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ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย 
ลําดับ

ที่ 
เร่ือง หนวยงานภาคี วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย 

1 แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง
รัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก 
(Thailand-WHO Country Cooperation 
Strategy (CCS)) ค.ศ. 2022 - 2026 

WHO เพื่อ กําหนดวิสัยทัศน เชิงยุทธศาสตรของ
องคการอนามัยโลกในการดําเนินงานรวมกับ
รัฐบาลไทยและผูที่เก่ียวของ รวมถึงกําหนด
แนวทางและแผนงานสําคัญเก่ียวกับสุขภาพที่
ประเทศไทยกําลังเผชิญภายใตบริบทของ
ประเทศที่มี รายไดปานกลางคอนขางสู ง 
(middle income country) 

กรมอนามัยเขารวมเปนภาคี เครือขายการดํา เนินงาน CCS  
ในแผนงานพัฒนาขีดความสามารถดานสาธารณสุขฉุกเฉิน  
(Public Health Emergencies) และแผนงานโรคไมติดตอเร้ือรัง 
(NCDs)  
 

 

2 การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World 
Health Assembly: WHA) 

WHO เพื่อวางแนวทางการดําเนินงานของ WHO 
รวมทั้งจัดทําขอเสนอสําหรับการทํางานของ
ประเทศสมาชิกและองคการที่เก่ียวของ เปน
การประชุมที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย
สุขภาพระดับโลก 

ผูแทนกรมอนามัยมีบทบาทในการปกปองและรักษาผลประโยชน
ของประเทศดานสาธารณสุขในเวทีระดับโลก ผานการกลาว 
intervention เพื่อแสดงทาทีของประเทศไทยในประเด็นตางๆ 
รวมถึงการประชุมหารือกับประเทศและองคกรคูเจรจา 

3 โครงการพัฒนาระบบการเฝาระวัง
สุขาภิบาลอาหารและน้ําบริโภคใน
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
“แมฟาหลวง” (Enhancing Food 
and Drinking Water Sanitation in 
“Mae Fah Luang” Hill Area 
Community Learning Centers) 

WHO เพื่อพัฒนาระบบการเฝาระวังสุขาภิบาลอาหาร
และน้ําบริโภคในศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แมฟาหลวง” พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูน
ทักษะความสามารถใหแกครูประจําศูนยการ
เรียนในดานการเฝาระวังสุขาภิบาลอาหารและ
น้ําบริโภค และยกระดับการจัดการและระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภคในศูนยการเรียน ให
ผานเกณฑมาตรฐาน 

กรมอนามัย โดยศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงาน- 
ขามชาติ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานโครงการรวมกับ
หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
ใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน 
จังหวัดตาก และจังหวัดพังงา โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก WHO ประจําประเทศไทย 

4 โครงการสํารวจสถานการณดานน้ําบริโภค 
และภาวะการสุขาภิบาล (UN-Water 
Global Analysis and Assessment 
of Sanitation and Drinking-Water 
(GLAAS) 2021-22 Country Survey) 

WHO เพื่อทําการสํารวจสถานการณดานน้ําบริโภค 
และภาวการณสุขาภิบาลของประเทศไทยในป 
2564 – 2565  

กรมอนามัย โดยสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา เปนหนวยงานหลัก
ในการดําเนินการสํารวจสถานการณดานน้ําบริโภค และภาวะ 
การสุขาภิบาลของประเทศไทยรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของทั้ง
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระดับชาติและระดับ
ทองถ่ิน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก WHO ประจํา
ประเทศไทย 
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5 แผนงานความร วม มื อระหว า ง 
UNICEF กับประเทศไทย (UNICEF’s 
Country Programme Document: 
UNICEF CPD) ค.ศ. 2022 - 2026 

UNICEF เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานของ UNFPA 
รวมกับหนวยงานในประเทศไทย ในระยะ 5 ป 
ในประเด็นสํ า คัญต า งๆ โดยแผนฉบับนี้
ประกอบดวยประเด็นสําคัญ 5 ประเด็น ไดแก 
การพัฒนา เด็กปฐมวัย ,  การศึกษา,  การ
เสริมสรางความยืดหยุน ความเชื่อมโยง และ
ศักยภาพของเยาวชน, การคุมครองเด็ก, และ
นโยบายสังคม 

