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Agenda 7.1 Programme Budget 2020-2021: Implementation and mid-term review 

ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 

๑. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ   กรมอนามัย 

๒. ทันตแพทยหญิงวริศา พานิชเกรียงไกร  กองการตางประเทศ 

สาระสำคัญของวาระ  

- วาระนี้เปนการนำเสนอความกาวหนาของการดำเนินกิจกรรมและการใชแผนงบประมาณ ๒๐๒๐ –๒๐๒๑ 

(Programme Budget 2020-2021) สำหรับระยะ ๑๘ เดือนแรกของแผนฯ และการประเมินครึ่งแผน 

(mid-term review: MTR) สำหรับระยะ ๑๒ เดือนแรกของแผนฯ  

- แผนงบประมาณ ๒๐๒๐-๒๐๒๑ SEA Region ไดรับอนุมัติงบประมาณ ๔๔๖.๖ ลานเหรียญสหรัฐ 

แบงเปน ๓๘๘.๕ ลานเหรียญสหรัฐ สำหรับ Base segment (รวมถึง polio transition) ๑๒.๑ 

ลานเหรียญสหรัฐ สำหรับ polio eradication segment และ ๔๖ ลานเหรียญสหรัฐ สำหรับ 

Emergency Operations and Appeals segment 

- สถานะงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ SEA Region ไดรับจัดสรรงบประมาณไปแลว 

คิดเปนรอยละ ๑๒๑ (Available resources ๕๔๑.๗ ลานเหรียญสหรัฐ / approved Programmed 

Budget ๔๔๖.๖ ลานเหรียญสหรัฐ) โดยรอยละ ๘๑ ของงบประมาณทั้งหมดสำหรับ SEA Region 

ไดรับการจัดสรรไปยังสำนักงาน WHO ประจำประเทศตางๆ ซึ ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของ 

Regional Director และจุดเนนของภูมิภาคท่ีมุงเนนใหเกิดผลกระทบในระดับประเทศ 

- ณ วันที ่ ๓๐ มิถ ุนายน ๒๕๖๔ Implementation (expenditure) คิดเปนร อยละ ๖๑ สวน 

Utilization (expenditure plus encumbrance) คิดเปนรอยละ ๗๓ ของ distributed resources 

ทั้งนี้ Implementation ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๖๔ ของ distributed 

resources 

- จากงบประมาณทั้งหมดของ SEA Region รอยละ ๗๒ มาจาก Voluntary Contributions (VC) 

และรอยละ ๒๘ มาจาก Flexible Funds 

- SEA Region ไดรับงบประมาณสำหรับการรบัมือ COVID-19 เปนเงิน ๑๖๙.๙ ลานเหรียญสหรัฐ ณ 

วันที ่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ Implementation สำหรับ COVID-19 คิดเปนรอยละ ๖๓ ของ 

distributed resources สวน Utilization คิดเปนรอยละ ๗๔ ของ distributed resources 

- MTR ของแผนงบประมาณ ๒๐๒๐-๒๐๒๑ ใน SEA Region แบงการดำเนินงานเปน ๒ ชวง คือ 

การประเมินการดำเนินงานตามแผนงานที่ระดับ Budget Centre (BC) ของ Top-Task ในเดือนธันวาคม 

๒๐๒๐ และการประเมินผลโดยใช Output Scorecard (OSC) ระหวางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ๒๐๒๑  

- Outputs ที่ถูกบรรจุใน OSC มีทั ้งหมด ๔๒ outputs แบงเปน outputs ใน Technical Scorecard 

จำนวน ๓๒ รายการ และเปน outputs ใน Enabling Scorecard จำนวน ๑๐ รายการ มีผลการ

ประเมินดังนี้ 
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o ผลการประเมิน Technical Scorecard มิติ technical support, leadership, global goods  

