
กรอบและแนวทาง จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13-14 พ.ศ. 2563-2564  

    

1. ปรบัและบูรณาการการด าเนนิการท ัง้ขาขึน้และขาเคลือ่นของสมชัชา
สุขภาพแห่งชาต ิร่วมกบัสมชัชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและสมชัชา
สขุภาพจงัหวดั 

  

2. เตรยีมประเด็นทางวชิาการของสมชัชาสขุภาพแหง่ชาตพิรอ้มกนั 2 ปี 
  

3. ให้ความส าคญักบัการน ามติและการขบัเคลื่อนมติเข้าสู่การ
แลกเปลีย่นในเวทสีมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิ

  

(มติ คจ.สช. ๑/๒๕๖๓ วันท่ี  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
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หลักการและคุณค่าท่ีส าคัญพื้นฐานของ สมัชชาสุขภาพ 
๔ ประการ คือ  

1. เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Healthy Public Policy Process)  

2. เป็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Democracy 
Development)  

3. เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 
(Social Empowerment) โดยอาศัยพลัง ๓ 
ภาคส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปัญญา พลัง
ทางสังคม และพลังรัฐ/การเมือง  

4. เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ 
(Interactive Learning Through Action)  

“สมัชชาสุขภาพ” คือ 
เครื่องมือพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพที่
เน้นการมีส่วนร่วม เกิดขึ้น
ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ถือ
เป็นแนวทางใหม่ของการ
พัฒนานโยบายสาธารณะ
ตามระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม  
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https://www.nationalhealth.or.th/gettoknow-samatcha 

แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๒) สมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่ และ ๓) สมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น โดย พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติได้ก าหนดให้มีการ
จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็น
ประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
และให้สนับสนุนการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น ตาม 
หลักเกณฑ์ที่ คสช. ก าหนด   
ทั้งนี้ประชาชนอาจรวมตัวกันจัด
สมัชชาสุขภาพกันเองก็ได้  



กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 
(Participatory Public Policy 
Process based on Wisdom : 4PW) 
 

 

 

เป็นกระบวนการใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ประสบการณ์และองค์ความรู้ของฝ่าย
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาพูดคุยแลกเปลี่ยน
กันอย่างสันติวิธี  มีกติกาและมีเทคนิค
วิธีการ ทั้งนี้จุดมุ่งหมายใหญ่คือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม และเป็นกระบวนการทีใ่ห้
ความส าคัญต่อสุขภาพมาประกอบการ
ก าหนดและตัดสินใจทางนโยบายทุก
ด้าน ตามแนวทาง “ทุกนโยบายห่วงใย
สุขภาพ” (Health in all Policies) 

นโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
• การสร้างนโยบายสาธารณะเป็นหนึ่งใน

องค์ประกอบส าคัญของการสร้างเสริม
สุขภาพที่ส่งผลกระทบตอ่สุขภาพทั้งดา้น
บวกและลบ นโยบายสาธารณะไม่
จ าเป็นต้องเป็นนโยบายของรัฐเท่านั้น แต่
นโยบายสาธารณะสามารถเกิดจากภาค
ประชาชน ภาคเอกชน ชุมชนและสังคมด้วย 

• หมายถึง “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคม
โดยรวมเห็นว่า หรือเชื่อว่าควรจะ
ด าเนินการไปในทิศทางนั้น” หัวใจส าคัญ
ของนโยบายสาธารณะไม่ได้อยู่ทีค่ าประกาศ 
หรือข้อเขียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
เป็นทางการ แต่อยู่ที่ “กระบวนการ” ที่ต้อง
เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง นั่นคือ นโยบายสาธารณะทีด่ีตอ้ง
เป็น “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” 
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https://infocenter.nationalhealth.or.th/node/119 

กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public 
Policy Process) 
 

     กระบวนการนโยบายสาธารณะในอุดม
คติควรประกอบด้วยกุศล 3 ประการ คือ (1) 
เป็นกระบวนการทางปัญญา ใช้หลักฐาน
ข้อเท็จจริงที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์มา
อย่างดีจนเป็น “ความรู้” ที่เรียกว่าเป็นการ
สร้างนโยบายที่อยู่บนฐานของความรู้ (2) 
เป็นกระบวนการทางสังคม นโยบายกระทบ
สังคมทั้งหมดอย่างรุนแรง ผู้มีส่วนได้เสีย 
สังคม ควรเข้ามามีบทบาทร่วมเรียนรู้ ร่วม
ก าหนดนโยบาย เป็นกระบวนการเปิดเผย
โปร่งใส (3) กระบวนการทางศีลธรรม 
กระบวนการนโยบายสาธารณะควรมีอุดมคติ
เพื่อความถูกต้องดีงามและประโยชนส์ุขของ
คนทั้งหมด ไม่แฝงเร้นเพื่อประโยชนเ์ฉพาะ
ตนเฉพาะกลุ่ม 



