
สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำป 2565-2566 

ระหวางวันที่ 21 - 22 กันยายน 2564 
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ช้ัน 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปสาระสำคญัของการประชุม ดังนี ้

เก่ียวกับการประชุม 

ผูกลาวเปดการประชุม นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

วัตถุประสงคของการประชุม  เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และพัฒนางานดานตางประเทศของกรมอนามัย 

มีการแลกเปลี่ยนขอมูลการดำเนินงานดานตางประเทศ ระหวางหนวยงานในสังกัด อันเปนประโยชนในการพัฒนา 

งานดานตางประเทศของกรมอนามัยใหดีย่ิงข้ึน 

กลุมเปาหมาย ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนจาก 12 หนวยงาน ที่เปนคณะกรรมการดำเนินงานความรวมมือ
ระหวางประเทศ กรมอนามัย จำนวนทั้งสิ้น 25 คน 

สาระสำคัญของการประชุม 

1.นางสาวนัยนา ใช เที ยมวงศ  ผู อำนวยการศูนยความรวมมื อระหว างประเทศ นำเสนอผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 2564 เชน ผลงานตามแผนปฏิบัติการ ป 2564 
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร/ภารกิจสนับสนุนหนวยงานกรมอนามัยในการประชุมระหวางประเทศตางๆ  

1.1. กรมอนามัยเขารวมการประชุมระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือ 
- กรมอนามัยได เขารวมประชุม 6th Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy 
Lifestyle  วันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ในฐานะเลขานุการASEAN Health Cluster 1 ซึ่งไดเปน 1 เปนหัวหนา
คณะผูแทนไทยเขารวมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ประเด็นสุขภาพ 7 ประเด็น 
- กรมอนามัยไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 3 วาระ ไดแก  Maternal, infant and young child 
nutrition, รายงานความคืบหนาการดำเนินงานเรื่อง Reproductive health และ Health and the 
environment ซึ่งแพทยหญิงฐิติภรณ ตวงรัตนานนท นายแพทยชำนาญการ สำนักสงเสริมสุขภาพ เปน
ผูแทนในการเขารวมการประชุมสืบเน่ืองของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 (Resumed 
WHA73) วันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2563 
- สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามยัโลก สมัยที่ 148 วันที่ 18 –26 มกราคม 2564 
ผานระบบ Video Conference 

       - โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 (2 ครั้ง) 
1.2 ความกาวหนาการดำเนินงานความรวมมือระดับโลกและพหุภาคี  

- ศรป. ไดติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานระดับโลก อาทิ WHO, UNFPA, UNICE ซึ่ง WHO  
 ไดจัดทำ WHO  

 
1.3 การจัดทำเอกสารสรุป DOH’s Response on COVID-19 โดยศรป. จัดทำรูปเลมภาษาไทย - อังกฤษ ไฟล E-
Book และจัดพิมพ 



  - ศรป. ไดจัดทำคูมือการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงาน
  วิชาการ ณ ตางประเทศ เพื่อใหอำนวยความสะดวกและเสริมสรางความเขาใจใหแกบุคลากรใน 
  สังกัดกรมอนามัย ไดอยางถูกตอง ตามระเบียบ 

  1.4 ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร / ภารกิจสนับสนุนหนวยงานกรมอนามัยในการประชุมระหวางประเทศ 
  - โครงการ Save Birth for All ภายใตความรวมมือระหวางกรมอนามัย กับ UNFPA 
  - การเขารวม และประสานงานการเขาเย่ียมคารวะผูบริหารกรมอนามัยของผูแทนองคการระหวางประเทศ 
  สนับสนุนหนวยงานวิชาการดานงานตางประเทศ 

  - สนับสนุนสำนักโภชนาการในการจัดทำสคริปตฉบับแปลเพื่อนำเสนอในการประชุมจีน – อาเซียนวาดวย
  ความรวมมือดานสาธารณสุข ครั้งที่ 3: สูเสนทางสายไหมดานสุขภาพ การประชุมยอยเกี่ยวกับความ 
  ปลอดภัยดานอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
  - สนับสนุนการจัดทำสคริปตสำหรับการนำเสนอเรื่อง Strategy Responding to COVID-19: Health 
  Literacy Promotion and Prevention Measures through citizen engagement and multi- 
  sectoral cooperation, Thailand’s success on fighting COVID-19” ในการประชุม AHLA 2020 
  Webinar: The Public Participation in the COVID-19, One Year เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 
  - ประชุมวิชาการสงเสริมสุภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รายการ 

