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คํานํา
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัตใิ หมกี ารจัด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติขึ้นเปนประจําอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อให
เปนกระบวนการเชื่อมประสานในเครือขายตาง ๆ ของสังคมไดเขามา
รวมแลกเปลีย่ นเรียนรูอ ยางสมานฉันท อันนําไปสูก ารเสนอแนะนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชนโดยคํานึงถึง
ความเปนระบบและมีสวนรวม
ในการประชุมเพือ่ หาฉันทามติรว มกันของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติทมี่ าจากกลุม เครือขายตาง ๆ ทีห่ ลากหลาย จําเปนตองมีแนวทาง
การประชุมใหสมาชิกยึดถือเปนทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการจัดสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (คจ.สช.) จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนามาตรฐานกระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติขึ้น มีหนาที่สําคัญประการหนึ่งคือการจัดทําแนวทาง
(Guideline) กระบวนการหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติ ซึ่งมีสาระปรากฏในเอกสารเลมนี้แลว
คจ.สช. หวังเปนอยางยิ่งวาแนวทางกระบวนการหาฉันทามติใน
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ เลมนี้จะเปน
เอกสารสําคัญทีท่ กุ ฝายมีสว นรวมในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ยึดถือเปนแนวทางการประชุมรวมกัน อันจะนําไปสูการไดนโยบาย
สาธารณะที่ทุกฝายเห็นพองกัน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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สมานฉันทตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ทุกประการ
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
มกราคม ๒๕๕๕

4
Final Text - Samatcha Consensus.indd 4

รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ

1/23/2012 6:32:03 AM

สารบัญ
คํานํา
เปาประสงค
หลักการสําคัญ
กระบวนการ
ขั้นตอนที่ ๑ การรับรองระเบียบวาระการประชุม
ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ
ขั้นตอนที่ ๓ การรับรองขอเสนอเชิงนโยบาย/มติ
บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ
- สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
- ผูทรงคุณวุฒิ
- ผูสังเกตการณ
- ประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการดําเนินการ
ประชุม
- เลขานุการและเลขานุการรวม
- ผูชวยเลขานุการ
- ผูประสานงานหองประชุม
- คณะทํางานวิชาการกลาง
- คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น
- อนุกรรมการวิชาการ

แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ภาคผนวก :

คําสั่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๗
ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน
กระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ
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แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔

เปาประสงค
กระบวนการหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
มีเปาประสงคใหไดมาซึ่งรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ ที่เปนความ
เห็นรวมของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม

หลักการสําคัญ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติเปนกระบวนการที่ยึดหลัก
การสําคัญ ๔ ประการ คือ
๑. หลักการเรียนรูอ ยางสมานฉันท หมายถึง การทีส่ มาชิกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติไดเรียนรูจากการเสนอและรับฟงความเห็นระหวางกัน
อยางสรางสรรค ไมมุงไปที่การวิพากษวิจารณบุคคล องคกร หนวยงาน
หรือเครือขายใด ๆ หรือเปนลักษณะการโตเถียงกัน โดยมีเปาหมายเพือ่
ใหไดมาซึ่งนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
๒. หลักความเปนระบบ หมายถึง การประชุมที่มีการกําหนด
หลักเกณฑการประชุมไวอยางชัดเจน โดยผูเ ขารวมประชุม ผูด าํ เนินการ
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ประชุม และผูเ กีย่ วของในการประชุมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑทกี่ าํ หนดไว
๓. หลักการมีสว นรวมอยางเทาเทียมกัน หมายถึง สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติจากแตละกลุมเครือขายมีสิทธิในการเสนอความเห็น
ตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ อยางเทาเทียมกัน
๔. หลักการสรางฉันทามติหรือความเห็นรวม หมายถึง การ
ประชุมที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติแสวงหาความเห็นรวมตอราง
ขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ ใหไดขอยุติที่เห็นพองกัน

กระบวนการ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดแบงขั้นตอนการประชุมที่
สําคัญไว ๓ ขั้นตอนหลัก คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การรับรองระเบียบวาระการประชุม
ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย/
รางมติ
ขั้นตอนที่ ๓ การรับรองขอเสนอเชิงนโยบาย/มติ
ดังปรากฏตามแผนภาพที่ ๑
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ขัน้ ตอนที่ ๑. การรับรองระเบียบวาระการประชุม
ขัน้ ตอนการรับรองระเบียบวาระการประชุม จะดําเนินการประชุม
รวมในหองประชุมใหญ ภายหลังพิธีเปด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ การประชุมในหองประชุมใหญ
๑.๑.๑ รายชื่อผูดําเนินการประชุม
ลําดับ
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
๑. ประธานสมัชชาสุขภาพแหง รศ.ดร.ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา
ชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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

แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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๑.๑.๒ การจัดที่นั่งผูดําเนินการประชุม

องคปาฐก

ฝายเลขาฯ
ฝายเลขาฯ
รองประธานอนุฯ 1 - 3

ทีมวิชาการกลาง

คจ.สช. 23 คน

ผูประสานงานหองฯ
รองประธาน
ดร.ไชยยศ
ผูชวยเลขานุการ
(อ.กรรณิการ)
เลขานุการ
(นพ.อําพล)

ประธาน
ดร.ชื่นฤทัย

รองประธาน รองประธาน
พญ.ประนอม ดร.สุปรีดา
รองประธาน
ทีมงาน สช.
ดร.ดรุณี
รองประธาน
นพ.สุรพจน