• ประเด็นหลัก (Theme) หมายถึง  ใจความส าคัญของสมชัชาสุขภาพแห่งชาติทีก่ าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบการท างานด้านการขับเคลื่อน
สังคมให้มีความตื่นตวั ตระหนักในเรื่องสุขภาพ อันน าไปสู่การหนนุเสริมให้เกดิการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ รวมทั้งเพื่อใช้
เป็นกรอบในการออกแบบกจิกรรมต่างๆในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

• หมวดประเด็นย่อย (Subtheme) หมายถึง เนื้อหาย่อยที่จัดเปน็องค์ประกอบที่ส าคัญและสอดคลอ้งกับประเดน็หลักของการประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เปน็กรอบในการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะแบบมีสว่นร่วม  

• ข้อเสนอ (Proposal) หมายถึง ข้อเสนอของนโยบายสาธารณะทีภ่าคีเครือข่ายเหน็ควรน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อก าหนดเป็น ร่าง 
ระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสขุภาพแห่งชาต ิ

• ข้อถกแถลง (Point for discussion) หมายถึง ค าถามส าคัญทางยุทธศาสตร์ที่ก าหนดทศิทางของนโยบายสาธารณะ ในแต่ละหมวด
ประเด็นย่อย จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นโจทย์ร่วมให้ภาคีเครือข่ายใช้แลกเปลีย่นความเห็น เพื่อพัฒนาเป็นร่างมติ ข้อถกแถลงนี้จะมีเอกสาร
ประกอบที่สั้นและกระชับด้วยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อขยายความ แสดงแนวคิดและข้อมลูพืน้ฐานโดยย่อ 

• ร่าง ระเบียบวาระ (Provisional agenda) หมายถึง ชื่อระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ ที่ประธาน คจ.สช.เป็นผู้น าเสนอ
ต่อที่ประชุมสมชัชาฯ เพื่อทราบและรบัรองให้เป็นระเบียบวาระอย่างเป็นทางการของการประชุมสมชัชาสุขภาพแห่งชาติคราวนั้น ๆ  ในส่วน
ของระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา จะต้องมีเอกสารประกอบการประชุมดังต่อไปนีอ้ย่างครบถ้วน 

1. เอกสารหลัก (Main document) เป็นข้อสรุปความเป็นมาและสาระส าคัญของระเบียบวาระซึ่งที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติควรทราบ  
2. ร่างมติ (Draft resolution) เป็นร่างมติของระเบียบวาระที่จะขอให้ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณาให้การรับรอง 
3. แผนที่ทางเดิน (Roadmap) เป็นส่วนขยายความเพิ่มเติม เพื่อให้ที่ประชุมทราบว่าร่างมติเหล่านั้นพึงน าไปปฎิบัติอย่างไรในฐานะนโยบาย

สาธารณะที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้การรับรอง 
ปรับปรุง 6 ก.ค. 2563 4 



การจัดท าฉันทมติเรื่องใหม่และส าคัญ ปรับวิธีการดังนี้ 

• สร้างจุดสนใจร่วม (focus) โดยขยายความประเด็นหลัก
ที่ คจ.สช.ก าหนดไว้ ให้เป็นหมวดประเด็นย่อยและข้อถก
แถลง อายุใช้งานตั้งแต่ เมย.2563 จนถึง NHA14 

• ส่งข้อถกแถลง (ค าถาม) ให้สมาชิกสมัชชาฯ ร่วมคิดหา
ค าตอบตั้งแต่ต้น เน้นการเคลื่อนไหวสังคม เปลี่ยนจาก
เดิมที่ส่งร่างมติ (ค าตอบส าเร็จรูป) ให้พิจารณา 

• รวบรวมความเห็นของสมาชิกสมัชชาฯ จากข้อเขียนที่
เรียบเรียงดีแล้วและส่งมายังส่วนกลางทาง google 
form หรือทางอีเมล (email) เป็นหลัก เสริมด้วยการ
อภิปรายเท่าที่จ าเป็น   

