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1. ขอขอบคณุกระทรวงสาธารณสุขที่ใหเกียรติเชิญมา 
กลาวปราศรัยในการประชมุทีม่ีความสําคัญนี ้

 
2. เรือ่งที่ขอใหผมพูดคอื Millennium Development 

Goals (MDG) และ Healthy Thailand  (เมืองไทย
สุขภาพดี)  กับบทบาทขององคการอนามยัโลกในการ
สนับสนุนการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายดงักลาว 
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3. MDG เปนเปาหมายที่สมัชชาใหญขององคการ
สหประชาชาต ิประกาศใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลกใช
เปนแนวทางในการพัฒนาประเทศจาก 2533 จนถงึป 
พ.ศ. 2558 (25 ป)   เปนเปาหมายที่ใหความสําคญัตอ
สุขภาพ ซ่ึงถือวาเปนศูนยกลางของการพัฒนาในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ อนัจะนําไปสูการกําจดั
ความยากจนที่มีอยูทั่วไปในสวนตาง ๆ ของโลก 

 
วัตถุประสงคหลักของระบบสหประชาชาติ – ให
ประชาคมโลกมีความเปนอยูอยางสันติสุข โดยการ
สงเสริมการพัฒนาในดานตาง ๆ  

• ส่ิงแวดลอม (Water Sanitation Decade)  
• สุขภาพ (Health for All) 
• ศึกษา (Education for All) 
• เศรษฐกิจ (New Economic Order) 

MDG เปนอีกกาวหนึง่ของการพัฒนาประชาคมโลก 
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4. MDG  มี  8 goals    18 targets  และ  48 indicators  ใน

จํานวนเหลานี ้ 6 goals    9 targets   และ 18 indicators  
เปนสวนทีเ่กี่ยวของกบั  Health  และ Health-related 
areas 
 

5. เปาหมายทั้ง 8 ของ MDG คือ 
5.1  ขจัดความยากจนและหิวโหยใหเหลือครึง่หนึ่ง 
5.2  ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 
5.3  สงเสริมความเทาเทยีมกันทางเพศ และสงเสริม

บทบาทสตร ี
5.4  ลดอัตราการตายของเด็กลง 2 ใน 3 
5.5  พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ ลดการตายของ

มารดาลง 3 ใน 4 
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5.6  ตอสูโรคเอดส มาลาเรีย และโรคสําคญัอืน่ ๆ 
โดยการลดการเปนโรค  

5.7  การพัฒนาและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน 
5.8   สงเสริมการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนา

ประชาคมโลก 
 

6. เปนที่นาชืน่ชมเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยไดบรรลุ
เปาหมายเหลานี้เปนสวนใหญแลว  และกําลังดาํเนนิ 
การใหการพัฒนาประเทศบรรลุผลมากกวาเปาหมาย
ที่ตั้งไวใน MDG  ที่เรียกวา “MDG Plus”   ทัง้นี้โดย
เนน การกําจัดความยากจน การศึกษา การพัฒนา
สุขภาพ การสงเสริมความเสมอภาพทางเพศ และการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม 

 
7. ใน “MDG Plus” รัฐไดกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน

ที่สําคัญคอื  
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- ปรับปรงุคณุภาพการศึกษา 
- ลดความยากจนในพืน้ที่ที่มีปญหา และพื้นที่ที่

หางไกล 
- เขาถงึประชาชนกลุมที่ลอแหลม หรือกลุมเสี่ยง

ตอปญหา HIV/AIDS 
- ใหความสนใจตอสิทธิสตรี โดยเฉพาะในปญหา

ที่เกี่ยวกับการคาสตรีและความรุนแรงใน
ครอบครัว 

- มุงเนนการพัฒนาพเิศษในพื้นที่จังหวัดใตสุด 
พ้ืนที่หางไกลและกันดารในที่ราบสูงภาคเหนือ 
และในชนบทภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ซ่ึงพื้นที่
เหลานี้มรีะดับการพฒันาในหลาย ๆ ดาน ต่ํากวา
ระดับการพัฒนาเฉลีย่ของประเทศ 