และ value for money พบวารอยละ ๗๐-๘๘ ของ outputs ภายใต Technical Scorecard ได

คะแนน “๓” หรือมากกวา (จากคะแนน ๑-๔) อยางไรก็ตาม ในมิติ gender, equity and 

human rights (GER) outputs สวนใหญไดคะแนน “๓” หรือนอยกวา (จากคะแนน ๑-๔) 

โดยมีเพียงรอยละ ๖ ของผลลัพธท่ีไดคะแนน “๓” หรือมากกวา 

o ผลการประเม ิน Enabling Scorecard ม ิติ  strategy and leadership, accountability, 

client service delivery and value for money พบวารอยละ ๙๐-๑๐๐ ของ outputs 

ภายใต Enabling Scorecard ไดคะแนน “๓” หรือมากกวา (จากคะแนน ๑-๔) สวนมิติดาน 

GER พบวารอยละ ๗๐ ของผลลัพธไดคะแนน “๓” หรือมากกวา (จากคะแนน ๑-๔) แตก็ยัง

เปนมิติท่ีไดคะแนนนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับมิติอ่ืน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ฝายเลขาไดเริ่มดำเนินการระบบ Contributor Engagement Management (CEM) เพื่อชวยในการ

ตัดสินใจและทำใหการใชทรัพยากรเกิดผลสูงสุด 

บทบาทและทาทีของประเทศอ่ืนๆ 

- รับทราบรายงานการดำเนินงาน Programme Budget 2020-2021 ซึ่งยังคงเปนไปตามเปาหมาย 

รับทราบสัดสวนของงบประมาณที่เปน Voluntary Contribution (VC) และ Flexible Fund และ

รับทราบผลการประเมินโดยใช Output Scorecard 
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- ชื่นชม RD และ Regional Office ในการดำเนินงาน Programme Budget 2020-2021 และการ

สนับสนุนประเทศสมาชิกในสถานการณการระบาดของ COVID-19 

- ขอให Regional Office จัดสรรงบประมาณในระยะเวลาที่เหลือของ biennium อยางมีประสิทธิภาพ 

และเรียกรองใหมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

บทบาทและทาทีของประเทศไทย (แนบ intervention ตอนทาย) 

- ชื่นชมความพยายามของ RD ที่ใหความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณไปยัง Country Office 

เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดผลกระทบระดับประเทศ และชื่นชมบทบาทนำของ RD ในการจัดสรรทรัพยากร

แกประเทศสมาชิกในการรับมือการระบาดของ COVID-19  

- แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใชงบประมาณภายใน ๔ เดือนสุดทายของ biennium ทั้งนี้ ประเทศ

ไทยใหความสำคัญกับการเรงรัดการดำเนินงานดวยความยืดหยุน โปรงใส และมีประสิทธิภาพ 

- คาดหวังท่ีจะเห็นความกาวหนาของการประเมินโดยใช Output Scorecard ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ปรับปรุงการทำงานของ WHO โดยเฉพาะดาน gender, equity and human rights 

 

สรุปผลลัพธของวาระ 

ประชุมรับทราบรายงาน ท้ังนี้ ฝายเลขาฯ และ RD ไดตอบขอกังวลของประเทศไทยเก่ียวกับการใช

งบประมาณ วา Regional Office จะใชความพยายามอยางเต็มที่เพื ่อใชงบประมาณที่เหลืออยูภายใน  

๔ เดือนสุดทายของ biennium อยางคุมคา (ensure value for money) รวมถึงการพัฒนาการดำเนินงาน

ในมิติ gender, equity, and human rights จากผลการประเมิน Output Scorecard 

ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข  

 ควรติดตามความคืบหนาของการดำเนินงานตามแผนงานตางๆ รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานและ

การใชงบประมาณ และผลการประเมิน Output Scorecard เม่ือสิ้นสุด biennium 

Intervention on agenda 7.1 Programme Budget 2020-2021: Implementation and mid-

term review 

Read by Somruetai Kantiwong (07/09/2021) 

Thank you, Chair. 

