับรองมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ
				
- ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 			
ในการประชุม

๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ		
ผู้สังเกตการณ์ และ
กลุ่มอื่นๆ 		
รหัส EX, OB
และ อื่นๆ

- มีสิทธิแสดงความเห็นได้ในกรณีที่		
ประธานในที่ประชุมเรียนเชิญหรือ		
ขอค�ำปรึกษา โดยความเห็นดังกล่าว		
เป็นข้อแนะน�ำเพื่อเป็นประโยชน์		
ในการพิจารณาปรับปรุง หรือแก้ไข		
ความถูกต้องของเอกสาร			
ไม่ใช่ข้อเสนอเพื่อแก้ไขร่างมติ			
- ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท 			
ในการประชุม

ข้อความส�ำคัญ
ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า จะได้รับรหัส WI
(Walk In) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ด�ำเนินการประชุมทั้ง ๒ คณะ แต่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้
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การจัดแบ่งห้องประชุม
๑. ห้องประชุมใหญ่
ประชุม ณ ห้องประชุม ๑ โดยใช้ห้องวายุภักษ์ ๒ - ๔ ชั้น ๔
เป็นห้องประชุมรวมที่ให้สมาชิกทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
เพื่อร่วมพิธีเปิด-พิธีปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การรับรองระเบียบวาระ
การประชุม และการจัดสรรระเบียบวาระการประชุมให้กบั คณะอนุกรรมการ
ด�ำเนินการประชุมแต่ละคณะ การรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การรับรองร่างมติของระเบียบวาระที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม นอกจากนั้นยังเป็น
ห้องประชุมที่มีการแสดงปาฐกถาของผู้ทรงคุณวุฒิและเวทีเสวนาด้วย

๒. ห้องประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินการประชุม คณะที่ ๑ – ๒
ประชุ ม ณ ห้ อ งประชุ ม ๑ (วายุ ภั ก ษ์ ๒ - ๔ ชั้ น ๔) และ
ห้องประชุม ๒ (วายุภักษ์ ๕ - ๗ ชั้น ๕) เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมตามล�ำดับที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ได้ฉันทมติของ
ข้อเสนอหรือข้อมติของแต่ละระเบียบวาระ ส�ำหรับน�ำเสนอให้ที่ประชุม
ในห้องประชุมใหญ่พิจารณารับรองเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไป

๓. ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
จั ด ณ ห้ องประชุม ๓ (BB401) และห้ องประชุ ม ๔ (BB402)
โดยคณะอนุกรรมการการขับเคลือ่ นและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข และคณะอนุ ก รรมการ
การขั บ เคลื่ อ นและติ ด ตามมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สุ ข ภาพสั ง คมและสุ ข ภาวะตามล� ำ ดั บ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย น
เรียนรูก้ ารขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทผี่ า่ นมา จ�ำนวน ๑๕ มติ
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๔. ห้องพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
จัด ณ ห้องประชุม BB201-205 ชั้น ๒ และห้อง Auditorium
ชั้ น ๓ มี กิ จ กรรมบนเวที ก ลาง ในลานสมั ช ชาสุ ข ภาพ ชั้ น ๒ (เวลา
๑๒.๓๐– ๑๔.๐๐ น.) เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นส�ำคัญ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ ของภาคีเครือข่าย โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจัดสรรเวลาและ
เข้าร่วมการประชุมได้ตามความสนใจ
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การจัดที่นั่งในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
๑. การจัดที่นั่งของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 				
ในห้องประชุม ๑ (วายุภักษ์ ๒ - ๔ ชั้น ๔) 				
และห้องประชุม ๒ (วายุภักษ์ ๕ – ๗ ชั้น ๕) มีดังนี้
ในกรณีที่ท่านได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะ สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนกลุ่ม
เครื อ ข่ า ยพื้ น ที่ จ าก ๗๖ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร และ ๑๓ เขต
คณะกรรมการเขตสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชน (กขป.) (รหั ส MA) ผู ้ แ ทน
กลุ ่ ม เครื อข่ ายภาคประชาสัง คม ชุมชนและเอกชน (รหั ส MS) ผู ้ แ ทน
กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการและวิชาชีพ (รหัส MK) ผู้แทนกลุ่มเครือข่าย
ภาครัฐและการเมือง (รหัส MP) รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๒๕๔ กลุ่มเครือข่าย
และผู ้ แ ทนกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยเฉพาะประเด็ น (รหั ส MI) จ� ำ นวน ๗๘
หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร/เครื อ ข่ า ย โดยที่ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม มี จ� ำ นวนผู ้ แ ทนตามที่
คณะกรรมการก�ำหนด นั้น
คณะกรรมการได้จัดที่นั่งหลักให้กลุ่มเครือข่ายละ ๓ ที่นั่ง ส�ำหรับ
ห้องประชุม ๑ (วายุภักษ์ ๒ – ๔ ชั้น ๔) และเครือข่ายละ ๒ ที่นั่ง ส�ำหรับ
ห้องประชุม ๒ (วายุภกั ษ์ ๕ – ๗) โดยขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ทุกท่านรับป้ายชือ่ กลุม่ เครือข่ายด้วยตนเอง ณ บริเวณหน้าห้องประชุม เพือ่
นัง่ ตามโซนกลุม่ เครือข่ายตามทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด และขอความกรุณา
ให้ผู้แทนเครือข่ายเดียวกันประชุมปรึกษาหารือเพื่อก�ำหนดผู้ที่จะนั่งใน
ทีน่ งั่ หลัก ไม่เกินจ�ำนวนตามทีก่ ำ� หนด ส�ำหรับท่านที่เหลือขอความกรุณา
นัง่ ในทีว่ า่ งด้านหลังห้องประชุมทีร่ ะบุไว้วา่ เป็นทีน่ งั่ ทัว่ ไปหรือผูส้ งั เกตการณ์
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ทั้ ง นี้ ท่ า นสามารถสลั บ สั บ เปลี่ ย นกั น นั่ ง ในที่ นั่ ง หลั ก ส� ำ หรั บ
กลุ่มเครือข่ายของท่านได้ตลอดเวลา ตามที่ท่านตกลงกัน เพื่อให้ทุกท่าน
ได้ มี โ อกาสเรี ย นรู ้ ก ารน� ำ เสนอร่ า งข้ อ เสนอ/มติ ข องกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ย
ตามความเหมาะสม

