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กองวชิาการและแผนงาน กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

สรปุผลการประชมุเตรียมการ 

สาํหรบัการประชมุคณะกรรมการบริหารองคก์ารอนามยัโลก สมยัท่ี 152 (EB152) 

วนัพฤหสับดทีี ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา เวลา ๑๔.๐๐ –๑๖.๐๐ น.  

ณ หอ้งประชุมกลุ่มงานยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน อาคาร ๑ ชัน้ ๓  

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

 

******************** 

๑. รายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

๑. ดร.ภญ.อญัชล ีจฑูะพทุธ ิ ทีป่รกึษากรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

๒. ดร.รชันี จนัทรเ์กษ ผูอ้าํนวยการกองวชิาการและแผนงาน 

๓. นางสาวเบญจมา บุญเตมิ หวัหน้ากลุ่มงานวชิาการแพทยด์ัง้เดมิระหวา่งประเทศ กองวชิาการและแผนงาน 

๔. นายชยัพร  กาญจนอกัษร แพทยแ์ผนไทยชาํนาญการ กองวชิาการและแผนงาน 

๕. นายพรชยั สวา่งวงค ์  แพทยแ์ผนไทยปฏบิตักิาร โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน 

๖. นางสาวเพชรรตัน์ พึง่สาํเภา นกัวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย 

๗. นางสาวสภุาษณิ ีรตันบุร ี นกัวเิทศสมัพนัธ ์กองวชิาการและแผนงาน 

๘. นายไพสฐิ ภทัรนาวกิ แพทยแ์ผนไทย กองวชิาการและแผนงาน 

 

๒. ความสาํคญัและท่ีมา 

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก (Executive Board: EB) เป็นการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารองคก์ารอนามยัโลกประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน ๓๔ คน จากประเทศสมาชกิในภมูภิาคต่างๆ 
รวม ๖ ภูมภิาค จดัขึน้ปีละ ๒ ครัง้ ณ นครเจนีวา สมาพนัธรฐัสวสิ โดยมหีน้าทีห่ลกั คอื รว่มกําหนดนโยบายต่างๆ 
ทีจ่ะนําเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชุมสมชัชาอนามยัโลก รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและสนบัสนุนใหข้อมตต่ิางๆ ทีผ่า่น
การรบัรองจากสมชัชาอนามยัโลก ทัง้น้ี จากการประชุมสมชัชาอนามยัโลก ครัง้ที ่๖๒ (WHA62) พจิารณาแลว้เหน็วา่ 
“การแพทยด์ัง้เดิม” มคีวามครอบคลุมการรกัษาทีห่ลากหลาย มแีนวปฏบิตั ิและกฎหมายทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมาก

ในแต่ละประเทศและภูมภิาค ซึง่เป็นหน่ึงในทรพัยากรสาธารณสุขมลูฐานทีส่ามารถนําไปสูผ่ลลพัธเ์พื่อมสีุขภาพทีด่ขี ึน้ 
จงึไดเ้พิม่วาระดา้นการแพทยด์ัง้เดมิเขา้สู่การประชุมคณะกรรมการบรหิารองค์การอนามยัโลก และการประชุม
สมชัชาอนามยัโลก 

 

๓. วตัถปุระสงคก์ารประชมุ 

๑. เพือ่แจง้สถานณการณ์ปัจจุบนัของการประชุม EB152 

๒. เพื่อทบทวนความหมาย กระบวนการจดัการประชุม ผู้รบัผดิชอบวาระต่าง ๆ และกระบวนการทํางานของ 

คณะผูแ้ทนไทยในการประชุม EB152  



๒ 
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๔. การประชมุหารือ 

นายแพทยร์ุ่งเรอืง กจิผาต ิหวัหน้าทีป่รกึษาระดบักระทรวงสาธารณสุข ประธานทีป่ระชุมกล่าวเปิด

การประชุม และส่งมอบให้ฝ่ายเลขานุการแนะนําผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค  

กรมแพทย ์กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามยั 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สํานักงานกองทุนสนับสนุน 

การสรา้งเสรมิสุขภาพ กระทรวงสาธารณสขุ กรมการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ คณะผูแ้ทนถาวรไทย 

ณ นครเจนีวา และกองการต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ฝ่ายเลขานุการชีแ้จงว่า การประชุม WHO Governing body meetings ประกอบดว้ย ๓ การประชุม 

ได้แก่ การประชุม Executive Board (EB) ซึ่งจดัขึ้นปีละ ๒ ครัง้ ในช่วงเดือนมกราคมและเดือบพฤษภาคม  

โดยมหีน้าที ่กลัน่กรอง จดัเตรยีมเอกสาร กลัน่กรองมตแิละขอ้วาระต่าง ๆ ก่อนนําไปสูก่ารประชมุ World Health 

Assembly (WHA) ที่จะจดัขึน้ในช่วงเดอืนพฤษภาคม ซึ่งมปีระเทศสมาชกิ ๑๙๔ ประเทศ เขา้ร่วมการประชุม 

นอกจากน้ีจากการประชุม WHA มกัพบประเดน็ปัญหาทีม่คีวามจําเพาะกบัภูมภิาคต่าง ๆ จงึจดัใหม้กีารประชุม 

Regional Committee (RC) เพือ่หารอืเกีย่วกบัทศิทางการทาํงานในระดบัภมูภิาค ซึง่จดัขึน้ในชว่งเดอืนกนัยายน 

