
   

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก  
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ณ กระทรวงสุขภาพ สวัสดิการและการกีฬา  

กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

 

 

 

๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  

การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก  



   

(Global Health Security Agenda Steering Group Meeting) 

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กระทรวงสุขภาพ สวัสดิการและการกีฬา  

กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 

 

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda Steering 
Group Meeting) ณ กระทรวงสุขภาพ สวัสดิการและการกีฬา กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันพุธที่ 
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีผลการประชุมฯ ดังนี้  

๑. ภาพรวม  
วาระความม่ันคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda : GHSA) เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี  

ค.ศ. ๒๐๑๔ น าโดยสหรฐัอเมริกาและประเทศพันธมิตรกว่า ๓๐ ประเทศรวมทั้งไทย ภายหลังการระบาดของไวรัส
อีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเพ่ือยกระดับการเฝ้าระวังโรคระบาดให้เข้มแข็งผ่านยุทธศาสตร์การป้องกัน การเฝ้า
ระวังและตอบโต้ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนโดยคณะท างาน (Action Package Working Groups) และ
คณะท างานเฉพาะด้าน (Task Forces) ของ GHSA ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า ๖๐ ประเทศ โดยมีออสเตรเลีย 
อินโดนีเซียและเนเธอร์แลนด์ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 

ไทยมีบทบาทน าใน ๒ ด้านคือการพัฒนาก าลังคนด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพัฒนาเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการระดับชาติและเป็นประเทศสนับสนุนการป้องกันเชื้อดื้อยา โดยที่ผ่านมาไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งและ
เป็นที่ชื่นชมของประเทศสมาชิกเป็นอย่างมาก 

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะท างานขับเคลื่อนวาระความม่ันคงด้านสุขภาพโลก GHSA Steering  

Group (SG) มีผู้แทนจากประเทศที่เป็นสมาชิกคณะท างานถาวรและสมาชิกที่หมุนเวียนจากทั้งหมด ๑๓ ประเทศ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย อิตาลี เคนยา ซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐเกาหลี เซเนกัล ไทย สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา 
ออสเตรเลีย แคนาดา ฟินแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ และองค์กระหว่างประเทศ อาทิ ธนาคารโลก องค์การอนามัย
โลก (WHO) องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีผู้แทนประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประธานการ
ประชุมฯ ไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในฐานะสมาชิกถาวร 

๒. สารัตถะการประชุม 
การประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่ส าคัญ ดังนี้ 
๒.๑ การพิจารณา GHSA 2024 Organogram 

ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ GHSA 2024 Organogram ให้ที่ประชุมพิจารณาดังแผนภูมิข้างล่าง 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อคิดเห็นจากท่ีประชุม 
๑. ขอให้เผยแพร่ GHSA 2024 Organogram บนเวบไซต์ของ GHSA 
๒. เสนอให้มีผู้แทนของ GHSA ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย (public face) ในการเสนอผลงานของ GHSA   

หรือน าเสนอ GHSA statements  ในเวทีที่เป็น major events 
๓. ขอให้เพ่ิมความเชื่อมโยงกับสมาชิก GHSA 
๔. ควรระบุบทบาทของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน 
๕. ควรปรับปรุงรายชื่อของผู้ประสานงาน (Focal point) แต่ละกลุ่มให้เป็นปัจจุบัน 
๖. ควรตั้ง Support group สนับสนุนการท างานของประธาน 
๗. ให้ทบทวนรายงานการด าเนินงานด้านความมั่นคงด้านสุขภาพซึ่งจะมีการตีพิมพ์ในเดือนกันยายน 

๒๕๖๒ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกิจกรรมและการด าเนินงานของ GHSA 2024   
มติที่ประชุม 
- มอบ Advocacy and Communication Taskforce เสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นผู้แทน GHSA ในเวทีต่างๆ 
- เพ่ิม Support group to the Chair ใน Organogram 
- สมาชิก GHSA ส่งรายชื่อผู้ประสานงานของประเทศให้ออสเตรเลีย 
 
๒.๒ การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ๕ ปีของวาระความม่ันคงด้านสุขภาพโลก ( ค.ศ. ๒๐๑๙-  
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๒๐๒๔ ) หรือ GHSA 2024 Roadmap  ซึ่งเป็นแผนก าหนดทิศการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
และยกระดับการท างานของวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดย Roadmap ประกอบด้วย ๓ 
ส่วน คือ Outcome , Action Plan 2019-2023, Annual implementation โดยก าหนดผลลัพธ์ กิจกรรม และ
แผนงานประจ าปีตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic objectives) ๕ ข้อ คือ 

(๑) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกใช้กรอบการด าเนินงานด้านความมั่นคงด้านสุขภาพระหว่าง
ประเทศ (Promote International Frameworks for Health Security) 