Thailand thanks the Secretariat for preparing the working document on the 

implementation of the Programme Budget 2020–2021. 

Thailand appreciates the continuous efforts of the Regional Director to drive impact of 

WHO’s work at the country level by prioritizing budget allocation to WHO Country Offices.  

The COVID-19 pandemic requires sufficient funding to ensure comprehensive responses. 

We observe increasing number of donors and availability of funding dedicated for COVID-19. 
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We commend the leadership of the Regional Director in timely mobilizing those resources 

to support Member States in coping with the pandemic.  

Our main concern is how to utilize those funding within four months before the end of 

this biennium. We need to accelerate the implementation with flexibility, transparency, 

and efficiency.   

Finally, we are looking forward to seeing the progress of the Output Scorecard aiming to 

improve work of WHO in particular in emphasizing issues of gender, equity and human rights.  

Thank you, Chair. 
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Agenda 8.1 Accelerating progress on prevention and control of NCDs including oral 

health and integrated eye care in the WHO South-East Asia Region 

 

ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 

๑. นางสาวอรณา     จันทรศิริ  สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 

๒. นางสาววิภาวี      พาสรุิยันต  กองวิชาการแพทย กรมการแพทย 

๓. นางสาวรัชนีกร    มณีศิริ   สำนักงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค 

๔. นางสาวอรอุมา    โภคสมบัติ   สำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

๕. นางสาวมิลินทร    สาครสินธุ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

๖. ทพญ.พัชรวรรณ   สุขุมาลินท  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

๗. นางสาวสมฤทัย    คันธิวงศ  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

 

สาระสำคัญของวาระ  

 

ระเบียบวาระนี้เสนอโดยฝายเลขานุการ กลาวถึงความกาวหนาในระดับโลกของ 3 ประเด็นยอยตามขอมติ

จากการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยท่ี 74 ไดแก 

 

(1) ความกาวหนาของการดำเนินการตามแผน global action plan on NCD 2013-2020 

เนื่องจากแผนปฏิบัติการนี้ถึงกำหนดสิ้นสุดแลว จึงมีการหารือในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยท่ี 74 

วาใหมีการขยายกรอบเวลาของแผนออกไปจนถึงปพ.ศ. 2573 (หรือค.ศ.2030) ตามเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน เปาหมายหลักท่ี 3.4  สำหรับความกาวหนาในระดับภูมิภาค จากขอมูลคาดการณนำเสนอใหเห็นวา

อัตราการตายจากโรคไมติดตอลดลงจาก 23.4% ในปค.ศ.2010 เปน 21.6% ในปค.ศ.2019 ในอัตราการ

ลดลงนี้คงไมสามารถจะบรรลุเปาหมายได โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโค

วิด-19 ซ่ึงอาจสงผลกับการใหบริการผูปวยโรค NCD 
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(2) จักษุสาธารณสุข (Integrated eye care)  

ระดับโลกมีการจัดทำรายงาน World Report on Vision 2019 ซ่ึงเปนเอกสารสำคัญตอการหารือในการ

ประชุม 74th WHA และมีขอมติท่ีกำหนดเปาหมายระดับโลกภายในป 2030 ความกาวหนาในระดับภูมิภาค

พบวา แมความรุนแรงของประชากรท่ีตาบอดและสูญเสียการมองเห็นจะลดลง เปรียบเทียบระหวางป 1990 

และ 2015 แตก็ยังสูงกวาคาเฉลี่ยในระดับโลก มี 5 ประเทศสมาชิกท่ีสิทธิรักษาพยาบาลครอบคลุมการ

ผาตัดตอ แตก็ควรพิจารณาขยายขอบเขตบริการไปในปญหาจักษุอ่ืนๆดวย เชน เบาหวานข้ึนจอตา  

 

(3) ปญหาสุขภาพชองปาก (Oral health) 

