รายงานผลการวิเคราะหและแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)
ตัวชี้วัด F2: การดําเนินงานการสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ
จากสถานการณเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 จนถึงปจจุบนั ไดสงผลกระทบตอการดําเนินงานดานตางประเทศเปนอยางมาก กระทรวงสาธารณสุข
ไดมีคําสัง่ หามขาราชการในสังกัดเดินทางออกนอกประเทศ และงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวตางๆ ทําใหกิจกรรมดานความรวมมือระหวางประเทศตางๆ เชน การเดินทางไปเขา
รวมการประชุมประจําป การจัดประชุมเตรียมการ การผลักดันวาระที่เกี่ยวของ ฯลฯ ไดรบั ผลกระทบเปนอยางมาก
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) จึงปรับแผนปฏิบัติการของตัวชี้วัดการดําเนินงานการสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ COVID-19 ในปจจุบัน และเพื่อใหงานความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัยไมหยุดนิ่ง มีการติดตาม รายงาน และแจงความคืบหนาตอกรมอ
นามัยและกระทรวงสาธารณสุขได
จากสถานการณของการขับเคลือ่ นการดําเนินงานของเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทีผ่ านมาจนถึงปจจุบนั นัน้ ทําใหเห็น
ถึงความตองการของทั้งผูปฏิบัตงิ าน (ศรป.) และผูมีสวนไดสวนเสีย (หนวยงานวิชาการของกรมอนามัยและหนวยงานอื่นๆ ภายใตกระทรวงสาธารณสุข) ศรป. จึงนําขอมูลดังกลาวมา
ทําการวิเคราะหชองวางของระบบที่เปนอยูปจจุบัน และจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ เพื่อการพัฒนาในอนาคตตอไป ทั้งนี้ การดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ
ภายใตกรอบตางๆ สามารถแบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ความรวมมือระดับโลก
a. องคการอนามัยโลก (WHO) มีการประชุมที่สําคัญ เชน การประชุมสมัชชาอนามัยโลก การประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก ฯลฯ
b. หนวยงานภายใตสหประชาชาติ (UN Agencies เชน UNICEF, UNFPA)
2. ความรวมมือระดับทวิภาคี เชน
a. ไทย – จีน ปจจุบันกรมอนามัยมีความรวมมือไทย - จีนดานสงเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กและดานอนามัยสิ่งแวดลอม
b. ไทย – ลาว ปจจุบนั กรมอนามัยมีแผนปฏิบัติการรวมดานสงเสริมสุขภาพและสิ่งแวดลอม ไทย-ลาว
c. ไทย – เมียนมา ปจจุบันกรมอนามัยมีรางแผนความรวมมือเพื่อการพัฒนาไทย – เมียนมา ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565)
3. ความรวมมือระดับภูมิภาค (อาเซียน)
a. กรมอนามัยและศรป. ทําหนาที่เปนเลขานุการและผูประสานงานหลักของ ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle

รอบ 6 เดือนแรก
ประเด็นการวิเคราะหความตองการ

สถานการณปจจุบัน

ขอเสนอแนะ

ความรอบรูดานวิชาการของนัก
วิเทศสัมพันธ
เนื้องานไมไดรับการตอยอดจาก
หนวยงานวิชาการ เนื่องจากเปลี่ยน
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ประเทศไทยตองจัดการ
ประชุม/หารือ

ผูปฏิบัตงิ านไมใชนักวิชาการ แตเปนนักวิเทศสัมพันธ จึงไมมีเนือ้ หา
วิชาการที่พรอมใหขอคิดเห็น
หลายหนวยงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ จะทําใหงานดาน
ตางประเทศไมไดรบั การตอยอด

- นักวิเทศสัมพันธตองเกาะติดสถานการณปจ จุบนั ของแตละประเด็น
- หาเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นวิชาการ
- นักวิเทศสัมพันธตองมีฐานองคความรูที่ถูกตองและสามารถ
ถายทอดใหแกผูรับผิดชอบรายใหมได

นักวิชาการที่รับผิดชอบยังไมสามารถเชื่อมโยงประเด็นหลัก เนือ้ หา
และสิ่งทีต่ องทําในกิจกรรมหลักได เนื่องจากขาดองคความรูที่จะ
เชื่อมโยงงานของหนวยงานกับ ASEAN

- นักวิเทศสัมพันธตองมีความองคความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑการจัด
กิจกรรม และใหความรูที่ถูกตองเพื่อใหหนวยงานผลักดันใหกิจกรรม
ที่รับผิดชอบเกิดขึ้นจริงตอไป