• สังเคราะห์ความเห็นของสมาชิกสมัชชาฯ ขึ้นเป็น
เอกสารประกอบการประชุมรวมทั้งมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติฉบับสมบูรณ์ โดยคณะท างานพัฒนาข้อเสนอ  
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โจทย์ - ต้องการให้สมัชชาฯ 13 เป็นวาระโอกาสที่ได้เห็น 

• ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความเห็น 
(dialogue) มากขึ้นกว่าเดิม 

• การบูรณาการขาขึ้นและขาเคลื่อนมีมากขึ้น 

• สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที/่เฉพาะประเด็น มีบทบาทมาก
ขึ้น 

คณะอนุกรรมการวิชาการตอบโจทย์ของ คจ.สช. 

ภารกิจของสมัชชาฯ 13 (NHA13) ธันวาคม 2563 
• เน้นการแลกเปลี่ยน (dialogue) 
- จัดท าฉันทมติเรื่องใหม่/ส าคัญ 
- จัดเฉลิมฉลอง บทบาท ผลงาน และการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่าย ทั้งขาขึ้นและขาเคลื่อน (โดยผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งธรรมนูญสุขภาพ HIA สิทธิฯ IHA AHA) 

- ตระเตรียม NHA14 ภายใต้ประเด็นหลัก (Theme) เดิม ปรับปรุง  20 ส.ค. 2563 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่ 

“พลังพลเมืองตื่นรู้
...สู้วิกฤตสุขภาพ” 
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ประเด็นหลัก  
(theme)  

หมวดประเด็นย่อย 
(subtheme)  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับวิกฤตสุขภาพ 

ปัจจัย ๔ ในภาวะวิกฤต 

วิกฤตสุขภาพของกลุ่มคน 

วิกฤตสุขภาพกับสังคมออนไลน์ 

ข้อถกแถลง 
(point for discussion)  

ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวกิฤต 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

........???........(๒๕๖๔) 

........???........(๒๕๖๔) 

........???........(๒๕๖๔) 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓-๑๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔)   

“จุดสนใจร่วม  

(focus)” 

การบริหารจดัการวกิฤตสุขภาพ 

จากโรคอุบัตใิหม่ 
๒๐ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 



7 



8 



ประกาศหมวดประเด็นย่อย เพื่อพัฒนาเป็นรา่งระเบยีบวาระการประชุม 
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 

(โดย คณะอนุกรรมการวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓) 

๑. วิกฤตสุขภาพจากโรคอุบัติใหม่ 
๒. ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมกับวิกฤตสุขภาพ 
๓. ปัจจัย ๔ ในภาวะวิกฤต 
๔. วิกฤตสุขภาพของกลุ่มคน 
๕. วิกฤตสุขภาพกับสังคมออนไลน์ 

ประเด็นหลัก “พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ” 
(ก าหนดโดย คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  

พลเมืองตื่นรู้ (active citizen) 
= พลเมืองของประเทศไทยมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม มีความตระหนักรู้และ
กระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในภารกิจของประเทศ 

วิกฤตสุขภาพ = ภาวะทางสุขภาพ
ทั้ง ๔ มิติที่ไม่อยู่ในภาวะปกติ อาจ
เกิดจากธรรมชาติหรือไม่ก็ได้ เป็น
เหตุการณ์ที่มีอยู่ในภาวะอันตราย 
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม
โดยรวม ที่ควรต้องมีนโยบายหรือ
การตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา
ภายในเวลาที่จ ากัด 
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จดัการประชุมในรปูแบบ 
ปกตริว่มกบัการผสมผสาน
การน าเทคโนโลยมีาใช ้
เพือ่ท าใหก้ารเขา้ถงึเพิม่ข ึน้ 
 
• การประชมุเต็มรปูแบบ 
• การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 

ผา่นทาง Online  
• น าเสนอดว้ยรปูแบบ

หลากหลาย เชน่ การ
ถา่ยทอดสด Animation  
วดีทิัศน ์วดิโีอคลปิ เอกสาร
วชิาการ จัดรายการสมัภาษณ์
ทาง Online 

 

ลดรปูแบบของจดังาน และผสมผสาน
การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นงาน 
ค านงึถงึหลกั social distancing 
พรอ้มปรบัเปลีย่นยดืหยุน่ตาม
สถานการณ์ 

