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ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืนๆ กรมอนามัย 
ลําดับ
ที่ 

เร่ือง กรอบความรวมมือ วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย 

1 การดําเนินงานภายใต ASEAN Health 
Cluster 1: Promoting Healthy 
Lifestyle 

ASEAN  เพื่อกําหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐาน
รวม รวมถึง กิจกรรมเพื่อสง เส ริมสุขภาพ
ประชากรในภูมิภาคอาเซียน โดยเนนการ
ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) เชน 
การรณรงคใหประชาชนงดสูบบุหร่ี งดบริโภค
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล รวมถึงการสงเสริม
โภชนาการและกิจกรรมทางกายทีเ่หมาะสม 

กรมอนามัยเปนผูประสานงานหลักฝายไทย (National Coordinator) 
ของ ASEAN Cluster 1 มีบทบาทในการประสานกับกรมตางๆ เพื่อ
ติดตามการดํา เนินงานภายใตกรอบ ASEAN Cluster 1 ของ
ประเทศไทย ทั้งนี้ ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ที่กรมอนามัย
เปนหนวยดําเนินงานหลักภายใต ASEAN Cluster 1 ไดแก  
(1) Health Priority 1: Prevention and Control of NCDs 
(สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักทันตสาธารณสุข สํานักโภชนาการ) 
(2) Health Priority 6 :  Promotion of Healthy and Active 
Ageing (สํานักอนามัยผูสูงอายุ) 
(3) Health Priority 7 :  Promotion of Good Nutrition (สํ า นั ก
โภชนาการ) 

2 การดําเนินงานภายใต ASEAN Health 
Cluster 2: Responding to All 
Hazards and Emerging Threats 

ASEAN เพื่อกําหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม 
รวมถึงกิจกรรมเพื่อตอบสนองตอภัยทุกชนิด
และความเสี่ยงอุบัติใหม เชน โรคติดตอ การตอบโต
เชื้อดื้อยา อนามัยสิ่งแวดลอมและการประเมิน 
ผลกระทบตอสุขภาพ และการจัดการภัยพิบัต ิ

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority)  ที่กรมอนามัย เปนหนวย
ดําเนินงานหลักภายใต ASEAN Cluster 2 คือ Health Priority 11: 
Environmental Health and Health Impact Assessment 
(HIA) (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ) 

3 การดําเนินงานภายใต ASEAN Health 
Cluster 3: Strengthening Health 
System and Access to Care 

ASEAN เพื่อกําหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม 
รวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรง
ของระบบสุขภาพและการเขาถึงบริการ เชน 
การเขาถึงหลักประกันสุขภาพถวนหนา การ
ดูแลสุขภาพประชากรขามชาติ 

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority)  ที่กรมอนามัย เปนหนวย
ดําเนินงานหลักภายใต ASEAN Cluster 3 คือ Health Priority 14: 
Health related MDGs (4, 5, 6) (สํานักสงเสริมสุขภาพ) 
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ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืนๆ กรมอนามัย 
ลําดับ
ที่ 

เร่ือง กรอบความรวมมือ วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย 

4 การดําเนินงานภายใต ASEAN Health 
Cluster 4: Ensuring Food Safety 

ASEAN เพื่อกําหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม 
รวมถึงกิจกรรมดานอาหารปลอดภัย 

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority)  ที่กรมอนามัย เปนหนวย
ดําเนินงานหลักภายใต ASEAN Cluster 4 คือ Health Priority 20: 
Food Safety (สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา) 

5 คณะทํางานยอยดานอนามัยผูสูงอายุ 
(Healthy Ageing) ของคณะทํางาน
ดานสุขภาพของเอเปค (APEC HWG) 

APEC เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ และ
นโยบายดานสุขภาพระหวางเขตเศรษฐกิจ
สมาชิกเอเปค ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานสุขภาพภายใตกรอบเอเปค 

ใหขอคิดเห็น และสนับสนุนขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับการ
ดําเนินงานดานอนามัยผูสูงอายุในประเทศไทย โดยเฉพาะเร่ืองที่
ประเทศไทยมีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ เพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
สถานการณและคําแนะนําสําหรับเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค 

6 คณะทํางานยอยดานโภชนาการในเด็ก 
(Childhood Nutrition) ของคณะทํางาน
ดานสุขภาพของเอเปค (APEC HWG) 

APEC เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ และ
นโยบายดานสุขภาพระหวางเขตเศรษฐกิจ
สมาชิกเอเปค ขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานสุขภาพภายใตกรอบเอเปค 

ใหขอคิดเห็น และสนับสนุนขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับนโยบาย 
และการดําเนินงานสงเสริมโภชนาการในประเทศไทย แบงปน
ขอมูลเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ เพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
สถานการณและคําแนะนําสําหรับเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค 

7 โครงการ Achieve One Planet from 4E: 
Eat, Exercise, Ecology, Economics 
(จีนไทเปเปนเจาของโครงการ)  

APEC เพื่อหารือเก่ียวกับนวัตกรรมและการทํางานรวมกัน
ระหวางหลายภาคสวนในประเด็น green eating 
and livable exercise บทบาทของภาคสวน 
ที่ไมใชดานสุขภาพในการสงเสริมสุขภาพ และ
บทบาทของภาคสุขภาพในการสงเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมที่ดี
ตอสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

ประเทศไทยตอบรับเปนผูรวมสนับสนุน (co-sponsor) ในโครงการ
ดังกลาวซึ่งจีนไทเปเปนเจาของโครงการ กรมอนามัย โดยสํานัก
โภชนาการ และกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพมีภารกิจหลักใน
การสนบัสนุนผูเชี่ยวชาญ และขอมูลทางวิชาการสําหรับการดําเนิน
โครงการดังกลาว ทั้งนี้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพไดตอบรับ 
ที่ จะส งวิทยากรสํ าห รับการประชุม  APEC Conference on 
Achieving One Planet from 4E: Eat, Exercise, Ecology, Economics 
ซึ่งมีกําหนดจัดในเดือนมีนาคม 2565 ดวย 

 

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

รวบรวมขอมูลโดย  
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
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