
รายงานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2564 
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30 – 14:30 น.  

ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย 
------------------------------------- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธาน 
2. นายด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ์  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
3. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
4. นางสาววรมน อัครสุต   ทันตแพทย์ช านาญการ 
     ส านักทันตสาธารณสุข  
5. นางสาวฐานิฉัตร เขียวเกษม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
6. นางสาวธนภรณ์ แจ่มแจ้ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
7. นางสาวบุษกร แสงแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
8. นางสาววิจิตรา บุญจิตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    
     ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
9. นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์  นายแพทย์ช านาญการ  
     กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
10. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวชญานิศ มีล่อง  นักวิเทศสัมพันธ์ 
     ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
12. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า 
13. นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า 
14. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
     กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
15. นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
16. นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล  นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
     กองคลัง 
17. นางสาวกนกนาถ ศรีกาญจน์  นักวิชาการการเงินและบัญชี 
     กองคลัง 
18. นางสาวศุภานัน จันทร์ตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 
19. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
20. นางสาวมนสินี น  าจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
     ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 



-2- 
 

21. นางสาวสุพัตรา ท่างาม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน          
                  ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
22. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย   นักวิเทศสัมพันธ์  
     ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ                    
23. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ   
24. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
     ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
25. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ      เลขานุการ 
     ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ                 
   
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระท่ี สาระส าคัญ/มติที่ประชุม 
1. เรื่องประธานแจ้ง 
    ที่ประชุมทราบ 

1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม 
- การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ ครั งที่  1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศในปัจจุบัน ทบทวนค าสั่งแต่งตั ง
และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
รวมถึงชี แจงและก าหนดแนวทางการร่วมกันด าเนินของหน่วยงานเครือข่าย 
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานความร่วมมือด้านต่างประเทศของกรมอนามัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 2.1 ผลการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้แทนกรมอนามัย 

2.1.1 การประชุ ม 6th Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting 
Healthy Lifestyle ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2563 
- นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะ 

Country Coordinator ของ ASEAN Health Cluster 1 เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference 
ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั ง 10 ประเทศ โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมควบคุมโรค  
กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมอนามัย และส านักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือ
เกี่ยวกับการด าเนินงานประเด็นสุขภาพทั ง 7 ประเด็น ในโอกาสนี  
คณะผู้แทนไทยได้ร่วมน าเสนอข้อมูลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ 
ปี พ.ศ. 2559 – 2563 และความร่วมมือในกิจกรรมใหม่ที่จะด าเนินการ
ในปี พ.ศ.2564 – 2568 ประเทศไทยได้เป็นผู้น าในการด าเนิน 
กิจกรรมส าคัญ เช่น ด้านโภชนาการ ด้านโรคไม่ติดต่อ ผ่านการ
ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เช่น การควบคุมแอลกอฮอล์ และการส่งเสริม
ผู้สูงอายุสุขภาพดี เป็นต้น  
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2.1.2 ก า ร ป ร ะชุ ม  The 6th Meeting of ASEAN Health Cluster2: 
Responding to All Hazards and Emerging Threats ผ่านระบบ 
Video Conference จากเมืองจาการ์ตา ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข 
ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2563 
- นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานว่า การประชุมครั งนี  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานกิจกรรมภายใต้แผน 
ความร่วมมือระยะ 5 ปี (Work Programme for 2016 to 2020) 
และจัดท าแผนความร่วมมือฉบับใหม่ (Work Programme for 2021 
to 2025) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นฝ่าย
เลขานุการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือฯ 
และกรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักประเด็น Health Priority 11: 
Environmental Health and Health Impact Assessment (HIA) 
ภายใต้แผนความร่วมมือดังกล่าว ทั งนี  กรมอนามัยได้น าเสนอ
รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ Strengthening 
Environmental Health Network and Empowering Health 
Impact Assessment (HIA) 2019-2020 ภายใต้ Health Priority 11 
ซึ่งประเทศไทยเป็น Lead Country และได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ 
ASEAN-EH&HIA เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
องค์ความรู้ และตัวอย่างที่ดี ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
ที่ประชุมเห็นชอบและเสนอให้มีการเชื่อมโยง link ของเว็บไซต์
ดังกล่าวกับเว็บไซต์ Public Health Emergency ของอาเซียน  

2.1.3 การประชุมสืบเนื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 
(Resumed WHA73) ระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563 
- นางสาวฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ นายแพทย์ช านาญการ ส านัก