									
๒. การจัดที่นั่งส�ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สังเกตการณ์
๒.๑ กรณีที่ท่านได้รับเชิญในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ (รหัส EX)
คณะกรรมการได้จัดที่นั่งให้ท่าน โดยมีป้ายชื่อระบุ “ผู้ทรง
คุณวุฒิ”								
๒.๒ กรณีที่ท่านได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกต
การณ์ (รหั ส OB) คณะกรรมการได้ จั ด ที่ นั่ ง ให้ ท ่ า น
โดยมีป้ายชื่อระบุ “ผู้สังเกตการณ์”
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แผนผังการจัดงาน

ลงทะเบียน

ทางเข้า

แผนผังการจัดงาน ชั้น ๑

แผนผังการจัดงาน ชั้น ๒
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แผนผังการจัดงาน ชั้น ๓
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แผนผังการจัดงาน ชั้น ๔

แผนผังการจัดงาน ชั้น ๕
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แผนผังที่นั่ง ห้องประชุม ๑ (วายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔)
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แผนผังที่นั่ง ห้องประชุม ๒ (วายุภักษ์ ๕-๗ ชั้น ๕)

45

การรายงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา
๑. รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
สมาชิ ก สมั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ มี ม ติ ใ ห้ มี ก ารรายงานผลการ
ด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติทุกครั้ง โดยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีมติให้มีการรายงานผล
รวม ๙ มติ ได้แก่
๑) สมัชชาสุขภาพ ๑ มติ ๓ นโยบายแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาระบบ
สุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) สมัชชาสุขภาพ ๕ มติ ๑๑ กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๓) สมั ช ชาสุ ข ภาพ ๖ มติ ๓ แผนยุ ท ธศาสตร์ ร ่ ว มแห่ ง ชาติ
ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
๔) สมัชชาสุขภาพ ๘ มติ ๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
การจัดการปัญหาหมอกควันทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
๕) สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๑ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัย
มีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้
๖) สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๒ การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะ
ของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
๗) สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๓ ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๘) สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบมีสว่ นร่วมอย่างยัง่ ยืน
๙) สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๒ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคม
เกีย่ วกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก (E-Sports: Social Responsibility
for Child Health)
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๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จ�ำนวน ๖ ประเด็น

วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมความส�ำเร็จของการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ โดยเป็นการน�ำเสนอรูปธรรมของการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือมติที่มีการขับเคลื่อนยังไม่ชัดเจนให้มีการน�ำ
มาหารื อให้ เ กิ ดความชัดเจนยิ่ง ขึ้น และให้ได้ ข ้ อเสนอแนะ หรื อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อไปต่อยอดขยายผล รวมถึงแนวทางการด�ำเนินงาน
ในระยะต่อไป มีจ�ำนวน ๑๕ มติ ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้

ห้องประชุม ๓ “สานพลังการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเชื่อม
(BB401 ชั้น ๔) โยงกลไกและประเด็น : ชาติ-จังหวัด-พื้นที่”
๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. (ประเด็นเกษตร อาหารปลอดภัย และความปลอดภัยทางถนน)
วิทยากร

ช่วงแรก: การเชือ่ มโยงกลไกระดับชาติ–จังหวัด–พืน้ ที่ เพือ่ แก้ไขอุบตั เิ หตุ
ทางถนน
นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร
รองประธานคณะท�ำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัด (สอจร.)
นายชญานิน กฤติยะโชติ
หัวหน้าหน่วยจัดการศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. และสมัชชา
สุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ
นายปัญณ์ จันทร์พาณิชย์
หัวหน้ากลุ่มมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร
นพ.ปกรณ์ สุวรรณประภา
ผู้จัดการโครงการ Thailand Big Move Road Safety
ผู้แทน กรมป้องปันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ผู้ด�ำเนินรายการ: นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์
		
ผูจ้ ดั การศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
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วิทยากร
ช่วงทีส่ อง: การเชือ่ มโยงกลไกระดับชาติ–จังหวัด–พืน้ ที่ เพือ่ ขับเคลือ่ นกลุม่
มติเกษตร อาหาร ปลอดภัย
นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์
ผูป้ ระสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื (Thai-PAN)
นายวรยุทธ บุญมี
ผูอ้ ำ� นวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่ การเกษตรและเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน (กนท.)
นายเกษม แก้วเจริญ
นายกสมาคมอาหารยั่งยืนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายเอกชัย สร้อยสังวาล
สสอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ผู้ด�ำเนินรายการ: น.ส.ทัศนีย์ วีระกันต์
		
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

ห้องประชุม ๔ “รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ...
(BB402 ชั้น ๔) เด็กไทยกับโลกออนไลน์”
๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
วิทยากร
เปิดเวที “รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างปลอดภัย...เด็กไทยกับโลก
ออนไลน์”: ความก้าวหน้าและความท้าทายในการขับเคลือ่ น
นางธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก
อนุกรรมการติดตามและขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดา้ น
สังคมและสุขภาวะ
นายธาม เชือ้ สถาปนศิริ
สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
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TED TALK: ประสบการณ์และบทเรียน ในการขับเคลือ่ นเพือ่ ส่งเสริมและ
คุม้ ครองเด็กเยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์
นางปิยะวดี พงศ์ไทย
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ประสานงานขับเคลือ่ นการส่งเสริมและปกป้องคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นพ.อดิศกั ดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
นางศรีดา ตันทะอธิพานิช
กรรมการผูจ้ ดั การมูลนิธอิ นิ เทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และอนุกรรมการ
ส่งเสริมและปกป้องคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์
เสวนา “สถานการณ์ ผลกระทบ และการสร้างความรับผิดชอบในการดูแล
เด็ก เยาวชน และครอบครัวในการใช้สื่อออนไลน์”
นายพงศ์ธร จันทรัศมี
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ผู้แทนเด็กเยาวชน
โรงเรียนทวีธาภิเศก
นางผุสชา โทณะวณิก
นักร้อง, พิธีกร, นักเล่านิทาน
นางพีราพร ขยันส�ำรวจ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
นายกิติวุฒิ พิมพาหุ
อุปนายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

.
.
.
.
.

เสวนา “นวัตกรรม ความรู้ และนโยบาย ส�ำหรับปกป้องคุม้ ครองเด็กเยาวชน
และครอบครัวในการใช้สอื่ ออนไลน์”
ผูแ้ ทนกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
ผูแ้ ทนส�ำนักงานคณะกรรมการ กสทช.
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.
.
.

