
รายงานการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย ครั้งท่ี 2  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันพุธท่ี 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09:30 – 14:30 น.  
ณ หองประชุมกลุมอนามัยวัยทํางาน อาคาร 7 ช้ัน 5 กรมอนามัย 

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

ผูเขารวมประชุม 

เขารวมประชุมผานระบบ Video Conference 

1. นายสราวุฒิ บุญสุข   รองอธิบดีกรมอนามัย                   ประธาน  
2. นางสาวฐิติภรณ ตวงรัตนานนท  นายแพทยชํานาญการ  
      สํานักสงเสริมสุขภาพ 
3. นางสาววรมน อัครสุต   ทันตแพทยชํานาญการ 
      สํานักทันตสาธารณสุข 
4. นางกุลนันท เสนคํา   นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ 
      สํานักโภชนาการ 
5. นางสาววรรณชนก บุญชู   นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ 
      สํานักโภชนาการ 
6. นางสาวนาตยา อังคนาวิน  นักโภชนาการชํานาญการ 
      สํานักโภชนาการ  
7. นางสาวกุลธิดา รักกลัด   นักโภชนาการปฏิบัติการ 
      สํานักโภชนาการ  
8. นางสาวณัฐนิช อินทรขํา   นักโภชนาการปฏิบัติการ 
      สํานักโภชนาการ  
9. นายภาสกร สุระผัด   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      สํานักโภชนาการ  
10 นางสาวบุษกร แสงแกว   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
      สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
11. นายชลพันธ ปยถาวรอนันต  นายแพทยชํานาญการ  
      กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
12. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
      สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
13. นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
14. นางสาวชุติมา แกวชวย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
15. นางสาวปยาภัสร ชูแกวงาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
16. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
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17. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
      กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
18. นางสาววรวรรณ พงษประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
19. นางสาวกชพรรณ นราวีรวุฒิ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
20. นางสาวศุภานัน จันทรตรี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
      ศูนยสื่อสารสาธารณะ 
21. นางสาวกุลวดี ปนฟา   นักจัดการงานท่ัวไป 
      ศูนยสื่อสารสาธารณะ 
22. นายอภิชาต เกิดทองเล็ก  นักจัดการงานท่ัวไป 
      ศูนยสื่อสารสาธารณะ 
23. นายพศิน พิริยหะพันธุ   นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
      ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

เขารวมประชุม ณ หองประชุมกลุมอนามัยวัยทํางาน อาคาร 7 ชั้น 5 กรมอนามัย 

24. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
25. นางสาวรดีพร สุขอรุณ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ   
      สํานักสงเสริมสุขภาพ 
26. นางรัชนี บุญเรืองศรี   นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 
      สํานักอนามัยผูสูงอายุ 
27. นางสาวฐานิฉัตร เขียวเกษม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      สํานักอนามัยผูสูงอายุ 
28. นายธีรพงษ คําพุฒ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
      กองแผนงาน 
29. นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
30. นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
      ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
31. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
      ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   
32. นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
      ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
33. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ      เลขานุการ 
      ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ                 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
1. เรื่องประธานแจง 
    ท่ีประชุมทราบ 

1.1 วัตถุประสงคของการประชุม 
- การประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ ครั้งท่ี 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน
ดานตางประเทศของกรมอนามัย แจงใหทราบถึงประเด็นตางๆ ไดแก คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย  
ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ผลการเขารวมประชุมระหวางประเทศของผูแทน 
กรมอนามัย ความคืบหนาการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศในระดับโลก 
ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับทวิภาคี รวมถึงการทบทวนกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศของหนวยงานตางๆ และรวมกันพิจารณากรอบแนวทางการ
สนับสนุนขอมูลวิชาการสนับสนุนภารกิจกรมอนามัย กรณีหนวยงานตางประเทศ
ขอขอมูลหรือขอเขาพบหารือผูบริหารและผูแทนกรมอนามัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

2. รับรองรายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2564 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ ครั้งท่ี 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1) 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
3. เรื่องแจงเพ่ือทราบ 3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย ลงวันท่ี 

1 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) 
- มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการจากคําสั่งเดิมเม่ือป 2563 เนื่องจากการ

โยกยายตําแหนงงานและการเกษียณอายุราชการของคณะกรรมการชุดเดิม 
เพ่ือใหเกิดความคลองตัว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
3.2 ผลการเขารวมประชุมระหว างประเทศภายใตกรอบความรวมมือต างๆ  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผูแทนกรมอนามัย 
3.2.1 การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยท่ี 74 (74th World Health Assembly: 

WHA74) ระหวางวันท่ี 24 – 31 พฤษภาคม 2564 ผานระบบการประชุม
ออนไลน (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3, 4, และ 5) 
- นางอุทัยวรรณ บุตรแพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานัก

อนามัยสิ่งแวดลอม และนางสาววรมน อัครสุต ทันตแพทยชํานาญการ 
สํานักทันตสาธารณสุข ไดรวมเปนคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุม  
WHA74 ผานรูปแบบการประชุมออนไลน โดยวาระท่ีกรมอนามัยไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบ มี 6 วาระ ไดแก 
(1) วาระท่ี  13.2 Political declaration of the third high-level meeting 

of the General Assembly on the prevention and control of 
non-communicable diseases 
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
(2) วาระท่ี 16 Committing to implementation of the Global Strategy 

for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (2016 - 2030) 
(3) วาระท่ี 22.1 Social determinants of health 
(4) วาระท่ี 23 WHO global plan of action to strengthen the role 

of the health system within a national multisectoral response 
to address interpersonal violence, in particular against women 
and girls, and against children 

(5) วาระท่ี 33 Updates and future reporting 
    WHO global strategy on health, environment and climate 

change: the transformation needed to improve lives and 
well-being sustainably through healthy environments 

(6) วาระท่ี 34.1 Progress reports 
I. Plan of action on climate change and health in small island 

developing States 
- ผูแทนท้ัง 2 ทานไดแจงตอท่ีประชุมเก่ียวกับกระบวนการเขารวมประชุม 

สาระสําคัญและผลลัพธของแตละวาระ รวมถึงประสบการณ ความ
ประทับใจ ความทาทายและอุปสรรคในการเขารวมประชุม และขอเสนอ 
ในการพัฒนากลไกการเขารวมประชุมระหวางประเทศ เชน 
 (1) การประชุม WHA74 มีการรวมกลุมวาระ ทําใหแตละกลุมวาระมีผูเก่ียวของ

จํานวนมาก ซ่ึงเปนความทาทายในการประสานงาน ขณะเดียวกันก็เปน
โอกาสในการสรางเครือขายกับหนวยงานอ่ืน 

(2) ผูแทนกรมอนามัยตองรับผิดชอบวาระท่ีไมใชภารกิจของตนเอง ทําให
ตองมีความพรอมในการศึกษาหาขอมูล และประสานงานกับผูเชี่ยวชาญ 

(3) ความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ เนื่องจากบางวาระมีการถกเถียงกัน
ในประเด็นการเลือกใชคําศัพท เชน sexuality education กับ education 
on sexual and reproductive health 

(4) เสนอใหมีการต้ังทีมในกรมอนามัยเพ่ือชวยกันรับผิดชอบวาระการ
ประชุม และสงเสริมใหบุคลากรกรมอนามัยติดตามการถายทอดสด/
วิดีโอบันทึกการประชุม เปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสนับสนุน
งานดานตางประเทศของกรมอนามัยไปพรอมกัน 

(5) ควรมีแนวทางสนับสนุนผูแทนท่ีเขารวมการประชุมระหวางประเทศ
ผานระบบออนไลน โดยเฉพาะการประชุมจากประเทศท่ีเวลาตางจาก
ประเทศไทยมากๆ เนื่องจากบอยครั้งผูแทนตองเขารวมประชุมในชวงดึก
ของประเทศไทย และยังตองมาปฏิบัติงานท่ีสํานักงานตามปกติในเชา
วันรุงข้ึน 

- นางรัชนี บุญเรืองศรี นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ สํานักอนามัย
ผูสูงอายุ ใหขอเสนอเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและงานดานตางประเทศ
ของกรมอนามัย เชน ควรพัฒนาทักษะดานตางๆ นอกเหนือจากทักษะดาน
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
วิชาการใหแกผูเขารวมประชุม เชน การสรางเครือขาย การเปลี่ยนแปลง
ตัวเองเพ่ือเตรียมความพรอมเขารวมประชุมตางประเทศ, การจัดใหมีเวที
แลกเปลี่ยนระหวางผูเขารวมประชุม, และการนําประเด็นจากการประชุม
มาตอยอดการดําเนินงาน เปนตน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
3.3 ความคืบหนาการดําเนินงานความรวมมือระดับโลกและพหุภาคี 

- นางสาวปนอนงค เครือซา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รายงานเก่ียวกับ
ความคืบหนาการจัดทํา WHO Country Cooperation Strategy (CCS) ฉบับใหม 
(พ.ศ. 2565 – 2569) วา WHO ไดจัดการประชุมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข 
เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับกรมอนามัยซ่ึงอาจไดรับ
การบรรจุเปน priority areas ในแผน CCS ฉบับใหม ดังนี้ 
(1) อนามัยผูสูงอายุ (Healthy Aging)  
(2) ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ในเด็ก 
(3) สุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเรื่อง PM2.5 และ Climate change  
(4) Health In All Policies – เนนการบูรณาการทุกภาคสวนในการดําเนินงานเพ่ือแกไข