การประชุม EB เป็นการประชุมที่เปิดให้สมาชิก EB และผู้ไม่ใช่สมาชิก EB เข้าร่วมเพื่อให้

ขอ้เสนอแนะ ความคดิเหน็สาํหรบัการดาํเนินงานจดัทาํรา่งเอกสาร รายงาน ยทุธศาสตรต่์าง ๆ ของฝ่ายเลขาฯ และ

รว่มหารอืรา่งขอ้ตดัสนิใจและขอ้มต ิก่อนและระหวา่งการประชุม นองจากน้ีสมาชกิ EB มหีน้าทีร่บัรองรายงานและ

รา่งขอ้ตดัสนิใจและขอ้มตเิพือ่นําเสนอต่อ WHA76 ต่อไป ทัง้น้ี ทีป่ระชุมไดก้าํหนดเวลาในการนําเสนอของสมาชกิ EB 

๓ นาท,ี ผูเ้ขา้รว่มทีไ่มใ่ชส่มาชกิ EB ๒ นาท,ี Group statements ๔ นาท ีและผูส้งัเกตการณ์หรอือื่น ๆ ๑ นาท ี

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามยัโลก สมยัที่ ๑๕๒ มีกําหนดจดัขึ้นระหว่างวนัที่  

๓๐ มกราคม – ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๖ ณ นครเจนีวา สมาพนัธรฐัสวสิ มวีาระและวาระย่อยทัง้หมด ๔๗ วาระ  

แบ่งออกเป็น ๔ Pillar ไดแ้ก่  

Pillar 1 : One billion more people benefiting from universal health coverage  

Pillar 2 : One billion more people  better protected from health emergencies 

Pillar 3 : One billion more people enjoying better health and well-being 

Pillar 4 : More effective and efficient WHO providing better support to counties 

ทัง้ น้ี  มีวาระที่มีข้อมติ/ข้อตัดสินใจ (decisions/resolutions) จํานวน ๑๐ วาระ ซึ่งมีวาระที่ ๕ 

Preparations for a high-level meeting of the UNGA on UHC ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศนํา, วาระที่ ๑๙ 

Behavioural science for better health โดยมปีระเทศมาเลเซยีเป็นประเทศนําและประเทศไทยเป็น cosponsor และ

วาระที ่๒๓.๒ Global strategy on traditional medicine มปีระเทศจนีและอนิเดยีเป็นประเทศนํารว่มกนัเสนอรา่งขอ้มต ิ
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นางสุขภคั บารเ์นตต์ ทีป่รกึษาคณะผูแ้ทนถาวรไทย ณ นครเจนีวา แจง้ว่าจะมกีารจดัประชุมหารอื

อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกบั Global strategy on Traditional Medicine ครัง้ที ่๑ โดยประเทศจนีและอนิเดยีเป็น

เจา้ภาพ ในวนัที ่๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ มคีวามน่าสนใจเป็นอยา่งมาก และไดร้บัการสนบัสนุนจากนายแพทยร์ุง่เรอืง กจิผาต ิ

หวัหน้าทีป่รกึษาระดบักระทรวงสาธารณสุข และนายแพทยส์ุวทิย ์วบุิลผลประเสรฐิ ผูแ้ทนสํานักงานหลกัประกนั

สขุภาพแหง่ชาต ิ

 

๕. สรปุประเดน็การหารือ  

๑. ฝ่ายเลขานุการมอบหมายใหก้รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกรบัผดิชอบวาระที่ 

๒๓.๒ ประเดน็ที ่๒ Resolution on Global strategy on traditional medicine  

๒. ฝ่ายเลขานุการมอบหมายใหก้รมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกเขา้รว่มประชุมหารอื

อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ Global strategy on Traditional Medicine ครัง้ที่ ๑ ในวนัท่ี ๒๓-๒๔ มกราคม 

๒๕๖๖ และนายแพทยร์ุ่งเรอืง กจิผาต ิหวัหน้าทีป่รกึษาระดบักระทรวงสาธารณสุข เสนอใหแ้สดงท่าทใีนลกัษณะ 

play an active role ในเบือ้งตน้ และเขา้รว่มเป็น cosponsor เมือ่พอใจกบัผลลพัธ ์ทัง้น้ีใหพ้จิารณาจากแนวทางใน

การจดัทํา Global strategy on Traditional Medicine ใหส้นับสนุนการแพทยด์ัง้เดมิในประเทศไทยและเป็นไปใน

ทศิทางทีถู่กตอ้ง 

๓. ฝ่ายเลขานุการกําหนดส่ง Draft Intervention ใหก้บัทีป่รกึษาภายในวนัท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

ทางไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์eb152@googlegroups.com 

๔. ฝ่ายเลขานุการกําหนดจดัการประชุมเตรียมการผู้แทนไทย ครัง้ที่ ๒ ในวนัท่ี ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย) ในรปูแบบการประชุมทางไกล 

๕. ฝ่ายเลขานุการกําหนดจดั Daily Briefing ก่อนการประชุม EB152 ทุกวนั เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๔๕ 

น. (เวลาประเทศไทย) ในรปูแบบการประชุมทางไกล 

๖. ฝ่ายเลขานุการกําหนดส่งรายงานภายในวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธื ๒๕๖๖ ทางไปรษณีย์

อเิลก็ทรอนิกส ์eb152@googlegroups.com 

 

************* 

กลุ่มงานวิชาการแพทยด์ัง้เดิมระหว่างประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 

๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

mailto:eb152@googlegroups.com