 
8. ในดานการพัฒนาสขุภาพ ประเทศไทยประสบความ 

สําเร็จเปนอยางดียิง่ในระยะหลายสิบปทีผ่านมา เชน 
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- อัตราการตายจากโรคตาง ๆ โดยเฉพาะในกลุม
โรคตดิเชือ้และโรคติดตอ ไดลดลงเปนอันมาก
ในประชาชนทั่วไป 

- อายุไขเฉลีย่เพิ่มขึ้น เปนประมาณ 70 ป ใน
ปจจุบัน 

- อัตราการเปนโรคที่เกิดจากการขาดอาหารใน
ประชาชนทั่วไป ลดลงอยางเหน็ไดชัดเจน 

- อัตราเด็กน้ําหนักต่ํากวามาตรฐานลดลงไปเกือบ
ครึ่ง 

- อัตราการเปนโรคไขมาลาเรยี ลดลงจนไมเปน
ปญหาทางดานสาธารณสุขในพื้นที่สวนใหญ
ของประเทศ 

- อัตราการติดเชือ้ HIV ตอป ลดลงมากกวา 80 
เปอรเซ็นต ตั้งแตป พ.ศ. 2534 

- โรคโปลโิอไมอีไลตสิไดถูกกําจัดไปแลว 
- โรคเรือ้นไมเปนปญหาดานสาธารณสุขอกีตอไป 
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9. อยางไรกต็าม ยงัมีส่ิงที่ทาทายอีกมากในการพัฒนา

สุขภาพของประชาชนในประเทศ เชน 
- โรคตดิตออีกจํานวนหนึ่งยังเปนปญหา 

 HIV/AIDS ยังตองการมาตรการทางสังคม 
(Social interventions) อีกมาก 

 ไขมาลาเรยีตามพื้นที่ชายแดน ที่ตองการ
ความรวมมือระหวางประเทศ 

 วัณโรค เปนปญหาทีเ่กี่ยวโยงกบัประเดน็
ของความยากจน 

 ไขเลือดออก ยงัตองลดจํานวนผูปวยใหได 
 

- โรคไมตดิตอกําลงัเพิ่มความรนุแรง เชน
โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ตองการการปองกัน
ในระดับปฐมภูมิอยางเรงดวน 
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- ปญหาโภชนาการทีเ่กี่ยวกับการขาดธาตสุาร 
อาหาร (Micronutrients) และความอวน 
(Obesity) 

- อัตราความเจ็บไขไดปวยและความพิกลพิการ 
ทั้งดานกายและจิต โดยทั่วไปไมลดลง และดู
เหมือนจะเพิ่มมากขึ้น เปนการเพิ่มภาระของโรค
ที่มีตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาต ิ

- Emerging diseases เชน SARS และ Avian 
Influenza เปนอุบัติการณใหม ที่ตองการ
เทคโนโลยีสําหรับการปองกันและควบคุมที่
ไดผล 

- อันตรายจากอุบัติภัยและอุบัติเหตุตาง ๆ 
โดยเฉพาะจากอุบัติเหตุบนทองถนน เปนปญหา
ที่ตองการความรวมมือจากหลายฝายและหลาย
วิชาชีพ 
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- ปญหาสุขภาพจากมลพิษของสิ่งแวดลอม และ
จากความไมปลอดภัยของอาหารก็เชนเดียวกัน 
ตองการความรวมมอืจากหลายฝาย
(Multidisciplinary และ Multisectoral 
cooperation) 

 
10.  จากประสบการณที่ผานมา และจากการเปลี่ยนแปลง

ในหลาย ๆ ดาน ทัง้สิ่งแวดลอม ประชากรศาสตร   
เศรษฐกิจ สังคม และขนบธรรมเนียม ประเพณี        
การพัฒนาสุขภาพในวันขางหนาจึงมีขอทีค่วรพิจารณา
หลายประการ 

 
- มองสุขภาพในมุมกวางอยางแทจริง ครอบคลุม

ทั้งกาย จิต สังคม วิญญาณ และสิ่งแวดลอมตางๆ 
 
- เปาหมายของการพฒันาสุขภาพในวันขางหนา 

ควรจะเปนการบรรลุถึงสภาวะที่ประชาชนทุก
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คน จะมีชวีิตอยูไดอยางมีความสุข ความสบาย มี
ความเปนดีอยูดี  เปนประโยชนตอสังคม หรือ
อยางนอยที่สุดก็ไมเปนภาระตอสังคมหรอืตอ
ผูใด (เปาหมายของสุขภาพดถีวนหนา – Health 
for All) 

