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กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

******************** 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1. ดร.รัชน ี จันทร์เกษ  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
2. นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  กองวิชาการและแผนงาน 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระ/เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/มติ 
1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๐๖/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก 

นพ.พงศธร พอกเพิ ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) 
ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (Executive 
Committee: ExCom) ฉบับใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
และโครงสร้างภายในกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
กรรมการ รวมทั้งเลขานุการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์สูงสุด โดยคำสั่งดังกล่าว มีอธิบดีของทุกกรมเป็นกรรมการ  

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทย กับองค์การอนามัยโลก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ การประชุม
ดังกล่าวเดิมจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง และด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-2019 ทำให้ไม่ได้ประชุมในปีพ.ศ. ๒๕๖๓   

มติที่ประชุม ไม่มีข้อแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว และรับรองรายงานการ
ประชุม 

3. เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ ภาพรวมของ CCS Phase 1-2 โดยผู้ที่ผู้แทนองค์การอนามัย
โลกประจำประเทศไทยมอบหมาย 
- ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก 

หรือ Country Cooperation Strategy (CCS) ซึ ่งถูกพัฒนาขึ ้นโดย

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นพ.ส ุว ิทย ์ ว ิบ ูลผลประเสริฐ ท ี ่ปร ึกษา
กระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ ได้ให้
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ระเบียบวาระ/เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/มติ 
องค์การอนามัยโลก รัฐบาลไทย หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนา
เอกชนมากกว่า ๗๕ องค์กร โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีระยะเวลา ๕ ปี 
และถูกพัฒนามาแล้ว ๕ ครั้ง  

- CCS เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับประเทศ 
เพื ่อแก้ไขปัญหาเช ิงระบบที ่ต ้องอาศัยความร ่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน ด้วยเป็นปัญหาที่สำคัญและยากเกินกว่าจะสามารถแก้ไขได้
ด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 

- CCS ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ห้า ใช้ระหว่างพ.ศ. 2560-2564 (ค.ศ. 
2017–2021 )  ประกอบด ้ ว ย  6 แผนงานสำค ัญ  ได ้ แ ก่  
Noncommunicable diseases: NCD (โรคไม่ติดต่อ), Road Safety 
(ความปลอดภัยบนท้องถนน),  Antimicrobial Resistance: AMR 
(การดื้อยาต้านจุลชีพ), Migrant Health: MH (สุขภาพแรงงานข้าม
ชาติ), Global Health Diplomacy: GHD (การทูตด้านสุขภาพโลก), 
แ ล ะ  International Trade and Health: ITH (กา รค ้ า ร ะหว ่ า ง
ประเทศและสุขภาพ) 

- การบริหารเงินโครงการภายใต้ CCS เป็นลักษณะ pooled funding 
mechanism คือ เงินสนับสนุนจากหลายหน่วยงานมารวมกัน เช่น 
สสส. สปสช. สวรส. และองค์การอนามัยโลก ซึ ่งมีความยืดหยุ่น  
ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก มีการรายงานผลทางการเงินเพียงแผนงานละครั้ง
เท่านั้น    

ข ้อ เสนอแนะและข ้ อม ูล เพ ิ ่ ม เต ิ มแก่  
ที่ประชุม ดังนี้ 
- แม้ว ่าองค์การอนามัยโลกจะให้เงิน

สนับสนุนจำนวนไม่มาก (ไม่เกิน 30% 
ของเงินสนับสนุนทั้งหมด) แต่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงขององค์การ
อนาม ัยโลกในการข ับเคล ื ่อนหรือ
ผลักดันนโยบายสำคัญ ๆ ของประเทศ
ได ้

- ในอดีต แผนงานภายใต้ CCS มีปัญหา
เรื่องระเบียบการใช้เงินซึ่งต้องเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการและตาม
ระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งขาด
ความยืดหยุ่น ทำให้เกิดปัญหาในการ
ทำกิจกรรม ดังนั้น CCS ฉบับปัจจุบัน
จึงมีการปรับเปลี ่ยนกฎระเบียบให้มี
ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น   

 

๓.๒ ผลการประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก 
ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๔ เมื ่อวันที ่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยนพ.ภูษิต 
ประคองสาย 
- การประชุมดังกล่าว มี 3 เรื่องสำคัญ คือ แผนในปีพ.ศ.๒๕๖๔ ของทั้ง 