สถานการณปจจุบัน

ขอเสนอแนะ

รอบ 6 เดือนหลัง

ประเด็นการวิเคราะหความตองการ

การสนับสนุนการดําเนินงานภายใต ไมสามารถเดินทางไปประชุมตางประเทศ หรือไมสามารถจัดการ
สถานการณ COVID-19
ประชุมที่เกี่ยวของได

- จัดหรือเขารวมการประชุมในรูปแบบ Teleconference (หาก
เจาภาพจัดใหมี) และติดตามการดําเนินงานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส

ความรูที่นํามาใช
- แผนงาน ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyles
- ขอมูลการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 73 (73rd World Health Assembly: WHA73)
- ขอมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลกสมัยที่ 146 (146th Executive Board: EB146)
- ขอมูลเกี่ยวกับการประชุม Nairobi Summit on ICPD25
- แผนความรวมมือ/MOU ไทย-เมียนมา ไทย-ลาว ไทยจีน
- ขอมูลการประชุม Senior Official’s Meeting on Health Development (SOMHD)
- ขอมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลกระดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Regional Committee)

ขอเสนอเชิงนโยบาย
- ดานการดําเนินการถือวาไมมีขอเสนอเชิงนโยบายเนื่องจากเปนการดําเนินงานเฉพาะใน ศรป. แตขอเสนอเชิงนโยบายตอกรม/กระทรวง สามารถไดมาจากผลการประชุม
ภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย/กระทรวง เพื่อถายทอดไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการปฏิบัติตอไป
มาตรการที่กําหนด
จากประเด็นปญหาที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาการทําหนาทีส่ นับสนุนการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศยังไดรับความคาดหวังจากหนวยงานภายนอก ในการทําหนาที่
วิชาการอยางเต็มตัว พรอมดวยทักษะดานภาษาในการติดตอสือ่ สารกับทีม/คณะทํางานตางชาติ ศรป. จึงกําหนดทิศทางในแผน/แนวทางปฏิบัติ ไวดังนี้
1. จัดทําแผนการเดินทางไปราชการตางประเทศ เพื่อใหสามารถเขารวมการประชุมในกรอบความรวมมือระหวางประเทศที่จําเปนไดอยางไมขาดตกบกพรอง และไมตองขอ
งบประมาณเพิ่มเติมจากภายนอก
2. สรางเครือขายนักวิชาการที่ดูแลงานดานตางประเทศของแตละหนวยงานใหเขมแข็ง โดยสรางกลุม Line เพื่อติดตอและประสานขอมูลไดอยางรวดเร็ว และใหขอเสนอแนะ
เพื่อประกอบการตัดสินใจไดอยางทันทวงที
3. จัดประชุมเตรียมการเพื่อติดตามขอมูลในทุกๆ กิจกรรมภายใตความรวมมือตางๆ เพื่อใหสามารถติดตามความคืบหนาไดทันการ และมีขอมูลที่เปนปจจุบันพรอมสําหรับการ
เขารวมการประชุม
4. พัฒนาบทบาท จากการทําหนาที่เชิงรับ ที่รอใหหนวยงานเปนผูเ ริ่มตนกอน โดยพัฒนาเปนผูริเริ่ม และกระตุนใหการทํางานเปนไปตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความลาชา และสรางความลําบากในชวงที่ใกลกับการประชุมใหญ โดย ศรป. จําเปนตองทํางานเชิงรุกมากขึ้น และประสานขอมูลที่ฉับไวยิ่งขึ้น เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกนักวิชาการเจาของประเด็น
5. เนนย้ําใหทุกหนวยงานทีไ่ ปเขารวมการประชุมภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ตองจัดทํารายงาน One-page เพื่อเปนขอมูลทีจ่ ดั เก็บในระบบฐานขอมูลของศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ และจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายตอกรมอนามัย/กระทรวงฯ ตอไป

แผนการดําเนินงานการสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ
รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)
ระยะเวลา
เมษายน 2563

กิจกรรม
1) การประชุมประจําเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ
2) ปรับแผนปฏิบัติการเนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
COVID-19

