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กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

สรุปผลการประชุมการหารือภาคสวนท่ีเกี่ยวของเพ่ือกําหนดประเด็นสําคัญดานสุขภาพ 
ภายใต Country Cooperation Strategy (CCS) 2022 – 2026 

ของความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและองคการอนามัยโลก 
ผานระบบการประชุมออนไลน (Zoom meeting) 

วันจันทรท่ี 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.๓0 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมกลุมงานวิชาการและคลังความรู อาคาร ๒ ช้ัน ๔ 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

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

รายช่ือผูเขารวมประชุมกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1. ดร.รัชนี จันทรเกษ ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

2. นางศรีจรรยา โชตึก รองผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

3. นายชัยพร กาญจนอักษร แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 

๔. นางสาวเย็นภัทร คําแดงยอดไตย แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 

๕. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี นักวิเทศสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุมออนไลน ระบบ Zoom Meeting 

๑. นพ.จักราวุธ เผือกคง ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย 

๒. ดร.มณฑกา ธีรชัยสกุล  ผูอํานวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  

๓. Dr.Saiyed M Hyder ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

๔. นางสาวอุรัจฉัท วิชัยดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กองการแพทยทางเลือก 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.๓0 น. 

ชวงท่ี 1 ช้ีแจงวัตถุประสงคของการประชุม กรอบยุทธศาสตรความรวมมือ (Country Cooperation Strategy: 
CCS) และแผนงานหลักภายใต CCS  

ดร.วลัยพร พัชรนฤมล ผูอํานวยการกองการตางประเทศ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ Dr. Daniel 
Kertez ผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย ไดช้ีแจงวัตถุประสงคในการจัดประชุมครั้งน้ีวา CCS เปนกรอบความ
รวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับ WHO ซ่ึงจะชวยแกปญหาดานสาธารณสุขของไทย ซ่ึงแผนยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางองคการอนามัยโลกกับรัฐบาลไทย (Country Cooperation Strategy: CCS) ระหวางป พ.ศ.2560-2564  
จะส้ินสุดแผนในปน้ี จึงเชิญหนวยงานที่เก่ียวของทุกภาคสวนมารวมกันกําหนดประเด็นที่ทาทายในอีก 5 ปขางหนาของ
ระบบสุขภาพ โดย กรอบยุทธศาสตร CCS ฉบับปจจุบัน (ป พ.ศ.2560-2564) มีแผนงานหลักที่มีความสําคัญและมี
ผลกระทบสูงตอการแกไขปญหาสุขภาพของประเทศ จํานวน 6 แผนงาน ไดแก 

1. การดื้อยาตานเช้ือจุลชีพ (Antimicrobial Resistance) 
2. การทูตดานสุขภาพโลก (Global Health Diplomacy) 
3. การคาระหวางประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health) 
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4. สุขภาพของประชากรยายถ่ิน (Migrant Health) 
5. โรคไมติดตอ (Non-communicable Disease) 
6. ความปลอดภัยบนทองถนน (Road Safety) 

 ในดานการบริหารจัดการของ CCS ยังคงใชหลักการเดิม คือ มีหลายแหลงเงินลงทุนรวมกัน (pooled funding 
mechanism) โดยใชรายงานเดียว มีหนวยงานหลัก (Lead agency) เปนผูรับผิดชอบในแตละประเด็น และตองเปน
ประเด็นที่มีความสําคัญระดับชาติ (national priority)  
 
ชวงท่ี 2 การอภิปราย เรื่อง ประเด็นทาทายดานสุขภาพโลกและระบบสุขภาพของประเทศไทยในอีก 5 ป ขางหนา 
(Overview of Health challenges in Thailand) โดย คุณณนุต มธุรพจน สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
เปนผูดําเนินการอภิปราย และนําเสนอโดยวิทยากรจาก 3 หนวยงาน ไดแก 

1. คุณ Renaud Mayer ผูแทนจาก United Nations Development Programme: UNDP  
UNDP เปนหนวยงานการพัฒนาขององคการสหประชาชาติ (United Nation) ที่สนับสนุนการทํางานของประเทศให
บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ไดเสนอประเด็นทาทาย ไดแก  

• ความปลอดภัยบนทองถนน (Road Safety) 
• โรคไมติดตอ (Non-communicable Diseases) 
• Human Development after COVID-19 

2. Dr. Daniel Kertez ผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
เสนอประเด็นทาทายสําหรับประเทศไทยในอีก 5 ปขางหนา ไดแก 

• COVID-19 และ โรคระบาดใหมๆ ในอนาคตที่ตองมีการเตรียมพรอมในการรับมือ  
• รวมถึงเรื่อง Migrant Health, Health Information (data management, digital health), Climate 

Change, Communicable Diseases (CDs) โดยเฉพาะ TB, การนํานวัตกรรมมาใชในการควบคุมปจจัยเส่ียงในการเกิด
Non-communicable Diseases (NCDs), One health, Road Safety  

3. นพ. วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร ท่ีปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดานสุขภาพโลก 
เสนอประเด็นทาทายสําหรับประเทศไทยในอีก 5 ปขางหนา ไดแก 