ในระดับโลกมีขอมติท่ีจะจัดทำ a global oral health strategy and develop a global oral health 

action plan ภายในป 2023 สถานการณ ในภูมิภาครายงานความชุกของมะเร็งในชองปากเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะในเพศชาย 

 

จากรายงานความกาวหนาท้ัง 3 ประเด็น ไดมีการเสนอขอตัดสินใจเพ่ือจัดทำ 3 เอกสาร ไดแก Regional 

NCD implementation Roadmap 2022-2030, Regional action plan for oral health (2022-

2030) และ Regional action plan for integrated people-centered eye care (2022-2030)  

 

นอกจากนี้ ประเทศไทยไดเสนอขอตัดสินใจเพ่ิม 1 ประเด็น เรื่อง Healthy meeting และเอกสารแนบ a 

guide to planning Healthy meeting เพ่ือสนับสนุนตอแนวทางท่ีดีในการจัดการประชุมของ WHO 

SEARO และประเทศสมาชิก โดยมีประเด็นสำคัญ 6 ประเด็น ไดแก สภาพแวดลอมท่ีปลอดจากควันบุหรี่ 

การประชุมและกิจกรรมปลอดแอลกอฮอล การสงเสริมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง การจัด

อาหารและเครื่องดื่มท่ีดีทางโภชนาการ และการสงเสริมสุขภาพจิต 

 

บทบาทและทาทีของประเทศอ่ืนๆ 

ในวาระนี้มี 9 ประเทศสมาชิกแสดงทาที ทุกประเทศเห็นพองตรงกันวาโรค NCD เปนสาเหตุหลักของการ

เสียชีวิต หลายประเทศนำเสนอการดำเนินการและแสดงความกังวลตอประเด็นสุขภาพจิต โดยเฉพาะในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 การใชเทคโนโลยี digital health เพ่ือการรักษาและปองกัน

โรค การสงเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะในพ้ืนท่ีตางๆ มาตรการภาษีจากสินคาท่ีเปนภัยคุกคามตอสุขภาพ (สุรา 

บุหรี่ เครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน) นอกจากนี้ ทุกประเทศเห็นความสำคัญของการประสานงานระหวางภาคสวน 

และยินดีสนับสนุนขอเสนอของฝายเลขานุการตอการจัดทำ Roadmap integrated eye care, oral 

health, และ NCD 
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บทบาทและทาทีของประเทศไทย (แนบ intervention ตอนทาย) 

ประเทศไทยแสดงความเห็นตอ 3 ประเด็นดังนี้ (1) Eye care: กังวลตออุบัติการณโรคเบาหวานข้ึนตา 

เนื่องจากมีอัตราสูงอยูเม่ือเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ และมีขอเสนอใหจัดทำรายงานสถานการณ และมี

การใชเทคโนโลยี Artificial intelligence ในการตรวจ (2) Oral health: เสนอใหเพ่ิมความสำคัญของ

เปาประสงค ท่ีชัดเจนของ Regional Action Plan on oral health รวมถึงระบบกำกับติดตามผลการ

ดำเนินงาน (3) Healthy meeting: เนื่องจากประเทศไทยเปนผูเสนอขอตัดสินใจ จึงกลาวถึงความสำคัญของ

การแสดงตัวอยางเชิงรูปธรรมของการปองกันและควบคุมโรค NCD  

 

สรุปผลลัพธของวาระ 

ท่ีประชุมเห็นชอบและรับรอง 2 ขอตัดสินใจในวาระนี้ ไดแก (1) SEA/RC74(2)  Accelerating progress 

on prevention and control of NCDs including oral health and integrated eye care in the 

WHO South-East Asia Region โดยตอบรับของการขอเสนอเพ่ิมขอความของประเทศไทยในประเทศ

เป าหมายการติดตาม oral health (2) SEA/RC74(3) Promoting healthy meetings in the WHO 