ผูแ้ ทนสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนบริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
DTAC
ผูแ้ ทนบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) TRUE
ผูแ้ ทนบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) AIS

ผู้ด�ำเนินรายการ: ๑) นางธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านสังคมและสุขภาวะ
๒) นายธาม เชื้อสถาปนศิริ
สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องประชุม ๓
การขับเคลื่อนมติว่าด้วย
(BB401
ชั
น
้
๔)
๑๐.๑๐ – ๑๒.๐๐ น. “สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน”

.
.
.
.
.
.

วิทยากร

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิน
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
นายบรรหาร เนาวรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโก่งธนู จ.ลพบุรี
นางแสงจันทร์ ระวังกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลโก่งธนู จ.ลพบุรี
นายอุทัย งามสาย
ประธานชมรม อสม. จ.อุบลราชธานี
นายวศิน พิพัฒนฉัตร
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กองสาธารณสุขท้องถิ่น/กลุ่มสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ผูด้ ำ� เนินรายการ: ดร.วิชติ พุม่ จันทร์
		
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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ห้องประชุม ๔
การขับเคลื่อนมติว่าด้วย
(BB402
ชั
น
้
๔)
๑๐.๑๐ – ๑๒.๐๐ น. “การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น)”

.

วิทยากร

.
.
.
.

นพ.ณัฐกร จ�ำปาทอง
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจิ ต เวชขอนแก่ น ราชนคริ น ทร์
และหัวหน้าศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กรมสุขภาพจิต
นางสาวพิมพัจฉรา โกมลารชุน
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นายธาม เชือ้ สถาปนศิริ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล
ผูแ้ ทนท้องถิน่
ผูแ้ ทนครอบครัว

ผู้ด�ำเนินรายการ: อยู่ระหว่างการทาบทาม

ห้องประชุม ๓
การขับเคลื่อนมติว่าด้วย “วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรีย
(BB401
ชั
น
้
๔)
๑๔.๑๐ – ๑๗.๐๐ น. ดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ”

.
.
.

วิทยากร

ผศ.นพ.ก�ำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภญ.นิธมิ า สุม่ ประดิษฐ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

51

วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

.
.
.

ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยงิ่ อังศุลี
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
ผูแ้ ทนมูลนิธผิ บู้ ริโภค
นางเกศนีย์ คงสมบูรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
ผู้ด�ำเนินรายการ: นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ห้องประชุม ๔
(BB402
ชั้น ๔) “คนเปลี่ยนเมือง เมืองเปลี่ยนคน”
๑๔.๑๐ – ๑๗.๐๐ น.
เป็นกลุ่มมติที่เกี่ยวกับ การจัดการพื้นที่สาธารณะ ที่อยู่อาศัย ชุมชนและ
เมือง เวทีเป็นลักษณะกระบวนการกลุ่มที่จะท�ำให้ทุกคนได้เกิดความรู้สึก
ร่วม สามารถเข้าถึง และเป็นเจ้าของประเด็นร่วมกันอย่างเต็มที่ โดยเปลีย่ น
การมองผู้เข้าร่วมในฐานะ “ผู้ฟัง” มาเป็นผู้ “ลงมือท�ำ” มีส่วนร่วมกันคิด
ร่วมกันท�ำ และร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสม
ด�ำเนินกระบวนการโดย คณะละคร “มาร็องดู” ประกอบด้วย
นายศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
นายชวัลวิทย์ วชิรปาณีกูล
นายธานินทร์ แสนทวีสุข
นายอรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์
นางสาวจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์
น.ส.วิปัศยา อยู่พลู

.
.
.
.
.
.
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การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
“พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานพลังภาคีเครือข่าย
พัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสร้างสุขภาวะสังคม”
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เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในช่วงพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.)
สร้างการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นประเด็นส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับสุขภาวะ เพือ่ พัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้องค์กร หน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม เน้นการสร้าง
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ทีเ่ ปีย่ มด้วยเนือ้ หาสาระ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล ข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะต่อไป ซึ่งใน
ครั้งนี้มีหน่วยงานภาคีต่างๆ เสนอประเด็นเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ห้อง BB201
เวลา		
๑๒.๓๐ –
๑๔.๐๐ น.

นโยบาย By Young
แนวคิด เป็นกิจกรรมที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกันจัด
ท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการ
“พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” โดยกลุ่มคน
รุ่นใหม่มีประเด็นในการขับเคลื่อนนโยบาย ๔ เรื่อง คือ
(๑) การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (๒) สิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ (๓) ขยะพลาสติก (Plastic
Waste) และ (๔) ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการ
อย่างยั่งยืน

องค์กรผู้จัด ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผูร้ ว่ มแลกเปลีย่ น ๑) นายโอภาส ภูครองนาค
๒) นายวีรสุทธิ์ จารุพรพิศาล
๓) นายนายจิรนนท์ พุทธา
๔) นายพุฒิปัญญา เรืองสม
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วถึงการแช่แข็งมนุษย์ :
ห้อง BB202 จากหลอดแก้
ชีวจริยธรรมเรือ่ งที่ต้องการการมีส่วนร่วมของสังคม
เวลา		
๑๒.๓๐ – แนวคิ ด จริ ย ธรรมการวิ จั ย ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
๑๔.๐๐ น. ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและสังคม ผลกระทบจากการมี

วิวฒ
ั นาการทีท่ นั สมัยไม่วา่ จะเป็นการถอดรหัสพันธุกรรม
(Genome) การตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ฯลฯ หลาย
ประเทศมี ม าตรการควบคุ ม ดู แ ลความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ จึงอยากให้
ภาคีเครือข่ายมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
เพื่ อ ให้ ค นในสั ง คมได้ ก� ำ หนดอนาคตของตนเองกั บ
เทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำได้อย่างเหมาะสมต่อไป
องค์กรผู้จัด ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วิทยากร ๑) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
๒) นพ.วิชัย โชควิวัฒน
๓) Prof. Jean-François
ผู้ด�ำเนินรายการ: ผศ.ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์

ห้อง BB203 ป่าชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
เวลา		
ด จากสถานการณ์ในประเทศไทยมีการอนุรักษ์
๑๒.๓๐ – แนวคิ
๑๔.๐๐ น. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากป่า รวมทั้งการก�ำหนด
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นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการใช้
ประโยชน์จากป่า ผลจากการปลูกป่านั้นมีพืชพรรณไม้
นานาชนิด ที่เป็นแหล่งอาหาร และสมุนไพรที่สามารถใช้
รั ก ษาโรคได้ จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ การพั ฒ นา
ภูมิปัญญาไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็น
แผนระดับชาติ ภายใต้การท�ำงานของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ว่าด้วยการสร้าง
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ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทให้เข้มแข็ง ที่ก�ำหนดตัวชี้วัด
ให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย “แนวทางป่าชุมชนกับการ
อนุรักษ์ ปกป้อง และการใช้สมุนไพรอย่างยั่งยืน” และ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย “ระบบสุขภาพชุมชนที่พึงประสงค์
ด้วยภูมปิ ญ
ั ญาไท สุขภาพวิถไี ท” จึงต้องการให้หน่วยงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป
องค์กรผู้จัด คณะกรรมการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพแห่งชาติ
วิทยากร ๑) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO
๒) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
๓) นายศักดิ์ชัย ชาตาดี
๔) นางสาวพยอม ดีน้อย
ผู้ด�ำเนินรายการ: นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ

ห้อง BB204 ที่ดินคือชีวิต...ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
เวลา		
ด เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้
๑๒.๓๐ – แนวคิ
๑๔.๐๐ น. ความเข้าใจ ต่อปัญหาสิทธิในที่ดินของประเทศไทยที่ทวี

ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ช่องว่างระหว่างคนจนและ
คนรวยเกิดการแย่งชิงทรัพยากร ประชาชนไม่มีสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัย ไม่มีที่ดินท�ำกิน เกิดความยากจน ไม่มีสุขภาวะ
ที่ดี จึงต้องหาแนวทางสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่าย และชุมชน เสริมศักยภาพของผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้อง สนับสนุนการสร้างนโยบายทีเ่ กิดประโยชน์
กับชุมชนอย่างแท้จริง
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องค์กรผู้จัด องค์ ก ารแอ็ ค ชั่ น เอด ประเทศไทย
ผูร้ ว่ มแลกเปลีย่ น ๑) นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา
๒) นายสุริชัย หวันแก้ว
๓) นายประทีป กีรติเรขา
๔) นายประยงค์ ดอกล�ำไย
๕) นายไมตรี จงไกรจักร์

ห้อง BB205 พระสงฆ์กับการพัฒนากาย และจิตวิญญาณ
เวลา		
ด เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ปัจจัยทีค่ กุ คามพระ
๑๒.๓๐ – แนวคิ
๑๔.๐๐ น. สงฆ์และชุมชน จากการกระตุ้นการบริโภคตามช่องทาง

ต่างๆ ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ดังนัน้ การพิจารณาในการ
บริโภค เลือกสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนอกจาก
จะลดความเจ็บป่วย โดยมีพระสงฆ์และวัด มีบทบาท
ส�ำคัญในการใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหา โดยมีการ
เชือ่ มเครือข่ายพระสงฆ์ทวั่ ประเทศ ในการขับเคลือ่ นงาน
อาทิ วัดปลอดการพนัน วัดส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนา
พระคิลานุปัฏฐาก

องค์กรผู้จัด ส�ำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
ผูร้ ว่ มแลกเปลีย่ น ๑) พระมหาบุญช่วย สิรินธโร,ดร.
๒) พระครูสุวรณโพธิวรธรรม
๓) นายชัยณรงค์ ค�ำแดง
๔) นายธวัชชัย จันจุฬา
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ห้อง
Auditorium ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด
เวลา		
แนวคิด เป็นการหารือแนวทางการพัฒนาและขับเคลือ่ น
๑๓.๐๐ –
๑๕.๓๐ น. งานในระดับพืน้ ที่ โดยการบูรณาการในระดับจังหวัด ผ่าน

เครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่รู้จัก
กันในนาม “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” เป็นกระบวนการที่
เปิดพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนได้เข้ามาบูรณาการเป้าหมาย
ทิศทางและยุทธศาสตร์รว่ มกัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้น
การมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น โดยมี ป ระชาชนเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนา

องค์กรผู้จัด ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
วิทยากร ๑) นพ.ส�ำเริง แหยงกระโทก
๒) ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ
๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
๕) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ผู้ด�ำเนินรายการ: นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
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ห้อง BB201
เวลา		
๑๒.๓๐ –
๑๔.๐๐ น.

นโยบาย By Young

แนวคิด เป็นกิจกรรมที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกันจัด
ท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการ
“พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” กลุ่มคนรุ่น
ใหม่มีประเด็นในการขับเคลื่อนนโยบาย ๔ เรื่อง คือ
(๑) การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (๒) สิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคล ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ (๓) ขยะพลาสติก (Plastic
Waste) และ (๔) ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการจัดการ
อย่างยั่งยืน
องค์กรผู้จัด ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผูร้ ว่ มแลกเปลีย่ น ๑) นายโอภาส ภูครองนาค
๒) นายวีรสุทธิ์ จารุพรพิศาล
๓) นายนายจิรนนท์ พุทธา
๔) นายพุฒิปัญญา เรืองสม

ชวนคิด ชวนคุย ๑๒ ปี ของการขับเคลือ่ น ธรรมนูญสุขภาพ

ห้อง BB202 “จากธรรมนูญสุขภาพฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบัน”
เวลา		
๑๒.๓๐ – แนวคิด เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือ
๑๔.๐๐ น. ธรรมนูญสุขภาพ ที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วม ท�ำให้ชมุ ชนสามารถก�ำหนด กฎกติกาของตนเอง
มีการรวบรวมข้อคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน
การใช้เครือ่ งมือธรรมนูญสุขภาพระดับพืน้ ที่ และรวบรวม
ประเด็ น จากการท� ำ งานเพื่ อ ผลั ก ดั น เป็ น นโยบาย
สาธารณะต่อไป
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องค์กรผู้จัด ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วิทยากร ๑) นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ
๒) นายอินโพธิ์ หน่อแหวน
๓) นางเพ็ญศรี สุดชา
๔) นางพนิดา มิ่งสมร
ผู้ด�ำเนินรายการ: นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต

ห้อง BB203 สุขภาวะกับการท่องเที่ยวชุมชนย่านเก่า
เวลา		
ด เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วชุมชนในย่านเมือง
๑๒.๓๐ – แนวคิ
๑๔.๐๐ น. เก่า ที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์มีการเชื่อมโยงแหล่ง
อารยธรรมต่าง ๆ บอกเล่าเรื่องราวในอดีต เน้นพัฒนา
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม ให้ ชุ ม ชนมี
บทบาทในการก�ำหนดทิศทางการท่องเที่ยวของตนเอง
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันข้อเสนอในการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนในย่านเมืองเก่า