 
• ลดจ านวนวันจัดงาน  แตป่รับเป็น 
   “สปัดาหส์มชัชาสขุภาพแหง่ชาต”ิ 
     ซึง่ประกอบดว้ย 1) น าเสนอรปูธรรม   
      การด าเนนิงานในชว่งโควดิ จาก 
      พืน้ที ่2) การชืน่ชมรปูธรรม 
      ความส าเร็จการขับเคลือ่นมต ิ 
      3) การพจิารณาระเบยีบวาระ  
      และ 4) เฉลมิฉลอง NHA13 
• ลดจ านวนคนเขา้รว่มงานตาม 

capacity ของหอ้งประชมุ 
• ประเด็นแลกเปลีย่นเรยีนรู ้รับชมผา่น

ทาง Online  
• น าเทคโนโลยมีาใชส้นับสนุนตาม

ความจ าเป็น เหมาะสม คุม้คา่  

ทางเลอืกการจดั NHA 13... ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 

สถานการณ์ COVID-19 
กลบัสูป่กต ิ

สถานการณ์ COVID-19  
คลีค่ลาย,ไมย่ตุ ิ

สถานการณ์ COVID-19 
ยดืเยือ้ ตอ่เนือ่ง 

ลดรปูแบบของจดังาน และ
ผสมผสานการน าเทคโนโลย ี
มาใชใ้นงาน ค านงึถงึหลกั 
social distancing 
 
• ลดจ านวนวันจัดงาน  
• ลดจ านวนคนทีเ่ชญิเขา้

รว่มงาน  
• การประชมุใหค้วามส าคญั

เฉพาะผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบ
วาระ  

• ประเด็นแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
รับชมผา่นทาง Online  

• น าเสนอดว้ยรปูแบบ
หลากหลาย ฯ 

ไมส่ามารถจดัการประชุมทีร่วม
คนได ้(social distancing) 
• ลดจ านวนวันจัดงาน 
• จัดเฉพาะการประชมุพจิารณา

ระเบยีบวาระการประชมุที่
ส าคัญเรง่ดว่น  

• น าเทคโนโลยมีาใชเ้ต็มรปูแบบ 
โดยศกึษารปูแบบ 
การประชมุของสมชัชาอนามยั
โลก (WHA) 

ท
าง
เล
อื
ก
ท
ี ่๒

 

ขอ้ก าหนดตามมาตรา ๙ แหง่พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบบัที ่๑๑) ลงราชกจิจานุเบกษา 
เมือ่วันที ่๓๐ มถินุายน ๒๕๖๓ ภายใตม้าตรการผอ่นคลาย ระยะที ่๕ ทีก่ าหนดใหเ้ปิดด าเนนิการสถานทีแ่ละกจิกรรมตา่ง ๆ ในสว่นของ
ศนูยป์ระชมุ หรอืสถานทีจ่ัดนทิรรศการแลว้ และใหผู้จ้ัดการสถานทีม่มีาตรการป้องกนัโรคแกผู่เ้ขา้รว่มกจิกรรมนัน้ๆ  
 

สถานการณ์ COVID-19  
คลีค่ลาย,ไมย่ตุ ิ  

ท
าง
เล
อื
ก
ท
ี ่๒

.๕
 

ท
าง
เล
อื
ก
ท
ี ่๑

 

ท
าง
เล
อื
ก
ท
ี ่๓
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1.2 สช. รวบรวมและจดักลุม่ขอ้เสนอฯ ตามหมวดประเด็นยอ่ย 
 

• ทีเ่สนอจากองคก์ร หน่วยงาน และภาคเีครอืขา่ยตา่ง ๆ (ตัง้แตก่ันยายน 2562) 

• ทีเ่คยเสนอกอ่นหนา้นัน้จากองคก์ร หน่วยงาน และภาคเีครอืขา่ยตา่ง ๆ 
• ทีเ่สนอวา่เป็นเรือ่งส าคญัโดย คสช. คกก.ทีแ่ตง่ตัง้ หรอื สช 
• ทีเ่กดิจากการทบทวนมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้กอ่น ๆ  

ปฏิทินและกระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๓   

16-18 ธ.ค. 63 

NHA13 

1 

1.3 อนฯุ วชิาการ พจิารณารบัขอ้เสนอฯ เขา้กระบวนการ 
 

• ถา้สอดคลอ้งกบัประเด็นหลกัของสมชัชาฯ รับเขา้กระบวนการพัฒนาขอ้เสนอ 
• ถา้ไมส่อดคลอ้งกบัประเด็นหลกัของสมชัชาฯ สง่ให ้สช. ด าเนนิการตอ่ไป 
 

