
 
สรุปผลการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพโลกของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.  
ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

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

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นประธานในที่ประชุม 
ได้ชี ้แจงที ่ประชุมว่าการประชุมผู ้ร ับผิดชอบงานด้านสุขภาพโลกของกระทรวง
สาธารณสุข ถูกจัดมาแล้วประมาณ 4 ครั้ง นับตั้งแต่สมัยที่นพ.ภูษิต ประคองสาย เป็น
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-
19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้การประชุมนี้หยุดชะงักไป ดังนั้น กองการต่างประเทศ
จึงจัดการประชุมนี้ขึ้นมา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้าน
สุขภาพโลก (Global Health) และสร้าง Network ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  

 
ที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 รายงานสถานการณ์ด้านสุขภาพโลกของประเทศไทย 
(1) ผู้แทนกองการต่างประเทศรายงานผลการประชุม APEC Health Working Group 

ครั้งที่ 1 (ออนไลน์) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 15-17 ก.พ.65 โดย 
Deliverables ของการประชุมฯ เชื่อมโยงกับ theme OPEN CONNECT และ 
BALANCE คือ การมีความร่วมมือระหว่างเอเปคกับองค์กรระหว่างรัฐอ่ืน ๆ (OPEN) 
การพัฒนา web portal เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎระเบียบการเดินทางระหว่าง
สมาชิกเอเปค และการแลกเปลี่ยน QR Code ใบรับรองวัคซีนระหว่างสมาชิกเอเปค 
(CONNECT) และแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ที่จะประกาศในการประชุม 
12th High-Level Meeting on Health and Economy (BALANCE) ทั้งนี้ การ
ประชุม APEC Health Working Group ครั้งที่ 2 และ 12th High-Level 
Meeting on Health and Economy คาดว่าจะจัดต่อเนื่องกันระหว่างวันที่  
21-26 ส.ค.65 จ.เชียงใหม่ โดยขอเชิญผู้แทนทุกหน่วยงานร่วมเป็น rapporteur 
หรือ liaison    

 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

(2)  ผู้แทนกองการต่างประเทศแจ้งที่ประชุมเรื่องการเป็นประธาน UNAIDS Program 
Coordinating Board (PCB) ของไทยในปี 65 โดยไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
UNAIDS ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยมี PCB เป็น
คณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี 63 และได้รับการคัดเลือกเป็น Vice Chair ในปี 64 
และเป็น Chair ในปี 65 ทั้งนี้ ช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จะมีการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
1.Technical - Informal Activity เป็นการจัดสัมมนาวิชาการและการหารือไม่เป็น
ทางการ 2. Protocol and Process Activities (Formal) เป็นการสร้าง 
Acknowledgement/ Recognition ภายในสธ. และในประเทศ และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 3.การประชาสัมพันธ์ 4. การศึกษาดูงานในไทย โดย PCB Meeting จะ
จัดขึ้นในวันที่ 21-24 มิ.ย.65 และ 13-16 ธ.ค.65 โดยมีรมว.สธ.เป็นประธาน  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

(3) ผู้แทนกองการต่างประเทศแจ้งที่ประชุมเรื่องไทยจะเข้าร่วมเป็น Core Group 
ร่วมกับ สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี และแอฟริกาใต้ ในการกำหนดรูปแบบโครงสร้าง

ที่ประชุม รับทราบ 
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วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 
และรปูแบบการดำเนินงาน WHO BioHub เพ่ือเน้นการเก็บและแลกเปลี่ยนเชื้อ
โควิด-19 โดยโครงการระยะแรกมุ่งเน้น non-commercial use ทั้งนี้ มีประเทศ
ที่เป็น Pilot-testing countries จำนวน 11 ประเทศ (รวมไทย)  ซึ่งขั้นตอน
ต่อไปต้องมีการหารือเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ก่อนลงนามสัญญา
กับ WHO 

3.2 การนำเสนอเรื่องงานต่างประเทศของหน่วยงาน 
(1) ผู้แทนสถาบันวัคซีนนำเสนอเรื่องความร่วมมือระหว่างสถาบันวัคซีน (National 

Vaccine Institute: NVI) และ International Vaccine Institute (IVI) โดยในป ี
63 ไทยได้รับหนังสือขอให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก IVI จึงได้ทำหนงัสือเสนอครม.ในป ี64 
ให้ไทยเข้าร่วมเปน็สมาชิก IVI อย่างสมบูรณ์ และขณะนี้ เรื่องได้เข้าครม.เมื่อวันที ่8 
มี.ค.65 ทั้งนี้ กิจกรรมตามข้อตกลงระหวา่ง NVI และ IVI ได้แก่ 1.กิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความรว่มมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านวัคซีน 2. การพัฒนาขีดความสามารถ 3. 
กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่เห็นควร 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