South-East Asia Region ท่ีประเทศไทยเสนอพรอมกับเอกสาร Guide to healthy meetings   

 

ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข (ระบุ กรม/กอง หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ) 

 

การทำงานในระดับประเทศ 

 กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมการแพทย รับทราบและเตรียมทรัพยากรแกการสนับสนุน

กระบวนการจัดทำ Regional Roadmap และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานรวมกันในทุกระยะ 

เนื่องจากประเด็น NCD มีขอบเขตท่ีกวางข้ึน  

 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และกรมอนามัย รวมกันเปนหนวยงานหลักตอ

การขับเคลื่อนการสงเสริมประชุมท่ีดีตอสุขภาพอยางเปนรูปธรรม เชน การสรางวัฒนธรรมการ

ประชุมท่ีดีตอสุขภาพในทุกการประชุมของกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือขายดานสุขภาพ 

การจัดทำคูมือและเครื่องมือสนับสนุนหนวยงานอ่ืนๆ เปนตน 

การทำงานในระดับนานาชาต ิ

 ส ำนั ก โรค ไม ติ ด ต อ  ก รม ค วบ คุ ม โรค  สนั บ สนุ น ก ระบ วน ก ารจั ด ท ำ  Regional NCD 

implementation Roadmap 2022-2030 

 สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย สนับสนุนกระบวนการจัดทำ Regional action plan for oral 

health (2022-2030) 
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 กรมการแพทย สนับสนุนกระบวนการจัดทำ Regional action plan for integrated people-

centered eye care (2022-2030) 

 

Intervention on agenda 8.1 

Read by Orana Chandrasiri (8 September 2021) 
 
Thank you, Chair, 

 

Thailand appreciates the Secretariat for preparing a good report and taking a prompt 

response to implement the WHA outputs into a regional context. We would like to 

emphasize three points as follows; 

 

First, for the integrated eye care. We have concern on high and rising prevalence of 

diabetic retinopathy in our Region. We urge the Regional Director to support Member 

States in conducting situation analysis based on Tool for Assessment of Diabetes and 

Diabetic Retinopathy Services and establishing a screening system with technologies for 

early detection and treatment, including the Artificial intelligence technology. 

 

Second, for oral health, what get measured get done Chair. The Regional Action Plan 

should include monitoring framework with meaningful and measurable targets, in line with 

Global Action plan and take into account regional and national context. 

 

Third, a healthy lifestyle to prevent NCD is very timely. This RC74 can be the starting point 

for concrete actions by applying the healthy meeting guide. South-East Asia Member 

States and SEARO can be the global role model in ensuring all conferences and meetings 

we convene are based on the healthy meeting concepts and practice. 

  

This initiative is one of the critical responses to NCD epidemics in our Region. Our strong 

movement on healthy meeting can also be catalyst for positive responses from other 

sectors too. We all can be a "driver for changes". 

 

Chair, 
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NCD has been one of Thailand’s priority areas under the WHO CCS since 2012. WHO’s 

roles had major contributions including catalyst and connector among domestic and 

international partners, providing technical assistance and capacity building, and mobilizing 

resources. Meanwhile Thailand CCS program has been the platform to mobilize additional 

resources, especially from domestic and other international agencies; as well as to 

mobilize partnerships. Thailand thanks madam RD for continue supporting this Thailand 

CCS initiative.  

 

Thank you, Chair. 
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Agenda 8.6 Revitalizing School Health and Health-Promoting School in the South-

East Asia Region 

ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 

๑. นางสาวอรนา    จันทรศิริ                สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 

๒. นางสาวอรอุมา  โภคสมบัติ               กรมอนามัย  

๓. นางสาวมิลินทร สาครสินธ                สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

                    

สาระสำคัญของวาระ  

 
ระเบียบวาระเรื่องโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Health promoting school) เกิดจากการเสนอโดย      