พฤษภาคม 2563

1) การประชุมประจําเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ
2) การติดตามผลการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่
73 รูปแบบ Teleconference
3) การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณดานการปองกัน
และควบคุมโรค COVID-19 ระหวางกระทรวง
สาธารณสุขไทย – สํานักงานสาธารณสุขมณฑลชางซี
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผานระบบ Teleconference
1) การประชุมประจําเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ
2) การประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน
ตางประเทศ
3) การประชุมเตรียมการสําหรับการประชุม ASEAN
Health Cluster 1 (หากประเทศมาเลเซียซึ่งเปน
เจาภาพไมเลื่อนการประชุม)
4) เขารวมการประชุม ASEAN Health Cluster 1 (หาก
ประเทศมาเลเซียซึ่งเปนเจาภาพไมเลื่อนการประชุม)

มิถุนายน 2563

กรกฎาคม 2563

1) การประชุมประจําเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ













ผลผลิต (Output)
แนวทางการดําเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน
ทิศทางและขอมูลสถานการณการดําเนินงานดาน
ตางประเทศของกรมอนามัย

หลักฐาน
 รายงานการประชุมประจําเดือนของ ศรป. นํา
ขึ้นเว็บไซต
 แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง

แนวทางการดําเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน
ทิศทางและขอมูลสถานการณการดําเนินงานดาน
ตางประเทศของกรมอนามัย
จัดความรวมมือระหวางประเทศเพื่อตอบสนองตอเหตุการณ
ปจจุบัน

 รายงานการประชุมประจําเดือนของ ศรป. นํา

แนวทางการดําเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน
ทิศทางและขอมูลสถานการณการดําเนินงานดาน
ตางประเทศของกรมอนามัย
ขอเสนอเชิงนโยบาย และประเด็นความรู
ผูแทนกรมอนามัยเขารวมการประชุมไดตามกําหนดการที่
วางไว

 แนวทางการดําเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน

ขึ้นเว็บไซต
 สรุปผลการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73
รูปแบบ Teleconference
 จดหมายเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปผลและ
ถอดบทเรียนจากการประชุม
 รายงานการประชุมประจําเดือนของ ศรป. นํา

ขึ้นเว็บไซต

 รายงานการประชุมคณะกรรมการความรวมมือ

ดานตางประเทศ
 รายงานการประชุมเตรียมการสําหรับการ
ประชุม ASEAN Health Cluster 1
 เอกสารการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ
 ขอเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และประเด็น
ความรู
 รายงานการประชุมประจําเดือนของ ศรป. นํา
ขึ้นเว็บไซต

ระยะเวลา
สิงหาคม 2563

กิจกรรม
1) การประชุมประจําเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ
2) การประชุมคณะกรรมการความรวมมือดาน
ตางประเทศ
3) การประชุมเตรียมการสําหรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลกระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Regional Committee) (หาก
ประเทศไทยซึ่งเปนเจาภาพไมเลื่อนจัดการประชุม)
4) ประเมินความพึงพอใจของผูมีสว นไดสวนเสียดานการ
ดําเนินการระหวางประเทศของกรมอนามัย









ผลผลิต (Output)
แนวทางการดําเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน
รายงานผลการวิเคราะหขอมูลและความรู
รายการขอมูลและความรูที่นํามาใช
Intervention
ขอเสนอเชิงนโยบาย และประเด็นความรู
ผูแทนกรมอนามัยเขารวมการประชุมไดตามกําหนดการที่วาง
ไว
ทิศทางและขอมูลสถานการณการดําเนินงานดานตางประเทศ
ของกรมอนามัย

กันยายน 2563

1) การประชุมประจําเดือนของศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ

Outcome รอบ 6
เดือนหลัง

1. มีขอเสนอเชิงนโยบายตอกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข
2. ผูแทนกรมอนามัยมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
3. มีรายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) ของการประชุมระหวางประเทศแตละรายการ ภายใตสภาวะ COVID-19



แนวทางการดําเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน

หลักฐาน
 รายงานการประชุมประจําเดือนของ ศรป. นํา
ขึ้นเว็บไซต
 รายงานการประชุมคณะกรรมการความรวมมือ
ดานตางประเทศ
 รายงานการประชุมเตรียมการสําหรับการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัย
โลกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Regional Committee)
 เอกสารการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ
 ขอเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และประเด็น
ความรู
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสีย
 รายงานการประชุมประจําเดือนของ ศรป. นํา
ขึ้นเว็บไซต

หมายเหตุ: ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป จะตองมีกิจกรรมดําเนินการ การเตรียมขอมูล และขอเสนอในที่ประชุม ศรป. ในวาระการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตัวชี้วัด

