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เรยีน  ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งคะ่

ตามหนังสอืสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ดว่นที�สดุ ที� สธ 0203.02/14916 ลงวนัที� 9 กรกฎาคม 2564 แจง้วา่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
บรหิารความรว่มมอืระหวา่งรัฐบาลไทยกบัองคก์ารอนามยัโลกมกํีาหนดจัดการประชมุเพื�อชี�แจงการจัดทําขอ้เสนอการดําเนนิงานใน Priority Areas
ของ WHO-Royal Thai Government Country Cooperation Strategy (CCS) 2022-2026 จํานวน 9 สาขา และขอความรว่มมอืกรมอนามยัเสนอ
ชื�อผูแ้ทนเขา้รว่มการประชมุในวนัที� 13 กรกฎาคม 2564 09.00 - 11.00 น. ผา่นรปูแบบการประชมุออนไลน ์ความละเอยีดแจง้แลว้ นั�น

ในการนี� ศนูยค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามยั ขอแจง้ชื�อผูแ้ทนกรมอนามยัในการเขา้รว่มการประชมุดงักลา่วขา้งตน้ ดงันี�คะ่
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7. นางสาวเบญจวรรณ ธวชัสภุา
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กองประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ กรมอนามยั
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จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ ขอบคณุคะ่

ขอแสดงความนับถอื

สมฤทยั คนัธวิงศ์

Somruetai Kantiwong
Foreign Relations Officer
Center for International Cooperation,
Department of Health, Ministry of Public Health
Tel: +66 590 4280
Email: somruetai.k@anamai.mail.go.th

จาก: "ghcbihmoph" <ghcbihmoph@gmail.com>
ถงึ: "ghcbihmoph" <ghcbihmoph@gmail.com>
สง่แลว้: เสาร,์ 10 กรกฎาคม, 2021 12:13:07 AM
เร ื�อง: ดว่นที�สดุ // ขอเชญิประชมุเพื�อชี�แจงการจัดทําขอ้เสนอแผนงาน WHO CCS 2022-2026 (13 กค 2564)

เรยีน ทกุหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ขอนําสง่หนังสอืเชญิหน่วยงานของทา่นพจิารณาจัดสง่ขอ้เสนอแผนงานที�มคีวามสําคญั (Priority Area) ภายใตย้ทุธศาสตรค์วามรว่มมอืระหวา่ง
รัฐบาลไทยกบัองคก์ารอนามยัโลก 2022-2026 ดงัรายละเอยีดปรากฏตามไฟลแ์นบ

พรอ้มนี� ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความรว่มมอืระหวา่งรัฐบาลไทยกบัองคก์ารอนามยัโลกกําหนดจัดการประชมุเพื�อชี�แจงการจัดทําขอ้เสนอ
ดงักลา่ว ในวนัองัคารที� 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 0900-1100 น. ในรปูแบบการประชุมออนไลน์

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดพจิารณา แจง้ชื�อผูแ้ทนเขา้รว่มการประชมุชี�แจงดงักลา่ว ไปยงั อเีมล ์ghcbihmoph@gmail.com ภายในวนัที� 12 กรกฎาคม
2564 เพื�อจะไดนํ้าสง่ลงิคก์ารประชมุใหต้อ่ไป

ขอแสดงความนับถอื

Global Health Cooperation Section
Global Health Division
Office of the Permanent Secretary
Ministry of Public Health
Tivanond Rd, Nonthaburi 
Thailand 11000
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รายงานสรุปผลการประชุมเพ่ือช้ีแจงการจัดทําขอเสนอแผนงานภายใตยุทธศาสตรความรวมมือ 
ระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก (WHO CCS) ค.ศ. 2022 – 2026 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผานระบบการประชุมออนไลน 

--------------------------------- 

ผูจัดประชุม: ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก 

ผูเขารวมประชุม: ผูแทนหนวยงานตางๆ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมควบคุมโรค 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมอนามัย (ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักอนามัยผูสูงอายุ 
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข โครงการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ (HITAP) สาํนักงานพัฒนานโยบายสาธารณสุขระหวางประเทศ (IHPP) 
มูลนิธิเพ่ือความปลอดภัยทางถนน และกระทรวงการตางประเทศ 