 
การดาํเนนิงานเพือ่สุขภาพดถีวนหนา คือ 
- การพัฒนาสุขภาพที่มุงเนนการลดทัง้อัตราการ

ตาย และอตัราความเจ็บไขไดปวย โดยใหมี
ความสมดลุในการพฒันาบริการทางการแพทย 
และบริการในดานสาธารณสุข 

 
- ใหความสนใจเปนพเิศษแกการเสริมสราง

สุขภาพและการปองกันควบคมุโรค ซ่ึงเปน
จุดเนนของงานดานสาธารณสขุ 
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 เนน Optimal growth and development
ตั้งแตยังอยูในครรภมารดา (Conception) 
เปนตนไป 

 สงเสริมใหประชาชนทุกคนมี Optimal 
health ตลอดระยะเวลาของการมีชีวิต  
 ไมใหเจ็บปวยโดยไมจําเปน – มีการ
ปองกันทีด่ี 
 ไมใหสุขภาพเสื่อมโทรม (แก) เร็ว – มี
การรักษาสุขภาพที่ดี 
 เมื่อเจ็บปวยก็ไดรับการรักษาพยาบาล
ที่มีคุณภาพอยางรวดเรว็และอยางมี
ศักดิ์ศร ี
 ไมใหมีความพิกลพิการ – มีการรักษา
ทันทวงทแีละมีการฟนฟูสภาพที่
เหมาะสม 
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 ใหมีอายุยนืยาวและมีประโยชน 
(Productive life) ใหนานที่สุด – 
หลีกเลี่ยงความเจ็บปวยและหาโอกาส
ทําประโยชนใหแกสังคมอยูเสมอ 
 เมื่อถงึเวลาตาย ก็ขอใหตายอยางมี
ศักดิ์ศรี คอืตายโดยที่ไดรับการดูแล
อยางดีและเหมาะสม 

 
10. หนทางบางประการที่จะนําไปสูเปาหมายเหลานี ้

 
- การจัดบรกิารสุขภาพที่สมดุลระหวางการแพทย

และการสาธารณสุข 
 
- ในดานการสาธารณสุข ใหเนน 

 การเสริมสรางสุขภาพและการปองกัน
โรค 
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 ชุมชนและประชาชนเปนหลกัของการ
พัฒนา 
 ส่ิงแวดลอมและนิเวศนวิทยาเปน
พ้ืนฐาน 
 การมีสวนรวมของสหสาขาอาชีพ 
(Multidisciplinary) และฝายตาง ๆ 
(Multisectoral) อยางเหมาะสม 
 การมีสวนรวมและการพึ่งตนเองได
ของประชาชน (Health for All, All for 
Health) 
 ประชาชนกลุมดอยโอกาส ยากจน 
ขาดการดแูลรักษา ลอแหลมหรือเสี่ยง
ตอการมีปญหาหรอืเปนโรค 

 
11. การพัฒนาสุขภาพในอนาคตของประเทศไทย ตองการ

กําลังคนในดานการสาธารณสขุมากขึ้น  และบริการ
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ดานสาธารณสุขจะเปนความจาํเปนสาํหรับการ
ยกระดับสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปของประเทศ
ใหสูงยิ่งขึน้ (ใหมีอายุและมีสุขภาพที่ดีควบคูกันไป) 

 
12. การพัฒนาสุขภาพในอนาคต จะตองนาํเอาตัวกําหนด 

(Health Determinants) และ ปจจัยเสี่ยง (Health Risks) 
มาพิจารณาเปนพืน้ฐานในการวางแผนและการ
ดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ อยางจรงิจงั    เปน
ประเดน็ทีต่องอาศัย Multidisciplinary และ 
Multisectoral cooperation ในการพัฒนา 