• COVID-19  
• NCDs เปนส่ิงที่ตองทําอยางจริงจัง เปนประเด็นที่สงผลกระทบตอประเทศ เนน primary prevention 
• RTI (Road Traffic Injury), Road safety  
• Global health Security ควรเปน priority สําหรับในพื้นที่ที่มีการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ

เชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความหนาแนนของประชากรมาก แตหนวยงานดานสุขภาพยังมีกําลังไมมากพอและ 
มีหนวยงานที่เก่ียวของจํานวนมากโดยเฉพาะภาคเอกชน  

  นอกจากน้ียังมีประเด็นคาบเก่ียวตาง ๆ ที่นาสนใจ เชน Urban Health, กลุมประชากรเปราะบาง เชน 
Migrant Health หรือพื้นที่สลัม, Global Health Threats โอกาสในการเจรจาทางการคา ทวิภาคี พหุภาคี CPTPP 
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ทั้งน้ีวิทยากรทั้งสามทานไดใหแนวทางของ CCS ในการจัดการแกปญหาดังกลาว ดังน้ี  
คุณ Renaud Mayer (UNDP) ใหความเห็นวา ปจจุบันคนใหความสําคัญในดาน Healthy environment, 

Healthy lifestyle รวมถึง Mental Health มากข้ึน จึงควรวางเปาหมายในแบบองครวมภายใตรมใหญคือ SDGs  
โดยดําเนินการใน ๒ สวนคือ ๑. การเพิ่มความตระหนักดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต และ ๒. มุงเนนการดําเนินการใน
ระดับทองถ่ินมากข้ึน (go local) ซ่ึงประเทศไทยมีเครือขายภายใตกระทรวงสาธารณสุขที่ดีซ่ึงชวยสนับสนุนในสวนน้ีได 

Dr. Daniel Kertez (WHO) ใหความเห็นวา ควรมีการทํางานในรูปแบบของ multisectoral คือมีความรวมมือ
จากหลายภาคสวนมากข้ึนนอกเหนือจากหนวยงานดานสาธารณสุขเพื่อรวมกันแกปญหา 

นพ. วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร ใหความเห็นวา ควรเนนการตระหนักรูในดานเชิงการสรางวัฒนธรรมและแนวคิด
การในใชชีวิต เชน safety culture, safety conscious, healthy behavior เปนตน 

 
ชวงท่ี 3 การหารือกลุมยอยเพ่ือเลือกประเด็นสําคัญดานสุขภาพ (group discussion on the next CCS health 
priorities) และสรุปผลการดําเนินงานข้ันตอไป (discussion and conclusion)  

เปาหมายของการแบงกลุมเปนการระดมสมอง สําหรับอภิปรายงานดานสุขภาพที่มีความจําเปนเรงดวนที่
ประสงคจะบรรจุเปน priority area ของแผน CCS ในอีก 5 ปขางหนา รวมถึงระบุเครือขายการดําเนินงานที่สามารถ
เปนไปได (Potential  Partner) (ถามี) โดยทีมเลขาไดเลือกหลักเกณฑในการพิจารณาความสําคัญ ดังน้ี 
1. โอกาสการมีสุขภาพที่ดีข้ึน : การดําเนินงานในประเด็นสําคัญน้ีจะสงผลกระทบตอสุขภาพของคนไทยหรือไม? 
2. WHO สามารถสนับสนุนหรือเพิ่มคุณคา (value) ใหกับหัวขอน้ีไดหรือไม? 
 ในการระดมความเห็นดังกลาวกรมการแพทยแผนไทยโดย ดร.รัชนี จันทรเกษ ผูอํานวยการกองวิชาการและ
แผนงาน ไดเสนอประเด็นใน 2 ประเด็น คือ สุขภาพแนวใหมและการสงเสริมการวิจัย ซ่ึงทางทีมเลขานุการไดจัดกลุม
เรื่องสุขภาพแนวใหมใหรวมอยูหัวเรื่อง Health sector reform และการวิจัยใหจัดในอยูหัวเรื่อง Health in all policy   

สรุปผลจากการแบงกลุมระดมความคิดในการเลือก priority area ในการดําเนินงาน  
โดยทีมเลขานุการไดจัดกลุมจากขอเสนอของแตละกลุม ดังน้ี 
1. Global Health Security. CD, AMR, TB, HIV, COVID-19 
2. NCD, Road Safety 
3. Migrant Health, Healthy Aging, Urban Health, Health Literacy 
4. Health Systems, Health Equity, UHC 
5. Data Information System, Technology, Health Information 
6. Other 

• หลังจากรวมกันพิจารณาการจัดกลุมแลว ผูเขารวมประชุม ไดเสนอขอคิดเห็น 
Dr. Daniel Kertez เสนอวา การจัดกลุมแตละประเด็นสําหรับ CCS ควรมีจุดโฟกัสที่ชัดเจนซ่ึงจะ