1.5 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดปฏิบัติราชการ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 2564 (3 
ตัวช้ีวัด)นโยบายสำคัญ เรงดวน ยุทธศาสตร ภารกิจหลักกรมอนามัย และภารกิจหลักสายวิชาการ (Core Function) 
  1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหนาที่ในดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับในระดับ
  นานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ 
  1.41 จำนวนกรอบความรวมมือและบันทึกขอตกลงรวมกัน (เรื่อง) 
  1.43  ระดับความพงึพอใจของบคุลากรทีม่ีตอการโครงการการพัฒนาบุคลากรเพือ่ตอบสนองการ 
  ดำเนินงานดานการพัฒนาการอภิบาลระบบดานการสงเสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอมในมิติ 
  ตางประเทศ 
1.6 ผลการดำเนินงาน ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2564     

  -การอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนามือ
  อาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 (2 ครั้ง) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย ดานตางประเทศ
  จำนวน 2 รุน 

  -มีการอบรม Journal Club ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 ครั้ง 
  -มีการสนับสนุนการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศในกรอบความรวมมือตางๆ  
  -เอกสารการสรุปผลการดำเนินงานสำคัญของกรมอนามัย หนังสือ DOH’ Response to the First Wava 
  of covid-19 Pandemic: Thailand Experience จัดทำโดย ศรป. จำนวน 2 รูปแบบ อาทิ แบบรูปเลม 
  และแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) มี 2 ภาษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ     
  -มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานความรวมมือระหวางประเทศ จำนวน 1 ระบบ 
  -มีการจัดคูมือการลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอผลงานวิชาการ 
  ณ ตางประเทศ จำนวน 1 เลม 
          

2.เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566”  นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย และการเสนอโครงการสำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 และความสอดคลอง
แผนปฏิบั ติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 กับแผนปฏิบั ติการกรมอนามัย  



ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรยายโดยวาทีรอยตรีสมพร สมทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  
กองแผนงาน ซึ่งแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับภารกิจงานดานตางประเทศ มีดังน้ี 

2.1 อธิบดีกรมอนามัยใหนโยบาย 2 เรง 3 ยก เพื่อการขับเคลื่อนกรมอนามัย และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกรม
อนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 และการนำเสนอโครงการสำคัญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 9 ขอ 
2.2 แผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น 
หนวยงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) มีดังน้ี 

2.1.1 ศรป. ขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมาย ในประเด็นที่ 13 การพัฒนาและขับเคลื่อนดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ในเวทีสากล 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มแีผนงาน/โครงการระดับกระทรวงสาธารณสุข ภายใตแผนงานที่ 11 สำคัญตาม
แผนปฏิบัติราชการกรมอนามัย  
 - แผนงานที่ 13 การพัฒนาและขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอมในเวทีสากล มีเปาหมาย 3 ขอ ไดแก  
  1. ประเทศไทยมีบทบาทนาในดานการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับในระดับ
  นานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ 
  2. มีการบูรณาการความรวมมือในการอภิบาลระบบดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในมิติ 
  ตางประเทศ ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศที่มีเอกภาพ มีการดาเนินงานและพัฒนาความรวมมือตอกัน 
  3.บุคลากรมีศักยภาพ ระบบงานมีประสิทธิภาพ มีคลังขอมูลการสงเสริมสุขภาพและอนามัย 
  สิ่งแวดลอมดานตางประเทศที่มีคุณภาพ เพื่อการตัดสินใจทางการดานนโยบายและการบริหารงาน 
2.3 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ กรมอนามัย มี 3 ประเด็น ดังตอไปน้ี    

- มีแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย (7 + Plus) 
- ยุทธศาสตรฯ กรมอนามัย (ป 66-70) 
- แผนปฏิบติัราชการกรมอนามัยปงบประมาณ พ.ศ.2566-25670 (5 ป) 

2.4 การเช่ือมโยงยุทธศาสตรกรมอนามัย ตอแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มี  16 แผน 34 เปาหมายยอย  
ซึ่งศูนยความรวมมือระหวางประเทศกรมอนามัยอยูภายใตแผน ดังน้ี 