6 แผนงาน ผลการพิจารณางบประมาณในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ และการ
ประเมินเพื ่อพัฒนา CCS ในปีพ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ค.ศ.2022-
2026)  

- ผลการพิจารณางบประมาณในปีพ.ศ.๒๕๖๔ ได ้วงเง ินจำนวน  
5๕.๕ ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมทุกแผนงาน ยกเว้น Road Safety ที่ยัง
ขาดอยู่จำนวน 4.2 ล้านบาท 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน เห ็นว ่ าท ี ่ ผ ่ านมากระทรวง
สาธารณสุขไม่ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
แผนงานภายใต ้  CCS จ ึงเห ็นควรให้ ใช้
งบอุดหนุนในการดำเนินการดังกล่าวและ 
มอบเลขานุการของบอุดหนุนสนับสนุน
แผนงาน CCS ในปีงบประมาณหน้า  
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ระเบียบวาระ/เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/มติ 
-  คณะอนุกรรมการฯ (Coordinating Sub Committee: CSC)  มี

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ควรมีการประเมินผลขั ้นส ุดท้าย แต่เน ื ่องจากเพิ ่ งม ีการ

ประเม ินผลระยะกลางไปเม ื ่อป ีพ.ศ.๒๕๖๒ จ ึงสามารถ
ประเมินผลขั้นสุดท้ายแบบเบากว่าได้ (lighter evaluation)  

2) การพัฒนา CCS ฉบับใหม่ ควรขยายหัวข้อปัญหาสุขภาพให้กว้าง
ขึ้น และแผนงานใดที่อ่ิมตัวแล้วให้ลดการสนับสนุน 

4. เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ ร่างขั้นตอนและ Roadmap การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ฉบับใหม่ ประจำปี
ค.ศ. ๒๐๒๒ – ๒๐๒๖ โดย Dr. Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การ
อนามัยโลกประจำประเทศไทย และประธานร่วม  

- Roadmap การจัดทำ CCS ฉบับใหม่แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
• ระยะที่ 1 - ปัจจุบัน-สิงหาคม คัดเลือกแผนงานและ priority สำหรับ 

CCS ประจำปีค.ศ. ๒๐๒๒ – ๒๐๒๖ การเสนอแผนงานโครงการให้
กรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก จัดอันดับ การประเมินผลครั้งสุดท้าย
ของ CCS ฉบับปัจจุบัน 

• ระยะที่ ๒ - สิงหาคม - ธันวาคม กำหนดยุทธศาสตร์ พัฒนา
รายละเอียดกิจกรรมของแต่ละแผนงาน ลงนามใน Letter of 
Agreement (LoA) และแผนเงินสนับสนุนระยะ ๕ ปี และแผนใน
ปีพ.ศ.๒๕๖๕ 

คาดว่าแต่ละแผนงานจะสามารถเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ผู้แทนสสส. สปสช. สวรส.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ให้เงินสนับสนุน ให้ความเห็นว่าควรลงนาม 
LoA กับ Funding Agencies (หน่วยงานที่ให้
เง ินสน ับสน ุน) เร ็วข ึ ้น เพราะ CCS ฉบับ
ปัจจุบันค่อนข้างล่าช้า อย่างไรก็ดี ขณะนี้ 
บอร์ดผู้บริหารเปลี่ยนใหม่หมด จึงอยากให้มี
มต ิครม.หร ือให ้เลขานุการนำเร ียนบอร์ด
ผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน เพราะ
เกรงว่าจะเกิดความล่าช้าขึ้นเช่นเดิม 
 
นพ.สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ เสนอว่าไม่ควร
นำเข้ามติครม. และควรให้ผู ้แทนองค์การ
อนามัยโลกประจำประเทศไทยหรือผู้แทนที่
ได้รับมอบหมายไปทำความเข้าใจกับบอร์ด
ผู้บริหารของหน่วยงานข้างต้น 

๕. เรื่องอ่ืน ๆ 
๕.๑ กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป  
ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เลขานุการ
ในการประชุม ได้นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะแจ้งกำหนดการในภายหลัง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม ๑๕.๓๐ น. 
นางสาวเบญจมา บุญเติม   ผู้จดรายงานการประชุม 

ดร.รัชนี  จันทร์เกษ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


