
รายงานผล Outcome รอบ 5 เดือนหลัง 
ตัวช้ีวัด 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ (จำนวนครั้งที่มีการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม) 
 
Outcome ที่กำหนดไว้ มีการเปลี่ยนแปลง จากเดิม ได้แก่ 
  ระดับความสำเร็จของบทบาทไทยในการกำหนดบรรทัดฐานและมาตรฐานระหว่างประเทศ ในระหว่าง
ปี 61-65 มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิมร้อยละ 5-10   
 เปลี่ยนเป็น 
 มีรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ข้อมูล/โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้อง/มาตรฐาน/ความร่วมมือ) 
ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ  ได้ทันตามกำหนดเวลา และครบตามจำนวนที่ได้รับ
การร้องขอ คิดเป็นร้อยละ 100 
  ในบริบทของประเทศไทย กรมอนามัยคือองค์กรหลักในการขับเคลื่อนด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ แตส่ำหรับบทบาทในด้านต่างประเทศ กรมอนามัยยังมีบทบาทในการผลักดัน
มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศในประเด็นสุขภาพที ่เกี ่ยวข้องกับพันธกิจของกรมอนามัย  
พัฒนาศักยภาพด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีระหว่างประเทศ และเสริมบทบาทนำในเวทีและ
ประเด็นระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์ม/การประชุมต่างๆ ทั้งในเวทีระดับโลกและภูมิภาค เช่น 
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) และการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัย
โลก (WHO Executive Board) ที่จัดโดยองค์การอนามัยโลก หรือในระดับภูมิภาค เช่น การประชุมอาเซียน  
ด ้านสาธารณส ุข (ASEAN Health Cluster 1 – 4, Senior Officials’ on Health Development (SOMHD) 
รวมถึงเวทีในประเด็นที ่เกี ่ยวข้องเฉพาะด้านของแต่ละสำนัก/กอง เช่น การประชุม COP (Conference of  
the Parties) ที่เป็นเวทีสำหรับด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การประชุม 
Global Conference on Health Promotion ท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ งก ับการผล ั กด ั น งานด ้ านส ่ ง เสร ิ มส ุ ขภ าพ 
ในระดับโลก ฯลฯ 
  วัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม/การประชุมต่างๆ ที่กล่าวมานั้น สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น 1) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ  
เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณี ระหว่างประเทศ และ
มาตรฐานสากล 2) ผลักดันให้มีการจัดทำ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ  
ให้ สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล 3) มุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอย่างบูรณาการในประเด็นที่เป็น ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย และ 
4) สร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และ ประชาชนไทย 

จากแนวทางการพัฒนาข้างต้น กรมอนามัย ภายใต้การผลักดันของผู ้บริหารกรมอนามัย 
ผู ้บริหาร/นักวิชาการสังกัดสำนัก/กองวิชาการ เป็นฝ่ายนำประเด็นวิชาการและท่าทีระดับประเทศ โดยมี 



ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นฝ่ายสนับสนุน คอยผลักดันและตรวจสอบประเด็นสุขภาพที่จะได้รับการ
โต้ตอบอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มการประชุมต่างๆ รวมถึงเข้าร่วมการประชุม มีบทบาทในการเสนอแนะเพ่ือให้
ข้อเสนอ และพัฒนาความสัมพันธ์ภายใต้ประเด็นด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกรมอนามัย เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบาย และนำไปสู ่การแก้ไข/ปรับใช้/ปรับเปลี่ยน/บัญญัติกฎเกณฑ์ภายในประเทศ เพื ่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และส่งผลต่อการดำเนินงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต  ซึ่งหากไม่มีการ
ติดตามพันธกรณีอย่างใกล้ชิด และไม่มีการปรับมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ตามการเปลี่ยนของโลกนั้น จะทำให้ส่งผล
ในระยะยาว และปรับตัวไม่ทันตามแนวโน้มด้านสุขภาพของโลกท่ีหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็ว  

   ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.40 
ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและ
รองรับการพัฒนาประเทศ จำนวนครั้งที่มีการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ในรอบ 5 เดือนหลังไว้ครบถ้วน 100% โดยมีผลลัพธ์ที่สำคัญ ได้แก่ การนำเสนอข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย/ข้อริเริ่ม ข้อพิจารณา มาตรฐาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับ นั้น 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดทำและรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ได้รับการผลักดันในระดับกรม/
กระทรวงที่สำคัญจาก 2 การประชุม ได้แก่ 
  1. การประชุม ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle โดยสามารถดู
ข้อมูลได้จากลิงก์ต่อไปนี้: https://bit.ly/3Ai6a40 

  การประชุม ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเลื่อนมาจากเดือนมีนาคม 2563 และในช่วงปี 2564 เดิมกำหนดประชุม
ไว้ในเดือนมีนาคม 2564 แต่ยังเลื่อนการประชุมต่อไป และคาดว่าจะประชุมช่วงปลายปี 2564 จึงนำผลจากการ
ประชุมเมื่อเดือนตุลาคม 2563 มาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของตัวชี้วัดในรอบ 5 เดือนหลังนี้ และจะนำการ
ประชุมที่ (อาจจะเกิดข้ึน) ในปลายปีนี้ รายงานในรอบปีงบประมาณถัดไป  
        โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ถือเป็น focal point ที่รับผิดชอบใน
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ ซึ่งได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรม
สุขภาพจิต กรมการแพทย์ และหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ประเด็นสุขภาพท้ัง 7 ประเด็นต่อไปนี้ 
   Health Priority ที่ 1: ด้านโรคไม่ติดต่อ 
   Health Priority ที่ 2: การป้องกันการบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบ 
   Health Priority ที่ 3: การป้องกันการบาดเจ็บ 
   Health Priority ที่ 4: การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
   Health Priority ที่ 5: การส่งเสริมด้านสุขภาพจิต 
   Health Priority ที่ 6: การส่งเสริมด้านผู้สูงอายุสุขภาพดี 
   Health Priority ที่ 7: การส่งเสริมด้านโภชนาการและการบริโภคท่ีดี 
 

https://bit.ly/3Ai6a40


   2. การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที ่ 74 (World Health Assembly: WHA74) โดย
สามารถดูข้อมูลได้จากลิงก์ต่อไปนี้: https://bit.ly/3v3L7PS และ https://bit.ly/3Cq5fRc 
   การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 (World Health Assembly: WHA74) เป็น
การประชุมประจำปีขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ซึ่งทุกประเทศสมาชิกท่ัวโลกเข้าร่วม
ประชุม ซึ่งมีการหารือทั้งระดับรัฐมนตรีและนักวิชาการ เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินการในประเด็น
ต่างๆ ที่ขบัเคลื่อนพร้อมกันทั่วทั้งโลก โดยในวาระของปีนี้ มีวาระที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย ได้แก่ 

2.1 Political declaration of the third high-level meeting of the General 
Assembly on the prevention and control of non-communicable diseases 

2.2 Committing to implementation of the Global Strategy for Women’s, 
Children’s and Adolescents’ Health (2016–2030) 

2.3 Health, environment and climate change 
2.4 WHO global plan of action to strengthen the role of the health system 

within a national multisectoral response to address interpersonal violence, in particular against 
women and girls, and against children 

2.5 วาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากความรับผิดชอบของกรมอนามัย ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้แทนรอง 

ศรป. กรมอนามัย มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชา
อนามัยโลก สมัยที่ 74 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เพ่ือหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัยและจัดทำร่าง
ท่าทีของประเทศไทย (intervention) รวมถึงให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุมแก่ผู้เข้าร่วมที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ โดยข้อมูลสรุป/ข้อเสนอแนะต่อกระทรวง/กรม ได้รับการจัดทำเป็นรายงานรวมโดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และศรป. ไดน้ำเสนอข้อมูลสรุปดังกล่าวเข้าท่ีประชุมกรมอนามัยแล้ว โดยสามารถดู
ข้อมูลได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้ https://bit.ly/3fC11Mx 

  
 

         รายงานโดย 
นายพศิน พิริยหะพันธุ์ 

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
ศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ 
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