องค์กรผู้จัด สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ และ ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
วิทยากร ๑) นายอ�ำพล ธานีครุฑ
๒) นางสาววัชรี ชูรักษา
๓) ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทย์วงศ์
๔) นายกานต์ แก้วมาตย์
ผู้ด�ำเนินรายการ: ดร.รสิตา สินเอกเอี่ยม
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ห้อง BB204 PM2.5 ฝุ่นขนาดเล็กกับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย
เวลา		
ด ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เป็นประเด็นปัญหาที่อยู่
๑๒.๓๐ – แนวคิ
๑๔.๐๐ น. กับสังคมไทยมานาน แต่ขอ้ มูลเชิงลึกในทุกมิตแิ ละนับเป็น

เรือ่ งใหม่สำ� หรับสังคมไทย จึงอยากให้คนไทยทุกคนได้รบั
ทราบข้อ มูล เพื่อ สร้า งความตระหนั กรู ้ ถึงอั น ตรายต่ อ
สุขภาพ ห้องพัฒนานโยบายสาธารณะฯ ทีจ่ ดั ขึน้ ในครัง้ นี้
เป็นเวทีสำ� คัญทีจ่ ะน�ำเสนอข้อมูลเชิงลึกถึงผลกระทบจาก
ฝุ่นพิษ PM2.5 ในทุกมิติต่อสังคมไทย และแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างยัง่ ยืน จากนักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ตลอดจน
ภาคธุร กิจ ต่า งๆ ที่ได้รับ ผลกระทบเชิ งลบจากฝุ ่ น พิ ษ
PM2.5
องค์กรผู้จัด เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย
วิทยากร ๑) นายกฤษฎี บัวเถือ่ น
๒) นายรุจพิ ฒ
ั น์ สุวรรณสัย
๓) ศาตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
๔) รองศาสตราจารย์ นพ. นิธพิ ฒ
ั น์ เจียรกุล
ผูด้ ำ� เนินรายการ: นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์

HIA Forum : การสร้างชุมชนสุขภาวะภายใต้พื้นที่พัฒนา

ห้อง BB205 เศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยใช้เครื่องมือการประเมิน
เวลา		
๑๒.๓๐ –
๑๔.๐๐ น.
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ผลกระทบด้านสุขภาพ

แนวคิด เป็นพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารใช้เครือ่ งมือ HIA
ในกระบวนการพัฒนาชุมชนสุขภาวะในพืน้ ที่ ภายใต้พนื้ ที่
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออกโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ การ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อให้ได้แนวทางการ
พัฒนาระบบ กลไก แนวทางในการใช้เครื่องมือ HIA
ในพื้นที่
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องค์กรผู้จัด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
วิทยากร ๑) นายกั ญ จน์ ทั ต ติ ย กุ ล
๒) ดร.พั ช นา ใจดี
๓) นายนาวิ น โสภาภู มิ
ผู้ด�ำเนินรายการ: อ.สั ญ ชั ย สู ติ พั น ธ์ วิ ห าร

ห้อง
Auditorium การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบายกัญชาทางแพทย์
เวลา		
แนวคิด เน้นข้อมูลทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความ
๑๒.๓๐ – คิดเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและกลไกการจัดการที่มีผล
๑๔.๐๐ น.
ต่อนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมในเรื่อง
Safety Effectiveness และ Efficiency ใน ๕ มิติ คือ
(๑) ความรู้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ (๒) นโยบาย
กัญชาทางการแพทย์ของสถานพยาบาล (Hospital Policy)
(๓) ระบบการให้คำ� ปรึกษาต่อการใช้กญ
ั ชาในเชิงพิษวิทยา
(Consultation Service & Operation System) (๔) การ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค (Consumer Protection) และ (๕) ระบบ
และการควบคุมก�ำกับ (Systems & Regulator)
องค์กรผู้จัด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
วิทยากร ๑) ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
๒) รศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ
๓) ผู้แทนศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
๔) นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
๕) ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ด�ำเนินรายการ: เสถียร วิริยะพรรณพงศา
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ลานสมัชชาสุขภาพ
เป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นรูปแบบของการเสวนาใน
เวทีกลาง กิจกรรมเสียงจากภาคี ห้องพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม และนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายรูปแบบ ประเด็นปัญหา
จากสภาพแวดล้อมและการจัดการของหน่วยงานภาคีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สุขภาวะ ประเด็นนโยบายสาธารณะตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และรูปธรรมความ
ส�ำเร็จจากการจัดการสุขภาวะของหน่วยงานภาคีต่างๆ โดยมีกิจกรรม
ในลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ชั้น ๒, ๔ และชั้น ๕ ประกอบด้วย
ชั้น ๒ ลานนิทรรศการสภาพแวดล้อม จัดแสดงประเด็นปัญหา
และแนวทางการจัดการประเด็น “ฝุ่นพิษ PM 2.5” และ “ขยะในทะเล”
กิจกรรมและแนวทางการจัดการปัญหาของหน่วยงานภาคีต่างๆ รวมทั้ง
บทเรียนการจัดการในระดับพื้นที่
ชั้น ๔ ลานนิทรรศการสุขภาพแห่งชาติ จัดแสดงนิทรรศการ
ระเบียบวาระสมัชชาชาติ ๔ ประเด็น นิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ นิทรรศการสื่อสารองค์กรและข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และบูธเครือข่ายสื่อสารสุขภาวะชุมชน
ชั้น ๕ ลานนิทรรศการสุขภาวะดี จัดแสดงรูปธรรมความส�ำเร็จ
จาการจัดสุขภาวะของหน่วยงานภาคีต่างๆ ประกอบด้วยบูธ
(๑) เพลินดี : PLEARN-D
(๒) นโยบายสาธารณะดี ติดดิน-กินได้
(๓) ชุมชนคนดี ที่ปลอดเหล้า
(๔) โลกออนไลน์ดี ที่ไม่หลอกลวง
(๕) เด็กดี ร่วมสร้างสังคมดี
(๖) สูงวัยใส่ใจสุขภาพดี
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กิจกรรมเวทีกลาง : ลานสมัชชาชาติ
กิจกรรม
เวลา		
๑๒.๐๐ –
๑๓.๐๐ น.

เวลา		
๑๓.๐๐ –
๑๔.๐๐ น.

