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คํานํา

พระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ บญัญตัใิหมกีารจดั

สมัชชาสุขภาพแหงชาติขึ้นเปนประจําอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อให

เปนกระบวนการเช่ือมประสานในเครือขายตาง ๆ ของสังคมไดเขามา

รวมแลกเปล่ียนเรยีนรูอยางสมานฉันท อนันาํไปสูการเสนอแนะนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชนโดยคํานึงถึง

ความเปนระบบและมีสวนรวม

ในการประชุมเพือ่หาฉนัทามตริวมกนัของสมาชกิสมชัชาสขุภาพ

แหงชาติทีม่าจากกลุมเครือขายตาง ๆ  ทีห่ลากหลาย จาํเปนตองมีแนวทาง

การประชุมใหสมาชกิยึดถอืเปนทศิทางเดียวกนั คณะกรรมการจัดสมชัชา

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (คจ.สช.) จึงไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

พฒันามาตรฐานกระบวนการพจิารณาหาฉนัทามตใินการประชมุสมชัชา

สุขภาพแหงชาติขึ้น มีหนาที่สําคัญประการหนึ่งคือการจัดทําแนวทาง 

(Guideline) กระบวนการหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหง

ชาติ ซึ่งมีสาระปรากฏในเอกสารเลมนี้แลว

คจ.สช. หวังเปนอยางยิ่งวาแนวทางกระบวนการหาฉันทามติใน

การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ เลมนี้จะเปน

เอกสารสาํคญัท่ีทกุฝายมสีวนรวมในการประชมุสมชัชาสขุภาพแหงชาติ

ยึดถือเปนแนวทางการประชุมรวมกัน อันจะนําไปสูการไดนโยบาย

สาธารณะท่ีทุกฝายเห็นพองกัน และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูอยาง
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สมานฉันทตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ ทุกประการ

 คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

มกราคม ๒๕๕๕
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แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ 5

สารบัญ

คํานํา      ๓

เปาประสงค   ๗

หลักการสําคัญ  ๗

กระบวนการ   ๘

 ขั้นตอนที่ ๑ การรับรองระเบียบวาระการประชุม ๙

 ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ ๑๔

 ขั้นตอนที่ ๓ การรับรองขอเสนอเชิงนโยบาย/มติ ๒๘

บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ ๓๐

 - สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๓๐

 - ผูทรงคุณวุฒิ ๓๑

 - ผูสังเกตการณ ๓๑

 - ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการดําเนินการ ๓๑

  ประชุม

 - เลขานุการและเลขานุการรวม ๓๒

 - ผูชวยเลขานุการ ๓๓

 - ผูประสานงานหองประชุม ๓๔

 - คณะทํางานวิชาการกลาง ๓๔

 - คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น ๓๕

 - อนุกรรมการวิชาการ ๓๕
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ภาคผนวก : คําสั่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓๗
    ที่ ๑/๒๕๕๔  เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน
    กระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
    แหงชาติ
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แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ 7

แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔

เปาประสงค
กระบวนการหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

มีเปาประสงคใหไดมาซ่ึงรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ ที่เปนความ

เห็นรวมของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม

หลักการสําคัญ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนกระบวนการท่ียึดหลัก

การสําคัญ ๔ ประการ คือ 

๑. หลักการเรียนรูอยางสมานฉันท หมายถึง การท่ีสมาชิกสมัชชา

สุขภาพแหงชาติไดเรียนรูจากการเสนอและรับฟงความเห็นระหวางกัน

อยางสรางสรรค ไมมุงไปท่ีการวิพากษวิจารณบุคคล องคกร หนวยงาน 

หรือเครอืขายใด ๆ  หรอืเปนลักษณะการโตเถยีงกนั โดยมเีปาหมายเพือ่

ใหไดมาซึ่งนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

๒. หลักความเปนระบบ หมายถึง การประชุมที่มีการกําหนด

หลกัเกณฑการประชมุไวอยางชัดเจน โดยผูเขารวมประชมุ ผูดาํเนนิการ
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ประชมุ และผูเกีย่วของในการประชมุปฏบิตัติามหลกัเกณฑทีก่าํหนดไว 

๓. หลกัการมีสวนรวมอยางเทาเทยีมกัน หมายถงึ สมาชกิสมชัชา

สุขภาพแหงชาติจากแตละกลุมเครือขายมีสิทธิในการเสนอความเห็น

ตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ อยางเทาเทียมกัน 

๔. หลักการสรางฉันทามติหรือความเห็นรวม หมายถึง การ

ประชุมที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติแสวงหาความเห็นรวมตอราง

ขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ ใหไดขอยุติที่เห็นพองกัน  

กระบวนการ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดแบงขั้นตอนการประชุมที่

สําคัญไว ๓ ขั้นตอนหลัก คือ

ขั้นตอนที่ ๑ การรับรองระเบียบวาระการประชุม

ข้ันตอนท่ี ๒ การประชุมพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย/

   รางมติ

ขั้นตอนที่ ๓ การรับรองขอเสนอเชิงนโยบาย/มติ

ดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๑
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ขัน้ตอนที ่๑. การรับรองระเบยีบวาระการประชมุ 

ขัน้ตอนการรับรองระเบียบวาระการประชุม จะดําเนินการประชุม

รวมในหองประชุมใหญ ภายหลังพิธีเปด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑ การประชุมในหองประชุมใหญ

  ๑.๑.๑ รายชื่อผูดําเนินการประชุม 

ลาํดับ ตําแหนง ชื่อ-สกุล

๑. ประธานสมัชชาสุขภาพแหง

ชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔

รศ.ดร.ชืน่ฤทยั กาญจนะจิตรา

๒. รองประธาน นพ.สุรพจน สุวรรณพานิช

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต

พญ.ประนอม คําเที่ยง

ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

๓. เลขานุการ (เลขาธิการ คสช.) นพ.อําพล จินดาวัฒนะ

๔. ผูชวยเลขานุการ นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร

Final Text - Samatcha Consensus.indd   9Final Text - Samatcha Consensus.indd   9 1/23/2012   6:32:16 AM1/23/2012   6:32:16 AM



10 รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ

 ๑.๑.๒ การจัดที่นั่งผูดําเนินการประชุม

ฝายเลขาฯฝายเลขาฯ
รองประธานอนุฯ 1 - 3องคปาฐก

ทีมวิชาการกลาง

ผูประสานงานหองฯ

คจ.สช. 23 คน

ทีมงาน สช.