วัตถุประสงคของการประชุม: เพ่ือชี้แจงกระบวนการและกรอบเวลาในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก (WHO CCS) ฉบับใหม ค.ศ. 2022 - 2026 รวมถึงหารือเก่ียวกับการ
จัดทําขอเสนอแผนงานตาม Priority Areas ท่ีอาจไดรับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร WHO CCS  

สาระสําคัญของการประชุม: 

• ฝายเลขาฯ ชี้แจงกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร WHO CCS ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการดานประสานงานใหความเห็นชอบตอขอเสนอในการพัฒนา WHO CCS และเกณฑ

การพิจารณาขอเสนอแผนงาน (5 กุมภาพันธ 2564)
2. คณะการบริหารใหความเห็นชอบตอขอเสนอในการพัฒนา WHO CCS และเกณฑการพิจารณา

ขอเสนอแผนงาน (12 มีนาคม 2564)
3. จัดการประชุมหารือกับผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือรวมกันเสนอ Priority Area ท่ีจะบรรจุใน WHO CCS

ผลลัพธจากการประชุม ได Priority Area จํานวน 9 สาขา (7 มิถุนายน 2564)
4. เชิญหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการเปนผูนําใน Priority Area ดานตางๆ เพ่ือหารือเก่ียวกับการพัฒนา

ขอเสนอแผนงาน (13 กรกฎาคม 2564 และกําหนดสงขอเสนอแผนงานในวันท่ี 12 สิงหาคม 2564)
5. ฝายเลขาฯ จะพิจารณา ทบทวน และคําแนะนําไปยังคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหารฯ

เพ่ือคัดเลือกเลือก Priority Area (กําหนดการประชุมคณะอนกุรรมการฯ 23 สิงหาคม 2564)
6. พัฒนาและสงแผนงาน ค.ศ. 2022 – 2026 ฉบับสมบูรณ สําหรับ Priority Area ท่ีไดรับคัดเลือก

(พฤศจิกายน 2564)

• ผูแทน WHO ประเทศไทย ไดชี้แจงเก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน WHO CCS ซ่ึง
ประกอบดวย 6 ประเด็นหลัก ไดแก
1. WHO จะสามารถเพ่ิมมูลคาใหการดําเนินงานใน Priority Area ดังกลาวไดหรือไม
2. Priority Area ท่ีนําเสนอจะมีผลตอสุขภาพของประชาชนไทยอยางเปนรูปธรรมหรือไม
3. เครือขายหรือองคกรตางๆ มีความเห็นตรงกันวา Priority Area นี้มีความสําคัญ และมีสวนเก่ียวของ

กับการดําเนินงานดานนี้อยูแลวหรือไม
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4. Priority Area นี้มีความชัดเจนเพียงพอหรือไม มีประเด็นมุงเนนหรือไม
5. Priority Area นี้สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ แผนงานสําคัญระดับชาติ และ SDGs หรือไม
6. Priority Area นี้บรรจุอยูในยทุธศาสตร WHO CCS ค.ศ. 2017 - 2021 แลวหรือไม

• ผูแทน WHO ประเทศไทย ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา WHO สามารถเพ่ิมมูลคาใหการดําเนินงานตาม Priority
Area ไดโดยวิธีตางๆ เชน การรวมตัวของภาคีความรวมมือจากหลากหลายภาคสวน การเรงการ
ดําเนินงาน การติดตามและกํากับการดําเนินงานตามเปาหมาย การสงเสริมบทบาทของไทยในฐานะผูนํา
ดานสุขภาพในเวทีโลก การเชื่อมโยงภาคีความรวมมือจากท่ัวโลก การสนับสนุนดานทุนทางปญญาและ
ทุนสังคม รวมถึงการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพ แต WHO ไมสามารถสนับสนุนการดําเนินงาน
ในลักษณะท่ีเปนการใหเงินทุนจํานวนมาก การจัดซ้ือจัดจาง และการนําโครงการไปปฏิบัติ