“เสียงจากภาคี” พืน้ ทีส่ ำ� หรับคนเล็กคนน้อยของสังคม เพือ่
สะท้ อ นปั ญ หาพร้ อ มเสนอแนวทางกั บ หน่ ว ยงานภาคี ที่
เกี่ยวข้อง
(๑) คนไร้สัญชาติกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
โดย นายโชไอซ์ ปาทาน ผู้แทนกลุ่ม young ท�ำได้
(๒) คลินิกเพื่อสุขภาพจิตของบุคลากร
โดย นางสาววิชญา โมฬีชาติ กลุ่มงานจิตเวช
โรงพยาบาลนครพิงค์
(๓) ผู้สูงอายุติดเตียง
โดย นายวิจติ ต์ สีมา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) วังน�้ำเย็น
(๔) เสียงเพรียกเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
โดย นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล
สภาประชาสังคมชายแดนใต้

เสวนา “ทบทวนอดี ต ..มองปั จ จุ บั น ..สานต่ อ อนาคต
นักสานพลังฯ เพือ่ เท่าทันการเปลีย่ นแปลง...สูก่ ารพัฒนา
สังคมสุขภาวะ” : บทเรียนของนักสานพลังจากการท�ำงานที่
ผ่านมา พร้อมมองจังหวะต่อไปของการท�ำงานภายใต้บริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
วิทยากร (๑) นายแพทย์อ�ำพล จินดาวัฒนะ
สมาชิกวุฒิส ภา อดีตเลขาธิก าร สช. และผู้ริเริ่ม
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก สานพลั ง
(๒) คุณอรดี วัดข้าวหลาม
ผู้แทนนักสานพลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(๓) คุณอนันต์ แสงบุญ (ผู้แทนนักสานพลังภาคเหนือ)
(๔) คุณสุทธิธรรม เลขะวัฒน์ (ผูแ้ ทนนักสานพลังภาคกลาง)
(๕) คุณทวีวัฒน์ เครือสาย (ผู้แทนนักสานพลังภาคใต้)
ผู้ด�ำเนินรายการ: ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์
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กิจกรรม
เวลา		
๑๒.๐๐ –
๑๓.๐๐ น.

สานเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน :
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของกลุ่มคนยาก
ล�ำบากในทุกจังหวัดเพือ่ ล�ำดับปัญหา น�ำไปสูก่ ารจัดการอย่าง
เป็นระบบ พร้อมการเชื่อมร้อยการท�ำงานในระดับต่างๆ
ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
(๑) นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์
(๒) นายภาณุมาศ นนทพันธ์
(๓) นายชาคริต โภชะเรือง

เวลา		
๑๓.๐๐ –
๑๔.๐๐ น.

รวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสูงวัย : สร้างความ
รูค้ วามเข้าใจ “สังคมสูงวัย” กับสาธารณะ พร้อมเสนอแนวคิด
และแนวทางการรองรับสังคมสูงวัย ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
(๑) นายชาติชาย เหลืองเจริญ
(๒) นางสุดาภรณ์ ปัจฉิมเพชร
(๓) นายแก้ว สังข์ชู
(๔) นายไสว แสงสว่าง
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การอ�ำนวยความสะดวกระหว่างการประชุม
๑. จุดบริการเอกสาร (Document Center) จัดไว้บริเวณชั้น ๔ ด้าน
ข้างซ้ายมือของห้องประชุม ๑ (วายุภักษ์ ๒ – ๔ ชั้น ๔) เพื่อให้
บริการสอบถามข้อมูล การผลิต และเผยแพร่เอกสารต่างๆ ทั้งที่
หน่ ว ยบริ ก ารและผ่ า นเว็ บ ไซต์ ตลอดจนการบริ ก ารอื่ น ๆ เพื่ อ
อ�ำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้เข้าร่วมประชุมและคณะท�ำงาน
๒. ตู้แปลภาษาพร้อมอุปกรณ์หูฟัง จัดไว้บริเวณด้านหน้าของห้อง
ประชุม ๑ เพื่อให้บริการผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจเนื้อหาของการ
ประชุมได้อย่างถูกต้อง
๓. อาหารและเครื่องดื่ม เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้
รับกระเป๋าเอกสาร ขวดน�้ำ และคูปองอาหาร ๑ ชุด/คน มีมูลค่า
ชุ ด ละ ๓๘๐.-บาท (สามร้ อ ยแปดสิ บ บาทถ้ ว น) โดยน� ำ คู ป องฯ
ที่ ไ ด้ รั บ แลกซื้ อ อาหารได้ ต ามจ� ำ นวนมู ล ค่ า ที่ ร ะบุ ใ นคู ป องเพื่ อ
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ทั้งนี้ผู้จัด
ได้จัดเตรียมอาหารเป็นแบบศูนย์อาหาร (food court) ตั้งแต่เวลา
๐๗.๐๐-๑๕.๓๐ น. ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถบริหาร
เวลาของตนได้ตามสะดวกโดยจัดบริการไว้ที่ ชั้น ๒ ห้อง BB207
BB208 BB209 BB210 BB211 BB212 และห้อง DB ชั้น ๒
๔. หน่วยปฐมพยาบาล มีทีมปฐมพยาบาลและหน่วยรถพยาบาล
จัดเตรียมไว้บริเวณชั้น ๑ บางส่วนของห้อง Fill up (หลังจุดลง
ทะเบียน) ตลอดทั้ง ๓ วันที่จัดงาน
๕. ห้องละหมาด จัดเตรียมไว้บริเวณชั้น ๕ บริเวณห้อง VIP ฝั่ง
ติดกับห้องประชุมวายุภักษ์ ๗
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๖. ที่จอดรถ
๖.๑ รถยนต์สว่ นบุคคล สงวนสิทธิสำ� หรับประธานพิธเี ปิด-ปิด และ
VVIP ด้านหน้าอาคาร จ�ำนวน ๑๒ คัน (ระบุทะเบียนรถ)
๖.๒ รถยนต์ ส ่ ว นบุ ค คล สงวนสิ ท ธิ ส� ำ หรั บ วิ ท ยากร กรรมการ
อนุกรรมการ และคณะท�ำงาน (VIP) สามารถจอดรถภายใน
อาคาร Indoor อาคารจอดรถ ชั้น 4A ทางเชื่อมโรงแรม
เซนทราฯ กับอาคารศูนย์ประชุมฯ จ�ำนวน ๓๐ คัน (ระบุวางป้าย
โลโก้จดั งานด้านหน้าคอนโซลรถ)
๖.๓ จอดรถบริเวณ ชัน้ ๒-๔ โซน A-B จอดได้ทกุ ชัน้ ทีไ่ ม่มที กี่ นั้
๖.๔ รถยนต์สว่ นบุคคล รถตู้ รถบัส หรือ อืน่ ๆ บริเวณด้านหน้าอาคาร
ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์ มากกว่า ๒๐๐ คัน และบริเวณโดยรอบ
ศูนย์ราชการฯ
๗. บริการรถตู้ จ�ำนวน ๒ คัน (ติดโลโก้ สช.) รถ Shutter Bus
จ�ำนวน ๔ คัน รับ-ส่ง จากถนนแจ้งวัฒนะ ๗ ถึงศูนย์ประชุมวายุ
ภักษ์ฯ ตลอดการประชุม ๓ วัน
๘. จุดรับฝากของ บริเวณทางเดิน ชั้น ๑ สามารถติดต่อฝากของ
สัมภาระ ยกเว้นของมีค่า เริ่มบริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ของทุกวัน