ประธาน
ดร.ชื่นฤทัย

รองประธาน
นพ.สุรพจน

รองประธาน
ดร.ไชยยศ

ผูชวยเลขานุการ 
(อ.กรรณิการ)

เลขานุการ
(นพ.อําพล)

รองประธาน
ดร.ดรุณี

รองประธาน
พญ.ประนอม

รองประธาน
ดร.สุปรีดา

พิธีเปดและการรับรองระเบียบวาระการประชุม

ESCAP Hall

๑.๒ แนวทางการประชุมเพื่อรับรองระเบียบวาระการประชุม

๑.๒.๑ การรับรองระเบียบวาระการประชุม

 (๑) การชี้แจงภาพรวมการประชุมและกิจกรรมตางๆ 

  ประธานสมัชชาสุขภาพแหงชาตชิีแ้จงภาพรวมของ

   กระบวนการ คุณคา และความสําคัญของสมัชชา

   สขุภาพแหงชาต ิเพ่ือใหผูเขารวมประชมุเหน็ความ

   สาํคญัและมีสวนรวมในการประชุมสมัชชาสุขภาพ

   แหงชาติ โดยยึดหลักการสําคัญ ๔ ประการ 

   ขางตน 

Final Text - Samatcha Consensus.indd   10Final Text - Samatcha Consensus.indd   10 1/23/2012   6:32:16 AM1/23/2012   6:32:16 AM



แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ 11

 (๒) การชีแ้จงกระบวนการจดัทาํรางระเบยีบวาระและ

   การเสนอใหที่ประชุมรับรอง

- ประธานช้ีแจงกระบวนการจดัทาํรางระเบยีบวาระ

การประชุม และแจงรางระเบียบวาระการ

ประชุมที่ไดกําหนดเอาไวแลวตอที่ประชุม 

- ประธานเสนอใหทีป่ระชุมรบัรองระเบียบวาระ

การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติประจําป

นัน้ และเสนอใหทีป่ระชุมเห็นชอบการจัดสรร

ระเบียบวาระการประชุมใหกบัคณะอนุกรรมการ

ดาํเนนิการประชมุแตละคณะ โดยหากไมมผีูใด

คดัคาน ใหถอืวาทีป่ระชมุรบัรองระเบยีบวาระ

การประชุมสมชัชาสขุภาพแหงชาต ิแตหากไม

สามารถหาความเห็นรวมจากที่ประชุมได ให

คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแหง

ชาตหิารอืกบัทกุฝายทีเ่กีย่วของจนไดความเหน็

ชอบรวมกัน และนําเสนอผลการประชุมใน

หองประชุมใหญ เพ่ือใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติรบัรองเปนระเบียบวาระการประชุม

สมัชชาสุขภาพแหงชาติตอไป

 (๓) การจัดสรรระเบียบวาระการประชุม 

 - ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาไดจัดสรร

ระเบียบวาระการประชุมใหกบัคณะอนุกรรมการ
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12 รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ

ดําเนินการประชุมคณะใด และจัดประชุมที่

หองประชุมใด เพื่อใหผูเขารวมประชุมเขาใจ

และแยกยายกันเขาประชุมไดอยางถูกตอง

- ผลการจัดสรรระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา

และลําดับการพิจารณาในการประชุมคณะ

อนุกรรมการดําเนินการประชุมทั้ง ๓ คณะ 

ดังนี้

อนุกรรมการดําเนิน
การประชุม คณะที่ ๑

อนุกรรมการดําเนิน
การประชุม คณะที่ ๒

อนุกรรมการดําเนิน
การประชุม คณะที่ ๓

๑. การจัดการปญหา

โฆษณายาและอาหาร

ทีอ่วดอางสรรพคุณยา 

ทีผ่ดิกฎหมายทางวทิยุ

ทองถิน่ เคเบ้ิลทวี ีและ

โทรทศันดาวเทยีม และ

อินเตอรเน็ต

๑. การจดัการภยัพบิตัิ

โดยชมุชนเปนศนูยกลาง

๑. การรายงานผลการ

ดําเนินงานตามมติ

สมัชชาสุขภาพแหง

ชาติครั้งท่ีผานมา

๒. ความปลอดภัยทาง

อาหาร: การจัดการ

นํ้ามันทอดซํ้าเสื่อม

สภาพ

๒.การบริหารจัดการ

ทรพัยากรลุมนํา้ขนาด

เล็กอยางย่ังยืน โดย

กระบวนการมสีวนรวม

ของเครอืขายและภาคี

ทุกภาคสวน 

Final Text - Samatcha Consensus.indd   12Final Text - Samatcha Consensus.indd   12 1/23/2012   6:32:18 AM1/23/2012   6:32:18 AM



แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ 13

อนุกรรมการดําเนิน
การประชุม คณะที่ ๑

อนุกรรมการดําเนิน
การประชุม คณะที่ ๒

อนุกรรมการดําเนิน
การประชุม คณะที่ ๓

๓. การเขาถึงบริการ

อาชีวอนามัยเพ่ือ

สุขภาพและความ

ปลอดภัยของคนทํางาน

ในภาคอุตสาหกรรม

และบริการ

๓. การจัดการปญหา

การฆาตวัตาย (สขุใจ...

ไมคิดสั้น) 

  

-   คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแหง

ชาติอาจพิจารณาการเกลี่ยระเบียบวาระ

การประชุมระหวางคณะอนุกรรมการดําเนิน

การประชุม หรือการจัดต้ังคณะอนุกรรมการ

ดาํเนนิการประชมุเพิม่เตมิ เพือ่ใหการประชมุ

เสร็จสิ้นลงตามระยะเวลาที่กําหนดได
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14 รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ

ข้ันตอนท่ี ๒. การพิจารณารางขอเสนอ
เชิงนโยบาย/รางมติ 

เปนขัน้ตอนการพจิารณาโดยคณะอนกุรรมการดาํเนนิการประชมุ

ตามระเบียบวาระท่ีไดรบัการจัดสรรจากท่ีประชุมหองใหญในข้ันตอนท่ี 

๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ขอบเขตการประชุม 
(๑) เปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ถูกกําหนด

ไวแลว เพือ่หาฉันทามติตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ

ตามระเบยีบวาระนัน้ๆ เพือ่เตรยีมเสนอใหทีป่ระชมุสมชัชา

สขุภาพแหงชาตริบัรองเปนมตสิมชัชาสขุภาพแหงชาตติอไป 

(๒) เปนการประชุมเพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกสมชัชาสุขภาพแหง

ชาติแสดงความเห็นตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติใน

นามกลุมเครือขายของตน

(๓) คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมสามารถจัดใหมีการ

ปรึกษาหารือหรอืการประชุมกลุมยอยเพ่ือการปรับเอกสาร

เพื่อพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติในบาง

ระเบียบวาระที่มีความคิดเห็นแตกตางกันและไมสามารถ

หาขอยุติไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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16 รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ

๒.๔ แนวทางการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม

 ๒.๔.๑ วิธีการประชุม 

  (๑) ประธานเปดการประชุม ชี้แจงวัตถุประสงคและ

    วิธีการประชุม 

  (๒) ประธานแจงที่ประชุมถึงระเบียบวาระท่ีจะตอง

    พิจารณาตามลําดับที่ไดรับการจัดสรร 

  (๓) ประธานเปดการพิจารณาระเบียบวาระ โดยให

    เลขานุการอานรางขอเสนอเชงินโยบาย/รางมตขิอง

    ระเบียบวาระน้ันๆ

  (๔) ประธานแจงใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

    ในฐานะผูแทนกลุมเครือขายแสดงความจํานง

    ในการเสนอความเห็น โดยการยกปายชื่อกลุม

๒.๓ การจัดที่นั่งของผูดําเนินการประชุม (ปรากฏตามแผนภาพ)
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    เครือขายของตนขึ้นต้ังใหไดฉากกับโตะประชุม

    เพ่ือใหฝายเลขานุการจัดลาํดบั และใหประธานเชิญ

    ผูแทนกลุมเครือขายแสดงความเห็นตามลําดบัและ

    ตามเวลาท่ีกาํหนด โดยแตละกลุมเครือขายสามารถ

    แสดงความเหน็ไดเพยีง ๑ ครัง้ ในแตละระเบยีบวาระ 

    ยกเวนในกรณีที่จําเปนใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

    ประธาน 

  (๕) การเสนอความเหน็ของสมาชกิสมชัชาสขุภาพแหง

    ชาติในระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา

  (๕.๑) ใหอภิปรายแสดงความเห็นในนามของกลุม

     เครือขาย กําหนดเวลาคนละไมเกิน ๓ นาที 

     โดยใหแสดงความเห็นทั้งเอกสารหลัก หรือ

     รางมติ หรือเอกสารประกอบระเบียบวาระ

     อื่นๆ (ถามี) ในประเด็นใดกอนก็ได โดยจะมี

     อักษรวิ่งเตือนบนจอภาพ เมื่อเหลือเวลา ๓๐ 

     วินาทีกอนหมดเวลา และเตือนอีกคร้ังเม่ือ

     หมดเวลา 

  (๕.๒) ใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติแนะนํา

     ตนเองและกลุมเครือขายที่ตนสังกัด 

  (๕.๓) การเสนอความเห็น อาจเปนความเห็นดวย

     หรือเห็นตาง โดยใหระบุขอความหมายเลข

     ยอหนา และขอความที่ตองการแสดงความ

     เห็น พรอมเหตุผลประกอบ 
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18 รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ

  (๕.๔) ภายหลังเสนอความเห็น ใหสมาชิกสมัชชา

     สุขภาพแหงชาติจัดทําแบบบันทึกความเห็น 

     เหตุผล หรือขอมูลหลักฐานประกอบ พรอม

     ระบุชื่อผูเสนอและเครือขายเปนลายลักษณ

     อักษรจัดสงใหอาสาสมัครในท่ีประชุม

  (๖) ใหคณะทาํงานวชิาการกลางตดิตาม รวบรวม ประมวล

    ขอเสนอเปนลายลักษณอักษรจากสมาชิกสมัชชา

    สุขภาพแหงชาติที่มีการอภิปรายในหองประชุม 

  (๗) ในกรณีที่ผูสังเกตการณหรือผูทรงคุณวุฒิแสดง

    ความจาํนงทีจ่ะเสนอความเห็น ใหประธานพจิารณา

    อนญุาตใหเสนอความเห็นตอท่ีประชุมไดภายหลัง

    จากที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดแสดง

    ความเหน็หรือขอเสนอในระเบยีบวาระนัน้ๆ จบส้ิน

    ลงแลว ยกเวนในกรณีที่ประธานมีความประสงค

    จะขอคําปรกึษาหรือขอความเห็นจากผูทรงคุณวฒุิ  

    ประธานสามารถเรยีนเชญิหรอืขอคาํปรกึษาไดตาม

    ควรแกกรณ ีทัง้นี ้ใหผูสงัเกตการณหรอืผูทรงคณุวฒุิ

    ทาํบนัทกึความเหน็เปนลายลกัษณอกัษรสงใหกบั

    อาสาสมัครประจําหองดวย

  (๘) ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลทางวิชาการใน

    ประเด็นทีพ่จิารณา ประธานสามารถเชิญคณะทํางาน

    วชิาการเฉพาะประเดน็ใหขอมลูหรอืตอบขอซกัถาม

    ในระเบียบวาระน้ันๆ ไดตามความเหมาะสม 
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  (๙) แนวทางการดาํเนินการของคณะทาํงานวิชาการกลาง

    ในการปรับแกเอกสารสําหรับนําเสนอตอคณะ

    อนกุรรมการดาํเนินการประชมุสามารถดาํเนนิการได

    ใน ๓ รูปแบบ คือ 

  (๙.๑) รูปแบบที่ ๑ กรณีที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพ

     แหงชาติมีความเห็นตอรางขอเสนอเชิง

     นโยบาย/รางมติ และสามารถหาความเห็น

     พองกันได ภายหลังจากที่สมาชิกสมัชชา

     สุขภาพแหงชาติไดอภิปรายใหความเห็น

     และตกลงรวมกันไดแลว ใหประธานสรุป

     ประเด็นท่ีมีการขอแกไขตามลําดับจนหมด

     ประเด็นที่มีการขอแกไข และใหคณะทํางาน

     วิชาการกลางไปปรับเอกสารเพ่ือจัดทําเปน

     เอกสารฉบบัสมบรูณ (clean text)  แลวเสนอ

     ใหที่ประชุมมีฉันทามติตอเอกสารดังกลาว

     ตอไป

  (๙.๒) รูปแบบท่ี ๒ กรณีที่ไดเปดอภิปรายจนถึงท่ีสุด

     แลว พบวา สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

     มีความเห็นตางที่หลากหลายและไมสามารถ

     สรุปเปนขอตกลงรวมระหวางการประชุมได 

     ใหคณะทาํงานวิชาการกลางจดัทาํเปนเอกสาร

     ประกอบการหารือในระหวางการประชุม 

     (Conference paper) ในรูปแบบติดตามการ
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     เปลี่ยนแปลง (track changes) โดยระบุชื่อ

