
รายงานผลการวิเคราะห 

ประเทศไทยมีบทบาทหนาที่ในดานการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ 

(จำนวนคร้ังที่มีการนำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม  

 
จากสถานการณของการขับเคลื่อนของตัวชี้วัด 1.40 (ประเทศไทยมีบทบาทหนาที่ในดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดลอมเปนที่ยอมรับในระดบันานาชาติและรองรับการ

พัฒนาประเทศ  จำนวนคร้ังที่มกีารนำเสนอขอเสนอแนะเชงินโยบายดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ทำใหเห็นถึงความตองการของทั้งผูปฏิบตัิงาน (ศรป. ผูรับบริการ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย (หนวยงานวชิาการของกรมอนามัยและหนวยงานอ่ืนๆ ภายใตกระทรวงสาธารณสุข ศรป. จึงนำขอมูลดังกลาวมาทำการวิเคราะหชองวางของระบบที่เปนอยู

ปจจุบนั และจดัทำขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ เพื่อการพัฒนาในอนาคตตอไป ทัง้นี้ การดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบตางๆ สามารถแบงออกเปน 3 

รูปแบบ ดังนี ้

1. ความรวมมือระดับโลก 

- องคการอนามัยโลก (WHO) มีการประชุมที่สำคัญ เชน การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) การประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก (EB) ฯลฯ 

- หนวยงานภายใตสหประชาชาต ิ(UN Agency เชน UNICEF, UNFPA) 

2. ความรวมมือระดับทวิภาคี เชน 

- ไทย – ลาว ปจจุบนักรมอนามัยมีแผนปฏิบัติการรวมดานสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม ไทย-ลาว 

- ไทย – เมียนมา ปจจบุันกรมอนามัยมีรางแผนความรวมมือเพื่อการพัฒนาไทย – เมียนมา ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565  

3. ความรวมมือระดับภูมิภาค (อาเซียน  

- กรมอนามัยและศรป. ทำหนาที่เปนเลขานุการและผูประสานงานหลักของ ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle 

 

การวิเคราะหโดย SWOT 

Strength 

- กรมอนามัยเปนหนึ่งในกรมที่มคีวามรวมมือดานตางประเทศมาอยางยาวนาน 

- กรมอนามัยสงบุคลากรเขารวมประชุมภายใตกรอบความรวมมือที่เก่ียวของมา

อยางสม่ำเสมอ และมีความเขาใจในการจัดทำทาทีและขอเสนอเชิงนโยบาย 

Weakness 

- ทักษะดานภาษาอังกฤษของบุคลากร  

- ขาดการเชื่อมโยงประเดน็งานของสำนัก/กอง กับกรอบความรวมมือที่เก่ียวของ  

Opportunity 

- การเปดโอกาสใหผูเขารวมการประชุมหนาใหมไดเขารวมผานระบบออนไลน 

Threat 

- COVID-19 ถือเปนประเด็นใหมดานสาธารณสุข กรมอนามัยตองปรับตัว 



- การใหความรูความเขาใจดานกรอบความรวมมือที่เก่ียวของกับกรมอนามัย - การผลัดเปลี่ยนหรือหมุนเวียนงาน ทำใหบุคลากรที่ทำงานดานตางประเทศไมได

รับการสงตอขอมูล 

- ไมมีการจัดประชุมใหญ หรือผลลัพธอาจไมไดตามเปาหมายเมื่อเปนการประชุม

ผานออนไลน 

สถานการณปจจุบันและขอเสนอแนะ 

ประเด็นความตองการ สถานการณปจจุบัน ขอเสนอแนะ 

ความรอบรูดานวชิาการของนัก

วิเทศสัมพันธ 

ผูปฏิบัตงิานไมใชนักวิชาการ แตเปนนักวิเทศสัมพนัธ จึงไมมีเนือ้หา

วิชาการที่พรอมใหขอคิดเห็น 

- นักวิเทศสัมพันธตองเกาะติดสถานการณปจจุบนัของแตละประเด็น 

- หาเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นวิชาการ 

เนื้องานไมไดรับการตอยอดจาก

หนวยงานวิชาการ เนื่องจากเปลี่ยน

ผูรับผิดชอบ 

หลายหนวยงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผดิชอบ จะทำใหงานดาน