ปญหาสุขภาพ เชน ปญหา PM2.5 COVID-19 NCDs และยาสูบ 
(5) NCDs ในภาพรวม ซ่ึงยังเปนประเด็นปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ 

- นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
รายงานเก่ียวกับความคืบหนาของการจัดทํา Country Programme Document (CPD) 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2565 - 2569) ระหวาง UNFPA กับประเทศไทย โดยในวันท่ี  
9 กรกฎาคม 2564 ผูแทนกรมอนามัยจะไดหารือกับ UNFPA ในเบื้องตนเก่ียวกับ
การจัดทําแผน และวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 จะมีการหารือระดับประเทศอีกครั้ง 
โดยแผน CPD ฉบับท่ี 12 นี้ มีแนวโนมท่ีจะใหความสําคัญใน 4 ประเด็น ไดแก 
(1) การพัฒนาประชากรอยางครอบคลุมในบริบทของสังคมผูสูงอายุ 
(2) การดําเนินงานดานสุขภาพสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน  

และการวางแผนครอบครัว 
(3) ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงท่ีมีสาเหตุมาจากอคติทางเพศ 
(4) พัฒนาความรวมมือใต-ใตและไตรภาคี  

- ศูนยความรวมมือระหวางประเทศจะติดตามความคืบหนาของการจัดทําแผน CCS 
และ CPD อยางใกลชิด และจะขอความรวมมือหนวยงานวิชาการท่ีเก่ียวของ
พิจารณาเอกสาร/สนับสนุนขอมูลตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
3.4 ความคืบหนาการดําเนินงานความรวมมือระดับภูมิภาคอาเซียน 

- นายพศิน พิริยหะพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
รายงานความคืบหนาของการดําเนินงานภายใตกรอบ ASEAN ดังนี ้
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
(1) ความคืบหนาการจัดประชุม ASEAN Health Cluster 1 คาดวามาเลเซียจะ

จัดการประชุมในเดือนตุลาคม 2564  
(2) การดําเนินงานภายใต ASEAN Health Cluster 1 ท่ีเก่ียวของกับกรมอนามัย

ในป 2564 กิจกรรมหลักท่ีดําเนินการ คือ Development of Minimum Standards 
and Guidelines on the Marketing of Food and Non-Alcoholic 
Beverage to Children ซ่ึงสํานักโภชนาการเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
ปจจุบันอยูระหวางการเวียนรางเอกสารใหทีมวิชาการพิจารณา (UNICEF, 
WHO, Alive and Thrive) จากนั้นจะสงรางแรกใหสมาชิกพิจารณาตอไป 

(3) การดําเนินงานกิจกรรมไมมีความคืบหนามากนัก เนื่องจากการแพรระบาดของ
โรค COVID-19 และเลขาธิการ ASEAN Health Cluster เองก็ไมไดเรงรัด
เนื่องจากตระหนักถึงสถานการณในปจจุบัน  

(4) ความคืบหนาการประชุม Senior Officials’ on Health Development (SOMHD) 
คาดวาจะจัดประชุมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
3.5 ความคืบหนาการดําเนินงานความรวมมือระดับทวิภาคีไทย – สปป. ลาว 

- นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ รายงานวาปจจุบันกรมอนามัยมีการดําเนินงานระดับทวิภาคี
กับ สปป. ลาว ภายใต 2 กรอบความรวมมือ ดังนี ้
(1) ความรวมมือดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมระหวางกรมอนามัย 

กับ Department of Hygiene and Health Promotion สปป. ลาว ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดประชุมเตรียมการไปแลว 1 ครั้ง เม่ือวันท่ี 
27 เมษายน 2564 เพ่ือแจงความคืบหนาสถานการณดําเนินงาน และในท่ี
ประชุมไดขอความรวมมือใหหนวยงานวิชาการจัดทํา action plan ป 2565 
และมีกําหนดจัดประชุมอีกครั้งวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

(2) แผนงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาไทย – สปป. ลาว สาขาสาธารณสุข ระยะ 
3 ป กรมอนามัยไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขใหเปน focal point 
ประสานระหวางกรมตางๆ กับกระทรวงการตางประเทศ โครงการท่ีกรมอนามัย
รับผิดชอบ คือ โครงการพัฒนารูปแบบการใหบริการดานโภชนาการ แบบบูรณาการ
และสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  