- แผนแมบทฯประเด็น (02) การตางประเทศ 
- แผนแมบทยอย : 2.3 การพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ 
- เปาหมาย 020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถ

มีบทบาทเชิงรุกในการรวมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน 

      2.5 ราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) 
กรมอนามัย ดานตางประเทศ ไดแก 

- ป.1 : นโยบายสาธารณะ กฎหมาย ยุทธศาสตรและขอตกลงความรวมมือดานการสงเสริมสุขภาพ 
 และอนามัยสิ่ งแวดลอมที่ บู รณาการ ขับเคลื่ อนทุ กมิ ติ  ระหวางประเทศ ภายในประเทศ  
แผนปฏิบัติการ ป 65 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566   
ประกอบดวย 1 ตัวช้ีวัด 1 กลยุทธ  3 มาตรการ ซึ่งมีโครงการสำคัญ 1 โครงการ คือโครงพัฒนาการ
ดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมดานการตางประเทศของกรมอนามัยสูการเปน 

 
3.เรื่องยุทธศาสตรสขุภาพโลก และความเช่ือมโยงกับงานตางประเทศ และหัวขอการบรรยายอื่นๆ รวมถึงมีการนำเสนอผลการ
ดำเนินงานดานตางประเทศของผูแทนจากหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย เพื่อใหทราบถึงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2565-2566 แผนการเดินทางไปราชการตางประเทศ (งบรายจายอื่น) และยุทธศาสตร



สุขภาพโลก เพื่อเปนขอมูลในการดำเนินงานรวมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานในการดำเนินงานดาน
ตางประเทศรวมกัน ซึ่งนางสาวปนอนงค เครือซา ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและ
ประสานความรวมมือ บรรยายเกี่ยวกับความเช่ือมโยงยุทธศาสตรสุขภาพโลกกับงานตางประเทศของกรมอนามัย ดังน้ี 

3.1การเช่ือมโยงยุทธศาสตรดานตางประเทศ 
3.1.1 งานดานตางประเทศจะอยูภายใต ประเด็นที่ “2 การตางประเทศ” ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และเปาหมายที่เกี่ยวของถึง “020301 ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 
ในทุกมิติและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการรวมกำหนดมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน” (ยุทธศาสตร
สุขภาพโลกที่ 1,2 และ 3) 
3.1.2 งานดานตางประเทศประเด็นที่ สอดคลอง กับประเด็นยุทธศาสตรกรมอนามัย   
ซึ่งเปนประเด็นที่  5 ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มี  สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล และ 
แผนยอย 13 การขับเคลื่อนดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดลอม ในเวทีสากล 
(ยุทธศาสตรสุขภาพโลกที่ 2 และ 5) 

 3.1.3 ยุทธศาสตรสุขภาพโลก พ.ศ. 2564 – 2570  (Thailand Global Health Strategic 
  Framework) แบงออกเปน 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

 - ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 การสงเสรมิความ มั่นคงดานสุขภาพ /แผนงานสำคัญ การจัดการความ
 เสี่ยงและลดผลกระทบตอสุขภาพ จากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (7 กิจกรรมหลัก) 

   - ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมบทบาทนา ภาพลักษณ และความรับผิดชอบ /แผนงานสำคัญ 
   การสรางเสริมสุขภาพในทุกชวงวัย (3 กิจกรรมหลัก) 
   - ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3 การเสริมสรางความสอดคลองของนโยบายสาธารณะ และนโยบาย
   สุขภาพทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ  /แผนงานสำคัญ การสงเสริมและผลักดัน  
   การดำเนินงานตามพันธกรณีระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ( 1 กิจกรรมหลัก) 
   - ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4 การยกระดับ เสริมสรางระบบสุขภาพใหสามารถปรับตัวตอสิ่งกดดัน
   ภายนอกและฟนกลับมาใหบริการ ไดตามปกติและเปนธรรม 

  - ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพบุคลากร และองคกรใหมีสมรรถนะและขีด 

  ความสามารถสูงมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี/ แผนงานสำคัญ การพัฒนาขีด 

  สมรรถนะของบุคลากรและองคกรใหสามารถดำเนินงานดานสุขภาพโลกของไทยไดอยางตอเน่ือง 

  (4 กิจกรรมหลัก) และการพัฒนาฐานขอมูลดานสุขภาพโลกที่สามารถเขาถึงและใชประโยชนได  

  (3 กิจกรรมหลัก) 