ประเทศไทย เนื่องจากเปนประเด็นสำคัญตอสุขภาพเด็กและเยาวชนท่ียังไมเคยมีการหารือในระดับภูมิภาค

มากอน พิจารณาจากความพรอมในระดับโลกของความรวมมือระหวาง WHO Headquarter และ 

UNESCO รวมกันพัฒนา global standards health promoting school and indicators ในป 2564 

ทำใหในระดับภูมิภาคใชเปนโอกาสสรางประเด็นรวมในการประสานงานรวมกันผานการเก็บขอมูล

ความกาวหนา Health promoting schools implementation checklist เพ่ือเปนขอมูลนำเขาของการ

จัดทำ background paper และเตรียมนำเสนอในการประชุม Inter-Ministerial Roundtable ในเดือน

ตุลาคม 2564 จึงเห็นไดวาระเบียบวาระนี้มีการเตรียมการขับเคลื่อนผานการเสนอขอมติเพ่ือพิจารณาใน

การประชุม Regional Committee ในครั้งนี้ 
 

สาระสำคัญของระเบียบวาระนี้กลาวถึง 3 ประเด็นหลักๆ ไดแก (1) สถานการณของนักเรียนในประเทศ

สมาชิกภูมิภาคซ่ึงยังพบปญหาดานสุขภาพในหลายประเด็น เชน ภาวะโภชนาการขาดและเกิน การจมน้ำ 

อุบัติเหตุทางทองถนน การสูบบุหรี่และพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ เปนตน และยังมีการวิเคราะห

สถานะการดำเนินการตาม 8 กรอบแนวคิดของ global standards (2) ความรวมมือในระดับภูมิภาคเพ่ือ

ผลักดันเรื่องโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โดยเสนอให มีการจัดทำ Roadmap to implement global 

standards ใหแลวเสร็จภายในป 2022 และ (3) ผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ท่ีมีตอเด็กเนื่องจาก

โรงเรียนปดจากมาตรการปองกันและควบคุมโรค ซ่ึงมีผลกระทบท้ังทางตรงตอการเรียนรูและพัฒนาการ

เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุมเด็กท่ีตองดูแลเปนพิเศษ และผลกระทบทางออมจากการไมไดรับสวัสดิการ

สงเสริมสุขภาพ เชน นมโรงเรียน อาหารกลางวันโรงเรียน การดูแลสุขภาพเด็ก เปนตน จึงมีเสนอใหมีการ

ทำงานรวมกันในภูมิภาคเพ่ือพิจารณาแนวทางการลดผลกระทบจากการตองปดโรงเรียนจากมาตรการ
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ปองกันและควบคุมโรคโควิด-19 และเตรียมการเพ่ือการเปดเรียนใหตองดูแลพ้ืนท่ีโรงเรียนใหเปนพ้ืนท่ี

ปองกันการแพรระบาดโรค 

 

 

 

บทบาทและทาทีของประเทศอ่ืนๆ 

ขอบคุณประเทศไทยท่ีเสนอ resolution เรื่อง การฟนฟู school health program และโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และการพัฒนา roadmap ของภูมิภาคในการยกระดับการ

ดำเนินงาน school health program และโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพ่ือใหเปนมาตรฐานระดับโลก       

ประเทศสมาชิกในภูมิภาค พรอมรวมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐานโลกดานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

รวมถึงการพัฒนา roadmap ของภูมิภาคใหบรรลุเปาหมาย   

บทบาทและทาทีของประเทศไทย (แนบ intervention ตอนทาย) 
 

ดังท่ีกลาวมาแลววาประเทศไทยเปนผูเสนอระเบียบวาระและขอมติ จึงควรกลาวถึงความสำคัญของแนวคิด

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แสดงการสนับสนุนและยินดีรวมมือตอการทำงานรวมกันในภูมิภาค  
 