ส่งเสริมสุขภาพ ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยในการประชุม Resumed 
WHA73 โดยวาระที่กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรม
อนามัยรับผิดชอบ ได้แก่ 
วาระ 15 Review of and update on matters considered by 

the Executive Board 
15.2 Maternal, infant and young child nutrition 

วาระ 23 Progress Reports 
H. Reproductive health: strategy to accelerate 

progress towards the attainment of 
international development goals and targets 

I. Health and the environment: road map for an 
enhanced global response to the adverse 
health effects of air pollution 
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2.1.4 การประชุมคณะกรรมการรบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 148 
(148th WHO Executive Board: EB 148) ระหว่างวันที่ 18 – 26 
มกราคม 2564  
- นางสาววรมน อัครสุต ทันตแพทย์ช านาญการ ส านักทันตสาธารณสุข 

ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุม EB 148 และได้
น าเสนอผลการเข้าร่วมประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ ดังนี  

- กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมอนามัยรับผิดชอบวาระที่ 6 
Political declaration of the third high-level meeting of 
the General Assembly on the prevention and control of 
non-communicable diseases ซึ่งเป็นการรายงานความก้าวหน้า
ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง โดยการประชุมครั งนี 
มีการเสนอเอกสารในประเด็นสุขภาพช่องปาก ซึ่งเป็นโรคที่มีความชุก
มากที่สุด ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกมีปัญหาสุขภาพช่องปากที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข และมีการเสนอเอกสารในประเด็นโรคเบาหวาน 
ซึ่งเป็นโรคมีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเฉลี่ยระหว่าง 
ปี ค.ศ. 2000 – 2016 เพ่ิมขึ นถึงร้อยละ 5 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานความก้าวหน้า รวมถึงข้อมติและข้อ
ตัดสินใจ 3 เรื่อง ได้แก่ 
(1) resolution Oral Health (EB148.R1) 
(2) decision Addressing diabetes as a public health 

problem (EB148(6)) 
(3) decision Follow-up of the Political declaration of the 

third high-level meeting of the General Assembly on 
the prevention and control of non-communicable 
diseases (EB148(7)) 

- นางสาววรมน อัครสุต มีข้อเสนอแนะจากการประชุมแบบทางไกล 2 ข้อ  
(1) การประชุมแบบทางไกลเปิดโอกาสให้บุคลากรกรมอนามัย 

มีโอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมขึ น จึงอาจมีการตั งทีมในกรมเพ่ือ
ช่วยกันรับผิดชอบวาระ เข้าร่วมการประชุม informal consultation 
และการประชุมหลัก ซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทั งด้านวิชาการและด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงพัฒนา 
การด าเนินงานด้านต่างประเทศให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

(2) ควรมีแนวทางส าหรับการประชุมแบบทางไกล  ทั งการ 
ส่งรายงาน และการขออนุมัติเข้าร่วมประชุม เนื่องจากบ่อยครั ง
การประชุมผ่านระบบ Video Conference จะมีอุปสรรคเรื่อง
ความแตกต่างของเวลาระหว่างประเทศเจ้าภาพจัดประชุม 
และประเทศผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมอาจต้อง
เข้าประชุมในช่วงดึกของประเทศไทย และยังต้องมาปฏิบัติงาน
ที่ส านักงานในวันถัดไป จึงควรมีแนวทางที่จะสนับสนุน
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ด้วย 
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- นายแพทย์ สมพงษ์  ชั ย โอภานนท์  ป ระธานในที่ ป ระชุ ม  
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ดังนี  
(1) ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมควรสรุปประเด็นและส่งไปยังคลัสเตอร์หลัก

ทุกคลัสเตอร์ เพ่ือสอบถามว่าแต่ละคลัสเตอร์มีการด าเนินงาน
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นนั นๆ หรือไม่ อย่างไร 

(2) ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของทุกคลัสเตอร์ควรมีแผนด าเนินงาน 
ติดตามการด าเนินงาน ความคืบหน้า ทุกๆ 3 เดือน และ
รายงานต่อผู้บริหาร 

(3) ขอให้มีกลไกสนับสนุนบุคลากรที่ เข้าร่วมประชุมระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะรายการที่ความแตกต่างของเวลากับ
ประเทศไทยมากๆ ในประเทศแถบยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา 
เช่น การอนุมัติให้หยุดราชการในวันถัดไปหลังการประชุม เป็นต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ ศรป. จะรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้รับไปเสนอต่อผู้บริหาร
กรมอนามัยเพ่ือก าหนดกลไกสนับสนุนบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมระหว่าง
ประเทศในรูปแบบออนไลน์ 
 