พิธีเปดและการรับรองระเบียบวาระการประชุม

ESCAP Hall

๑.๒ แนวทางการประชุมเพื่อรับรองระเบียบวาระการประชุม
๑.๒.๑ การรับรองระเบียบวาระการประชุม
(๑) การชี้แจงภาพรวมการประชุมและกิจกรรมตางๆ
ประธานสมัชชาสุขภาพแหงชาติชแี้ จงภาพรวมของ
กระบวนการ คุณคา และความสําคัญของสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ เพือ่ ใหผเู ขารวมประชุมเห็นความ
สําคัญและมีสว นรวมในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ โดยยึดหลักการสําคัญ ๔ ประการ
ขางตน
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(๒) การชีแ้ จงกระบวนการจัดทํารางระเบียบวาระและ
การเสนอใหที่ประชุมรับรอง
- ประธานชีแ้ จงกระบวนการจัดทํารางระเบียบวาระ
การประชุม และแจงรางระเบียบวาระการ
ประชุมที่ไดกําหนดเอาไวแลวตอที่ประชุม
- ประธานเสนอใหทปี่ ระชุมรับรองระเบียบวาระ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติประจําป
นัน้ และเสนอใหทปี่ ระชุมเห็นชอบการจัดสรร
ระเบียบวาระการประชุมใหกบั คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการประชุมแตละคณะ โดยหากไมมผี ใู ด
คัดคาน ใหถอื วาทีป่ ระชุมรับรองระเบียบวาระ
การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ แตหากไม
สามารถหาความเห็นรวมจากที่ประชุมได ให
คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติหารือกับทุกฝายทีเ่ กีย่ วของจนไดความเห็น
ชอบรวมกัน และนําเสนอผลการประชุมใน
หองประชุมใหญ เพือ่ ใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติรบั รองเปนระเบียบวาระการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติตอไป
(๓) การจัดสรรระเบียบวาระการประชุม
- ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาไดจัดสรร
ระเบียบวาระการประชุมใหกบั คณะอนุกรรมการ
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ดําเนินการประชุมคณะใด และจัดประชุมที่
หองประชุมใด เพื่อใหผูเขารวมประชุมเขาใจ
และแยกยายกันเขาประชุมไดอยางถูกตอง
- ผลการจัดสรรระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
และลําดับการพิจารณาในการประชุมคณะ
อนุกรรมการดําเนินการประชุมทั้ง ๓ คณะ
ดังนี้
อนุกรรมการดําเนิน
การประชุม คณะที่ ๑
๑. การจัดการปญหา
โฆษณายาและอาหาร
ทีอ่ วดอางสรรพคุณยา
ทีผ่ ดิ กฎหมายทางวิทยุ
ทองถิน่ เคเบิล้ ทีวี และ
โทรทัศนดาวเทียม และ
อินเตอรเน็ต
๒. ความปลอดภัยทาง
อาหาร: การจัดการ
นํ้ามันทอดซํ้าเสื่อม
สภาพ
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อนุกรรมการดําเนิน
การประชุม คณะที่ ๒
๑. การจัดการภัยพิบตั ิ
โดยชุมชนเปนศูนยกลาง

อนุกรรมการดําเนิน
การประชุม คณะที่ ๓
๑. การรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแหง
ชาติครั้งที่ผานมา

๒.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรลุม นํา้ ขนาด
เล็กอยางยั่งยืน โดย
กระบวนการมีสว นรวม
ของเครือขายและภาคี
ทุกภาคสวน
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อนุกรรมการดําเนิน
การประชุม คณะที่ ๑
๓. การเขาถึงบริการ
อาชี ว อนามั ย เพื่ อ
สุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยของคนทํางาน
ในภาคอุตสาหกรรม
และบริการ

อนุกรรมการดําเนิน อนุกรรมการดําเนิน
การประชุม คณะที่ ๒ การประชุม คณะที่ ๓
๓. การจัดการปญหา
การฆาตัวตาย (สุขใจ...
ไมคิดสั้น)

- คณะอนุกรรมการบริหารสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติอาจพิจารณาการเกลี่ยระเบียบวาระ
การประชุมระหวางคณะอนุกรรมการดําเนิน
การประชุม หรือการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ดําเนินการประชุมเพิม่ เติม เพือ่ ใหการประชุม
เสร็จสิ้นลงตามระยะเวลาที่กําหนดได

แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ขั้นตอนที่ ๒. การพิจารณารางขอเสนอ
เชิงนโยบาย/รางมติ
เปนขัน้ ตอนการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระทีไ่ ดรบั การจัดสรรจากทีป่ ระชุมหองใหญในขัน้ ตอนที่
๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ขอบเขตการประชุม
(๑) เปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ถูกกําหนด
ไวแลว เพือ่ หาฉันทามติตอ รางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ
ตามระเบียบวาระนัน้ ๆ เพือ่ เตรียมเสนอใหทปี่ ระชุมสมัชชา
สุขภาพแหงชาติรบั รองเปนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติตอ ไป
(๒) เปนการประชุมเพือ่ เปดโอกาสใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติแสดงความเห็นตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติใน
นามกลุมเครือขายของตน
(๓) คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมสามารถจัดใหมีการ
ปรึกษาหารือหรือการประชุมกลุม ยอยเพือ่ การปรับเอกสาร
เพื่อพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติในบาง
ระเบียบวาระที่มีความคิดเห็นแตกตางกันและไมสามารถ
หาขอยุติไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
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ตําแหนง

รศ.ดร.สุพตั รา ชาติบญั ชาชัย พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย
นายเจษฎา มิ่งสมร
นายอนุศักดิ์ สุภาพร

๔. เลขานุการ

๕. เลขานุการรวม

๖. ผูชวยเลขานุการ

นางรัตนา สมบูรณวิทย

ดร.กาสัก เตะขันหมาก

นายสุรเดช เดชคุมวงศ

นายสุรพงษ พรมเทา

**สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติผูเขารวมประชุมทั้งหมด เปนอนุกรรมการดําเนินการประชุม

นางปติพร จันทรทัต ณ นายวิสทุ ธิ บุญญะโสภิต
อยุธยา

ดร.สมพันธ เตชะอธิก

นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ

๓. รองประธาน

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี

รายชื่อคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม**
คณะที่ ๑
คณะที่ ๒
คณะที่ ๓
พญ.ประนอม คําเที่ยง ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต

๒. รองประธาน

๑. ประธาน

ลําดับ

๒.๒ รายชื่อผูดําเนินการประชุม

๒.๓ การจัดที่นั่งของผูดําเนินการประชุม (ปรากฏตามแผนภาพ)

๒.๔ แนวทางการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม
๒.๔.๑ วิธีการประชุม
(๑) ประธานเปดการประชุม ชี้แจงวัตถุประสงคและ
วิธีการประชุม
(๒) ประธานแจงที่ประชุมถึงระเบียบวาระที่จะตอง
พิจารณาตามลําดับที่ไดรับการจัดสรร
(๓) ประธานเปดการพิจารณาระเบียบวาระ โดยให
เลขานุการอานรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติของ
ระเบียบวาระนั้นๆ
(๔) ประธานแจงใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ในฐานะผูแทนกลุมเครือขายแสดงความจํานง
ในการเสนอความเห็น โดยการยกปายชื่อกลุม
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เครือขายของตนขึ้นตั้งใหไดฉากกับโตะประชุม
เพือ่ ใหฝา ยเลขานุการจัดลําดับ และใหประธานเชิญ
ผูแ ทนกลุม เครือขายแสดงความเห็นตามลําดับและ
ตามเวลาทีก่ าํ หนด โดยแตละกลุม เครือขายสามารถ
แสดงความเห็นไดเพียง ๑ ครัง้ ในแตละระเบียบวาระ
ยกเวนในกรณีที่จําเปนใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ประธาน
(๕) การเสนอความเห็นของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
(๕.๑) ใหอภิปรายแสดงความเห็นในนามของกลุม
เครือขาย กําหนดเวลาคนละไมเกิน ๓ นาที
โดยใหแสดงความเห็นทั้งเอกสารหลัก หรือ
รางมติ หรือเอกสารประกอบระเบียบวาระ
อื่นๆ (ถามี) ในประเด็นใดกอนก็ได โดยจะมี
อักษรวิ่งเตือนบนจอภาพ เมื่อเหลือเวลา ๓๐
วินาทีกอนหมดเวลา และเตือนอีกครั้งเมื่อ
หมดเวลา
(๕.๒) ใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติแนะนํา
ตนเองและกลุมเครือขายที่ตนสังกัด
(๕.๓) การเสนอความเห็น อาจเปนความเห็นดวย
หรือเห็นตาง โดยใหระบุขอความหมายเลข
ยอหนา และขอความที่ตองการแสดงความ
เห็น พรอมเหตุผลประกอบ
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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(๕.๔) ภายหลังเสนอความเห็น ใหสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติจัดทําแบบบันทึกความเห็น
เหตุผล หรือขอมูลหลักฐานประกอบ พรอม
ระบุชื่อผูเสนอและเครือขายเปนลายลักษณ
อักษรจัดสงใหอาสาสมัครในที่ประชุม
(๖) ใหคณะทํางานวิชาการกลางติดตาม รวบรวม ประมวล
ขอเสนอเปนลายลักษณอักษรจากสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติที่มีการอภิปรายในหองประชุม
(๗) ในกรณีที่ผูสังเกตการณหรือผูทรงคุณวุฒิแสดง
ความจํานงทีจ่ ะเสนอความเห็น ใหประธานพิจารณา
อนุญาตใหเสนอความเห็นตอทีป่ ระชุมไดภายหลัง
จากที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดแสดง
ความเห็นหรือขอเสนอในระเบียบวาระนัน้ ๆ จบสิน้
ลงแลว ยกเวนในกรณีที่ประธานมีความประสงค
จะขอคําปรึกษาหรือขอความเห็นจากผูท รงคุณวุฒิ
ประธานสามารถเรียนเชิญหรือขอคําปรึกษาไดตาม
ควรแกกรณี ทัง้ นี้ ใหผสู งั เกตการณหรือผูท รงคุณวุฒิ
ทําบันทึกความเห็นเปนลายลักษณอกั ษรสงใหกบั
อาสาสมัครประจําหองดวย
(๘) ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลทางวิชาการใน
ประเด็นทีพ่ จิ ารณา ประธานสามารถเชิญคณะทํางาน
วิชาการเฉพาะประเด็นใหขอ มูลหรือตอบขอซักถาม
ในระเบียบวาระนั้นๆ ไดตามความเหมาะสม
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(๙) แนวทางการดําเนินการของคณะทํางานวิชาการกลาง
ในการปรับแกเอกสารสําหรับนําเสนอตอคณะ
อนุกรรมการดําเนินการประชุมสามารถดําเนินการได
ใน ๓ รูปแบบ คือ
(๙.๑) รูปแบบที่ ๑ กรณีที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติมีความเห็นตอรางขอเสนอเชิง
นโยบาย/รางมติ และสามารถหาความเห็น
พองกันได ภายหลังจากที่สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติไดอภิปรายใหความเห็น
และตกลงรวมกันไดแลว ใหประธานสรุป
ประเด็นที่มีการขอแกไขตามลําดับจนหมด
ประเด็นที่มีการขอแกไข และใหคณะทํางาน
วิชาการกลางไปปรับเอกสารเพื่อจัดทําเปน
เอกสารฉบับสมบูรณ (clean text) แลวเสนอ
ใหที่ประชุมมีฉันทามติตอเอกสารดังกลาว
ตอไป
(๙.๒) รูปแบบที่ ๒ กรณีที่ไดเปดอภิปรายจนถึงที่สุด
แลว พบวา สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
มีความเห็นตางที่หลากหลายและไมสามารถ
สรุปเปนขอตกลงรวมระหวางการประชุมได
ใหคณะทํางานวิชาการกลางจัดทําเปนเอกสาร
ประกอบการหารือในระหวางการประชุม
(Conference paper) ในรูปแบบติดตามการ
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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เปลี่ยนแปลง (track changes) โดยระบุชื่อ
กลุมเครือขายผูเสนอความเห็นไวในวงเล็บ
ทุกกลุมเครือขาย รวมทั้งใหเสนอขอความ
ที่คณะทํางานวิชาการกลางเห็นควรใหใช
ตอทายความเห็นของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ จากนั้นรอนําเขาพิจารณาในหอง