สรุปผลลัพธของวาระ 

 กลาวถึงการจัดการศึกษาแบบพิเศษใหกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  (special education for 

children with special needs) โดยจะรวมมือกับ UNESCO ในการดำเนินงานเรื่องนี้ 

 เนนความสำคัญของการเสริมสรางความรวมมือระหวางกระทรวงตางๆ ในการขับเคลื่อน HPS                

ท้ังกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงท่ีมีภารกิจดูแลกิจการเด็กและเยาวชน 

 ในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมระหวาง Regional Director ของภูมิภาคตางๆ และหนวยงานคู

รวมมือ เชน UNICEF, UNESCO, FAO โดยมุ งหวังให เกิดเจตนารมณ รวมกันทางการเมือง                      

(political commitment) ในการขับเคลื่อน HPS 

 SEARO จะพัฒนา regional roadmap เพ่ือยกระดับการดำเนินงาน HPS 
 

ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข (ระบุ กรม/กอง หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ) 

การทำงานในระดับประเทศ 
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 ใชโอกาสท่ีกรมอนามัยกำลังปรับมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในการปรับใช global 

standards ใหเขากับบริบทประเทศดวย และหวังวาจะสรางความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ

ไดมากข้ึน 

 ในเดือนตุลาคมจะมีการจัด Inter-Ministerial Roundtable เปนโอกาสท่ีดีของกระทรวง

สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะรวมมือโดยใชมาตรฐานระดับโลกและระดับภูมิภาค  

การทำงานในระดับนานาชาติ 

 จัดทำแพ็คเกจการเตรียมความพรอมกอนเปดเรียนอยางปลอดภัย 

 รวมประชุม Inter-Ministerial Roundtable ในเดือนตุลาคม 2021 

 จัดทำ roadmap ของภูมิภาค 

 

 

Intervention on agenda 8.6 

Read by (9/September/2021) 

Thank you, Chair. 

Thailand thank secretariat for the report and commend the leadership of Madam RD in 

waking up the sleeping giant.  

Children are our future, and our greatest asset of any society. The school has been 

upheld as an essential and integral delivery platform to promote healthy lifestyles and 

life-long health behaviour.  

Health-promoting school is an important concept and tool, articulated by WHO, UNESCO 

and UNICEF since 1992. Health promoting school has been literally neglected in 

implementation worldwide, we hardly see the robust collaboration across sectors, 

especially health and education.  

Moreover, the COVID-19 pandemic has extensively affected the ways we nurture our 

future, including on building skill and health literacy, encouraging health behaviours, 

promoting mental health, ensuring access to food; and building their socialization.      

New challenges bring new opportunities. 
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Chair,  

Our new health-promoting school becomes a strategic medium for any society to mitigate 

the multidimensional impacts and boost the implementation of health promotion 

activities during both normal and pandemic situation. 

A recent initiative on health-promoting school provides a window of opportunity to 

establish a platform for multisectoral collaboration and partnership among relevant 

stakeholders, including health sector, education sector, and local government. This 

initiative would be an important mechanism for the safe school reopening, including in 

providing comprehensive school health services, in strengthening school professional 

capacity, and national surveillance systems to ensure safety.  

Thailand commits to support the regional initiative to develop a roadmap. We look 

forward to the regional roadmap to implement global standards. We also look forward to 

the Inter-Ministerial round table next month, October 2021. 

Thank you, Chair. 
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Agenda 12.2 UNDP/UNFPA/UNICEF/WHO/World Bank Special Programme of Research, 

Development and Research Training in Human Reproduction (HRP): Policy and 

Coordination Committee (PCC) – Report on attendance at PCC in 2021 and nomination 

of a member in place of Nepal whose term expires on 31 December 2021 

ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 

๑. นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ  กรมอนามัย 

สาระสำคัญของวาระ  

• คณะกรรมการนโยบายและประสานการดำเนินการ (The Policy and Coordination Committee: PCC) 

ทำหนาที่เปนคณะกรรมการกำกับดูแลของโครงการพิเศษUNDP/UNFPA/UNICEF/WHO/World 

Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human 

Reproduction (HRP) 