ตางประเทศไมไดรับการตอยอด 

- นักวิเทศสัมพันธตองมีฐานองคความรูที่ถูกตองและสามารถ

ถายทอดใหแกผูรับผิดชอบรายใหมได 

กิจกรรมที่ประเทศไทยตองจัดการ

ประชุม/หารือ หรือเขารวม 

- นักวิชาการที่รับผิดชอบยังไมสามารถเชื่อมโยงประเด็นหลัก เนือ้หา 

และสิ่งทีต่องทำในกิจกรรมหลักได เนื่องจากขาดองคความรูที่จะ

เชื่อมโยงงานของหนวยงานระดบัโลกหรือในระดับอาเซียน 

- สถานการณ COVID-19 ที่ยังแพรระบาดอยู อาจทำใหการประชุม/

หารือ ตองเลื่อนออกไป 

- นักวิเทศสัมพันธตองมีความองคความรูเก่ียวกับหลักเกณฑการจัด

กิจกรรม และใหความรูที่ถูกตองเพื่อใหหนวยงานผลักดนัใหกิจกรรม

ที่รับผิดชอบเกิดข้ึนจริงตอไป 

- จัดการประชุมผานระบบออนไลน 

การจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย - ไมมีขอเสนอเชิงนโยบายจากสำนัก/กอง ที่เก่ียวของ เนื่องจากอาจ

ไมมีขอมูลที่เพียงพอในการใหขอเสนอ 

- ใหความรูเก่ียวกับกรอบความรวมมือตางๆ เพื่อเพิ่มความเขาใจและ

การเตรียมเนื้อหาลวงหนา และใหไดขอมูลสนับสนุนที่ตรงประเด็น 
 
ความรูที่นำมาใช 

- แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (๒ ประเด็นตางประเทศ  

- วาระการพัฒนาดานสาธารณสุขหลังป ค.ศ. 2015 ของอาเซียน (ASEAN Post-2015 Health Development Agenda  

- ขอมูลการประชุมสบืเนื่องจากการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมยัที่ 73 (73rd World Health Assembly: WHA73 Resumed Session) 

- ขอมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลกสมัยที่ 148 (148th Executive Board: EB148) 



- แผนความรวมมือ/MOU ไทย-เมียนมา ไทย-ลาว ค.ศ. 2020 - 2022 

- แผนความรวมมือ/MOU ไทย-ลาว ค.ศ. 2020 - 2022 

- ขอมูลการประชุม Senior Official’s Meeting on Health Development (SOMHD) 

- ขอมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลกระดับภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Regional Committee) 

- รายงานผลการวิเคราะห 
 

 

 

 

 

ประเด็นความรูที่ใหแกผูรับบริการ 

-  ความรูเก่ียวกับกรอบความรวมมือตางๆ ที่กรมอนามัยมีสวนรวม  

-  ความสำคัญของประเด็นงานระดับโลกและระดับภูมิภาค 

-  ภาษาอังกฤษ     

ขอเสนอเชิงนโยบาย 

ขอเสนอเชิงนโยบายตอกรม/กระทรวง สามารถไดมาจากผลการประชุมภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่เก่ียวของกับกรมอนามัย/กระทรวง หนงัสอืขอขอมูลทาที

ของกรมอนามัย/สำนัก/กองที่เก่ียวของ และการเขารวมประชมุของผูที่เก่ียวของโดยตรง โดยเมื่อเห็นชอบจัดทำเปนขอเสนอเชิงนโยบายแลว จงึนำไปถายทอดแกหนวยงานที่เก่ียวของ

เพื่อการปฏิบัติตอไป 

มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 

จากประเด็นปญหาที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาการทำหนาทีส่นบัสนนุการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศยังไดรับความคาดหวังจากหนวยงานภายนอก ในการทำ

หนาที่วิชาการอยางเต็มตัว พรอมดวยทักษะดานภาษาในการตดิตอสื่อสารกับทีม/คณะทำงานตางชาติ ศรป. รวมถึงการสรางความรูความเขาใจและความสำคัญของความรวมมือใน