• Priority Area ท่ีอาจไดรับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร WHO CCS ค.ศ. 2022 – 2026 ประกอบดวย 9 สาขา
โดยมีหนวยงานผูประสานหลัก และหนวยงานคูรวมมือ ดังนี้

Areas Potential Partners 
Area 1: Public health emergency, in particular one 
health: human + animal + environmental health, 
AMR, Preparedness and response 

ผู ประสานหลัก : IHPP + WHO + GHSA Secretariat + ฝ าย
เลขา CCS AMR 2017-2021 

• สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค
• กรมการแพทย 
• สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
• กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
• กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
• สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)
• โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP)

Area 2: Communicable Diseases, in particular TB 
and/or HIV 

ผูประสานหลัก: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข + กองวัณโรค 
+ กองยุทธศาสตร และแผนงาน สป. 

• กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
• กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
• สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Area 3: NCDs focusing on primary prevention, 
cancer (including healthy aging) 

ผูประสานหลัก: ฝายเลขา CCS NCD 2017-2021+ สสส. 

• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
• กองโรคไมติดต อ กรมควบคุมโรค
• กรมอนามัย

Area 4: Road safety 

ผูประสานหลัก: ฝายเลขา CCS Road Safety 2017-2021 

• Road safety foundation
• กองป องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

Area 5: Migrant health and/or migration 

ผูประสานหลัก: ฝายเลขา CCS Migrant health 2017-2021 
+ IHPP 

• สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
• สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)
• กองโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
• กองบริหารการสาธารณสุข
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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Areas Potential Partners 
Area 6: Specific population groups (e.g. children, 
women, elderly)  

ผูประสานหลัก: สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย + ACAI 
กรมการแพทย  

• กรมอนามัย
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
• กรมการแพทย 
• ACAI

Area 7: Urban health, in particular BKK and big cities, 
and/or air pollution  

ผูประสานหลัก: สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม + กองประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย + IHPP  

• กรมการแพทย 
• กรมควบคุมโรค (สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง)
• กรมอนามัย (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม + กองประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพ) 
• สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)

Area 8: Health information system (digital health, big 
data etc.) 

ผูประสานหลัก: กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป + ICT + HITAP 

• โครงการประเมินเทคโนโลยแีละนโยบายดานสุขภาพ (HITAP)
• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Area 9: Global health agenda + International Trade 
and Health  

ผูประสานหลัก: ฝายเลขา CCS GHD and ITH 2017-2021  

• สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)
• กองการตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงการตางประเทศ

บทบาทของกรมอนามัย: 

• ประเด็นท่ีเปนบทบาทภารกิจของกรมอนามัยอยูใน Area 6 กลุมประชากรเฉพาะ (เด็ก ผูหญิง และ
ผูสูงอายุ) และ Area 7 สุขภาพในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพและเมือใหญ และ/หรือมลภาวะอากาศ

• กรมอนามัย รับเปนผูประสานหลัก และเปนหนวยงานคูรวมมือใน Priority Area ตางๆ ดังนี้
o สํานักอนามัยผูสูงอายุ เปนผูประสานหลักของ Area 6: Specific population groups (e.g.

children, women, elderly)
o สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เปนผูประสานหลักของ Area 7:

Urban health, in particular BKK and big cities, and/or air pollution

o หนวยงานสายอนามัยสิ่งแวดลอม เปนคูรวมมือใน Area 1: Public health emergency
o หนวยงานสายสงเสริมสุขภาพ เปนคูรวมมือใน Area 3: NCDs

การดําเนินงานตอไป: 

• หนวยงานท่ีเปนผูประสานหลักของ Priority Area ตางๆ จะจัดการประชุมหารือกับหนวยงานคูรวมมือ
ท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันจัดทําขอเสนอแผนงานเสนอตอฝายเลขานุการฯ ภายในวันท่ี 12 สิงหาคม 2564 ตอไป

--------------------------------- 

สรุปโดย 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

13 กรกฎาคม 2564 
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