2.2 ความคืบหน้าการด าเนินงานระดับทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 - ขณะนี มีแผนงานความร่วมมือที่อยู่ระหว่างด าเนินการกับ 2 ประเทศ  
ซึ่งเป็นความร่วมมือที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นเจ้าภาพสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ 
(1) แผนงานความร่วมมือเ พ่ือการพัฒนาไทย – สปป . ลาว สาขา

สาธารณสุข ระยะ 3 ปี  (2563 – 2564) กระทรวงสาธารณสุข
มอบหมายให้กรมอนามัยเป็นเลขานุการด าเนินงาน (implementing 
secretariat) ท าหน้าที่ประสานระหว่างหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข 
กับกระทรวงการต่างประเทศ โดยโครงการที่กรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ในแผนงานนี  คือ โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านโภชนาการ
แบบบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน (Model development 
of integrated nutrition service and community engagement) 

(2) แผนงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาไทย – เมียนมา สาขาสาธารณสุข 
ระยะ 3 ปี  (2563 – 2564) มีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
เลขานุการด าเนินงาน และโครงการที่กรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในแผนงานนี  คือ การฝึกอบรมเฉพาะทางด้านอนามัยแม่และเด็ก 
(Specialized training on Maternal and Child Health) 

 - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 สปป. ลาว และเมียนมา
จึงให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน COVID-19 
เป็นอันดับแรก โครงการอ่ืนๆ รวมถึงโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมอนามัยทั ง 2 โครงการจึงยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ  

มติที่ประชุม รับทราบ  

3. เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การทบทวนค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมอนามัย 
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- เนื่องจากค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมอนามัย ที่ ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ลงนามเมื่อวันที่  13 มกราคม 2563  
ซึ่งกรรมการบางคนได้เกษียณอายุราชการ หรือได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานด้านอ่ืนแล้ว จึงควรปรับรายชื่อคณะกรรมการฯ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- ศรป. จะส่งร่างแก้ไขค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการฯ ไปยังหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือพิจารณาและแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ พร้อมกับรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ ครั งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
3.2 การทบทวนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ 

- ศรป. ขอความร่วมมือส านัก/กองวิชาการ แจ้งข้อมูลความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่ส านัก/กองท าร่วมกับต่างประเทศ/องค์การระหว่างประเทศที่
ท าโดยไม่ผ่าน ศรป. ทั งที่ก าลังด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และที่เคยท าในอดีต
เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลภูมิหลังในการด าเนินงานความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ  

- นางสาวจิตติมา รอดสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพมีความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 
โดยมีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
เป็นหน่วยประสานกลาง เช่น โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในมิติการจัดการความเสี่ยง 
(Risk-NAP) นอกจากนั น ยังได้ส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนจากแผนงาน
ปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI) ด้วย 

- ส านักโภชนาการได้แจ้งข้อมูลมายัง ศรป. ก่อนการประชุมว่า มีความร่วมมือ
แบบ MOU มหาวิทยาลัย Ludwig - Maximilians University สหพันธ์-
สาธารณรัฐเยอรมนี ในการจัดท าหลักสูตร e-learning เรื่อง Early 
Nutrition eAcademy South East Asia; ENeA SEA 

- นายด ารง ธ ารงเลาหะพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ศรป. ควรร่างขั นตอนปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) ส าหรับการด าเนินงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นเอกภาพและ 
มีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
3.3 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานวิชาการในการด าเนินงานด้านต่างประเทศ 

- นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อ านวยการ ศรป. ชี แจงเก่ียวกับบทบาทของ 
ศรป . ในการด าเนินงานด้านต่างประเทศ เช่น การสนับสนุนการ
ด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร งานวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความร่วมมือ
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ระหว่างประเทศ รวมถึงจัดท าแผนความร่วมมือและงบประมาณ 
ด้านต่างประเทศ ส่วนหน่วยงานวิชาการมีบทบาทหลักคือการจัดท า
ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน 