     กลุมเครือขายผูเสนอความเห็นไวในวงเล็บ

     ทุกกลุมเครือขาย รวมทั้งใหเสนอขอความ

     ที่คณะทํางานวิชาการกลางเห็นควรใหใช

     ตอทายความเห็นของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ

     แหงชาติ จากนั้นรอนําเขาพิจารณาในหอง

     ประชุมเพื่อใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหง

     ชาติพิจารณาหาฉันทามติตอเอกสารดังกลาว

     ตอไป โดยการพิจารณาใหเปนการพิจารณา

     เพือ่รบัรองในประเดน็ทีม่กีารเสนอขอแกไขเอา

     ไวแลวเทานั้น จะไมมีการเปดประเด็นใหม 

     และใชเวลาอภิปรายคนละไมเกิน ๒ นาที 

     ยกเวนในกรณีที่จําเปนใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ

     ของประธาน

  (๙.๓) รูปแบบท่ี ๓ กรณีที่เปดอภิปรายแลว พบวา

     สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีความเห็น

     ขัดแยงกันมากและไมสามารถหาขอยุติได

     ภายในระยะเวลาจํากัดของการประชุม ให

     ดําเนินการดังนี้

(๙.๓.๑) ในกรณีที่มีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

ที่สามารถระบุจํานวนไดชัดเจน แสดงความ

เห็นขัดแยงกันในประเด็นเฉพาะ ประธาน

สามารถเปดโอกาสใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหง
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ชาตทิีแ่สดงความเหน็ขัดแยงกนันัน้ปรกึษาหารอื

เพือ่หาความเหน็รวมตอประเดน็ดังกลาวการ

ปรกึษาหารอืภายในระยะเวลาท่ีประธานกาํหนด

และใหนาํความเหน็รวมมาเสนอใหทีป่ระชมุ

พจิารณาตอไป โดยประธานอาจพกัการประชมุ

ในระเบียบวาระน้ันไวกอนหรือไมก็ได

(๙.๓.๒) ในกรณีที่มีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

จํานวนมากที่แสดงความเห็นขัดแยงกันใน

ประเด็นทีห่ลากหลาย ใหประธานจัดใหมกีาร

ประชุมกลุมยอยเพ่ือการปรับเอกสาร (draft-

ing group) เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นที่มี

ความเห็นขดัแยงกนัในสถานท่ีทีฝ่ายเลขานุการ

จดัให โดยใหประธานเสนอชือ่ผูทีจ่ะทาํหนาที่

ประธานการประชมุกลุมยอยใหทีป่ระชมุรบัรอง 

ซึง่สมาชกิสมชัชาสขุภาพแหงชาติสามารถเขา

รวมประชุมโดยความสมัครใจ และใหคณะ

ทาํงานวิชาการกลางติดตามเพ่ือจดัทําเอกสาร

รางมติ แลวนาํขอสรุปมานําเสนอตอทีป่ระชุม

อกีครัง้ โดยใหฝายเลขานกุารปรกึษาหารอืกบั

ประธานกอน เพื่อกําหนดเวลาการนําเขาสู

การพิจารณาในหองประชุม 

 ทั้งน้ี การพิจารณาการขอแกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ

ในสาระสําคัญนั้น ใหประธานประสานกับคณะทํางานวิชาการเฉพาะ
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ประเด็น เพ่ือหาขอมูลวิชาการรองรับอยางเหมาะสมและเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาเพื่อใหเกิดการยอมรับรวมกัน

 ภายหลังจากการดําเนินงานตามขอ ๙ และสมาชิกสมัชชาสุขภาพ

แหงชาติไดมีฉันทามติตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติแลว ใหคณะ

ทํางานวิชาการกลางจัดทําเปนเอกสารรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ 

แนบกับรางรายงานการประชุมอนุกรรมการดําเนินการประชุมดวย  

  (๑๐) การประชุมในระเบียบวาระรายงานความกาวหนา

    การดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่

    ผานมา ใหดําเนินการดังนี้

  (๑๐.๑) ใหประธานมอบหมายใหประธานคณะกรรมการ

     ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติ

     สมัชชาสขุภาพแหงชาต ิหรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมาย 

     นําเสนอบทสรุปของรายงานโดยสังเขปใหที่

     ประชุมรับทราบและพิจารณา

  (๑๐.๒) ประธานจดักระบวนการทีเ่ปดโอกาสใหสมาชกิ

     สมัชชาสุขภาพแหงชาติเพ่ือการแลกเปลี่ยน

     เรยีนรูระหวางกนั และหนวยงานและภาคเีครอื

     ขายที่เกี่ยวของกับแตละมตินําเสนอขอมูลใน

     รูปแบบท่ีหลากหลาย   

  (๑๐.๓) ในการจัดกระบวนการอาจมีขอเสนอของสมาชิก

     สมัชชาสุขภาพแหงชาติเพ่ือการขับเคลื่อนมติ

     สมชัชาสขุภาพแหงชาตใิหเกดิผลในทางปฏบิตัิ 

     ใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติสามารถ
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     เสนอแนะเปนขอเสนอหรืิอขอสังเกตไดโดย

     ไมเปดประเด็นใหม และใหประธานหาความ

     เห็นรวมเปนฉันทามติจากท่ีประชุมกอนนํา

     เสนอเพื่อพิจารณาในหองประชุมใหญ

 ทั้งน้ี กระบวนการประชุมใหใชหลักเกณฑเดียวกับการประชุม

ตามระเบียบวาระเพื่อพิจารณา โดยอนุโลม

 ๒.๔.๒ การรับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการดําเนินการ

ประชุม และเตรียมการเสนอตอที่ประชุมรวมในหองประชุมใหญ

(๑) คณะทํางานวิชาการกลาง อนุกรรมการวิชาการ รวมกับ

ประธานดําเนนิการประชมุในระเบยีบวาระนัน้ และเลขานกุาร 

รวมกนัจัดทาํรางรายงานการประชมุคณะอนกุรรมการดาํเนนิ

การประชุมพรอมทัง้แนบรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติที่

ไดรบัความเหน็ชอบแลว เสนอใหประธาน หรอืรองประธาน

คณะอนกุรรมการดาํเนนิการประชุมไดพจิารณา เพือ่เตรยีม

การใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ตอไป 

(๒) ประธานใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะ

อนุกรรมการดําเนินการประชุม กอนที่จะนําเสนอตอที่

ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อรับรองเปนมติสมัชชา

สขุภาพแหงชาติตอไป ทัง้นีอ้าจจัดใหมกีารรับรองรายงาน

การประชุมเปนระยะๆ ตามความพรอมของเอกสาร

(๓) วธิกีารดาํเนนิการในการรบัรองรายงานการประชมุ ดาํเนนิ

การโดยประธานแจงท่ีประชุมใหพิจารณารับรองรายงาน

ป
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การประชุมพรอมรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ โดยเปด

โอกาสใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดแสดงความเห็น 

เฉพาะในกรณทีีส่มาชกิสมัชชาสขุภาพแหงชาตมิคีวามเหน็

วารางขอเสนอเชงินโยบาย/รางมตทิีไ่ดจดัทาํขึน้นัน้ ไมเปน

ไปตามฉันทามติของท่ีประชุมเทานั้น และไมเปนการเปด

ประเด็นการแกไขใหม

(๔) แนวทางการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะ

อนุกรรมการดําเนินการประชุม 

(๔.๑) หากสมาชิกสมชัชาสขุภาพแหงชาติใหการรับรอง

โดยฉันทามติ ใหคณะทํางานวิชาการกลางและ

คณะอนุกรรมการวิชาการ จัดทําเปนรายงาน

การประชมุอนกุรรมการฯ เพือ่เตรยีมนาํเสนอตอ

ที่ประชุมใหญในระเบียบวาระการรับรองมติ

(๔.๒) หากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติเสนอความ

เห็นใหมีการปรับปรุงแกไขรายงานการประชุม 

ใหที่ประชุมพิจารณาและใหความเห็นชอบรวม

กัน เพื่อปรับปรุงและรับรองรายงานการประชุม

อนุกรรมการฯ เพ่ือเตรียมนําเสนอตอที่ประชุม

ใหญในระเบียบวาระการรับรองมติ
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๒.๕ การประชุมกลุมยอยเพื่อการปรับเอกสารในประเด็นท่ีมี
ความขัดแยง (กรณียืดเยื้อ)

 ๒.๕.๑ ผูดําเนินการประชุม 

(๑) ประธาน : เสนอโดยประธานคณะอนุกรรมการ

ดําเนินการประชุมและไดรับการยอมรับจากที่

ประชมุคณะอนุกรรมการดาํเนนิการประชุมนัน้ๆ 

ทําหนาที่ดําเนินการประชุมจนไดขอยุติดวยดี 

เปนขอตกลงรวม/มติรวมในระเบียบวาระท่ีได

รับมอบหมาย และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะ

อนุกรรมการดําเนินการประชุมตอไป  

(๒) ผูบันทึกประเด็น : คณะทํางานวิชาการกลาง

จัดบุคลากรสนับสนุนในการติดตามและแกไข

เอกสาร ในการประชุมกลุมยอยเพ่ือการปรับเอกสาร 

อยางนอยระเบียบวาระละ ๑ คน

(๓) คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น : เปนผูให

ขอมลู เมือ่มกีารซกัถามประเดน็และประธานเชญิ

ใหชีแ้จงในระเบยีบวาระทีเ่กีย่วของ ทาํหนาทีเ่ปน

ฝายเลขานกุารคอยชวยเหลอืประธาน เนือ่งจากมี

ความเขาใจในเนือ้หาของระเบยีบวาระเปนอยางดี

(๔) ผูประสานงานหอง : ทําหนาที่ประสานงานตางๆ 

ภายในหองประชุม และประสานงานกับผูชวย

เลขานุการคณะอนุกรรมการที่เก่ียวของ ในการ

รายงานความกาวหนาในการประชมุระเบยีบวาระ
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ยืดเยื้อที่รับผิดชอบ ตามความเหมาะสม

(๕) อาสาสมัคร : ทาํหนาทีอ่าํนวยความสะดวกใหกบั

สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เขารวมประชุม

 ๒.๕.๒ แนวทางการประชุม

(๑) ประธานเปดการประชุม และช้ีแจงวัตถุประสงค

และวิธีการประชุม 

(๒) ประธานแจงทีป่ระชมุถงึระเบยีบวาระ และ/หรือ

ประเด็นที่ไดรับมอบหมายใหพิจารณา 

(๓) เปดใหสมาชิกสมชัชาสขุภาพแหงชาตแิสดงความ

เหน็ในนามของกลุมเครอืขาย เฉพาะในรางขอมติ

และประเด็นที่จะพิจารณาเรียงลําดับเปนขอๆ 

(๔) เมื่อที่ประชุมไดอภิปราย ใหความเห็นและตกลง

รวมกันไดแลว ประธานสรุปขอคิดเห็นท่ีมีการ

เสนอในท่ีประชุมและสรุปรางขอเสนอเชิงนโยบาย/

รางมติในระเบียบวาระน้ันๆ เพื่อเตรียมการ

นาํเสนอตอทีป่ระชมุคณะอนุกรรมการดําเนินการ

ประชุมตอไป

(๕) เม่ือไดฉันทามติของท่ีประชุมในระเบียบวาระ

ที่ไดรับมอบหมายแลว ใหเลขานุการดําเนิน

การประสานงานกบัเลขานกุารคณะอนกุรรมการ

ดาํเนนิการประชุม เพือ่บรรจุการพิจารณาระเบียบ

วาระที่ยืดเย้ือนี้ในการประชุมคณะอนุกรรมการ

ดําเนินการประชุม
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 ๒.๕.๓ สถานที่ประชุมและส่ิงอํานวยความสะดวก

(๑) ใหผูประสานงานหองประชุมคณะอนุกรรมการ

นั้นๆ เปนผูประสานงานกับศูนยบริการจุดเดียว

จอด (OSS) เพื่อจัดหาหองประชุม และผูรับผิด

ชอบท่ีไดเตรียมไวแลว โดยกระทําทนัทเีมือ่ทราบ

วาจะมีการพิจารณายืดเยื้อ

(๒) อุปกรณภายในหองประชุมที่ไดจัดเตรียมไวให 

ไดแก เครื่องเสียง เครื่องฉาย LCD/Projector  

Notebook ซึ่งสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได

(๓) การจัดที่นั่งในหองประชุมคณะทํางานพิจารณา

ระเบยีบวาระท่ียดืเย้ือ ฝายเลขานุการไดจดัเตรยีม

ปายช่ือเครือขายไวให ณ จุดลงทะเบียนบริเวณ

หนาหองประชุม ตัวแทนเครือขายสามารถรับ

ปายแลวเลือกที่นั่งไดตามอัธยาศัย 
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ขัน้ตอนที ่๓. การรับรองขอเสนอเชงินโยบาย/