3.2 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีโครงการสำคัญ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาการดำเนินงานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมดานการตางประเทศของกรมอนามัยสูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงตาม
มาตรฐานสากล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 3 เปาหมาย และ 4 วัตถุประสงค ดังน้ี 
  เปาหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
  3.2.1 ประเทศไทยมีบทบาทนำในดานการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับใน
  ระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ ภายใตยุทธศาสตรสุขภาพโลกที่ 2 
  3.2.2 มีการบูรณาการความรวมมือในการอภิบาลระบบดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
  สิ่งแวดลอมในมิติตางประเทศ ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศที่มเีอกภาพ มีการดำเนินงาน
  และพัฒนาความรวมมือตอกัน ภายใตยุทธศาสตรสุขภาพโลกที่ 2 



  3.2.3 ประเทศไทยมบีทบาทนำในดานการสงเสริมสขุภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอมเปนที่ยอมรับใน
  ระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ ภายใตยุทธศาสตรสุขภาพโลกที่ 5 
  วัตถุประสงค 
  3.2.4 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานดานตางประเทศของกรมอนามัยมุงสูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะ
  สูงตามมาตรฐานสากล 
  3.2.5 เพื่อพัฒนาการบุคลากรใหมีศักยภาพดานตางประเทศในงานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
  สิ่งแวดลอม 
  3.2.6 เพื่อพัฒนายุทธศาสตรดานตางประเทศ กรมอนามัย 
  3.2.7 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 
 
3.3 แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2565-2566 ซึ่งมีโครงการสำคัญ 1 โครงการ คือ โครงพัฒนาการ
ดำเนินงานสงเสรมิสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมดานการตางประเทศของกรมอนามยัสูการเปนองคกรทีม่ีสมรรถนะ
สูงตามมาตรฐานสากล โดยโครงการในปงบประมาณ 2565 ไดกำหนดวัตถุประสงค 4 วัตถุประสงค ภายใตโครงการ
หลักมีกิจกรรมสำคัญ 5 กิจกรรมสำคัญ และ 13 กิจกรรมยอย และโครงการ ฯ ประจำปงบประมาณ 2566 มีแผนการ
ปฏิบัติการ ภายใตโครงการหลักมีกิจกรรมสำคัญ 4 กิจกรรมสำคัญ 

3.4 สรุปคำขอคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 งบรายจายอื่น 
รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว  ประกอบดวย งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 
12,283,405 บาท  32 โครงการ 12 หนวยงาน  

 
4. . ความรวมมือระหวางประเทศในระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย โดยนายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธ
ปฏิบัติการ นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ และนางสาวมนสินี น้ำจันทรนักวิเทศสัมพันธ
ปฏิบัติการ บรรยายเรื่องกับความรวมมือระหวางประเทศในระดับตาง ๆ โดยความรวมมือระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับ 
กรมอนามัย แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี   

4.1 ความรวมมือดานสาธารณสุขระดับโลก และพหุภาคีที่สำคัญ เชน ความรวมมือภายใตกรอบ WHO, 
UNFPA, UNICEF, APEC, PPD, PCC, และการประชุมสมัชชาอนามัยโลก WHA เปนตน 
4.2 ความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางประเทศระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งแบงประเด็นตาม Health Cluster 
จำนวน 4 Cluster ไดแก 

4.2.1 ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle ซึ่งกรมอนามัยเปนเลขานุการ 
Cluster และประเด็นที่ เกี่ยวของหลักๆ ไดแก Health Priority 1: Prevention and Control of 
NCDs (สำนักสงเสริมสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักโภชนาการ), Health Priority 6: 
Promotion of Healthy and Active Ageing (สำนักอนามัยผูสูงอายุ) และHealth Priority 7: 
Promotion of Good Nutrition (สำนักโภชนาการ) 
4.2.2 ASEAN Health Cluster 2: Responding to All Hazards and Emerging Threats ประเด็น
หลักที่ กรมอนามัยรับผิดชอบ คือ Health Priority 11: Environmental Health and Health 
Impact Assessment (HIA) โดยมีหนวยงานที่ รับผิดชอบหลัก คือ สำนักอนามัยสิ่ งแวดลอม  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
4.2.3 ASEAN Health Cluster 3: Strengthening Health System and Access to Care ประเด็นหลักที่
กรมอนามัยรบัผิดชอบ คือ Health Priority 14: Health related MDGs (4, 5, 6) หนวยงานที่ดำเนินงาน
หลัก คือ สำนักสงเสริมสุขภาพ 