กรมอนามัย นําโดยสํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักโภชนาการ สํานัก
อนามัยการเจริญพันธุ และกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีการ
ดําเนินงานรวมกับ UNICEF ดานการสงเสริมและแกไขปญหา
สุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุมแมและเด็ก วัยรุนและ
เยาวชน มาอยางตอเนื่อง ผานการดําเนินงานโครงการตางๆ ตาม
แผนงานยอย 

6 แผนการดําเนินงานรวม (Joint Work 
Plan) ดานการยุติการถายทอดเชื้ อ 
เ อช ไ อวี แ ล ะซิ ฟ ลิ ส จ า กแม สู ลู ก 
(Elimination of Mother-to-Child 
Transmission (EMTCT) of HIV and 
Syphilis)  

UNICEF และ 
กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

(TICA) 

เพื่อใหความชวยเหลือและสนับสนุนประเทศ
กําลังพัฒนาในการดําเนินงานดานการยุติการ
ถายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟลิสจากแมสูลูก 

- กรมอนามัยเปนผูสนับสนุนดานวิชาการ เปนวิทยากรถายทอด
ความรู ประสบการณ และ Best practice ของประเทศไทยในการ
ดําเนินงานดานการยุติการถายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟลิสจากแมสูลูก 
- ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย รวมกับหนวยงานภาคี 
มี กํ าหนดจัดการอบรมผ านระบบประชุ มทางไกล  (Video 
Conference) ใหแกผูเขารวมจาก สปป. ลาว ในวันที่ 16 ตุลาคม 
2563 นอกจากนั้น ยังมีแผนจัดการอบรมใหแกผูเขารวมจากทวีป
แอฟริกาดวย  

7 โครงการ Thailand – UNICEF Programme 
of Cooperation 2017 – 2021 
Work Plan – Early Childhood 
Development  

UNICEF เพื่อสรางเสริมความแข็งแกรงใหกับระบบ
บริการสุขภาพ สรางเสริมขีดความสามารถ
ใหแกผู ใหบ ริการดานสุขภาพ พัฒนาองค
ความรูและทักษะดานโภชนาการ การดูแล 
และการคุมครองเด็กปฐมวัย 

กรมอนามัย โดยสํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักโภชนาการ และ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ทําหนาที่เปนผูดําเนินการหลัก 
ในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหคําปรึกษาดานวิชาการ ประสานกับ 
ผูกําหนดนโยบาย และเจาหนาที่ที่เก่ียวของในการดําเนินนโยบาย
ดานสุขภาพเด็กปฐมวัย รวมถึงกํากับและประเมินผลการดําเนิน
นโยบาย 

8 โครงการ Thailand – UNICEF Programme 
of Cooperation 2017 – 2021 Work 
Plan – Adolescent Development 
and Participation 

UNICEF เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อปองกันการ
ตั้งครรภ การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธอ่ืนๆ ในวัยรุน  

กรมอนามัย โดยสํานักสงเสริมสุขภาพ ลํานักอนามัยการเจริญพันธุ  
เปนหนวยงานหลักในการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรดานอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุน สนับสนุนขอมูลและ 
ใหคําปรึกษาดานวิชาการที่จําเปนตอการดําเนินโครงการ 
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9 แผนงานความรวมมือระหวาง UNFPA 
กับประเทศไทย (UNFPA’s Country 
Programme Document: UNFPA 
CPD) ค.ศ. 2022 – 2026  

UNFPA เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานของ UNFPA 
รวมกับหนวยงานในประเทศไทย ในระยะ 5 ป 
ในประเด็นดานประชากรที่สําคัญตางๆ โดย
แผนฉบับนี้ ใหความสํา คัญกับการพัฒนา
ประชากรในบริบทสังคมสูงอายุ , สิทธิของ
เยาวชนในการเขาถึงบริการทางเพศ อนามัย
การเจริญพันธุ และการวางแผนครอบครัว, 
และการยุติความรุนแรงบนฐานอคติทางเพศ  