 
13. การเสริมสรางสุขภาพ ตองจัดใหเหมาะสมแกอายแุละ

อาชีพ สวนหนึ่งจะเปนการปรบัระบบและจัดระเบียบ
ของสิ่งที่มอียูแลวใหเหมาะสมแกการมีสุขภาพที่ด ี
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- สงเสริมอนามัยส่ิงแวดลอม และอยูในสิง่ 
แวดลอมทีบ่ริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ ส่ิงแวดลอม
ที่ปลอดภยัในทุกสถานที่ รวมทั้งบนทองถนน
และในบานของตนเอง ปราศจากอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยทัง้หลาย 

 
- สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี อยูใน

สังคมไดอยางมีความสมดุล  มีความสุข 
ปราศจากความเครงเครียด หางไกลจากการติด
ส่ิงเสพติดทั้งหลายทัง้ปวง ขณะที่จะเอายาเสพ
ติดออกจากคนโดยการปราบปราม จะตองเอา
คนออกจากยาเสพตดิดวย โดยกระบวนการใน
ดานการศกึษา 
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- ออกกําลงักายเพื่อสุขภาพอยางสม่ําเสมอ ตามวัย 
ตามอายุ ตามอาชีพ แยกแยะการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
จากการกฬีาเพื่อการแขงขัน 

 
- ไมกินเหลา สูบบุหรี ่หรือเสพสิง่เสพติดตาง ๆ 

 
- มีการกินอยูที่ด ี

 อาหารปลอดภัย สะอาด ปราศจาก
ส่ิงเจือปน 
 ทานอาหารอยางพอเพียง ในปริมาณที่
เหมาะสมตามวัยและอาย ุ
 มีความสมดุลในธาตสุารอาหาร ไม
ขาด Micronutrients 
 ปรับพฤฒกิรรมการทานอาหารตาม
อาย ุ
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 ใหมีโภชนาการที่ดตีั้งแตอยูในครรภ
มารดา 

 
14.  การปองกนัควบคุมโรค 
 

- ประชาชนมีความรูความเขาใจในเรือ่งโรคภัยที่
เกิดอยูเสมอในทองถิน่ อยางนอยในขั้นพื้นฐาน 

 
- หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอการเปนโรค (Risk) 

 
- หลีกเลี่ยงการติดโรคจากคนหรือสัตว 

 
- ปฏิบัติตนใหมีพฤฒิกรรมที่เหมาะสมตอการมี

สุขภาพดทีั้งกายและจิต (Healthy lifestyle) 
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- ใหมีมาตรการสําคญัที่รัฐจะตองเขามาดูแลอยาง
ใกลชิด 

 การกําหนดนโยบายและแผนงาน
ปองกันควบคุมโรคระดับชาต ิ

 
 การเฝาระวังโรคที่มปีระสิทธิภาพ 

 
 การใหภูมคิุมกันที่ครอบคลุม
ประชากรอยางทั่วถงึ 

 
 ใหมีการรกัษาพยาบาลอยางเพยีงพอ
และเหมาะสม เพื่อผลในการตัดวงจร
การติดตอของเชือ้โรค 
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 ออกกฎหมายสาธารณสุขที่จําเปน เพือ่
ปกปองสขุภาพของคนในชุมชนและ
ประชาชนโดยทั่วไป 

 
 การควบคมุสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
มลพิษตาง ๆ ในอากาศ ดนิ และน้ํา 

 
 การประปา  ประกันการมีน้าํดืม่น้ําใช
ที่ปลอดภยัอยางพอเพียง 

 
 การสุขาภบิาล ใหมกีารกําจัดขยะของ
เสีย และสิ่งปฏิกูลตาง ๆ เพื่อให
ส่ิงแวดลอมดูสะอาดสวยงาม และมี
ความปลอดภัย 
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15. เมื่อเจ็บปวย ประชาชนตองไดรบัการดูแลอยาง
เหมาะสม อยางด ีทนัตอเหตุการณ และอยางมีศักดิ์ศร ี
บริการทางการแพทยซ่ึงสวนใหญใหในสถานบริการ
ระดับตาง ๆ ตองมีความสมดุลระหวางการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การรกัษาพยาบาล และการ
ฟนฟูสมรรถภาพ 