หมายเหตุ : ขอให้ ท ่ า นปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของสถานที่ ที่ ร ะบุ ไว้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด
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โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
โรงแรม นารา แจ้งวัฒนะ
โรงแรม ทีเค พาเลช

โรงแรมเดอะริช บูติค
โรงแรมเพิรล์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
The room @Msocity
impact เมืองทองธานี
บ้านรมณ์ดี ปากเกร็ด
รูมแอทโด๊ซ

โบตานิค เซอร์วิส รูม
@ อิมแพค เมืองทองธานี
Anna Nava pakkret Hotel
(โรงแรมอัณนา-นาวา)

1

4
5
6

9

10

7
8

2
3

ชื่อโรงแรม

ล�ำดับที่

6868
900 บาท รวมอาหารเช้า

1,035 ไม่รวมอาหารเช้า

600-1,000
800-1,000

พักเดี่ยว 1,100 พักคู่ 1,100
พักเดี่ยว 1,500 พักคู่ 1,500
1,500

พักเดี่ยว 1,350 พักคู่ 1,350
พักเดี่ยว 1,500 พักคู่ 1,700

พักเดี่ยว 1,500 พักคู่ 1,700

ราคาห้อง เดี่ยว/คู่

คุณราณี 081-171-3790
02-030-8544, 081-919-0491
02-030-8545

085 321 6861
คุณประภาวดี 02 984 1133
หรือ 092 653 5151
คุณโม 02-980-8915

คุณมุก 02-143-1234
ต่อ 8184, 8185
คุณแพว 095-819-5386
คุณขวัญ 02-574-1588
092-0055987
02-954-9900
02-961-9151
061 415 0088

โทรศัพท์

ข้อมูลโรงแรมที่พักใกล้สถานที่จัดประชุม

tk.convention@hotmail.com

คุณมุก

หมายเหตุ

The Backpacker Station
The Best Western Vanda Plus
โรงแรมรามาการ์เด้น
ถ.วิภาวดีรังสิต
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
ถ.วิภาวดีรังสิต
โรงแรมอมารี ดอนเมือง
ถ.วิภาวดีรังสิต
โรงแรมเอบีนา่ เฮ้าส์ ถ.วิภาวดีรงั สิต
โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์
โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติก
ถ.งามวงศ์วาน
โรงแรมลักซอร์ โฮเต็ล
ถ.ปากเกร็ด-สามัคคี
โรงแรมมารวย การ์เด้นท์
ถ.พหลโยธิน
ดีลักซ์ ป๊อปปูล่าร์ คอนโด

11
12
13

21

20

19

16
17
18

15

14

ชื่อโรงแรม

ล�ำดับที่

69
69

800/ 900/ 1,000/ 1,300/ 1,500
และ 1,800 บาท ไม่รวมอาหารเช้า

1,500

1,300 / 1,300

1,500
1,700
1,200 / 1,400

เตียงเดี่ยว 1,900 / เตียงคู่ 2,200
(ข้าราชการ)
1,700 / 1,900

700
1,900
1,800 /1,800

ราคาห้อง เดี่ยว/คู่

คุณนฤกร 088-0168259,
081-8661959

02-5610510

คุณโจ้ 02-1924000

090 885 8837
คุณเก้า 063 2072183
คุณสุกัลยา(ป้อม) 02-5587888
ต่อ 10129 /089-1573775
คุณอุ๊ 061-416-9449,
02-575-5599
คุณศศมล (ลูกแก้ว)
084-421-5364
คุณโอ๋ 086-358-0691
คุณเสกสรร 084-877-7481
02-5893399่

โทรศัพท์

หมายเหตุ

29

27
28

26

Jumbotel Hotel ถ.แจ้งวัฒนะ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถ.วิภาวดี-รังสิต
ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต
ถ.แจ้งวัฒนะ 10
ไมด้า โฮเทล อูโน่ งามวงศ์วาน
โรงแรมโนโวเทล อิมแพค
อิมแพค เมืองทองธานี
โรงแรม Ibis Bangkok impact
เมืองทองธานี

24
25

คุณทิมาพร 098-2511279
คุณอิง 02-8334710-12,14-15
02 011 7777

2,300
1,600

คุณทิมาพร 098-2511279

คุณวุฒิพงศ์ 088-8383988,
088-8383899
คุณรัชนี/คุณหทัยวรรณ
02-5048713, 025048716
02-5741006, 02-5731240
02-5538600

โทรศัพท์

1,400/1,600

1,400/1,600

อาคารสัมมนา 1 (600 บาท/2 ท่าน)
อาคารสัมมนา 2 (840 บาท/2 ท่าน)
1,000 บาทพร้อมอาหารเช้า
1,200/1,500 (ไม่มอี าหารเช้า)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

23

ราคาห้อง เดี่ยว/คู่

ป๊อปปูล่า คอนโด (ห้องพักรายวัน) 700 (2 ท่าน), 1,200 (4 ท่าน)

ชื่อโรงแรม

22

ล�ำดับที่

70

หมายเหตุ

ประวัติโดยย่อขององค์ปาฐก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
ส�ำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ จากมหาวิ ท ยาลั ย
Hofstra ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒
เคยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการ
ต่างประเทศ และด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุ ข ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลรับผิดชอบงาน
กระทรวงสาธารณสุ ข และเป็ น รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ ไ ด้
รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (คสช.)