ประชุมเพื่อใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหง
ชาติพิจารณาหาฉันทามติตอเอกสารดังกลาว
ตอไป โดยการพิจารณาใหเปนการพิจารณา
เพือ่ รับรองในประเด็นทีม่ กี ารเสนอขอแกไขเอา
ไวแลวเทานั้น จะไมมีการเปดประเด็นใหม
และใชเวลาอภิปรายคนละไมเกิน ๒ นาที
ยกเวนในกรณีที่จําเปนใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของประธาน
(๙.๓) รูปแบบที่ ๓ กรณีที่เปดอภิปรายแลว พบวา
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติมีความเห็น
ขัดแยงกันมากและไมสามารถหาขอยุติได
ภายในระยะเวลาจํากัดของการประชุม ให
ดําเนินการดังนี้
(๙.๓.๑) ในกรณีที่มีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ที่สามารถระบุจํานวนไดชัดเจน แสดงความ
เห็นขัดแยงกันในประเด็นเฉพาะ ประธาน
สามารถเปดโอกาสใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหง
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ชาติทแี่ สดงความเห็นขัดแยงกันนัน้ ปรึกษาหารือ
เพือ่ หาความเห็นรวมตอประเด็นดังกลาวการ
ปรึกษาหารือภายในระยะเวลาทีป่ ระธานกําหนด
และใหนาํ ความเห็นรวมมาเสนอใหทปี่ ระชุม
พิจารณาตอไป โดยประธานอาจพักการประชุม
ในระเบียบวาระนั้นไวกอนหรือไมก็ได
(๙.๓.๒) ในกรณีที่มีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
จํานวนมากที่แสดงความเห็นขัดแยงกันใน
ประเด็นทีห่ ลากหลาย ใหประธานจัดใหมกี าร
ประชุมกลุม ยอยเพือ่ การปรับเอกสาร (drafting group) เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นที่มี
ความเห็นขัดแยงกันในสถานทีท่ ฝี่ า ยเลขานุการ
จัดให โดยใหประธานเสนอชือ่ ผูท จี่ ะทําหนาที่
ประธานการประชุมกลุม ยอยใหทปี่ ระชุมรับรอง
ซึง่ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติสามารถเขา
รวมประชุมโดยความสมัครใจ และใหคณะ
ทํางานวิชาการกลางติดตามเพือ่ จัดทําเอกสาร
รางมติ แลวนําขอสรุปมานําเสนอตอทีป่ ระชุม
อีกครัง้ โดยใหฝา ยเลขานุการปรึกษาหารือกับ
ประธานกอน เพื่อกําหนดเวลาการนําเขาสู
การพิจารณาในหองประชุม
ทั้งนี้ การพิจารณาการขอแกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ
ในสาระสําคัญนั้น ใหประธานประสานกับคณะทํางานวิชาการเฉพาะ
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ประเด็น เพื่อหาขอมูลวิชาการรองรับอยางเหมาะสมและเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาเพื่อใหเกิดการยอมรับรวมกัน
ภายหลังจากการดําเนินงานตามขอ ๙ และสมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติไดมีฉันทามติตอรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติแลว ใหคณะ
ทํางานวิชาการกลางจัดทําเปนเอกสารรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ
แนบกับรางรายงานการประชุมอนุกรรมการดําเนินการประชุมดวย
(๑๐) การประชุมในระเบียบวาระรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่
ผานมา ใหดําเนินการดังนี้
(๑๐.๑) ใหประธานมอบหมายใหประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ หรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมาย
นําเสนอบทสรุปของรายงานโดยสังเขปใหที่
ประชุมรับทราบและพิจารณา
(๑๐.๒) ประธานจัดกระบวนการทีเ่ ปดโอกาสใหสมาชิก
สมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร ะหวางกัน และหนวยงานและภาคีเครือ
ขายที่เกี่ยวของกับแตละมตินําเสนอขอมูลใน
รูปแบบที่หลากหลาย
(๑๐.๓) ในการจัดกระบวนการอาจมีขอ เสนอของสมาชิก
สมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติใหเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติสามารถ
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เสนอแนะเปนขอเสนอหริือขอสังเกตไดโดย
ไมเปดประเด็นใหม และใหประธานหาความ
เห็นรวมเปนฉันทามติจากที่ประชุมกอนนํา
เสนอเพื่อพิจารณาในหองประชุมใหญ
ทั้งนี้ กระบวนการประชุมใหใชหลักเกณฑเดียวกับการประชุม
ตามระเบียบวาระเพื่อพิจารณา โดยอนุโลม
๒.๔.๒ การรับรองรายงานการประชุมอนุกรรมการดําเนินการ
ปประชุม และเตรียมการเสนอตอที่ประชุมรวมในหองประชุมใหญ
(๑) คณะทํางานวิชาการกลาง อนุกรรมการวิชาการ รวมกับ
ประธานดําเนินการประชุมในระเบียบวาระนัน้ และเลขานุการ
รวมกันจัดทํารางรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนิน
การประชุมพรอมทัง้ แนบรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติที่
ไดรบั ความเห็นชอบแลว เสนอใหประธาน หรือรองประธาน
คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมไดพจิ ารณา เพือ่ เตรียม
การใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ตอไป
(๒) ประธานใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการดําเนินการประชุม กอนที่จะนําเสนอตอที่
ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติเพื่อรับรองเปนมติสมัชชา