 
16. บริการดานสุขภาพ ซ่ึงรวมถงึบริการทางการแพทย

และบริการดานสาธารณสุข เปนงานบริการสังคมที่
มุงเนนผลประโยชนที่จะตกแกประชาชนเปนหลักและ
เปนประการสําคญั 

 
17. ผูใหบริการสุขภาพ ตองเปนผูที่มีความรบัผิดชอบสูง 

สุดตอสังคม ตอประชาชนโดยทั่วไป โดยไมเลือกชั้น
วรรณะ หรือฐานะในแงมุมใด ๆ ไมวาจะรวยหรอืจน 
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หรือมาจากถิ่นฐานใด เปนบรกิารเพือ่มนุษยธรรมและ
ความเปนมนุษยอยางแทจริง 

 
18. ผูใหบริการสุขภาพ ตองไดรับการฝกฝนใหเปนผูทีม่ี

มนุษยธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอยางแทจริงใน
การประกอบอาชีพดานการแพทย และการสาธารณสุข 

 
19. การใหการศึกษามีบทบาทที่สําคัญมากตอการสงเสริม

และสนับสนุนใหประชาชนโดยทั่วไปมสุีขภาพที่ดี 
 

- ใหประชาชนมีความเขาใจในธรรมชาติของ
ตนเอง การมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมอยางมีความ
สมดุล 

 
- มีความเขาใจในสิ่งแวดลอม ทัง้ในดานกายภาพ 

ชีวภาพ สังคม และจติวิญญาณ 
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- มีความรูและความเขาใจในการปรับตนเองให

เขากับสิ่งแวดลอมเหลานั้นไดอยางเหมาะสม
และสมดุล ทั้งดานกายภาพและสังคม 

 
- มีความรู ความเขาใจในการดูแลตนเอง (Self-

care) และรักษาตนเองเมือ่มีความจําเปน  รูวา
เมื่อไรจะตองพึ่งบริการดานสุขภาพ 

 
- มีความรู ความเขาใจ ในบริการสุขภาพที่มีอยู 

สถานที่ ลกัษณะของบริการ และเวลาของการ
ใหบริการ 

 
- เขาใจในบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ

ของผูใหบริการประเภทตางๆ ทั้งในและนอก
สถานบริการ 
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- เขาใจในสทิธิของตนเองตอการไดรับบริการที่ดี 

มีคุณภาพ  อยางเหมาะสมและมีศักดิ์ศร ีและ
เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในฐานะผูรับ 
บริการ 

 
20.  การศึกษาของประชาชนในแงมุมตาง ๆ ดังกลาว 

นอกจากจะเปนความรับผดิชอบของฝายสุขภาพ 
(Health Sector) แลว   ถาจะใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางแทจริง จะตองผสมผสานเขาไปใน
ระบบการศึกษาทุกระดับดวย    ฝายสุขภาพและฝาย
การศึกษา (Education Sector) จะตองรวมมือกันอยาง
ใกลชิด ประสานงานเปนอันหนึ่งอนัเดยีวกันในเปา 
หมายรวม คือ การมสุีขภาพที่ดีของประชาชน  ถอืวา
การสงเสรมิสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี เปน
หนาที่และความรับผิดชอบขัน้พื้นฐานของทัง้สองฝาย 
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21. การพัฒนาสุขภาพ สวนหนึ่งเปนความรับผิดชอบของ

ประชาชนเอง และอกีสวนหนึ่งเปนความรับผดิชอบ
ของรัฐที่จะตองเขามาดูแล 

 
22. รัฐจะตองจัดใหมีบริการที่มีคณุภาพ  ผูใหบริการทีม่ี

คุณธรรม  ประชาชนทุกคนเขาถึงไดโดยไมมีขอจํากัด
ในดานปรมิาณ สถานที่ ฐานะทางเศรษฐกิจและทาง
จิตวิทยาสงัคม (ความเหลื่อมล้าํต่ําสูงในสังคม) 

 
23. ทั้งหลายทัง้ปวงเปนเรื่องของจติสํานึกเปนสวนใหญ

ดวย  จิตสํานึกของรฐั   ผูใหบริการและผูรับบริการ 
รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปดวย 