(2) ผู้แทนสำนักงานควบคมุโรคที่ 3 นครสวรรค ์ นำเสนอเรื่องการเข้ารว่ม 
Intergovernmental Negotiating Body ของ WHO เพื่อรา่งและเจรจา
อนุสัญญา ข้อตกลง หรือเครื่องมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ในการป้องกัน การ
เตรียมพร้อม และการตอบสนองของโรคระบาด โดยได้นำเสนอ timeline ในการ
ประชุมเพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการป้องกัน การเตรยีมพร้อม และการตอบสนองของ
โรคระบาดตั้งแต่เดือนพ.ค.64 จนถึง ม.ีค.65 ซึ่งมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมหลักประกอบด้วยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กองการ
ต่างประเทศ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ของ
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลก พ.ศ.2564-2570  
ผู้แทนกองการต่างประเทศประชาสัมพันธ์หลักสูตร Global Health Fellowship 
Program 2022 (GHFP 2022) ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก
ของบุคคลากรในสธ.และนอกกระทรวง ซึ่งขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 เม.ย.65  

 
ที่ประชุมรับทราบ/ 
ประชาสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน 

4.2 การประชุม 15th ASEAN Health Ministers’ Meeting (AHMM) 
ผู้แทนกองการต่างประเทศแจ้งว่าอินโดนีเซียมีกำหนดจัดประชุม AHMM ครั้งที่ 15  
ณ เมืองบาหลี ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค.65 จึงขอให้ผู้ประสานงานแต่ละ Cluster 
จัดการประชุมเตรียมการฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุม
เป็นแบบ hybrid ผู้แทน priority อาจเข้าร่วมประชุมแบบ online แทนได้  

ที่ประชุมรับทราบ/ มอบ 
Cluster Coordinator 
ได้แก่ กรมควบคุมโรค 
กรมอนามัย IHPP 
และอย. จัดการประชุม
เตรียมการของแต่ละ 
Cluster  

4.3 การประชุม World Health Assembly ครั้งที่ 75 (WHA75)  
ผู้แทนกองการต่างประเทศแจ้งว่า WHO มีกำหนดจัดการประชุม WHA75 ระหว่าง
วันที่ 22-28 พ.ค.65 โดยการประชุมจะเป็นแบบ hybrid โดยผู้แทนไทยที่จะได้ไป 
onsite จะเป็นลักษณะ 1+2/3 (รมว.สธ.+ผู้ติดตาม 2-3 คน เช่น ปลัด อธิบดี) ซ่ึง
กองการต่างประเทศจะขอรายชื่อนักวิชาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดูแลเนื้อหา

ที่ประชุมรับทราบ 
ผู้แทนสปสช.เสนอให้
พิจารณาอนุญาตให้
ผู้แทนจากหน่วยงานที่
ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้า
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วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 
และการยกร่าง intervention ในวาระต่าง ๆ ทั้งนี้ กองการต่างประเทศจะจัด 
Global Health Workshop (28-29 เม.ย.65) และ WHA Fundamental (2-3 
พ.ค.65) ให้แก่นักวิชาการหน้าใหม่เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเข้าใจในเวที WHA ก่อน
การประชุมจริง 

ร่วม workshop เป็น 
observer ในช่วง
ภาคทฤษฎีได้ 

วาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานแจ้งที่ประชุมดังนี้  
(1) ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานด้านสุขภาพโลกเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในสารสาร
ด้านสุขภาพ  
(2) ในการประชุมครั้งต่อไป เสนอให้จัดในปลายเดือนมิ.ย.65 และถ้าสถานการณ์ดีขึ้น 
อาจจัด onsite ที่ภูเก็ต/ สมุย  
(3) ให้นำประเด็นเรื่อง Universal Health and Preparedness Review (UHPR) 
ของกรมควบคุมโรค และการตีพิมพ์บทความสุขภาพโลกในวารสารด้านสุขภาพของ
กองการต่างประเทศ มาทำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป และหากหน่วยงานใดมี
ประเด็น สามารถเสนอวาระให้กองการการต่างประเทศได้  
(4) เสนอให้มีการประชุมใหญ่ (Retreat) เป็นการดูงานด้านสุขภาพโลกในประเทศ
เพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม หรือ ดูงานในหน่วยงานอื่น ๆ  เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 

 
ที่ประชุม รับทราบ และ
เสนอให้มีการประชุม
ผู้รับผิดชอบฯ ปีละ 3-4 
ครั้ง โดยเป็นการประชุม
ใหญ่ 1 ครั้ง 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้นสุขภาพโลกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าบุคคลากรกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพโลก และกรมขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพ 
จึงควรส่งเสริมใหน้ักวิชาการและแพทย์แผนไทยเข้ารับการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก เช่น การ
เข้าอบรมหลักสูตร Global Health Fellowship Program การเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม WHA หรือ การประชุม
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือ
ตำแหน่งอื่น ๆ สายสนับสนุน ควรได้รับการพัฒนาเช่นกัน แต่เป็นการทำงานในลักษณะ administrative support 
ไม่ใช่ technical support เหมือนนักวิชาการและแพทย์แผนไทย  

2. สิ่งจำเป็นในการผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้านสุขภาพ คือ Leadership ของผู้บริหาร และศักยภาพของ
ทีมงาน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ทีน่ำเสนอมีผู้บริหาร นักวิชาการรุ่นใหม่ และรุ่นเก่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันให้
ประเด็นต่าง ๆ เข้าสู่เวทีระดับโลก  

************* 
กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 
28 มีนาคม 2565 

 