สุขภาพแหงชาติตอ ไป ทัง้ นีอ้ าจจัดใหมกี ารรับรองรายงาน
การประชุมเปนระยะๆ ตามความพรอมของเอกสาร
(๓) วิธกี ารดําเนินการในการรับรองรายงานการประชุม ดําเนิน
การโดยประธานแจงที่ประชุมใหพิจารณารับรองรายงาน
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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การประชุมพรอมรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ โดยเปด
โอกาสใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติไดแสดงความเห็น
เฉพาะในกรณีทสี่ มาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติมคี วามเห็น
วารางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติทไี่ ดจดั ทําขึน้ นัน้ ไมเปน
ไปตามฉันทามติของที่ประชุมเทานั้น และไมเปนการเปด
ประเด็นการแกไขใหม
(๔) แนวทางการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการดําเนินการประชุม
(๔.๑) หากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติใหการรับรอง
โดยฉันทามติ ใหคณะทํางานวิชาการกลางและ
คณะอนุกรรมการวิชาการ จัดทําเปนรายงาน
การประชุมอนุกรรมการฯ เพือ่ เตรียมนําเสนอตอ
ที่ประชุมใหญในระเบียบวาระการรับรองมติ
(๔.๒) หากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติเสนอความ
เห็นใหมีการปรับปรุงแกไขรายงานการประชุม
ใหที่ประชุมพิจารณาและใหความเห็นชอบรวม
กัน เพื่อปรับปรุงและรับรองรายงานการประชุม
อนุกรรมการฯ เพื่อเตรียมนําเสนอตอที่ประชุม
ใหญในระเบียบวาระการรับรองมติ
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๒.๕ การประชุมกลุมยอยเพื่อการปรับเอกสารในประเด็นที่มี
ความขัดแยง (กรณียืดเยื้อ)
๒.๕.๑ ผูดําเนินการประชุม
(๑) ประธาน : เสนอโดยประธานคณะอนุกรรมการ
ดําเนินการประชุมและไดรับการยอมรับจากที่
ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมนัน้ ๆ
ทําหนาที่ดําเนินการประชุมจนไดขอยุติดวยดี
เปนขอตกลงรวม/มติรวมในระเบียบวาระที่ได
รับมอบหมาย และนําเสนอตอที่ประชุมคณะ
อนุกรรมการดําเนินการประชุมตอไป
(๒) ผูบันทึกประเด็น : คณะทํางานวิชาการกลาง
จัดบุคลากรสนับสนุนในการติดตามและแกไข
เอกสาร ในการประชุมกลุม ยอยเพือ่ การปรับเอกสาร
อยางนอยระเบียบวาระละ ๑ คน
(๓) คณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น : เปนผูให
ขอมูล เมือ่ มีการซักถามประเด็นและประธานเชิญ
ใหชแี้ จงในระเบียบวาระทีเ่ กีย่ วของ ทําหนาทีเ่ ปน
ฝายเลขานุการคอยชวยเหลือประธาน เนือ่ งจากมี
ความเขาใจในเนือ้ หาของระเบียบวาระเปนอยางดี
(๔) ผูประสานงานหอง : ทําหนาที่ประสานงานตางๆ
ภายในหองประชุม และประสานงานกับผูชวย
เลขานุการคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ ในการ
รายงานความกาวหนาในการประชุมระเบียบวาระ
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ยืดเยื้อที่รับผิดชอบ ตามความเหมาะสม
(๕) อาสาสมัคร : ทําหนาทีอ่ าํ นวยความสะดวกใหกบั
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่เขารวมประชุม
๒.๕.๒ แนวทางการประชุม
(๑) ประธานเปดการประชุม และชี้แจงวัตถุประสงค
และวิธีการประชุม
(๒) ประธานแจงทีป่ ระชุมถึงระเบียบวาระ และ/หรือ
ประเด็นที่ไดรับมอบหมายใหพิจารณา
(๓) เปดใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติแสดงความ
เห็นในนามของกลุม เครือขาย เฉพาะในรางขอมติ
และประเด็นที่จะพิจารณาเรียงลําดับเปนขอๆ
(๔) เมื่อที่ประชุมไดอภิปราย ใหความเห็นและตกลง
รวมกันไดแลว ประธานสรุปขอคิดเห็นที่มีการ
เสนอในทีป่ ระชุมและสรุปรางขอเสนอเชิงนโยบาย/
รางมติในระเบียบวาระนั้นๆ เพื่อเตรียมการ
นําเสนอตอทีป่ ระชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการ
ประชุมตอไป
(๕) เมื่อไดฉันทามติของที่ประชุมในระเบียบวาระ
ที่ไดรับมอบหมายแลว ใหเลขานุการดําเนิน
การประสานงานกับเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ดําเนินการประชุม เพือ่ บรรจุการพิจารณาระเบียบ
วาระที่ยืดเยื้อนี้ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
ดําเนินการประชุม
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๒.๕.๓ สถานที่ประชุมและสิ่งอํานวยความสะดวก
(๑) ใหผูประสานงานหองประชุมคณะอนุกรรมการ
นั้นๆ เปนผูประสานงานกับศูนยบริการจุดเดียว
จอด (OSS) เพื่อจัดหาหองประชุม และผูรับผิด
ชอบทีไ่ ดเตรียมไวแลว โดยกระทําทันทีเมือ่ ทราบ
วาจะมีการพิจารณายืดเยื้อ
(๒) อุปกรณภายในหองประชุมที่ไดจัดเตรียมไวให
ไดแก เครื่องเสียง เครื่องฉาย LCD/Projector
Notebook ซึ่งสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได
(๓) การจัดที่นั่งในหองประชุมคณะทํางานพิจารณา
ระเบียบวาระทีย่ ดื เยือ้ ฝายเลขานุการไดจดั เตรียม
ปายชื่อเครือขายไวให ณ จุดลงทะเบียนบริเวณ
หนาหองประชุม ตัวแทนเครือขายสามารถรับ
ปายแลวเลือกที่นั่งไดตามอัธยาศัย

แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ขัน้ ตอนที่ ๓. การรับรองขอเสนอเชิงนโยบาย/
มติ
ขั้นตอนการรับรองมติ ใหดําเนินการในหองประชุมใหญ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

๓.๑ ผูดําเนินการประชุม
ใหใชผูดําเนินการประชุมเชนเดียวกับการประชุมในขั้นตอนการ
รับรองรางระเบียบวาระ

๓.๒ การจัดที่นั่งผูดําเนินการประชุม
ใหจดั ทีน่ งั่ ผูด าํ เนินการประชุมเชนเดียวกับการประชุมในขัน้ ตอน
การรับรองรางระเบียบวาระ

๓.๓ แนวทางการประชุมเพื่อรับรองรางขอเสนอเชิงนโยบาย/
รางมติ
ขัน้ ตอนนีเ้ ปนการรับรองรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติทเี่ สนอ
โดยคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมคณะตางๆ ซึ่งไดรับฉันทามติ
จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ แลว ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ประธานชีแ้ จงแนวทางการรับรองรางขอเสนอเชิงนโยบาย/ราง
มติ เพือ่ ใหทปี่ ระชุมรับทราบแนวดําเนินการและเห็นความสําคัญ
ของมารยาทในทีป่ ระชุมใหญ ซึง่ ไมควรมีการขอปรับปรุงราง
ขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติที่ไดรับการรับรองโดยฉันทา
มติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมแลว
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(๒) ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมของ
คณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม ซึ่งมีรางขอเสนอเชิง
นโยบาย/รางมติที่ไดรับฉันทามติเรียบรอยแลวแนบมา
พรอมกับรายงานการประชุมฯ ดวย และแจงรางขอเสนอ
เชิงนโยบาย/รางมติทไี่ ดรบั การรับรองโดยฉันทามติจากการ
ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมแลว เพื่อใหที่
ประชุมรับรอง
(๓) ประธานเปดการพิจารณารับรองรางขอเสนอเชิงนโยบาย/
รางมติในรายงานการประชุมอนุกรรมการดําเนินการประชุม
โดยใหที่ประชุมพิจารณารับรองมติไปตามลําดับ
- หากไมมผี ใู ดเสนอความเห็นอืน่ ใหถอื วาทีป่ ระชุมใหการ
รับรองมตินั้นๆ โดยประธานเคาะคอน ๑ ครั้ง เปน
สัญลักษณ
- หากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติเสนอขอแกไขราง
ขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติในสวนที่ไมใชหลักการ
สําคัญ ใหหาขอสรุปการแกไขโดยฉันทามติ และ
รับรองมติ โดยประธานเคาะคอน ๑ ครั้ง เปน
สัญลักษณ แตหากไมสามารถหาขอตกลงรวมกันได
ใหตัดขอความในประเด็นนั้นออกหรือนําไปพิจารณา
ในปถัดไป
- ในการรับรองมติ หากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
มีความเปนเปนเพิ่มเติมใหฝายเลขานุการจัดทําเปน
บันทึกในรายงานการประชุมดวย
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ
๑.

บทบาทหนาที่ของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

๑.๑ เตรียมความพรอมในการเขารวมประชุม โดยศึกษาราย
ละเอียดเอกสารการประชุมในแตละระเบียบวาระการประชุมและราง
มติ (ถามี) เพื่อปรึกษาในกลุมเครือขายของตนเอง และแสดงความเห็น
ตอเอกสารการประชุม และหรือ/รางมติดงั กลาวในทีป่ ระชุมในนามของ
กลุมเครือขาย
๑.๒ พิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุมและรางขอเสนอ
เชิงนโยบาย/รางมติหรือขอแกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติใน
ระเบียบวาระตางๆ ผานผูแทนกลุมเครือขาย ทั้งนี้ควรมีขอมูลวิชาการ
หรือหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุน
๑.๓ ดําเนินการเพือ่ ขอรับการสนับสนุนรางขอเสนอเชิงนโยบาย/
รางมติ ทีก่ ลุม เครือขายเสนอ รวมทัง้ พิจารณาสนับสนุนรางมติทกี่ ลุม เครือ
ขายอืน่ ๆ เสนอ ทัง้ กอนและระหวางการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๑.๔ ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทการประชุม โดยเฉพาะการ
รักษาเวลาและมารยาทในการแสดงความเห็น เชน การไมเสนอความคิด
เห็นใหมในประเด็นที่ไดมีฉันทามติและ/หรือความเห็นรวมมาแลว
๑.๕ เผยแพรขอ เสนอเชิงนโยบาย/มติจากทีป่ ระชุมสูส าธารณะ
อยางกวางขวาง
๑.๖ สงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติตาม
ขอเสนอเชิงนโยบาย/มติของที่ประชุมอยางเต็มความสามารถ
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๒.

บทบาทหนาที่ของผูทรงคุณวุฒิ

๒.๑ มีสิทธิแสดงความคิดเห็นตามที่ประธานในที่ประชุมได
เรียนเชิญหรือขอคําปรึกษา
๒.๒ มีสิทธิแสดงความคิดเห็นไดเชนเดียวกับผูสังเกตการณ
๒.๓ ปฏิบตั ติ ามกฎ กติกา มารยาท การประชุม โดยเฉพาะการ
รักษาเวลาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น

๓.