4.2.4 ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety ประเด็นหลักที่กรมอนามัยรับผิดชอบ คือ 

Health Priority 20: Food Safety) หนวยงานที่ดำเนินงานหลัก คือ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
 

 4.3 ผลลัพธที่นำเสนอในรอบปงบประมาณ ที่กรมอนามัยมีสวนรวม ไดแก 
4.3.1 ASEAN Leaders Declaration on the Reformulation and Production of Healthier 
Food and Beverage Options (ผลักดันโดยประเทศอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยมีสำนักโภชนาการ 
กรมอนามัย และกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหการสนับสนุน) 
- ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาเพื่อเห็นชอบใน ASEAN Summit ครั้งที่ 38 และ 39 ชวงเดือน
ตุลาคม 
4.3.2 Cluster 1: สำนักโภชนาการ กรมอนามัย เปนประเทศเจ าภาพในการจัดทำ ASEAN 
Guidelines and Minimum Standards (GMS) on the Marketing of Food and Non-
Alcoholic Beverages to Children – ปจจุบันอยูในระหวางการแจงเวียนรางเอกสารแกประเทศ
สมาชิก 
4.3.3 Cluster 1: สำนักสงเสริมสุขภาพ และสำนักโภชนาการ มีสวนรวมในการจัดทำ Draft 
Guidelines and Minimum Standards for the protection, promotion, and support of 
breastfeeding and complementary feeding – ปจจุบันอยูในระหวางการแจงเวียนรางเอกสารแก
ประเทศสมาชิก และอยูระหวางการใหขอคิดเห็นกับประเทศสมาชิก 
4.3.4 Cluster 2: สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เปนประเทศ
เจาภาพในการจัดทำ เว็บไซต ASEAN EH & HIA เพื่อใชเปนแพลตฟอรมแลกเปลี่ยนขอมูลและพัฒนา
ศักยภาพดานอนามัยสิ่งแวดลอม และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

4.4 ความรวมมือดานสาธารณสุข ระหวางประเทศระดับทวิภาคี 
4.4.1 ความรวมมือไทย – สปป. ลาว เชน แผนงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาไทย สปป. ลาว 
สาขาสาธารณสขุ  
4.4.2 ความรวมมือไทย – เมียนมา เชน MOU แผนปฏิบัติรวมระยะ 3 ป ภายใต MOU ระหวาง
กระทรวงสาธารณสุขไทยและเมียนมา และแผนงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาไทย – เมียนมาสาขา
สาธารณสุข ระยะ 3 ป (กรมอนามัยรับผิดชอบสาขาสงเสริมสุขภาพ) 
4.4.3 ความรวมมือไทย – จีน เชน MOU ความรวมมือไทย – จีนดานสงเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็ก
และดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
4.4.4 ความรวมมือไทย – มาเลเซีย เชน ความรวมมือไทย – มาเลเซีย ดานสงเสริมสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดลอม (ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา) 
4.4.5 ความรวมมือไทย – อินโดนีเซีย เชน สำนักทันตสาธารณสุข ทำ MoU กับสถาบัน Semarang 
Health Polytechnic กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย (14 มกราคม 2563)  
4.4.6 ความรวมมือไทย – อียิปต เชน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม เสนอประเด็นแลกเปลี่ยนองคความรู
หรือสนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการสวมและสิ่งปฏิกูล (25 สิงหาคม 2564) 

5.การดำเนินงานระบบฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และปฏิบัติ งานวิจัย 
ณ ตางประเทศของเจาหนาที่กรมอนามัย และระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ บรรยายโดย 
นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ และนางสาวจิราภารณ สุมต๊ิบ นักวิชาการคอมพิวเตอร ฐานขอมูระบบ
ตางประเทศ มี 2 ระบบ ไดแก  



5.1 ระบบฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษาฝกอบรมดูงานประชุมและปฏิบัติงานวิจัยนาตางประเทศของ
เจาหนาที่กรมอนามัย มีข้ันตอนการดำเนินการอนุมัติเรื่องการเดินทางไปราชการตางประเทศของเจาหนาที่ 
กรมอนามัยสามารถแบงออกเปน 6 ข้ันตอน ดังน้ี 