มติ 

ขั้นตอนการรับรองมติ ใหดําเนินการในหองประชุมใหญ โดยมี

รายละเอียดดังนี้

๓.๑ ผูดําเนินการประชุม 
ใหใชผูดําเนินการประชุมเชนเดียวกับการประชุมในข้ันตอนการ

รับรองรางระเบียบวาระ

๓.๒ การจัดที่นั่งผูดําเนินการประชุม 
 ใหจดัทีน่ัง่ผูดาํเนนิการประชมุเชนเดยีวกบัการประชมุในขัน้ตอน

การรับรองรางระเบียบวาระ

๓.๓ แนวทางการประชุมเพ่ือรับรองรางขอเสนอเชิงนโยบาย/
รางมติ
 ขัน้ตอนน้ีเปนการรับรองรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมตทิีเ่สนอ

โดยคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมคณะตางๆ ซึ่งไดรับฉันทามติ

จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ แลว ใหดําเนินการดังนี้

(๑) ประธานชีแ้จงแนวทางการรบัรองรางขอเสนอเชงินโยบาย/ราง

มต ิเพือ่ใหทีป่ระชมุรบัทราบแนวดาํเนนิการและเหน็ความสาํคญั

ของมารยาทในท่ีประชมุใหญ ซึง่ไมควรมีการขอปรับปรงุราง

ขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติที่ไดรับการรับรองโดยฉันทา

มติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมแลว 
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(๒) ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมของ

คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม ซึ่งมีรางขอเสนอเชิง

นโยบาย/รางมติที่ไดรับฉันทามติเรียบรอยแลวแนบมา

พรอมกับรายงานการประชุมฯ ดวย และแจงรางขอเสนอ

เชงินโยบาย/รางมตทิีไ่ดรบัการรบัรองโดยฉนัทามตจิากการ

ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมแลว เพื่อใหที่

ประชุมรับรอง 

(๓) ประธานเปดการพิจารณารับรองรางขอเสนอเชิงนโยบาย/

รางมติในรายงานการประชุมอนุกรรมการดําเนินการประชุม 

โดยใหที่ประชุมพิจารณารับรองมติไปตามลําดับ 

- หากไมมผีูใดเสนอความเห็นอืน่ ใหถอืวาทีป่ระชุมใหการ

รับรองมตินั้นๆ โดยประธานเคาะคอน ๑ ครั้ง เปน

สัญลักษณ

- หากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติเสนอขอแกไขราง

ขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติในสวนที่ไมใชหลักการ

สําคัญ ใหหาขอสรุปการแกไขโดยฉันทามติ และ

รับรองมติ โดยประธานเคาะคอน ๑ ครั้ง เปน

สัญลักษณ แตหากไมสามารถหาขอตกลงรวมกันได 

ใหตัดขอความในประเด็นน้ันออกหรือนําไปพิจารณา

ในปถัดไป

- ในการรับรองมติ หากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

มีความเปนเปนเพ่ิมเติมใหฝายเลขานุการจัดทําเปน

บันทึกในรายงานการประชุมดวย 
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บทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของ

๑. บทบาทหนาที่ของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
 ๑.๑ เตรียมความพรอมในการเขารวมประชุม โดยศึกษาราย

ละเอียดเอกสารการประชุมในแตละระเบียบวาระการประชุมและราง

มติ (ถามี) เพื่อปรึกษาในกลุมเครือขายของตนเอง และแสดงความเห็น

ตอเอกสารการประชุม และหรือ/รางมติดงักลาวในท่ีประชุมในนามของ

กลุมเครือขาย

 ๑.๒ พิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุมและรางขอเสนอ

เชิงนโยบาย/รางมติหรือขอแกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติใน

ระเบียบวาระตางๆ ผานผูแทนกลุมเครือขาย ทั้งนี้ควรมีขอมูลวิชาการ

หรือหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุน

 ๑.๓ ดาํเนินการเพ่ือขอรับการสนับสนุนรางขอเสนอเชิงนโยบาย/

รางมต ิทีก่ลุมเครอืขายเสนอ รวมทัง้พิจารณาสนบัสนนุรางมตทิีก่ลุมเครอื

ขายอืน่ๆ เสนอ ทัง้กอนและระหวางการประชมุสมชัชาสขุภาพแหงชาติ

 ๑.๔ ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทการประชุม โดยเฉพาะการ

รกัษาเวลาและมารยาทในการแสดงความเห็น เชน การไมเสนอความคดิ

เห็นใหมในประเด็นที่ไดมีฉันทามติและ/หรือความเห็นรวมมาแลว 

 ๑.๕ เผยแพรขอเสนอเชิงนโยบาย/มติจากท่ีประชุมสูสาธารณะ

อยางกวางขวาง

 ๑.๖ สงเสริม สนับสนุน และขับเคล่ือนใหเกิดการปฏิบัติตาม

ขอเสนอเชิงนโยบาย/มติของที่ประชุมอยางเต็มความสามารถ
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๒. บทบาทหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิ
 ๒.๑ มีสิทธิแสดงความคิดเห็นตามที่ประธานในที่ประชุมได

เรียนเชิญหรือขอคําปรึกษา 

 ๒.๒ มีสิทธิแสดงความคิดเห็นไดเชนเดียวกับผูสังเกตการณ

 ๒.๓ ปฏิบตัติามกฎ กตกิา มารยาท การประชุม โดยเฉพาะการ

รักษาเวลาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น

๓. บทบาทหนาที่ของผูสังเกตการณ
 ๓.๑ มสีทิธแิสดงความคดิเหน็ในการประชุมเม่ือสมาชกิไดแสดง

ความคดิเหน็หรอืขอเสนอจบส้ินลงแลวและประธานในท่ีประชมุอนญุาต 

 ๓.๒ มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือรางมติหรือขอ

แกไขรางมติที่มีสมาชิกหรือคณะกรรมการเสนอโดยใหดําเนินการผาน

สมาชิก

 ๓.๓ ปฏิบตัติามกฎ กตกิา มารยาท การประชุม โดยเฉพาะการ

รักษาเวลาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น

๔. บทบาทหนาทีข่องประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการ
ดําเนินการประชุม 
 ๔.๑ บรหิารจัดการการประชุมในระเบียบวาระท่ีไดรบัมอบหมาย 