กรอบตางๆ เพื่อการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงประเดน็ และทนัทวงที ศรป. จึงกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตวัชีว้ัดโดยใชกลยทุธ PIRAB 

มาจัดทำทิศทางในแผน/แนวทางปฏิบัต ิดงันี ้

1. สรางเครือขายนักวิชาการที่ดูแลงานดานตางประเทศของแตละหนวยงานใหเขมแข็ง (Partnership) 

หลักการ/เหตุผลการกำหนดมาตรการ 



การสรางเครือขายนักวิชาการทีดู่แลงานดานตางประเทศของแตละหนวยงานถือวามีความจำเปนอยางยิ่งในการดำเนินงานดานตางประเทศ เนื่องจากสำนัก/กอง/

ศูนยตางๆ ถือวาเปนเจาของหลกัของประเด็นวิชาการนั้นๆ จึงควรสรางทีมดานตางประเทศของกรมอนามัยใหเขมแข็ง เพื่อติดตอและประสานขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

และใหขอเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสนิใจไดอยางทันทวงท ี

2. จัดประชุมเตรียมการเพื่อติดตามขอมูลในทุกๆ กิจกรรมภายใตความรวมมือตางๆ (Partnership, Advocate) 

หลักการ/เหตุผลการกำหนดมาตรการ  

จัดประชุมเตรียมการเพื่อติดตามขอมูลในทุกๆ กิจกรรมภายใตความรวมมือตางๆ เพื่อใหสามารถติดตามความคืบหนาไดทันการ มีขอมูลที่เปนปจจุบนัพรอมสำหรับ

การเขารวมการประชุม และขอมูลที่จะจัดทำเปนขอเสนอเชิงนโยบาย 

3. พัฒนาบทบาท จากการทำหนาที่เชิงรับ ใหพัฒนาเปนผูริเร่ิม (Advocate, Build Capacity) 

หลักการ/เหตุผลการกำหนดมาตรการ 

พัฒนาบทบาท จากการทำหนาที่เชิงรับ ที่รอใหหนวยงานเปนผูเร่ิมตนกอน โดยพัฒนาเปนผูริเร่ิม และกระตุนใหการทำงานเปนไปตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ

เพื่อปองกันไมใหเกิดความลาชา และสรางความลำบากในชวงทีใ่กลกับการประชุมใหญ โดย ศรป. จำเปนตองทำงานเชิงรุกมากข้ึน และประสานขอมูลที่ฉับไวยิง่ข้ึน 

เพื่ออำนวยความสะดวกแกนักวิชาการเจาของประเดน็ 

 

4. การจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย (Partnership, Advocate) 

หลักการ/เหตุผลการกำหนดมาตรการ  

การจัดทำรายงาน One-page เพื่อเปนขอมูลที่จัดเก็บในระบบฐานขอมูลของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ และจัดทำเปนขอเสนอเชิงนโยบายตอกรมอนามัย/

กระทรวงฯ ตอไป 

 

แผนการขับเคลื่อน ตัวช้ีวัด 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหนาที่ในดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
และรองรับการพัฒนาประเทศ จำนวนคร้ังที่มีการนำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

 
ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

ตุลาคม 2563  1 การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

2 จัดทำรางแนวทางแผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน  

- ตัวช้ีวัดระดับหนวยงาน 

- รางแผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 

- รายงานประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

- แผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดและรายงานผลการ

วิเคราะหฯ 



ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

- รายงานผลการวิเคราะหขอมลูและความรู - มาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 

โดยใชกลยุทธ PIRAB 

- ประเด็นความรูท่ีใหแก C/S เพ่ือการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตัวช้ีวัด 

- เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็น

ความรู 

พฤศจิกายน 2563 1 การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

2 การประชุมสืบเน่ืองจากการประชุมสมัชชาอนามัยโลก

สมัยท่ี 73 (73rd World Health Assembly: WHA73 

Resumed Session) 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน  

- Intervention 

- ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอรเิริม่ 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

