
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ประเทศไทยมีบทบาทหน้าทีใ่นด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอ้มเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ 

(จำนวนครั้งที่มีการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม)  
 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ขอรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ช่วง 5 เดือนหลงั ดงัน้ี 
- จากรอบ 5 เดือนแรก มีการดำเนินการที่ไม่ตรงตามแผนทั้งสิ้น 1 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2564 
- การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ในรอบ 5 เดือนหลงั มีดงัน้ี  

ยกเลิก 2 กิจกรรม ได้แก่ 
o การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ ไทย-ลาว ค.ศ. 2020 – 2022 ที่เดิมกำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน 2564 
o การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ ไทย-เมียนมา ค.ศ. 2020 – 2022 ที่เดิมกำหนดไว้ในเดือนกรกฎาคม 2564 
เพิ่ม 1 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
o การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว คร้ังที ่1 ในเดือนเมษายน 2564 
เลื่อน 1 กิจกรรม ได้แก่ 
o การประชุม Senior Official's Meeting on Health Development คร้ังที ่16 จากเดือนเมษายน เป็นเดือนสิงหาคม 2564 

- กิจกรรมที่ยกเลิก เน่ืองจากยงัไม่สามารถดำเนินการได้ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 เน่ืองจากต้องมีการดำเนินในพื้นที่และเดินทางขา้มประเทศ 
 

การวิเคราะห์โดย SWOT 
Strength 

- กรมอนามัยเป็นหน่ึงในกรมที่มีความร่วมมือด้านตา่งประเทศมาอย่างยาวนาน 
- กรมอนามัยส่งบคุลากรเข้าร่วมประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือที่เก่ียวข้องมา

อย่างสม่ำเสมอ และมีความเขา้ใจในการจัดทำทา่ทแีละข้อเสนอเชิงนโยบาย 

Weakness 
- ทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร  
- ขาดการเชื่อมโยงประเด็นงานของสำนัก/กอง กับกรอบความร่วมมือที่เก่ียวข้อง 
- การประชุมออนไลน์ทำให้สื่อสารกันอย่างลำบาก หากใช้ภาษาอังกฤษ  

Opportunity 
- การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมหน้าใหม่ได้เขา้ร่วมผ่านระบบออนไลน์ 
- การให้ความรู้ความเขา้ใจด้านกรอบความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับกรมอนามัย 

Threat 
- COVID-19 ถือเป็นประเด็นใหม่ดา้นสาธารณสขุ กรมอนามัยต้องปรับตัว 
- การผลัดเปลี่ยนหรือหมุนเวียนงาน ทำให้บุคลากรที่ทำงานด้านตา่งประเทศไม่ได้

รับการส่งต่อข้อมูล 



- ไม่มีการจัดประชุมใหญ ่หรือผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามเป้าหมายเม่ือเป็นการประชุม
ผ่านออนไลน์ หรือมีการเลื่อนการประชุม 

สถานการณ์ปัจจุบันและข้อเสนอแนะ 
ประเด็นความต้องการ สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ 

ความรอบรู้ด้านวิชาการของนัก
วิเทศสัมพันธ ์

ผู้ปฏิบตัิงานไม่ใช่นักวิชาการ แต่เป็นนักวิเทศสัมพันธ์ จึงไม่มีเน้ือหา
วิชาการที่พร้อมให้ข้อคดิเห็น 

- นักวิเทศสัมพันธ์ต้องเกาะตดิสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละประเด็น 
- หาเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลีย่นประเด็นวิชาการ 

เน้ืองานไม่ได้รับการต่อยอดจาก
หน่วยงานวิชาการ เน่ืองจากเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ 

หลายหน่วยงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผดิชอบ จะทำให้งานด้าน
ต่างประเทศไม่ได้รับการต่อยอด 

- นักวิเทศสัมพันธ์ต้องมีฐานองคค์วามรู้ที่ถูกต้องและสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่ผู้รับผิดชอบรายใหม่ได ้