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฏ
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา วิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี , บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก่ อ นหน้ า นี้ เคยด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รองประธานกรรมการ
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด, รองประธานฝ่าย
การผลิต บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
จ�ำกัด และรองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถ
มนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานความร่วมมือสหกิจศึกษาโลก
(WACE), กรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภาคเอกชน ด้านการบริหาร
(สสส.), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และกรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ
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นางทิวาพร ศรีวรกุล
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นสิ ท ธิ
ศึ ก ษา กาญจนบุ รี ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย น
กาญจนานุ เ คราะห์ กาญจนบุ รี และโรงเรี ย นสตรี ก าญจนา
นุ เ คราะห์ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี แ ละประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชั้ น สู ง โรงเรี ย นสหพาณิ ช ย์ กรุ ง เทพฯ
เคยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส� ำ คั ญ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ได้ แ ก่ เป็ น ผู ้ ก ่ อ
ตั้ ง กลุ ่ ม รั ก ษ์ ป ่ า เต่ า ด� ำ ประธานคณะกรรมการอนุ รั ก ษ์ ผื น
ป่ า ตะวั น ตกและเทื อ กเขาตะนาวศรี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
(กอต.กจ.) กรมอุ ท ยานสั ต ว์ ป ่ า และพั น ธุ ์ พื ช และแกนน� ำ
ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเกษตรอิ น ทรี ย ์
ปั จ จุ บั น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ก สิ ก รรม
ธรรมชาติ ท ่ า มะขาม ซึ่ ง เน้ น การเรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอดองค์
ความรู ้ ด ้ า นเกษตรอิ น ทรี ย ์ การค้ น คว้ า วิ จั ย พั ฒ นา
เทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อ การกสิ ก รรม และการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า

นายอายุ จือปา (ลี)
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ชายหนุ่มผู้ที่ไม่ได้พัฒนาตัวเองเพื่อตัวเอง แต่พัฒนาตัวเอง
เพื่อคนอื่น
ลี เป็นชาวอาข่า เกิดที่บ้านแม่จันใต้ จ.เชียงราย เขาเป็นเด็ก
หนุ ่ ม คนแรกในหมู ่ บ ้ า นที่ เรี ย นจบระดั บ ชั้ น อุ ด มศึ ก ษา โดย
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา หลั ก สู ต รนานาชาติ คณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับที่ ๒)
ลี เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่สื่อไทยและสื่อต่างประเทศเทศอย่าง
BBC หรือ The Wall Street Journal ให้ความสนใจในฐานะ
เจ้าของธุรกิจกาแฟแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ได้รับ
เลือกจากองค์กรกาแฟชนิดพิเศษแห่งยุโรป ให้ไปร่วมในเวที
การชิมกาแฟนานาชาติ ๓ ปีซ้อนที่อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และ
ออสเตรีย
ปัจจุบัน ลี เป็นเจ้าของแบรนด์กาแฟ “อาข่า อ่ามา” ที่ได้รับ
การยอมรับระดับโลก ซึ่งธุรกิจกาแฟของเขาเป็นกิจการเพื่อ
สังคมที่ช่วยเหลือชุมชน โดยมีเป้าหมายสูงสุด “คือการที่ชุมชน
สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง”

Mrs. Khuất Thị Hải Oanh

จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย Hanoi Medical University ประเทศเวียดนาม
และปริญญาโทด้านการวิจัยอนามัยเจริญพันธ์ และสุขอนามัย
ทางเพศ จากมหาวิทยาลัย London School of Hygiene and
Tropical Medicine ประเทศอังกฤษ
ที่ผ่านมา คุณ Oanh ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ส�ำคัญของประเทศเวียดนาม ได้แก่ สถาบันเพื่อการศึกษา
พัฒนาสังคม (Institute for Social Development Studies ISDS) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และศูนย์สนับสนุนการพัฒนาชุมชน
(Center for Support Community Development Initiatives
- SCDI) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นอกจากนี้ คุณ Oanh ยังได้รับ
รางวัลอีกมากมายจากการท�ำงาน อาทิ รางวัล Young Global
Leader จาก the World Economic Forum รางวัล Dedoner
Clayton Award จากสถาบัน French Pasteur Institute ของ
ประเทศฝรั่งเศส และล่าสุด เธอได้รับการยกย่องจากนิตยสาร
ฟอบส์ เวียดนาม ให้เป็น ๑ ใน ๕๐ ของผู้หญิงที่ทรงอิทธิพล
ของเวียดนาม อีกด้วย
ปัจจุบัน คุณ Oanh ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการบริหารของ
SCDI ซึ่งมีพันธกิจมุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
และสร้างปัจจัยสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อประชากรกลุ่มเปราะบาง
และประชากรกลุ่มชายขอบในสังคมเวียดนาม เช่น ผู้ให้บริการ
ทางเพศ ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และครอบครัว
ผู้ติดเชื้อ แรงงานต่างด้าว กลุ่มชาติพันธ์ และ LGBTIQA

73

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (คจ.สช.)
ที่ปรึกษา
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

ศาสตราจารย์ ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 		
นางทิพยรัตน์ นพลดารมย์			
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา			
นายศุภกิจ ศิริลักษณ์				
นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 			
นายอ�ำพล จินดาวัฒนะ

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

นายกิจจา เรืองไทย			
รองศาสตราจารย์ จิราพร ลิ้มปานานนท์
นายชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์		
นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร 		
นางภารนี สวัสดิรักษ์				
ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ			
ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์			
ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม					
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย			
ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 			
ผู้แทนเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

กรรมการ

(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ		
		
กรรมการ		
		
กรรมการ		
		
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
(๑๒) ผู้แทนผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) 			
(๑๓) ผู้แทนประธานคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน ๓ สถาบัน 				
(๑๔) ผู้แทนนายกสภากายภาพบ�ำบัด			
(๑๕) ผู้แทนนายกสภาการพยาบาล			
(๑๖) ผู้แทนประธานสภาผู้สูงอายุ		
แห่งประเทศไทย				
(๑๗) ผู้อ�ำนวยการองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย		
(๑๘) พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร)		
(๑๙) ศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก วณิชา
ชื่นกองแก้ว					
(๒๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรวยพร ศรีศศลักษณ์
(๒๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์
(๒๒) นายชวินทร์ ศิรินาค			
(๒๓) นายพีธากร ศรีบุตรวงศ์			
(๒๔) นายไพบูลย์ ช่วงทอง			
(๒๕) นางวณี ปิ่นประทีป			
(๒๖) นายสุธี ฮั่นตระกูล			
(๒๗) นายสุธีร์ รัตนะมงคลกุล			
(๒๘) นางสาวสุภาภรณ์ สงค์ประชา			
(๒๙) นางสุวณี สมาธิ				
(๓๐) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ		
(๓๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ พุทธาศรี
(๓๒) นางสาวทิพิชา โปษยานนท์

กรรมการ			
			
กรรมการ			
			
กรรมการ			
กรรมการ		
กรรมการ			
			
กรรมการ			
			
กรรมการ			
กรรมการ			
			
กรรมการ		
กรรมการ			
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการ		
กรรมการและเลขานุการ		
ผู้ช่วยเลขานุการ			
ผู้ช่วยเลขานุการ
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