  5.1.1 ศรป. รับผิดชอบรับบันทึกจากผูขออนุมัติ 
  5.1.2 กลุมวิเทศสัมพันธ/กลุมยุทธศาสตร รับผิดชอบการตรวจสอบเอกสาร 
  5.1.3 ศรป.ดำเนินการจัดทำบันทึกเสนออธิบดีลงนามเซ็นเพื่อทราบ 

5.1.4 ศรป.ทำบันทึกแจงถึงหนวยงาน และลงบันทึกเว็บไซตฐานขอมูล 
5.1.5 หลังจากผูอนุมัติกลับจากเดินทางราชการดำเนินการทำรายงานสงศรป. ภายใน 15 วัน 
5.1.6 ผูอนุมัติดำเนินการสงรายงานมายังศรป. เพื่ออัพโหลดเปนฐานขอมูลตอไป 

ชองทางการเขาการเขาระบบฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม และปฏิบัติงานวิจัย ณ 
ต า งป ร ะ เท ศ ขอ ง เจ าห น าที่  ก ร ม อ น ามั ย  ไป ที่ เ ว็ บ ไซ ต ศู น ย ค วาม ร ว ม มื อ ระ ห ว า งป ระ เท ศ
https://cic.anamai.moph.go.th/th > เลือกเมนูวิเทศสัมพันธ ซึ่งศรป. ไดดำเนินการปรับปรุงการแสดงผล
หนารายงานการติดตามผล โดยจัดเปนกลุม และแบงเปนหมวดหมูของเน้ือหาเพิ่มเติม เชนการจำแนกตาม
ภารกิจของหนวยงาน จำแนกโครงการ หรอืการประชุมตางๆ 

5.2 ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ซึ่งศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ศรป. มีจัดเก็บขอมูล
ความรวมมือระหวางประเทศ กรอบความรวมมือ และบันทึกขอตกลงตางๆ ระหวางตางประเทศและกรม
อนามัย ทำใหผูบริหาร นักวิชาการ และบุคลากรเครือขายดานตางประเทศ เขาถึงขอมูลดานตางประเทศได
อยางรวดเร็ว 

5.2.1 ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ เปนระบบที่ใชสำหรับเก็บขอมูล กรอบความ
รวมมือระหวางประเทศตางๆ ไดแก ฐานขอมูลระดับโลก, ระดับภูมิภาค, ASEAN  

ชองทางการเขาการเขาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ เขาไปที่เว็บไซตศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ https://cic.anamai.moph.go.th/th > เลือกเมนู: ความรวมมือระหวางประเทศ 

ขอเสนอแนะ จากหนวยงานตางๆ ขอสังเกต  
- การเขาถึงฐานขอมูล ซึ่งมีประชาชนชนทั่วไปสามารถเขาถึงไป จึงเสนอแนะควรแบงเปนระดับ 

- รายงานขอมูลที่ข้ึนหนวยงาน เสนอแนะใหรายงานขอมูลเปนประเด็นงานตางๆ การแลกเปลี่ยน

เรียนรู “การดำเนินงานตางประเทศของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย” 

5.3 การนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู “การดำเนินงานตางประเทศของหนวยงาน ในสังกัดกรมอนามัย” 
5.3.1 สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม แลกเปลี่ยนเรยีนรูการขับเคลื่อนงานดานความรวมมือระหวาง

ประเทศทีผานมา   
- ASEAN Health Cluster 2 :  Responding to All Hazards and Emerging Threats Health 
Priority 11: Environmental Health and Health Impact Assessment (HIA) การเขารวมการ
ประชุม the 6th Meeting of the cluster 2: Regarding to All Hazards and Emerging Threats 
for ASAEN Post 2015 Health Development Agenda (ฟลิปปนส เปนเจาภาพ) 
- การเขารวมประชุมระดับนานาชาติ (7 รายการ) 
- การพิจารณาใหความเห็นตอเอกสาร (มีความเห็น 6 รายการ) 