- ผอ. ศรป. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการ
เตรียมข้อมูลหากมีการประชุม การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร เนื่องจาก
หน่วยงานวิชาการที่เป็นเจ้าของเรื่องจะสามารถสรุปข้อมูลได้ถูกต้อง
ครบถ้วนที่สุด ส่วนการขอความอนุเคราะห์ ศรป. แปลเอกสาร หากท าได้
ขอให้หน่วยงานแปลเป็นภาษาอั งกฤษมาก่อน แล้วส่ งให้  ศรป .  
เป็นผู้ตรวจและแก้ไขการใช้ภาษาและหลักไวยากรณ์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
3.4 งบประมาณรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ขณะนี แผนงบประมาณรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 กรมอนามัย  
อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยส านักงบประมาณ การพิจารณาจะให้ความส าคัญ
กับการประชุมที่มีกรอบความร่วมมือ/MOU รองรับ การประชุมที่กรมอนามัย
เป็นผู้แทนประเทศ หรือเป็นคณะกรรมการ/สมาชิกในการประชุม และ
การประชุมที่เป็นงานหลักของกรมอนามัยเพ่ือพัฒนาวิชาการ เป็นล าดับแรก 
ทั งนี  หากแผนงบประมาณได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้แทนที่จะเข้าร่วมการ
ประชุมจะต้องศึกษาระเบียบ/กระบวนการของการเข้าประเทศปลายทาง 
เช่น การรับวัคซีน การกักตัว (State Quarantine) ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.5 การจัดโครงการอบรม Journal Club ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ศรป . ชี แจงรูปแบบการจัดโครงการอบรม Journal Club ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี  
(1) หัวข้อการน าเสนอต้องน ามาจากวารสาร (Journal) ด้านวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับงาน อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ไม่เกิน 1 ปี 
(2) ผู้น าเสนอต้องส่งเอกสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาพิจารณาก่อน

น าเสนออย่างน้อย 3 วัน และอาจเชิญผู้วิพากษ์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก 

(3) ก าหนดเวลาการน าเสนอแต่ละครั งประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง ตามความ
เหมาะสมของเนื อหา โดยแบ่งเป็นช่วงน าเสนอข้อมูล อภิปราย /
วิพากษ์ และสรุป  

(4) กรมอนามัยจะออกใบรับรองแก่ผู้น าเสนอ 
- ที่ประชุมมีความเห็นว่าการจัดโครงการฯ ในรูปแบบดังกล่าว เป็นทางการ

และเน้นการวิจัยมาก และไม่ควรมีการวิพากษ์งานวิจัยที่ได้ผ่านการ
ตีพิมพ์มาแล้ว เนื่องจากงานวิจัยนั นๆ ได้ผ่านการอ่านของผู้เชี่ยวชาญ 
(Peer Review) ด้านนั นๆ มาแล้ว   
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- ผอ. กองแผนงาน เสนอให้จัดโครงการฯ โดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวกับ 
COVID-19 ทั งด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็น
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ และไม่จ าเป็นต้องน าเนื อหามาจากวารสาร 
แต่ขอให้เป็นข้อมูลวิชาการที่ได้รับการยอมรับ และควรจัดให้บรรยากาศ 
ดูเป็นกันเอง เอื อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ นในลักษณะ morning talk 
หรือ lunch talk ทั งนี  ก าหนดการจัดโครงการ Journal Club จะเริ่ม
ด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้น าเสนอ
ในเดือนที่ผ่านมาจะไปน าเสนอในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม เห็นชอบ โดย ศรป. จะน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เสนอผู้บริหาร 
เพ่ือปรับแนวทางการจัดโครงการฯ ต่อไป 

4. เรื่องอ่ืนๆ 4.1 เว็บไซต์ ASEAN EH&HIA 
 - ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ได้พัฒนาเว็บไซต์ ASEAN-EH&HIA เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล องค์ความรู้  และตัวอย่างที่ดี  ด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมและ 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการ
พัฒนาเว็บไซต์นี เป็นกิจกรรมภายใต้แผนความร่วมมือระยะ 5 ปี (Work 
Programme for 2016  to 2020) และได้น า เสนอในการประชุม 
The 6th Meeting of ASEAN Health Cluster2: Responding to All 
Hazards and Emerging Threats เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเสนอให้มีการเชื่อมโยง link ของเว็บไซต์
ดังกล่าวกับเว็บไซต์ Public Health Emergency ของอาเซียน และ
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ผ่าน URL: http://asean-eh.anamai.moph.go.th/  

4.2 ช่องทางการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างประเทศ กรมอนามัย 
 - ศรป. ประชาสัมพันธ์ Line Group: DoH_INTER เพ่ือใช้เป็นช่องทางการ

ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะในกรณีที่
มีการประชาสัมพันธ์เรื่องด่วน เช่น การเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน หรือ
งานเร่งด่วนต่างๆ เป็นต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 14:30 น. 
 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม: นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม: นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ   

  
-------------------------------------------------------------------------------- 
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