กรมอนามัย นําโดยสํานักอนามัยการเจริญพันธุ และสํานักสงเสริม
สุขภาพ มีการดําเนินงานรวมกับ UNFPA ดานการสงเสริมและ
แกไขปญหาสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ และสุขภาพวัยรุนวัยเรียน 

10 ค ว า ม ร ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร เ พื่ อ
สนั บสนุ นกา รบู รณากา รจั ดกา ร
ฐานขอมูล งานวิจัย และการจัดการ
ความรูภายใตยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 

UNFPA เพื่อศึกษาขอมูลสําหรับประกอบการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรตามพระราชบัญญัติ  การ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
พ.ศ. 2559 

- กรมอนามัย โดยลํานักอนามัยการเจริญพันธุ สนับสนุนขอมูลและ
ใหคําปรึกษาดานวิชาการที่จําเปนตอการดําเนินนโยบาย 
- ในป 2562 ไดมีการดําเนินโครงการวิจัยการประเมินบริการ
สุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชนในประเทศไทย 

11 ความรวมมือภายใต โครงการ Safe 
Birth for All 

UNFPA เพื่อพัฒนาการเขา ถึงและคุณภาพบริการ
อนามัยมารดา บริการคุมกําเนิดของสตรีและ
วัยรุนหญิงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 

กรมอนามัย โดยสํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก ศูนยอนามัย
กลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ ศูนยสื่อสารสาธารณะ 
และศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีบทบาทเปนหนวย
ดํา เนินงาน (implementing agency) สําหรับโครงการนี้  ซึ่ ง
เปาหมายหลักของโครงการ คือ ไดเคร่ืองมือพยากรณตัวชี้วัดการ
ตายมารดา ระบบการใหบริการอนามัยแมและเด็กไดรับการ
ปรับปรุง มีระบบเฝาระวังและรายงานการตายมารดาและทารกปริ
กําเนิด ประสานความรวมมือของภาคีเครือขายในการเฝาระวังการ
ตายมารดาและทารกปริกําเนิด รวมถึงการพัฒนาระบบ Teenage 
Digital Health Platform เพื่อเปนชองทางสื่อสารขอมูล ความรู
ดานสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ เพื่อปองกันและลด
การตั้งครรภซ้ําในวัยรุน 
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12 ความรวมมือกับ Partners in Population 
and Development (PPD) 

PPD เพื่อรวมมือทางวิชาการในดานประชากรและ
การพัฒนา โดยการแลกเปลี่ยน ถายทอด
ประสบการณ ความรูความชํานาญระหวาง
ประเทศ  

กรมอนามัย โดยสํานักอนามัยอนามัยการเจริญพันธุเปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานความรวมมือ และไดจัดตั้งศูนย
ความรวมมือทางวิชาการอนามัยการเจริญพันธุระหวางประเทศ 
(Center for South – South Cooperation in Reproductive 
Health) เปนสํานักงานเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ปจจุบัน ประเทศไทย
จายเงินอุดหนุนรายปจํานวน 23,000 ดอลลารสหรัฐ เพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินงานของ PPD 

13 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และประสานงานโครงการพิเศษการ
วิจัย การพัฒนาและการอบรมวิจัย
ดานการเจริญพันธุในมนุษย Policy 
and Coordination Committee 
(PCC) on Special Programme of 
Research, Development and 
Research Training in Human 
Reproduction 

PCC เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาและการ
อบรมวิจัยดานการเจริญพันธุในมนุษย 

กรมอนามัย โดยสํานักอนามัยการเจริญพันธุ รวมเปนสมาชิก PCC 
และเขารวมการประชุมปละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวนความคืบหนาของ
การดําเนินงานในแตละป หารือเก่ียวกับแผนการดําเนินงานใน
อนาคต และตัดสินใจดานนโยบาย ยุทธศาสตร รวมถึงการบริหาร
งบประมาณ 

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

รวบรวมขอมูลโดย  
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ตุลาคม 2564 

 

 