• ปจจุบ ัน PCC มีประเทศใน SEA Region เปนคณะกรรมการอยู ท ั ้งหมด ๕ ประเทศ โดยมี            

๓ ประเทศ ไดแก บังกลาเทศ เนปาล และมัลดีฟส เปนคณะกรรมการ PCC ประเภทที่ ๒ ซึ่งเปน

คณะกรรมการที่ไดรับคัดเลือกโดยคณะกรรมการองคการอนามัยโลกระดับภูมิภาค มีระยะเวลา

ดำรงตำแหนง ๓ ป สวนอีก ๒ ประเทศ ไดแก ประเทศไทย และอินเดีย เปนคณะกรรมการ PCC 

ประเภทท่ี ๑ ซ่ึงเปนประเทศท่ีสนับสนุนเงินให HRP สูงท่ีสุด (largest financial contributors) 

• เนื่องจากวาระการดำรงตำแหนงคณะกรรมการ PCC ของเนปาลจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔ ที ่ประชุมเตรียมการระดับสูง (High-Level Preparatory Meeting: HLP) จึงเสนอให

พิจารณาเลือกประเทศสมาชิกจาก SEA Region ๑ ประเทศ เพ่ือดำรงตำแหนงคณะกรรมการ PCC 

เปนระยะเวลา ๓ ป นับตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุม HLP เสนอใหอินโดนีเซียรับ

ตำแหนงคณะกรรมการ PCC ตอจากเนปาล และเสนอตอที ่ประชุม RC74 พิจารณา ทั ้งนี้  

อินโดนีเซียเคยดำรงตำแหนงคณะกรรมการ PCC สมัยลาสุดระหวางป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

• ในการพิจารณาคัดเลือกประเทศสมาชิกใหดำรงตำแหนงคณะกรรมการ PCC ที่ประชุม HLP จะ

พิจารณาจากการสนับสนุนดานการเงิน และ/หรือดานวิชาการท่ีประเทศสมาชิกใหแก HRP รวมถึง

ความสนใจของประเทศสมาชิกเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว การวิจัยและการพัฒนาดานอนามัย

การเจริญพันธุ โดยอางอิงจากนโยบายและโครงการระดับประเทศของประเทศสมาชิก 

บทบาทและทาทีของประเทศอ่ืนๆ 

 เห็นชอบตามขอเสนอของฝายเลขานุการฯ 

บทบาทและทาทีของประเทศไทย  

 ประเทศไทยไมไดแสดงทาทีในวาระนี้ 
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สรุปผลลัพธของวาระ 

 ที่ประชุมเห็นชอบตามขอเสนอของฝายเลขานุการฯ ที่เสนอใหอินโดนีเซียเปนคณะกรรมการ PCC 

ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เปนระยะเวลา ๓ ป (ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) ตอจากเนปาลท่ี

จะหมดวาระในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข (ระบุ กรม/กอง หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ) 

การทำงานในระดับประเทศ 

สำนักอนามัยเจริญพันธุ กรมอนามัย ควรเขารวมการประชุมคณะกรรมการ PCC อยางตอเนื่อง 

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ HRP รวมถึงแลกเปลี่ยนขอมูล แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการวิจัยและการ

พัฒนาดานอนามัยการเจริญพันธุระหวางประเทศสมาชิก และนำมาพัฒนาการดำเนินงานระดับประเทศ

เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลมากข้ึน 

การทำงานในระดับนานาชาต ิ

สำนักอนามัยเจริญพันธุ กรมอนามัย ควรขับเคลื่อนบทบาทนำในการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

และขอมูลการดำเนินงานดานอนามัยการเจริญพันธุ รวมถึงใหการสนับสนุนทางวิชาการแกประเทศสมาชิก

อ่ืนๆ ในหัวขอท่ีประเทศไทยมี best practice 
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