บทบาทหนาที่ของผูสังเกตการณ

๓.๑ มีสทิ ธิแสดงความคิดเห็นในการประชุมเมือ่ สมาชิกไดแสดง
ความคิดเห็นหรือขอเสนอจบสิน้ ลงแลวและประธานในทีป่ ระชุมอนุญาต
๓.๒ มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือรางมติหรือขอ
แกไขรางมติที่มีสมาชิกหรือคณะกรรมการเสนอโดยใหดําเนินการผาน
สมาชิก
๓.๓ ปฏิบตั ติ ามกฎ กติกา มารยาท การประชุม โดยเฉพาะการ
รักษาเวลาและมารยาทในการแสดงความคิดเห็น

๔. บทบาทหนาทีข่ องประธานและรองประธานคณะอนุกรรมการ
ดําเนินการประชุม
๔.๑ บริหารจัดการการประชุมในระเบียบวาระทีไ่ ดรบั มอบหมาย
โดย
(๑) เปดการประชุมในระเบียบวาระที่ตองพิจารณาตามลําดับ
ที่ไดรับจัดสรรจากหองประชุมใหญ
(๒) เชิญสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติแสดงความเห็น
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตามลําดับ เพื่อใหไดรับฟงความเห็นอยางกวางขวาง
(๓) พิจารณาอนุญาตการขอแสดงความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
และผูสังเกตการณ
(๔) สรุ ป ความเห็ น ของที่ ป ระชุ ม ต อ ร า งข อ เสนอเชิ ง
นโยบาย/รางมติในแตละประเด็นที่สมาชิกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติแสดงความเห็น โดยวิธีการที่เหมาะสม
๔.๒ จัดใหมกี ารปรึกษาหารือและ/หรือเสนอชือ่ ผูท จี่ ะทําหนาที่
ประธานการประชุมกลุมยอยเพื่อการปรับเอกสารสําหรับการพิจารณา
ประเด็นที่มีความขัดแยงกันตามขอ (๒.๕)

๕.

บทบาทหนาที่ของเลขานุการและเลขานุการรวม

๕.๑ นําเสนอขอมูลกฎกติกา มารยาทในการประชุม และอาน
รางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติของระเบียบวาระตอที่ประชุม เมื่อเปด
การพิจารณาในระเบียบวาระนั้นๆ
๕.๒ แจงลําดับกลุม เครือขายในการแสดงความเห็นตอประธาน
๕.๓ ประสานงานกับคณะทํางานเฉพาะประเด็นเพือ่ ตอบขอซัก
ถามของประธาน และ/หรือ ในกรณีทปี่ ระธานตองการใหตอบขอซักถาม
ของผูเขารวมการประชุม
๕.๔ ประสานงานกับประธาน รองประธาน อนุกรรมการวิชาการ
และคณะทํางานวิชาการกลาง ในการสรุปฉันทามติของที่ประชุมและ
เตรียมรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมเพื่อให
ที่ประชุมรับรอง
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๖.

บทบาทหนาที่ของผูชวยเลขานุการ

๖.๑ ซักซอมลําดับขัน้ ตอนการประชุมแกประธาน รองประธาน
เลขานุการ อนุกรรมการวิชาการ คณะทํางานวิชาการกลาง คณะทํางาน
เฉพาะประเด็น และผูเกี่ยวของ
๖.๒ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการจะมีการจัดตั้งกลุมยอย
เพื่อการปรับเอกสาร (กรณีระเบียบวาระที่ยืดเยื้อ) ใหผูชวยเลขานุการ
ดําเนินการ ดังนี้
- ประสานงานกั บ ผู  ป ระสานงานกลุ  ม ย อ ยเพื่ อ
การปรับเอกสาร ในการเตรียมผูที่จะเปนประธาน
คณะทํางานฯ
- ประสานงานกับผูประสานงานหองประชุม ใน
การจัดหาหองประชุมสําหรับคณะทํางานฯ
- เสนอตอประธาน เพื่อแจงที่ประชุมทราบ
๖.๓ ประสานงานกับผูประสานงานกลุมยอยเพื่อการปรับ
เอกสาร เพื่อการบรรจุระเบียบวาระในการประชุมอนุกรรมการ
ดําเนินการประชุม ดังนี้
- การรายงานความกาวหนาการประชุมกลุมยอย
เพื่อการปรับเอกสาร ตามความเหมาะสม
- การพิจารณารางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ
ที่ ไ ด รั บ ฉั น ทามติ จ ากกลุ  ม ย อ ยเพื่ อ การปรั บ
เอกสารแลว
- การนําเอกสารสรุปความเห็นของกลุมเครือขาย
ในการปรับปรุงแกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย/
รางมติ กลับเขาพิจารณาใหม
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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๗.

บทบาทหนาที่ของผูประสานงานหองประชุม

๗.๑ ประสานงานกับอาสาสมัครฝายจัดการ ในการจัดทีน่ งั่ ของ
ผูเขารวมประชุมตามผังที่นั่ง
๗.๒ ประสานการจัดการระบบแสงเสียงและอุปกรณตา งๆ ภายใน
หองประชุม
๗.๓ จัดลําดับผูเ ขาประชุมทีแ่ สดงความจํานงในการแสดงความ
เห็น (การยกปาย) และประสานกับเลขานุการฯ
๗.๔ ประสานงานกับทีมงานในการจับเวลาการแสดงความเห็น
เพื่อยิงสัญญาณเตือนขึ้นจอภาพเมื่อ ๓๐ วินาที กอนจะหมดเวลา และ
สัญญาณแจงหมดเวลา
๗.๕ ประสานงานติดตามคณะทํางานเฉพาะประเด็นตามลําดับ
การพิจารณา โดยโทรศัพทแจงคณะทํางานลวงหนากอนการพิจารณา
เนื่องจากอาจไมไดอยูภายในบริเวณงาน
๗.๖ ประสานงานกับศูนยบริการจุดเดียวจอด (One stop
service: OSS) ในการจัดหาหองประชุมกลุมยอยเพื่อการปรับเอกสาร
และแจงตอผูชวยเลขานุการฯ

๘.