-  นางรัชนี บุญเรืองศรี แจงวาเคยมีการประสานงานกับ สสป. ลาว เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรดูแลผูสูงอายุ แตขาดการติดตอไปตั้งแตท่ีมีการระบาดของโรค 
COVID-19 ท้ังนี้ เสนอใหผลักดันประเด็นการดูแลผูสูงอายุเขาสูกรอบความรวมมือ
ไทย - สปป. ลาว เม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
3.6 กรอบความรวมมือระหวางประเทศของหนวยงานตางๆ (update งานตางประเทศ

ท่ีหนวยงานขับเคลื่อน)  
- กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ มีความรวมมือกับองคการความรวมมือ

ระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
เก่ียวของกับสุขภาพ โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) เปน focal point เชน โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนการ
ปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk-NAP)  

-  นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กองประเมิน 
ผลกระทบตอสุขภาพ แจงความคืบหนาเก่ียวกับการดําเนินงานความรวมมือ
รวมกับ GIZ วา กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพไดหารือกับ GIZ อยูอยาง
ตอเนื่อง โดย GIZ ยังคงใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และใหความสนใจเพ่ิมเติมในประเด็น Urban Development 
ซ่ึงบูรณาการมิติตางๆ เชน พ้ืนท่ีสีเขียว กิจกรรมทางกายในชุมชนเมือง โดย 
กองประเมินผลกระทบดานสุขภาพไดเสนอประเด็นเรื่องการประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพ (HIA) ไป ขณะนี้ GIZ อยูระหวางการจัดทํา concept note  

- กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพยังมีบทบาทในการเปน focal point ของการ
ดําเนินงานดาน Climate Resilient ในกรอบ WHO SEARO ดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4. เรื่องเพ่ือพิจารณา 4.1 รางเพ่ือพิจารณากรอบแนวทางการสนับสนุนขอมูลวิชาการ สนับสนุนภารกิจ 
กรมอนามัย กรณีหนวยงานตางประเทศขอขอมูล/เขาพบผูบริหารหรือผูแทนกรมอนามัย  

- นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
นําเสนอราง flow chart กระบวนการดําเนินงานสนับสนุนขอมูลวิชาการ 
สนับสนุนภารกิจกรมอนามัย กรณีหนวยงานตางประเทศขอขอมูล/เขาพบ
ผูบริหารหรือผูแทนกรมอนามัย โดยแจงวาขอมูลท่ีหนวยงานจัดทําและสงให
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ขอใหเปนขอมูลท่ีพรอมใชงานไดเลยโดย 
ไมตองนํามาสรุปหรือแกไขเพ่ิมเติมอีก ท้ังนี้ ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
ยินดีใหการสนับสนุนดานภาษาอังกฤษแกหนวยงานวิชาการ (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 6) 

- นางสาวบุษกร แสงแกว นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักอนามัย
การเจริญพันธุ เสนอใหหนวยงานวิชาการสงขอมูลท่ีเปนขอมูลเก่ียวกับนโยบาย/
การดําเนินงานสําคัญ/ขอมูลท่ีสามารถใชไดในหลายโอกาสใหศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศแปลเปนภาษาอังกฤษเก็บไวเปนฐานขอมูล ในกรณีท่ีหนวยงาน
ภายนอกขอขอมูลเรงดวน จะไดมีขอมูลภาษาอังกฤษเตรียมพรอมไว 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566  
- ศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีแผนจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2566 ระหวางวันท่ี 21 – 23 กรกฎาคม 2564 แตยังไมไดกําหนดสถานท่ีและ
รูปแบบการประชุม โดยจะพิจารณาสถานการณการระบาดของ COVID-19 และ
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเขารวมประชุมเปนสําคัญ 

- การประชุมมีวัตถุประสงคเพ่ือหารือแนวทางการดําเนินงานของศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 รวมถึงติดตามยุทธศาสตร
ดานตางประเทศของกรมอนามัย ยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทย และ
แผนยุทธศาสตร CCS ของ WHO Thailand 

- นางสาวจิตติมา รอดสวาสด์ิ แนะนําวาหากจะหารือเรื่องยุทธศาสตรดานตางประเทศ
ของกรมอนามัย ควรมีความชัดเจนเรื่องกรอบการดําเนินงาน ระบุวาการดําเนินงาน
จะตอบโจทยอะไร ความคาดหวังคืออะไร นอกจากนี้ ยังใหความเห็นวา แผนยุทธศาสตร 
CCS ของ WHO Thailand มีความสําคัญ และขอใหสนับสนุนการผลักดันประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน CCS ดวย 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5. เรื่องอ่ืนๆ  - ไมมี - 

เลิกประชุมเวลา 14:30 น. 
 

ผูบันทึกรายงานการประชุม: นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ 
นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ  

ผูตรวจรายงานการประชมุ: นางสาวปนอนงค เครือซา 
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ   
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