 
24. การประเมนิผลความสําเร็จในดานการพัฒนาสุขภาพ 

ตามเปาหมาย เมืองไทยสุขภาพดี คงตองเนน 
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- การประเมนิความเจ็บปวยจากโรคตาง ๆ ใน

ประชากรในชุมชน นอกเหนอืจากการวดัอัตรา
การตาย ซ่ึงขอมูลที่ไดสวนมากมาจากสถาน
บริการ 

 
- การวดัอัตราความพกิลพิการของประชาชนที่มี

ในชุมชน 
 

- การวดัภาระของโรค (Disease burden) ที่จะมี
ผลกระทบทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม 

 
- การประเมนิการลดปญหาในดานจิต และการ

สงเสริมสขุภาพจิต ซ่ึงเปนงานที่จะตองพัฒนา
อีกมาก 
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- การพัฒนาของเด็กและวัยรุน ทั้งในดานรางกาย 
มันสมอง สติปญญา ความเฉลียวฉลาด และ
ศักยภาพของการมชีวีิตอยูในสงัคมไดอยางมี
ความสุข มีความสมดุล 

 
- การประเมนิผลการลดอัตราการตายของเด็ก 

และของมารดายงัมีความสําคญั  อตัราการตาย
ทั้ง 2 ประการนีเ้ปนดัชนชีี้วัดความกาวหนาของ
การพัฒนาโดยทั่วไปดวย 

 
- การประเมนิผลในดานอาหารและโภชนาการ 

นับวามีความสําคญัอยางยิ่ง เปนการบงชีถ้ึง
ความสําเรจ็หรือลมเหลวในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศ 
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- การประเมนิผลกระทบของการพัฒนาสขุภาพตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดานอื่น ๆ   การ
ลดความยากจน สังคมที่มีความสงบเรยีบรอย
และความปลอดภยั ประชาชนมีความมั่งคั่งตาม
อัตภาพและฐานะ และมีสุขภาพจิต สุขภาพ
สังคมที่ด ี

 
25.  อีกประการที่มีความสําคัญตอการกําหนดแนวทางและ

หนทางไปสูความสําเร็จในการพัฒนาสุขภาพในวัน
ขางหนา คอืแนวคิดที่วา เมื่อปญหาลดนอยลง ๆ  การ
วางแผน การดําเนินงาน และการประเมนิผล ตองการ
ความลึกซึง้และความชาญฉลาดมากยิง่ ๆ ขึ้น 

 
26.  ทั้งนีเ้พราะการเอา Health Determinants และ Health 

Risks เขามาเปนพืน้ฐานสาํคัญในการวางแผนและการ
ดําเนินงาน ดงัที่กลาวมาแลวในขอ 12  ขางตน  เปน
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เรือ่งที่ตองการขอมูลที่ละเอียดออนมากยิง่ขึ้น การ
วางแผนตองลึกซึ้งและการวัดผลก็จะยากมากยิ่งขึน้
ดวย 

 
27.  การวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล ตอง

อาศัยความคิดและสติปญญาจากหลายฝายหลาย
วิชาชีพ มคีวามรดักมุ มีความชัดเจน (Strategic) อยาง
แทจริง มปีระสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด  

 
28. บทบาทขององคการอนามัยโลกในการสงเสริม

ประเทศทีม่ีความเจรญิ มีขดีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
พ่ึงตนเองได เชนประเทศไทยใหบรรลุเปาหมายของ
เมืองไทยสุขภาพด ี
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- ใหความรูในรูปของเอกสารขอมูลจากทีต่าง ๆ 
ทั่วโลก เปนเรือ่งประสบการณ แนวคดิ และ
เทคโนโลยี 

 
- ใหความชวยเหลือในรูปของผูเชี่ยวชาญ จาก

องคการเองหรือประสานงานจากที่ตาง ๆ  
 

- ชวยเหลอืในรูปของการประสานงานในการ
กําหนดนโยบาย   ยทุธศาสตรและแผนงาน และ
ในการตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้ง
การกําหนดวิธีการและการรวบรวมขอมลูตาง ๆ 
ที่จําเปน 

 
- สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน

ความรวมมือระหวางประเทศ รวมทั้งการ
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แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และประสบการณ
ระหวางประเทศ 