5.3.2 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ รายงายผลการดำเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ  
ซึ่งมีความรวมมือภายใตกรอบ PPC, PPT และหนวยงานไดดำเนินงานการสนับสนุน

https://cic.anamai.moph.go.th/th
https://cic.anamai.moph.go.th/th


งบประมาณเปนประเทศสมาชิกของ PPD ภายใตกรมอยนามัย นอกจากน้ีหนวยงานยัง
สนับสนุนงานดานวิชาการ การประชุมที่เกี่ยว การวางแผนครอบครัว   
5.3.2 ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม รายงายผลการดำเนินงานดานตางประเทศ ความรวมมือทวิ
ภาคี ไทย-ลาว (แขวงบอแกว) งานดานแมและเด็ก และงานอนามัยสิ่งแวดลอม สำหรับปญหา
อุปสรรคของการดำเนินงาน ประเทศลาว มีขอมูลสนับสนุนไมเพยีงพอ  
5.3.3 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รายงานผลการดำเนินงานดานตางประเทศ มีการอบรม
ออนไลน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนขอมูลการดำเนินการที่ผานมาในเรื่อง 
พิจารณารางของสุขาภิบาลสุขาเรื่อนจำ การเตรียมความพรอมตางๆ และรองรับเหตุฉุกเฉิน
พื้นที่ชายแดน 
5.3.4 สำนักทันตสาธารณสุข รายงานผลการดำเนินงานดานตางประเทศ มีการเขารวมการ
ประชุม EB, WHA มีความรวมมือ – อินโดนีเซีย และมีขอสงสัยเกี่ยวกับคาใชจายในการ
ลงทะเบียนอบรมการประชุมตางประเทศ เบิกจากงบประมาณสวนใด เน่ืองจากตองเสีย
คาใชจายการลงทะเบียน หรับการประชุมอบรมออนไลน ซึ่งสามารถทำเรื่องเบิกจาย
คาลงทะเบียนประชุมออนไลน มีเอกสารประกอบการเบิกจาย ดังน้ี 1.หนังสืออนุมัติการ
เดินทางไปราชการตางประเทศรายบุคคล และอนุมัติคาลงทะเบียน ใบเสร็จลงทะเบียน (ระบุ
ช่ือผูเขารวมอบรมรายบุคคล) 2.เอกสารประกอบการเบิกจาย 3.หนังสือเชิญเขารวมการ
ประชุมอบรม (หนังสือเรียกเก็บคาใชจาย) 
5.3.4 กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงานเรื่องของการทำ CCS มี
การประเมินผลกระทบตอสขุภาพ มีความรวมมือระดับภูมิภาคอยูภายใต WHA การขับเคลื่อน
ความรวมมือระหวางประเทศ ทวิภาคีเครือขาย มีการจัดประชุม ไทย-ลาว เรื่อง HIA และมี
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
5.3.5 ศูนยอนามัย ที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานความรอบรู อนามัยแมและเด็ก มีการประชุม
ไทย-ลาว การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความรอบรูดานโภชนาการ สำหรับปญหา
อุปสรรคของการดำเนินงานบุคลากรมีการปรับเปลี่ยนทำใหขาดการตอเน่ืองในการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานสรางความรอบรูอนามัยแมและเด็ก โภชนาการ และวัคซีน 
5.3.6 ศูนยอนามัย ที่ 8 รายงานผลการดำเนินงานของกลุมอนามัยสิ่งแวดลอม มีความรวมมือ
ของการเฝาระวังฝุนและมีโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับปญหาอุปสรรค ของการ
ดำเนินงานปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน แนวทางการดำเนินงานไมชัดเจนเรื่องของนโยบาย   
5.3.7 ศูนยอนามัย ที่ 10 การดำเนินงานความรวมมือของทวิภาคี ของแมและเด็ก มีแผนการ
ดำเนินงานเศรษกิจพิเศษในสวนงานสิ่งแวดลอม (ความรวมมือไทย-ลาว) สำหรับปญหา
อุปสรรค หนวยงานไมมีแผนในเรื่องของการดำเนินงานดานตางประเทศอยางชัดเจน เรื่องการ
เบิกจายงบประมาณอบรมหลักสูตรดานตางประเทศ 
5.3.8 สำนักอนามัยผูสูงอายุ รายงานผลการดำเนินงานความรวมมือดานพหุภาคี และทวิภาคี 
ความรวมมือภายใตกรอบ WHO การดำเนินงาน ASEAN Health Cluster 1 อยางตอเน่ือง 

 

                    ผูสรุปรายงานการประชุม 
นางสาวศริินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 เอกสารประกอบการประชุม ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 