(๒)  เพ่ิมเงินสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งในและนอกประเทศเพ่ือธ ารงและสร้างเสริมศักยภาพด้าน
ความมั่นคงด้านสุขภาพโลกให้เข้มแข็ง (Increase domestic and international partner 
financial support for strengthening and maintain GHS capacity) 

(๓) สนับสนุนและสร้างเสริมความเข้มแข็งของการด าเนินงานด้านความมั่นคงด้านสุขภาพร่วมกับ
หลายส่วน (Strengthen and support multi-sectoral engagement and 
commitment to health security) 

(๔) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความส าเร็จของการด าเนินงานและบทเรียนให้มากยิ่งขึ้นและ
สนับสนุนให้ใช้และพัฒนากลไกและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (Improve the sharing of best 
practices and lessons learned and support the use and development of 
relevant tools and mechanisms) 

(๕)  ส่งเสริมให้สมาชิก GHSA และองค์กรที่เป็นหุ้นส่วนด าเนินงานตามพันธสัญญาที่ให้ไว้ภายใต้ 
GHSA ( Strengthen accountability of all members, partners and commitments 
under GHSA) 
 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้เวียนร่าง GHSA 2024 Roadmap ให้สมาชิกให้ข้อคิดเห็นก่อนการ 

ประชุม SG ครั้งนี้ โดยข้อคิดเห็นมีทั้งประเด็นเชิงการบริหารและสารัตถะ  

ที่ประชุมฯได้พิจารณาข้อคิดเห็นต่อร่าง GHSA 2024 Roadmap และ มีมตใิห้ 

๑. เพ่ิม concrete description ของ GHSA จะให้ประโยชน์กับประเทศต่างๆอย่างไรและ
ประสบการณ์ของประเทศต่างๆจะมีประโยชน์กับประเทศอ่ืนๆอย่างไร 

๒. เพ่ิมบทบาทของ GHSA ในการสนับสนุนการด าเนินงานภายในประเทศ 
๓. เพ่ิม timeline และตัวชี้วัดที่ชัดเจนใน Action Plan 
๔. เพ่ิม Risk analysis ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อ ๓ 

มติที่ประชุมฯ 

- มอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขร่าง Roadmap ตามข้อเสนอของที่ประชุมฯ และเวียนร่างที่
ปรับแก้ไขแล้วให้ SG พิจารณา 



   

๒.๒ การพิจารณาข้อหัวในการจัดประชุม SG ร่วมกับธนาคารโลก โดยผู้แทนธนาคารโลกได้เสนอหัวข้อ 

การประชุมคือการระดมเงินทุนเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังโรคติดต่อ (Financing on preparedness) และขอ
เลื่อนก าหนดการการจัดประชุมจากวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ - ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ณ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกาเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารโลกได้เข้า
ร่วมสังเกตการณ์การประชุมของ SG ด้วย โดยที่ประชุมฯได้อภิปรายในประเด็น Financing UHC and Health 
security การวิเคราะห์ช่องว่างทางงบประมาณ (financing gap) ของแผนปฏิบัติการ/แผนการเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ระดับประเทศและเพ่ิมการระดมทุน การร่วมมือกับหลายภาคส่วน และการเชิญผู้แทนจากกระทรวงการคลัง/การ
วางแผนงบประมาณ เข้าร่วมการประชุม SG ที่ธนาคารโลกด้วย 

มติทีป่ระชุมฯ 

- รับทราบก าหนดการประชุมใหม่ 
- ขอให้สมาชิก SG พิจารณาเข้าร่วมการประชุม SG ที่ธนาคารโลกระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน 

๒๕๖๒ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒.๓ การประชุม GHSA Ministerial Meeting  

 ผู้แทนเซเนกัลแจ้งว่าในเดือนพฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งภายในประเทศ แต่ยินดีที่จะจัดการ
ประชุม GHSA Ministerial Meeting ตามท่ีได้ให้ค ามั่นไว้ โดยเสนอช่วงเวลาในการจัดให้ที่ประชุม SG 
พิจารณา ดังนี้ (๑) วันที่ ๔ -๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (๒) วันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  และได้
ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านเทคนิคในการจัดประชุมดังกล่าว 

 มติที่ประชุมฯ 

 - เห็นชอบก าหนดการจัดประชุม GHSA Ministerial Meeting วันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒   

 - มอบ Support group to the Chair สนับสนุนเซเนกัลในการเตรียมการประชุม GHSA 
Ministerial Meeting 

 ๒.๔  การน าเสนอแผนงานของ Task Forces  

 GHSA Task force เป็นกลุ่มที่ตั้งข้ึนมาใหม่ส าหรับ GHSA 2024 โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการด้าน cross cutting issues ประสานงานระหว่างประเทศท่ีอยู่ในแต่ละ action package และ 
ประสานงานระหว่างแต่ละ action package เพ่ือให้เกิดการท างานที่สอดประสานและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดย GHSA Taskforce ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่  



   