 
- จัดและอํานวยความสะดวกใหมีการกําหนด

นโยบาย ยทุธศาสตร และแผนงานรวมกนัใน
ระดับภูมภิาคและนานาชาต ิซ่ึงเปนสวนสําคัญ
ของการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 

 
- ชวยในการจัดหาทรพัยากรที่จาํเปน (รวมทั้ง

เงินทนุ) สําหรับการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมาย    

 
29. ประเทศไทยนับวามคีวามเจรญิมากที่สุดในภูมิภาคใน

ดานการแพทยและสาธารณสขุ ดังนั้น ความรวมมอื
จากองคการอนามัยโลกดังกลาวขางตนอาจจะไมมี
ความจําเปน 
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30. ประสบการณในการพัฒนาสุขภาพของประเทศไทยคง

จะมีประโยชนอยางยิ่งสําหรับประเทศอืน่ ๆ จะเรียนรู
และเอาไปประยุกตใช ซ่ึงองคการอนามยัโลกคง
สามารถเขามาชวยในการเผยแพรประสบการณ
ดังกลาว 

 
31. องคการอนามัยโลกคงจะตองขอความรวมมือประเทศ

ไทยในการใช Expertise ที่มีอยูในประเทศ ในงานของ
องคการ อนัจะเปนการชวยขยายบทบาทของประเทศ
ในการสาธารณสุขระหวางประเทศ 

 
32. ส่ิงที่องคการอนามัยโลกอาจจะใหการสนับสนุน

ประเทศไทยไดอีกทางหนึง่ คอืชวยประสานความ
รวมมือในดานการพฒันาที่ตองใชแนวความคิด วิธีการ 
และเทคโนโลยีในระดับสูง 
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33.  เปนทีน่ายนิดีและภมูิใจเปนอยางยิ่งสําหรับชาวไทย

ทุกคน ที่รฐับาลมีความมุงมัน่ทีจ่ะพัฒนาประเทศใหมี
ความเจรญิกาวหนามากไปกวาเปาหมายที่ไดกําหนด
ไวใน MDG ใหประเทศไทยเปนเมืองสุขภาพดีทั้งใน
ดานเศรษฐกิจและสังคม  เปนเรื่องที่จะตองไดรับการ
สนับสนุนอยางกวางขวางทัง้ในและนอกประเทศ    
คนไทยทกุคนจะตองชวยกันผลักดันอยางเต็มที ่ทั้งทาง
กําลังสติปญญา กาํลงักาย และจิตใจ 

 
34.  ประการสาํคัญอีกอยางคอื  ความมุงมั่นของรัฐบาลที่

จะกาวออกไปมีบทบาทมากยิง่ขึ้นในชุมชนนานาชาติ
เพื่อการพฒันาประชาคมโลก  ชวยเหลอืประเทศที่
ยากจนและดอยพัฒนาในดานตาง ๆ  เปนเรือ่งที่
นาชืน่ชมเปนอยางยิง่ เปนความจําเปนสาํหรับการอยู
รวมกันอยางสันติสุขในประชาคมโลก 
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35. นับวาเปนกาวที่มีความสําคญัสําหรับการพัฒนาในวัน

ขางหนาของประเทศไทย ไมมีประเทศใดในโลกที่จะ
อยูไดอยางโดดเดี่ยว ไมพ่ึงพาใคร ความรวมมือ
ระหวางประเทศในการพัฒนาทุก ๆ ดาน นับวาเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับโลกในปจจุบันและอนาคต 

 
36. ในฐานะคนไทย ทาํงานในองคการระหวางประเทศ ก็

พรอมที่จะใหการสนบัสนุนการพัฒนาตาง ๆ ของ
ประเทศอยางเต็มที่ ในบทบาทหนาที่และความ
รับผดิชอบที่มีอยู  

 
37. ในที่สุด ขอขอบคุณรัฐบาลที่ใหโอกาสผมไดไปทํางาน

ในตําแหนงที่มีความสําคัญนี้ในดานสุขภาพระดับ
ภูมิภาค จะทําหนาทีอ่ยางดีที่สุดเพื่อประโยชนของ
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ประเทศ  เพื่อชื่อเสียงของคนไทย และประเทศไทย
โดยสวนรวม 

 
**************************** 

    