- สรุป/รายงานการประชุมสืบเน่ืองจากการประชุม

สมัชชาอนามัยโลกสมัยท่ี 73 (73rd World Health 

Assembly: WHA73 Resumed Session) และ

ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอริเริ่ม 

ธันวาคม 2563 1  การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน - รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

มกราคม 2564 1 การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

2 การประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก 

สมัยท่ี 148 (WHO Executive Board 148  

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน  

- Intervention 

- ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอรเิริม่ 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

- สรุป/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

องคการอนามัยโลก สมยัท่ี 148 (WHO Executive 

Board 148  และขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอริเริ่ม 

กุมภาพันธ 2564 1 การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

2  รวบรวมผลผลิตและหลักฐานตางๆ เพ่ือรายงาน

ตัวช้ีวัดรอบ 5 เดือนแรก 

3) การประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน  

- แนวทางการดำเนินงานดานตางประเทศของกรมอนามัย 

- หลักฐานตางๆ เพ่ือรายงานตัวช้ีวัดรอบ 5 เดือนแรก 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ 

- รายงานผลการดำเนินการรอบ 5 เดือนแรก 

 

มีนาคม 2564 1  การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน 

- Intervention 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

- สรุป/รายงานการประชุมการประชุมเตรยีมการ



ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

2 การประชุม ASEAN Health Cluster 1: Promoting 

Healthy Lifestyle 

3) การประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ 

- ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอรเิริม่ 

- แนวทางการดำเนินงานดานตางประเทศของกรมอนามัย 

สำหรับการประชุม ASEAN Health Cluster 1 และ

ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอริเริ่ม 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ 

เมษายน 2564 1  การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

2  การประชุม Senior Official's Meeting on Health 

Development ครั้งท่ี 16 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน 

- Intervention 

- ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอรเิริม่ 

- ผูแทนกรมอนามัยเขารวมการประชุมไดตามกำหนดการท่ีวางไว 

(Senior Official’s Meeting on Health Development 

(SOMHD)  

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

- สรุป/รายงานการประชุม Senior Official's 

Meeting on Health Development ครั้งท่ี 16 และ

ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอริเริ่ม  

พฤษภาคม 2564 1  การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

2  การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยท่ี 74 (World 

Health Assembly: WHA74) 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน 

- Intervention 

- ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอรเิริม่ 

 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

- สรุป/รายงานการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยท่ี 

74 และขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอรเิริ่ม 

 

มิถุนายน 2564 1  การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

2  การประชุมภายใตกรอบความรวมมือ ไทย-ลาว ค.ศ. 

2020 – 2022 

3) การประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน 

- ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอรเิริม่ 

- แนวทางการดำเนินงานดานตางประเทศของกรมอนามัย 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

- สรุป/รายงานการประชุมเตรยีมการสำหรับการ

ประชุมความรวมมือทวิภาคี ไทย-ลาวและขอเสนอเชิง

นโยบาย/ขอริเริม่ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน

ตางประเทศ 

กรกฎาคม 2564 1  การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

2) การประชุมภายใตกรอบความรวมมือ ไทย-เมยีนมา 

ค.ศ. 2020 – 2022 

3 รวบรวมผลผลิตและหลักฐานตางๆ เพ่ือรายงาน

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน  

- ขอเสนอเชิงนโยบาย 

- หลักฐานตางๆ เพ่ือรายงานตัวช้ีวัดรอบ 5 เดือนหลัง 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

- สรุป/รายงานการประชุมภายใตกรอบความรวมมือ 

ไทย-เมียนมา ค.ศ. 2020 – 2022 และขอเสนอเชิง

นโยบาย/ขอริเริม่ 

- รายงานผลการดำเนินการรอบ 5 เดือนหลัง 



ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

ตัวช้ีวัดรอบ 5 เดือนหลัง 

สิงหาคม 2564 1  การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

2) การประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก

ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Regional 

Committee) 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน  

- Intervention 

- ขอเสนอเชิงนโยบาย/ขอรเิริม่ 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

- สรุป/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

องคการอนามัยโลกระดับภมูิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (Regional Committee) และขอเสนอเชิง

นโยบาย/ขอริเริม่ 

กันยายน 2564 1  การประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวช้ีวัด ติดตามการขับเคลื่อน  - รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

 