ต ัง้แต ่ก.ย. 62 เป็นตน้มา 

1.1 อนฯุ วชิาการประกาศเปิดรบัขอ้เสนอนโยบายสาธารณะจากภาคี
เครอืขา่ย ภายใตห้มวดประเด็นยอ่ย (28 เม.ย. 2563) 

1.4 กระบวนการพฒันาขอ้เสนอฯ 
 

• อนุฯ วชิาการแตง่ตัง้คณะท างานพฒันาขอ้เสนอ 
•  จัดเวทรีับฟังความคดิเห็น Stakeholder 
 

3 

4 

การประกาศ รา่ง ระเบยีบวาระ NHA13 

2 
การท าความเขา้ใจและรบัฟงัความเห็นของ
กลุม่เครอืขา่ย (M ตา่ง ๆ) 

การพฒันาขอ้เสนอ 

ปรับปรุง 6 ก.ค. 2563 

ต ัง้แต ่ก.ค. 63 เป็นตน้มา 

 
3.1 คจ.สช. พจิารณาประกาศชือ่ รา่ง ระเบยีบวาระฯ  
(17 ก.ย. 2563) 
 
3.2 คจ.สช. พจิารณาเผยแพรเ่อกสารประกอบการประชุม   
(16 ต.ค. 2563) 
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 แนวคิดและความเชื่อมโยงของกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ 

อนวุชิาการ 
- รวบรวม/สงัเคราะหข์อ้เสนอ 
- สนับสนุนการจัดท าเอกสาร และการ
มสีว่นรว่มภาคสว่นตา่ง ๆ  

- กลั่นกรองเนือ้หาเอกสาร
ประกอบการประชมุฯ เสนอ คจ.สช. 

อนสุว่นรว่ม 
- เสนอแนวทางการรับฟังความ
คดิเห็นของภาคเีครอืขา่ยฯ 

- เชือ่มประสานการท างานกับ IHA, 
AHA  

- สนับสนุนใหเ้กดิพืน้ทีแ่ลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ทัง้จากพืน้ทีแ่ละสว่นกลาง 
ใน NHA 

อนสุนบัสนนุ 
- ทบทวนการจัดกลุม่เครอืขา่ย 
- ประเมนิผล NHA 
- สนับสนุนการท างานของ คจ.สช. 
และอนุกรรมการ 

- การบรหิารจัดการการประชมุ NHA 

อนบุรหิารและ 
ด าเนนิการประชุมฯ 
- ด าเนนิการประชมุ 
    ตามระเบยีบวาระฯ 

จดักลุม่
และท า
เสน้ทาง
เดนิของ
ขอ้เสนอ 

เปิดรับ
ขอ้เสนอ 

ประกาศ
หมวด

ประเด็นยอ่ย 

พัฒนา
ขอ้เสนอ
ภายใต ้
หมวด

ประเด็นยอ่ย 

เสนอ คจ.สช.
พจิารณาประกาศ 
รา่งระเบยีบวาระ 

ทบทวน
การจัด
กลุม่ 

ประเด็นหลกั ( Theme) 
หมวดประเด็นยอ่ย (Subtheme) 

การ
แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้ NHA13 

ประเมนิ 
NHA 

ลงทะเบยีน
NHA 

สือ่สาร 
NHA 

คชจ.
ผูเ้ขา้ร่วม 

NHA 

พธิ ี
กรรม 

จัดสรร
พืน้ที ่

งาน 
ตปท. 

อาหาร/
ความ

ปลอดภัย 

ก าหนดเกณฑ์
การพจิารณา

ประเด็น (Issue) 

หลุด 

1 
2 

3 

แนวคดิของการแลกเปลีย่น 
- จัดท าฉันทมตเิรือ่งใหม/่ส าคัญ 
- เฉลมิฉลอง บทบาท ผลงาน 
และการมสีว่นรว่มของภาคี
เครอืขา่ย ทัง้ขาขึน้และขาเคลือ่น 
(ผา่นกจิกรรม ธรรมนูญสขุภาพ 
HIA สทิธฯิ IHA AHA) 

- ตระเตรยีม NHA14 ภายใต ้
ประเด็นหลัก (Theme) เดมิ 

พจิารณา
ชอ่งทาง
นโยบาย 
อืน่ๆ 

เวทรัีบฟัง 

เชือ่มโยงและ
สนับสนุน 
IHA, AHA 

เตรยีมการ
จัดเวทรัีบ

ฟัง 

จัดเวทรัีบ
ฟัง 

เปิดรับ/คัดเลอืก/
เตรยีม/ออกแบบ

กจิกรรม 

เวทรีะดับ
พืน้ที ่

เวท ี
Stakeholder 

ปรับปรงุ 
Guideline AHA 

ปรับปรุง 6 ก.ค. 2563 
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อนุฯวิชาการเผยแพร่ ข้อถกแถลง 
และแต่งตัง้คทง.พฒันาข้อเสนอฯ 