กิจกรรมที่ประเทศไทยต้องจดัการ
ประชุม/หารือ หรือเข้าร่วม 

- นักวิชาการที่รับผิดชอบยงัไม่สามารถเชื่อมโยงประเด็นหลัก เน้ือหา 
และสิ่งทีต่้องทำในกิจกรรมหลักได้ เน่ืองจากขาดองค์ความรู้ที่จะ
เชื่อมโยงงานของหน่วยงานระดับโลกหรือในระดับอาเซียน 
- สถานการณ์ COVID-19 ที่ยงัแพร่ระบาดอยู ่อาจทำให้การประชุม/
หารือ ต้องเลื่อนออกไป 

- นักวิเทศสัมพันธ์ต้องมีความองคค์วามรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์การจดั
กิจกรรม และให้ความรู้ทีถู่กต้องเพื่อให้หน่วยงานผลักดันให้กิจกรรม
ที่รับผิดชอบเกิดขึ้นจริงต่อไป 
- จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย - ไม่มีข้อเสนอเชิงนโยบายจากสำนัก/กอง ที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากอาจ
ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการให้ข้อเสนอ 

- ให้ความรู้เก่ียวกับกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและ
การเตรียมเน้ือหาล่วงหน้า และให้ไดข้้อมูลสนับสนุนที่ตรงประเด็น 

 

ความรู้ที่นำมาใช้ 
- แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ(๒) ประเด็นตา่งประเทศ 
- วาระการพัฒนาดา้นสาธารณสขุหลงัปี ค.ศ. 2015 ของอาเซียน (ASEAN Post-2015 Health Development Agenda) 
- ข้อมูลการประชุมสืบเน่ืองจากการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 73 (73rd World Health Assembly: WHA73 Resumed Session) 
- ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกสมัยที่ 148 (148th Executive Board: EB148) 
- แผนความร่วมมือ/MOU ไทย-เมียนมา ไทย-ลาว ค.ศ. 2020 - 2022 
- แผนความร่วมมือ/MOU ไทย-ลาว ค.ศ. 2020 - 2022 



- ข้อมูลการประชุม Senior Official’s Meeting on Health Development (SOMHD) 
- ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Committee) 
- รายงานผลการวิเคราะห์ 

 

ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รบับรกิาร 
-  ความรู้เก่ียวกับกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่กรมอนามัยมีสว่นร่วม  
-  ความสำคัญของประเด็นงานระดบัโลกและระดบัภูมิภาค 
-  ภาษาอังกฤษ     

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกรม/กระทรวง สามารถได้มาจากผลการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับกรมอนามัย/กระทรวง หนังสือขอข้อมูลทา่ที

ของกรมอนามัย/สำนัก/กองที่เก่ียวข้อง และการเข้าร่วมประชุมของผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง โดยเม่ือเห็นชอบจัดทำเป็นข้อเสนอเชงินโยบายแล้ว จึงนำไปถ่ายทอดแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เพื่อการปฏิบตัิต่อไป 

มาตรการเพ่ือขบัเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วดั 

จากประเด็นปัญหาที่กลา่วมาข้างต้น จะเห็นว่าการทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศยงัได้รับความคาดหวังจากหน่วยงานภายนอก ในการทำ
หน้าที่วิชาการอยา่งเต็มตัว พร้อมด้วยทักษะด้านภาษาในการตดิต่อสื่อสารกับทีม/คณะทำงานต่างชาติ ศรป. รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของความร่วมมือใน
กรอบต่างๆ เพื่อการจดัทำข้อเสนอเชงินโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงประเด็น และทันท่วงที ศรป. จงึกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วดัโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB 
มาจัดทำทศิทางในแผน/แนวทางปฏิบตัิ ดังน้ี 

1. สร้างเครือข่ายนักวิชาการทีดู่แลงานดา้นต่างประเทศของแตล่ะหน่วยงานให้เข้มแขง็ (Partnership) 
หลักการ/เหตุผลการกำหนดมาตรการ 

การสร้างเครือข่ายนักวิชาการทีดู่แลงานดา้นต่างประเทศของแตล่ะหน่วยงานถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิง่ในการดำเนินงานด้านตา่งประเทศ เน่ืองจากสำนัก/กอง/
ศูนย์ตา่งๆ ถือว่าเป็นเจ้าของหลักของประเด็นวิชาการน้ันๆ จงึควรสร้างทีมด้านต่างประเทศของกรมอนามัยให้เข้มแขง็ เพื่อติดตอ่และประสานข้อมูลได้อยา่งรวดเร็ว 
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตดัสินใจได้อยา่งทันท่วงท ี