นําไปสูการวางเปาหมายและส่ิงที่ตองบรรลุไดเฉพาะเจาะจงข้ึน และจากที่มีหลายทานเสนอในเรื่อง Multisectoral  
จึงเห็นวาควรมีแผนในการดําเนินการรวมกับหนวยงานอ่ืนดวย 
   นพ.วิวัฒน โรจนพิทยากร จากมหิดล เสนอวา ในแตละกลุมจะตอง focus การดําเนินงาน หากใส 
NCD กับ Road safety ใหเปนกลุมเดียวกันจะทําใหการทํางานลําบากข้ึน ทั้งน้ี สําหรับการเสนอหัวขอที่มีอยูแลวหรือ
เคยถูกกลาวถึงในแผน CCS ฉบับเดิมๆ เชน NCDs เห็นวาเปนเลือกซํ้าหัวขอเดิมและแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการที่
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ลมเหลวซํ้าแลวซํ้าเลา (repeated failure) จึงควรเลือกเฉพาะบางประเด็นของหัวขอน้ันที่ตองการเจาะลึกลงไปใหชัดเจน 
หรือบางประเด็นที่แผนฉบับเดิมยังดําเนินการไมแลวเสร็จ (unfinished agenda) รวมถึงใหขอมูลวาประเด็นดังกลาวมี
หนวยงานที่ทํ าอยู แลวหรือไม  เชน NCDs ในด าน multisectoral response  หรือฉบับเดิมมี เรื่อง  lifestyle, 
communication, literacy, education ซ่ึงยังดําเนินการไมแลวเสร็จ หรือ Road safety ในดาน most dangerous 
หรือ high mortality behavior การระบุใหชัดเจนและใชประโยชนจาก WHO ในการชวยใหขอมูลกับ policy maker 
วาตางประเทศทําอยางไร จะชวยใหแกปญหาไดตรงจุดมากข้ึน เชน ในหลายประเทศที่บังคับใสหมวกกันน็อค 100%
นอกจากน้ี ถามีบางหัวขออาจไมตองแยกเปนประเด็นหลัก แตสามารถแทรกอยูในทุกกลุม เชน Health in all policy 
หรือ Information system เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน  

ดร.นพ.วิชช เกษมทรัพย จากมหิดล เสนอใหเพิ่มเรื่อง Health in all policy เน่ืองจากมีความสําคัญ
ในเรื่องการแกปญหา NCDs, CDs 
  ดร. สุระ คําเมตต เสนอใหเพิ่มเรื่องประเด็น WHO CCS วาจะไปสนับสนุนและขับเคล่ือนใหบรรลุเปา
ยุทธศาสตร 5 ปของประเทศใหบรรลุไดเร็วและชัดเจนข้ึนไดอยางไร 

  ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี จาก IHPP ใหความเห็นวา WHO CCS มีจุดเดนในดานผลักดันรวมกับ
หนวยงานเครือขาย ทั้งน้ีควรเปนประเด็นที่ตกลงทํารวมกัน สําหรับแผนใน 5 ปขางหนาควรระบุใหชัดเจนข้ึนวาจะใชการ
สนับสนุนจาก WHO อยางไรใน 4 มิติ ไดแก 1) policy advocacy ความรวมมือ CCS ชวยในการผลักดันนโยบาย
อะไรบาง จากการใช social brand ของ WHO  2) coordinate and facilitate ทั้งในการดึงผูเช่ียวชาญจากองคกร
ตางๆ รวมถึง UN agency เขามา การรวมงานกับพันธมิตรระดับโลก หรือทําใหไทยไดเขารวม global initiatives 
อะไรบาง 3) normative function จากการที่ WHO ไดพัฒนา guidelines จํานวนมาก แลวไทยจะ guidelines 
เหลาน้ันมาแปลงเปนแนวปฏิบัติหรือกฎหมายของประเทศไดอยางไรบาง 4) monitoring function จากที่ WHO เรียกรอง
ใหมีการเก็บขอมูลในหลายสวน เราจะนํากลไกน้ีมาชวยกระตุนใหเกิดระบบขอมูลภายในประเทศ (domestic 
information system) ไดอยางไรบาง รวมถึงการรีวิวขอมูลในประเด็นตางๆ ซ่ึง WHO สามารถจัดกิจกรรมและเชิญ 
best brain in the world เขามาชวยได 

นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร สรุปดังน้ี  
ประเด็นที่ควรสนับสนุน ไดแก NCD, RTI, Global Health Security นอกจากน้ีเครื่องมือในการทํางาน 

คือ Health in all policy นโยบายที่สอดคลองกับการรวมมือของทุกภาคสวน มองถึงประชาชนที่มีผลกระทบดาน
สุขภาพ ดังน้ัน การจัด priority ตองตั้งที่ subject matter เชน urban health, information influence ที่เขา ถาไมมี 
multisectoral action จะทําใหเสียประโยชนตอการเจรจาการคาทั้งทวิภาคีและพหุภาคี  
 
สําหรับสรุปผลอยางเปนทางการ ทางทีมเลขาจะสงใหพิจารณาภายหลัง 

 
เลิกประชุม ๑6.๓๐ น. 

          นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี  ผูจดรายงานการประชุม 
                                                                    นางสาวเย็นภัทร คําแดงยอดไตย  ผูตรวจรายงานการประชุม 

กองวิชาการและแผนงาน 