โดย

 (๑) เปดการประชุมในระเบียบวาระที่ตองพจิารณาตามลําดับ

  ที่ไดรับจัดสรรจากหองประชุมใหญ

 (๒) เชิญสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติแสดงความเห็น
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  ตามลําดับ เพื่อใหไดรับฟงความเห็นอยางกวางขวาง 

 (๓) พิจารณาอนุญาตการขอแสดงความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

  และผูสังเกตการณ 

 (๔) สรุปความเห็นของที่ประชุมตอรางขอเสนอเชิง

  นโยบาย/รางมติในแตละประเด็นที่สมาชิกสมัชชา

  สุขภาพแหงชาติแสดงความเห็น โดยวิธีการที่เหมาะสม 

 ๔.๒ จดัใหมกีารปรกึษาหารอืและ/หรอืเสนอชือ่ผูทีจ่ะทาํหนาที่

ประธานการประชุมกลุมยอยเพื่อการปรับเอกสารสําหรับการพิจารณา

ประเด็นที่มีความขัดแยงกันตามขอ (๒.๕) 

๕. บทบาทหนาที่ของเลขานุการและเลขานุการรวม 
 ๕.๑ นําเสนอขอมูลกฎกติกา มารยาทในการประชุม และอาน

รางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติของระเบียบวาระตอที่ประชุม เมื่อเปด

การพิจารณาในระเบียบวาระน้ันๆ 

 ๕.๒ แจงลาํดบักลุมเครือขายในการแสดงความเห็นตอประธาน 

 ๕.๓ ประสานงานกับคณะทํางานเฉพาะประเด็นเพือ่ตอบขอซกั

ถามของประธาน และ/หรือ ในกรณีทีป่ระธานตองการใหตอบขอซักถาม

ของผูเขารวมการประชุม

 ๕.๔ ประสานงานกบัประธาน รองประธาน อนกุรรมการวชิาการ

และคณะทํางานวิชาการกลาง ในการสรุปฉันทามติของท่ีประชุมและ

เตรียมรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมเพื่อให

ที่ประชุมรับรอง
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๖. บทบาทหนาที่ของผูชวยเลขานุการ 
 ๖.๑ ซกัซอมลาํดบัขัน้ตอนการประชมุแกประธาน รองประธาน 

เลขานุการ อนกุรรมการวิชาการ คณะทํางานวิชาการกลาง คณะทํางาน
เฉพาะประเด็น และผูเกี่ยวของ 
 ๖.๒ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการจะมีการจัดตั้งกลุมยอย

เพื่อการปรับเอกสาร (กรณีระเบียบวาระท่ียืดเยื้อ) ใหผูชวยเลขานุการ

ดําเนินการ ดังนี้

  - ประสานงานกับผู ประสานงานกลุ มยอยเพื่อ
   การปรับเอกสาร ในการเตรียมผูที่จะเปนประธาน
   คณะทํางานฯ 

  - ประสานงานกับผูประสานงานหองประชุม ใน
   การจัดหาหองประชุมสําหรับคณะทํางานฯ

  - เสนอตอประธาน เพื่อแจงท่ีประชุมทราบ

 ๖.๓ ประสานงานกับผูประสานงานกลุมยอยเพื่อการปรับ
เอกสาร เพื่อการบรรจุระเบียบวาระในการประชุมอนุกรรมการ

ดําเนินการประชุม ดังนี้ 

  - การรายงานความกาวหนาการประชุมกลุมยอย
   เพื่อการปรับเอกสาร ตามความเหมาะสม

  - การพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ

   ที่ได รับฉันทามติจากกลุ มยอยเพื่อการปรับ

   เอกสารแลว 
  - การนําเอกสารสรุปความเห็นของกลุมเครือขาย
   ในการปรับปรุงแกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย/
   รางมติ กลับเขาพิจารณาใหม
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๗. บทบาทหนาที่ของผูประสานงานหองประชุม
 ๗.๑ ประสานงานกบัอาสาสมคัรฝายจดัการ ในการจดัทีน่ัง่ของ

ผูเขารวมประชุมตามผังที่นั่ง 

 ๗.๒ ประสานการจัดการระบบแสงเสียงและอุปกรณตางๆ ภายใน

หองประชุม 

 ๗.๓ จดัลาํดบัผูเขาประชมุทีแ่สดงความจาํนงในการแสดงความ

เห็น (การยกปาย) และประสานกับเลขานุการฯ

 ๗.๔ ประสานงานกับทีมงานในการจับเวลาการแสดงความเห็น

เพื่อยิงสัญญาณเตือนข้ึนจอภาพเมื่อ ๓๐ วินาที กอนจะหมดเวลา และ

สัญญาณแจงหมดเวลา 

 ๗.๕ ประสานงานตดิตามคณะทาํงานเฉพาะประเดน็ตามลาํดับ

การพิจารณา โดยโทรศัพทแจงคณะทํางานลวงหนากอนการพิจารณา 

เนื่องจากอาจไมไดอยูภายในบริเวณงาน

 ๗.๖ ประสานงานกับศูนยบริการจุดเดียวจอด (One stop 

service: OSS) ในการจัดหาหองประชุมกลุมยอยเพื่อการปรับเอกสาร

และแจงตอผูชวยเลขานุการฯ

๘. บทบาทหนาที่ของคณะทํางานวิชาการกลาง 
 ๘.๑ จดบนัทกึประเดน็ความเหน็ทีป่ระชมุ (summary record) 

และการปรบัปรุงแกไขรางขอมตติามทีม่ผีูอภปิรายขอแกไขในหองประชมุ

ใหญและในการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม 

 ๘.๒ จัดเก็บรายช่ือสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติผูอภิปราย

ในหองประชุมในแตละวาระทุกคนโดยใหเขียนช่ือ-นามสกุล เครือขาย 
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ตามแบบฟอรม รวมทั้งถอยแถลงและการขอแกไขรางขอมติ (ถามี) ซึ่ง

จัดเก็บเปนรายวาระ
 ๘.๓ ประสานงานกับอนุกรรมการวิชาการในการจัดทาํรายงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการดําเนนิการประชุม พรอมแนบรางขอเสนอ

เชิงนโยบาย/รางมตทิีไ่ดรบัฉนัทามตจิากทีป่ระชุมฯ กาํหนดรหสัและจดั

ทําเอกสารเผยแพร เพื่อเสนอใหที่ประชุมรับรองอีกคร้ังกอนนําเสนอที่
ประชุมใหญรับรองเปนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
 ๘.๔ จดบันทึกประเด็นและแกไขรางขอมติในการประชุมกลุม