2. จัดประชุมเตรียมการเพื่อติดตามข้อมูลในทุกๆ กิจกรรมภายใตค้วามร่วมมือต่างๆ (Partnership, Advocate) 
หลักการ/เหตุผลการกำหนดมาตรการ  



จัดประชุมเตรียมการเพื่อติดตามข้อมูลในทุกๆ กิจกรรมภายใตค้วามร่วมมือต่างๆ เพื่อให้สามารถตดิตามความคืบหน้าได้ทันการ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันพร้อมสำหรับ
การเข้าร่วมการประชุม และข้อมูลที่จะจดัทำเป็นข้อเสนอเชงินโยบาย 

3. พัฒนาบทบาท จากการทำหน้าทีเ่ชงิรับ ให้พฒันาเป็นผู้ริเร่ิม (Advocate, Build Capacity) 
หลักการ/เหตุผลการกำหนดมาตรการ 

พัฒนาบทบาท จากการทำหน้าทีเ่ชงิรับ ที่รอใหห้น่วยงานเป็นผู้เร่ิมต้นก่อน โดยพัฒนาเป็นผู้ริเร่ิม และกระตุ้นให้การทำงานเป็นไปตามท่ีกำหนดในแผนปฏิบตัิการ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้า และสร้างความลำบากในช่วงที่ใกล้กับการประชุมใหญ ่โดย ศรป. จำเป็นต้องทำงานเชิงรุกมากขึน้ และประสานข้อมูลทีฉ่ับไวยิง่ขึ้น 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิชาการเจ้าของประเด็น 
 

4. การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย (Partnership, Advocate) 
หลักการ/เหตุผลการกำหนดมาตรการ  

การจัดทำรายงาน One-page เพื่อเป็นข้อมูลทีจ่ัดเก็บในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และจดัทำเป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อกรมอนามัย/
กระทรวงฯ ต่อไป 

 

แผนการขับเคลื่อน ตัวชี้วัด 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
และรองรับการพัฒนาประเทศ จำนวนครั้งที่มีการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 

เมษายน 2564 1) การประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
2) การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย-ลาว ครั้งที่ 1 
3) ปรับแผนปฏิบัติการเน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน 

- แนวทางการดำเนินการความร่วมมือ ไทย-ลาว 
- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
- สรุป/รายงานการประชุมเตรียมการสำหรับการ
ประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ครั้งที่ 1 

- แผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง 

พฤษภาคม 2564 1) การประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน 

- Intervention 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
- สรุป/รายงานการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 



ระยะเวลา กิจกรรม ผลผลิต (Output) หลักฐาน 
2) การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 (World 
Health Assembly: WHA74) 

- ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อริเริ่ม 

 

74 และข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อริเริ่ม 

 
มิถุนายน 2564 1) การประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

2) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้าน
ต่างประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน 
- ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อริเริ่ม 
- แนวทางการดำเนินงานด้านต่างประเทศของกรมอนามัย 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้าน
ต่างประเทศ 

กรกฎาคม 2564 1) การประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

2) รวบรวมผลผลิตและหลักฐานต่างๆ เพื่อรายงาน
ตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน  
- ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

- หลักฐานต่างๆ เพื่อรายงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง 

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
- รายงานผลการดำเนินการรอบ 5 เดือนหลัง 

สิงหาคม 2564 1) การประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

2) การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional 
Committee) 
3) การประชุม Senior Official's Meeting on Health 
Development ครั้งที่ 16 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน  
- Intervention 

- ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อริเริ่ม 

- ผู้แทนกรมอนามัยเข้าร่วมการประชุมได้ตามกำหนดการที่วางไว้  

- รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
- สรุป/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
องค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Regional Committee) และข้อเสนอเชิง
นโยบาย/ข้อริเริ่ม 

- สรุป/รายงานการประชุม Senior Official's 
Meeting on Health Development ครั้งที่ 16 และ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อริเริ่ม  

กันยายน 2564 1) การประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- แนวทางการดำเนินงานของตัวชี้วัด ติดตามการขับเคลื่อน  - รายงานการประชุมประจำเดือนของ ศรป. 

 