๑) Stake holder engagement task force มีประเทศผู้น าได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และ 
สหรัฐอเมริกา มีประเทศผู้สับสนุนได้แก่ ฟินแลนด์ และหน่วยงานสนับสนุน GHSAC NextGen และ 
PSRT มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กรและภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับ GHSA 2024 ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และแบ่งกิจกรรม
ออกเป็น ๖ กิจกรรมย่อย ได้แก่  
๑.๑ การวางแผนและจัดการกลยุทธ์ (Strategic Planning and management)  
๑.๒ การเสริมสร้างความมีส่วนร่วมจากหลายๆภาคส่วน (Strengthening multi-sectoral 
engagement) 
๑.๓ พัฒนาการเข้าถึงในระดับนานาชาติ (Improve international outreach) 
๑.๔ พัฒนาการเข้าถึงในระดับชาติ (Improve domestic outreach) 
๑.๕ การแบ่งปัน best practice (Sharing best practice)  
๑.๖ เพ่ิมการมีส่วนร่วมของ NGOs (NGOs Participation)  

๒) Advocacy and Communication Taskforce มีหน่วยงานผู้น าได้แก่ GHSAC และ ประเทศ
ผู้สนับสนุน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และมีหน่วยงานผู้สนับสนุนได้แก่ NextGen มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการสื่อสาร
ระหว่างประเทศสมาชิก แต่ละ Action package และองค์กรสนับสนุนต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน 
โดยมีกิจกรรมที่จะด าเนินการในระยะแรกได้แก่  

๒.๑ สร้าง platform กลางส าหรับการติดต่อสื่อสาร  
๒.๒ สร้างชุดค าถามด้านนโยบายเพื่อจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์  
๒.๓ สร้างช่องทางในการประสานงานที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

 ๓) Accountability and Results Taskforce มีประเทศผู้น าได้แก่ สหรัฐอเมริกา และมีหน่วยงาน
สนับสนุนได้แก่ GHSAC มีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงการท างานระหว่าง Taskforce ให้สอดคล้อง
กับ Roadmap เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงาน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยรวมของ GHSA 2024 และมีกิจกรรมดังนี้  

๓.๑ การรวบรวมข้อมูลระหว่าง Taskforce และ Action package  
๓.๒ การจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปี  
๓.๓ สนับสนุนให้ด าเนินงานไม่ซับซ้อนและมีความโปร่งใส 

 ๔) Action Package Coordination มีประเทศผู้น าได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย และ อูกานดา มีประเทศ
สนับสนุนได้แก่ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และมีหน่วยงานสนับสนุนได้แก่ GHSAC มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยง
การด าเนินการของทุก Action Package ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกิจกรรมในระยะสั้นได้แก่ การรวบรวม 
work plan ของแต่ละ Action package เพ่ือสรุปแนวทางและจัดท าแผนในการเชื่อมโยงการด าเนินงาน  
  ๒.๕  การรับสมาชิกใหม่ 



   

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ประเทศมาลาวี  อียิปต์และINGO จากประเทศอัฟกานิสถานได้มีหนังสือถึง
ประธาน SG แสดงความประสงค์ขอเป็นสมาชิก GHSA ซึ่งผู้แทนสหรัฐอเมริกาแจ้งว่ามาลาวีได้รับการ
ประเมิน Joint external evaluation (JEE) แล้ว 

 มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบให้รับมาลาวี อียิปต์และ INGO จากประเทศอัฟกานิสถานเป็นสมาชิก 
GHSA 

 ๒.๖ การพิจารณากิจกรรมของประจ าปี (GHSA 2019 Calendar)  (เฉพาะในกิจกรรมที่ส าคัญ) 

  ๒.๖.๑ การจัด Side meeting ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) เดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๒ โดยให้ก าหนดหัวข้อที่เฉพาะ (Focused theme) ประธานฯขอให้สมาชิก GHSA พิจารณารับเป็น
ผู้น าจัดการประชุมฯ (Lead country) และส่งใบสมัครพร้อม concept note ไปยังองค์การอนามัยโลก
ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 ๒.๖.๒ การจัด Side meeting ระหว่างการประชุม Global health security conference ที่
นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งผู้แทนสหรัฐอเมริกาแจ้งว่าก าลังหารือ
กับออสเตรเลียจัดเรื่องหัวข้อของการประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุมดังกล่าว 

 ๒.๖.๓ การจัด Side meeting ระหว่างการประชุม UNGA ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยผู้แทน 
GHSAC เสนอให้ที่ประชุมฯพิจารณาการจัดการประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุม UNGA ซึ่งยังไม่มี
ข้อสรุปว่าควรจัดการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 

๓. การด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในล าดับต่อไป  
๔.๑ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านการพัฒนาก าลังคนด้านการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อระหว่าง ๑๓- ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๔.๒ เสนอความคิดเห็นต่อร่าง GHSA 2024 Roadmap 
๔.๓ เตรียมการเข้าร่วมการประชุม SG ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อเรื่อง 
Financing on preparedness 
 
    .......................................................... 
         กระทรวงสาธารณสุข 
         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 