ยอยกลุมยอยเพ่ือการปรับเอกสารกรณีการพิจารณาประเด็นที่มีความ

ขัดแยงกัน

๙. บทบาทหนาที่ของคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น
 เปนผูใหขอมลู เมือ่มกีารซกัถามประเดน็และประธานเชญิใหชีแ้จง
ในระเบียบวาระท่ีเกี่ยวของ ทั้งในหองประชุมคณะอนุกรรมการดําเนิน

การประชุม และในกรณีการประชุมกลุมยอยเพื่อการปรับเอกสารใน

ระเบยีบวาระทีย่ดืเย้ือ รวมทัง้ใหขอมูลในระหวางการสรปุจดัทาํเอกสาร
ประกอบการหารอืระหวางการประชมุ (Conference paper) ตามทีค่ณะ

อนกุรรมการดําเนนิการประชมุและคณะอนกุรรมการวิชาการสอบถาม

๑๐. บทบาทหนาที่ของอนุกรรมการวิชาการ 
 ๑๐.๑ ประสานงานกบัคณะทาํงานวชิาการกลาง ในการรวบรวม
บันทึกความเห็นของผูเขารวมประชุมในการประชุมหองใหญ และการ

ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมในรูปแบบการจดบันทึก

ประเด็นความเห็นที่ประชุม (summary record) 
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 ๑๐.๒ จดัทาํรายงานการประชุมในรูปแบบจดบันทกึแบบละเอียด 

(verbatim record) เฉพาะการประชุมรวมในหองประชุมใหญ 

 ๑๐.๓ ประสานกับคณะทํางานวิชาการกลางและอนุกรรมการ

ดาํเนนิการประชุมเพือ่รวมกนัตรวจทานเอกสาร รางรายงานและรายงาน

การประชุมอนุกรรมการดําเนินการประชุม โดยประธานอนุกรรมการ

ดาํเนนิการประชมุคณะน้ันๆ หรอืผูทีไ่ดรบัมอบหมายรบัรองกอนนําเขา

สูกระบวนการผลิตเพื่อแจกใหกับผูเขารวมประชุม

 ๑๐.๔ ประสานกบัคณะทาํงานวชิาการกลางกาํหนดรหสัเอกสาร

ประกอบการประชมุสมชัชาสุขภาพแหงชาต ิซึง่จะผลติขึน้ในระหวางการ

ประชุม และจัดทําบัญชีรายการเอกสารฯ ประกอบดวย 

- รายงานการประชุมอนุกรรมการดําเนินการประชุม 

(เอกสารหลัก)

- เอกสารสรุปความเหน็ของกลุมเครอืขายในการปรับปรุง

แกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ เอกสารจาก

การประชุมกลุมยอยเพ่ือการปรับเอกสาร (เอกสาร

ประกอบการหารือในระหวางการประชุม)

- เอกสารมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (มติ)

 ๑๐.๕ ประสานงานกบัเลขานกุารอนกุรรมการดาํเนนิการประชมุ

ทีเ่กีย่วของในการบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาในระหวางการประชุม 

เมือ่มคีวามพรอมดานเอกสาร เชน การรับรองรายงานการประชุมอนุกร

รมการฯ การพจิารณาระเบียบวาระท่ีมกีารนาํกลบัมาพจิารณาใหม รวม

ถึงการพิจารณาระเบียบวาระที่ผานการประชุมกลุมยอยเพื่อการปรับ

เอกสารแลว 
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ภาคผนวก

คําสั่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ ๑/๒๕๕๔

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน

กระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
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(สําเนา)
คําสั่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่ ๑/๒๕๕๔
เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน

กระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

 ตามท่ีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น เพื่อเปน
แนวทางดําเนินงานในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติแลวนั้น บัดนี้การจัดสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว และไดมีการสรุปบท
เรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งดังกลาว พบวา มีความจําเปนตองทบทวน
หลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวมถึงมีขอเสนอใหมีการพัฒนา
แนวทาง (GUIDELINE) การพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายและกระบวนการหา
ฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานสําหรับ
ผูเกี่ยวของตอไป
 อาศัยอํานาจตามคําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ ๔/๒๕๕๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอ ๒.๕ จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน
กระบวนการพจิารณาหาฉนัทามตใินการประชมุสมชัชาสขุภาพแหงชาต ิดงัม ีองคประกอบ
และบทบาทหนาที่ ดังนี้

๑) องคประกอบ

 ๑.๑ นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ  ที่ปรึกษา
 ๑.๒ นายวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร  ที่ปรึกษา
 ๑.๓ รองศาสตราจารย ดรุณี รุจกรกานต  ประธานอนุกรรมการ
 ๑.๔ นางประนอม คําเที่ยง  รองประธานอนุกรรมการ
 ๑.๕ ผูชวยศาสตราจารย จรวยพร ศรีศศลักษณ  อนุกรรมการ
 ๑.๖ นายไชยยศ บุญญากิจ  อนกุรรมการ
 ๑.๗ นายพงศธร พอกเพ่ิมดี  อนุกรรมการ
 ๑.๘ นายประสิทธิชัย มั่งจิตร  อนุกรรมการ
 ๑.๙ นางรัตนา สมบูรณวิทย  อนุกรรมการ
 ๑.๑๐ นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี  อนุกรรมการ
 ๑.๑๑ นางสาววรัญญา เตียวกุล  อนุกรรมการ
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 ๑.๑๒ นายสุรพงษ พรมเทา  อนุกรรมการ
 ๑.๑๓ ผูชวยศาสตราจารย สุปรีดา อดุลยานนท  อนุกรรมการ
 ๑.๑๔ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  อนุกรรมการ
    และเลขานุการ
 ๑.๑๕ นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต  ผูชวยเลขานุการ
 ๑.๑๖ นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา  ผูชวยเลขานุการ

๒) หนาที่และอํานาจ

 ๒.๑ ทบทวนและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชา
  สุขภาพแหงชาติ
 ๒.๒ จดัทาํแนวทาง (GUIDELINE) การพฒันารางขอเสนอเชิงนโยบายและกระบวนการ
  หาฉันทมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
 ๒.๓ นําเสนอผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อ
  ดําเนินการตอไป
 ๒.๔ แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม
 ๒.๕ หนาที่อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
  มอบหมาย

 ทั้งน้ี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

    สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

    (ลงชื่อ)             ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
             (รองศาสตราจารยชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา)
    ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔

รับรองสําเนาถูกตอง

(ลงชื่อ)                 กรรณิการ บรรเทิงจิตร
              (นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร)
   รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
        วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
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