แผนการพฒันา ร่าง ระเบียบวาระ เร่ือง  
ความมัน่คงทางอาหารในภาวะวิกฤต (Food Security in Crises) 

เวทรัีบฟัง
ความเหน็ เวทชีีแ้จงภาคีเครือข่าย 

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ 

ประชุมหารือ คร้ังที ่๑ 
๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

คจ.สช. 
พิจารณาประกาศ  
ร่าง ระเบียบวาระ 
๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓ 

NHA 13 

ประชุมหารือ คร้ังที ่๒ 
๑๙ ม.ิย. ๒๕๖๓ 

ประชุมหารือ คร้ังที ่๓ 
๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ 

ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

ประชุม คทง.คร้ังที ่๑ 
๒๔ ส.ค. ๒๕๖๓ 

เวทรัีบฟังฯ 
๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เวทรัีบฟังฯ (MI) 

....ก.ย./ตค. ๒๕๖๓ 

คจ.สช. 
พิจารณา

เผยแพร่เอกสาร
ประกอบการ

ประชมุ 
๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓ 

ประชุม คทง.คร้ังที ่๒ 
..... ก.ย. ๒๕๖๓ 

ประชุม คทง.คร้ังที ่๓ 
..... ธ.ค. ๒๕๖๓ 

วิกฤตซ้อนวิกฤต: จากโควิด-19 สู่ความยัง่ยืน (Double Crisis: from COVID-19 to Sustainability) 

คทง.รับฟัง รวบรวมและเรียบเรียงเอกสารประกอบการประชุม 
(เอกสารหลัก + ร่างมต ิ+ แผนทีท่างเดนิ)  

รวมทัง้จัดท ามตสิมัชชาสุขภาพแหง่ชาตฉิบับสมบูรณ ์

ปรับปรุง 6 ก.ค. 2563 

13 



อนุฯวิชาการ ส่ง ”ใบงาน” 
(เอกสารน า + ข้อถกแถลง) 

๗ ส.ค. ๖๓ 

แผนการพฒันา ร่าง ระเบียบวาระ 
เร่ือง การบริหารจดัการวิกฤตสขุภาพจากโรคอบุติัใหม่: บทเรียนจากโควิด-19 

เวทรัีบฟังความเหน็ 

เวทชีีแ้จงภาคีเครือข่าย 
๒๐ ส.ค. ๖๓ บ่าย 

ประชุมหารือ  
คร้ังที ่๑ 

๑๗ ม.ิย. ๖๓ 

คจ.สช. 
พจิารณาประกาศ  
ร่าง ระเบียบวาระ 
๑๗ ก.ย. ๖๓ 

NHA13 
๑๖-๑๗ ธ.ค. ๖๓ 

ประชุมหารือ 
คร้ังที ่๒ 
๓ ส.ค. ๖๓ 

ม.ิย ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

ประชุม คทง.คร้ังที ่๑ 
..... ส.ค. ๖๓ 

อนุกก.วิชาการ 
๑๔ ก.ย. ๖๓ 

เวทรัีบฟังฯ (MI) 
....ก.ย./ตค. ๖๓ 

คจ.สช. 
พจิารณาส่ง

เอกสารประจ า
ร่างระเบียบวาระ  
๑๖ ต.ค. ๖๓ 

ประชุม คทง.คร้ังที ่๒ 
๑๐ ก.ย. ๖๓ บ่าย 

ประชุม คทง.คร้ังที ่๔ 
..... ธ.ค. ๖๓ 

คทง.รับฟัง รวบรวมและจัดท าเอกสารประจ าร่างระเบียบวาระ  
(เอกสารหลัก + ร่างข้อมต ิ+ แผนทีท่างเดนิ) 

คทง.รับฟัง รวบรวม และจัดท ามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาตฉิบับสมบูรณ ์

 20 สค.2563 

ปิดรับความเหน็ 
๔ ก.ย. ๖๓ 

แต่งตั้ง คทง. 

ประชุม คทง.คร้ังที ่๓ 
..... ก.ย. ๖๓ บ่าย 

ปิดรับความเหน็ 
๔ ธ.ค. ๖๓ 

เวทรัีบฟังฯ 
๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ 
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