บทบาทหนาที่ของคณะทํางานวิชาการกลาง

๘.๑ จดบันทึกประเด็นความเห็นทีป่ ระชุม (summary record)
และการปรับปรุงแกไขรางขอมติตามทีม่ ผี อู ภิปรายขอแกไขในหองประชุม
ใหญและในการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม
๘.๒ จัดเก็บรายชื่อสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติผูอภิปราย
ในหองประชุมในแตละวาระทุกคนโดยใหเขียนชื่อ-นามสกุล เครือขาย
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ตามแบบฟอรม รวมทั้งถอยแถลงและการขอแกไขรางขอมติ (ถามี) ซึ่ง
จัดเก็บเปนรายวาระ
๘.๓ ประสานงานกับอนุกรรมการวิชาการในการจัดทํารายงาน
การประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุม พรอมแนบรางขอเสนอ
เชิงนโยบาย/รางมติทไี่ ดรบั ฉันทามติจากทีป่ ระชุมฯ กําหนดรหัสและจัด
ทําเอกสารเผยแพร เพื่อเสนอใหที่ประชุมรับรองอีกครั้งกอนนําเสนอที่
ประชุมใหญรับรองเปนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๘.๔ จดบันทึกประเด็นและแกไขรางขอมติในการประชุมกลุม
ยอยกลุมยอยเพื่อการปรับเอกสารกรณีการพิจารณาประเด็นที่มีความ
ขัดแยงกัน

๙.

บทบาทหนาที่ของคณะทํางานวิชาการเฉพาะประเด็น

เปนผูใ หขอ มูล เมือ่ มีการซักถามประเด็นและประธานเชิญใหชแี้ จง
ในระเบียบวาระที่เกี่ยวของ ทั้งในหองประชุมคณะอนุกรรมการดําเนิน
การประชุม และในกรณีการประชุมกลุมยอยเพื่อการปรับเอกสารใน
ระเบียบวาระทีย่ ดื เยือ้ รวมทัง้ ใหขอ มูลในระหวางการสรุปจัดทําเอกสาร
ประกอบการหารือระหวางการประชุม (Conference paper) ตามทีค่ ณะ
อนุกรรมการดําเนินการประชุมและคณะอนุกรรมการวิชาการสอบถาม

๑๐. บทบาทหนาที่ของอนุกรรมการวิชาการ
๑๐.๑ ประสานงานกับคณะทํางานวิชาการกลาง ในการรวบรวม
บันทึกความเห็นของผูเขารวมประชุมในการประชุมหองใหญ และการ
ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการประชุมในรูปแบบการจดบันทึก
ประเด็นความเห็นที่ประชุม (summary record)
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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๑๐.๒ จัดทํารายงานการประชุมในรูปแบบจดบันทึกแบบละเอียด
(verbatim record) เฉพาะการประชุมรวมในหองประชุมใหญ
๑๐.๓ ประสานกับคณะทํางานวิชาการกลางและอนุกรรมการ
ดําเนินการประชุมเพือ่ รวมกันตรวจทานเอกสาร รางรายงานและรายงาน
การประชุมอนุกรรมการดําเนินการประชุม โดยประธานอนุกรรมการ
ดําเนินการประชุมคณะนัน้ ๆ หรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายรับรองกอนนําเขา
สูกระบวนการผลิตเพื่อแจกใหกับผูเขารวมประชุม
๑๐.๔ ประสานกับคณะทํางานวิชาการกลางกําหนดรหัสเอกสาร
ประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึง่ จะผลิตขึน้ ในระหวางการ
ประชุม และจัดทําบัญชีรายการเอกสารฯ ประกอบดวย
- รายงานการประชุมอนุกรรมการดําเนินการประชุม
(เอกสารหลัก)
- เอกสารสรุปความเห็นของกลุม เครือขายในการปรับปรุง
แกไขรางขอเสนอเชิงนโยบาย/รางมติ เอกสารจาก
การประชุมกลุมยอยเพื่อการปรับเอกสาร (เอกสาร
ประกอบการหารือในระหวางการประชุม)
- เอกสารมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (มติ)
๑๐.๕ ประสานงานกับเลขานุการอนุกรรมการดําเนินการประชุม
ทีเ่ กีย่ วของในการบรรจุระเบียบวาระการพิจารณาในระหวางการประชุม
เมือ่ มีความพรอมดานเอกสาร เชน การรับรองรายงานการประชุมอนุกร
รมการฯ การพิจารณาระเบียบวาระทีม่ กี ารนํากลับมาพิจารณาใหม รวม
ถึงการพิจารณาระเบียบวาระที่ผานการประชุมกลุมยอยเพื่อการปรับ
เอกสารแลว
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ภาคผนวก
คําสั่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน
กระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ

แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔

Final Text - Samatcha Consensus.indd 37

37
1/23/2012 6:32:36 AM

38
Final Text - Samatcha Consensus.indd 38

รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ

1/23/2012 6:32:37 AM

(สําเนา)
คําสั่งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน
กระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 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
กระบวนการพิจารณาหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ดังมี องคประกอบ
และบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑) องคประกอบ
๑.๑ นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
๑.๒ นายวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร
๑.๓ รองศาสตราจารย ดรุณี รุจกรกานต
๑.๔ นางประนอม คําเที่ยง
๑.๕ ผูชวยศาสตราจารย จรวยพร ศรีศศลักษณ
๑.๖ นายไชยยศ บุญญากิจ
๑.๗ นายพงศธร พอกเพิ่มดี
๑.๘ นายประสิทธิชัย มั่งจิตร
๑.๙ นางรัตนา สมบูรณวิทย
๑.๑๐ นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี
๑.๑๑ นางสาววรัญญา เตียวกุล

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

แนวทางกระบวนการหาฉันทามติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
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๑.๑๒ นายสุรพงษ พรมเทา
๑.๑๓ ผูชวยศาสตราจารย สุปรีดา อดุลยานนท
๑.๑๔ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑.๑๕ นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต
๑.๑๖ นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๒) หนาที่และอํานาจ
๒.๑ ทบทวนและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการจัดสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ
๒.๒ จัดทําแนวทาง (GUIDELINE) การพัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายและกระบวนการ
หาฉันทมติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
๒.๓ นําเสนอผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อ
ดําเนินการตอไป
๒.๔ แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม
๒.๕ หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
มอบหมาย
ทั้งนี้ 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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