
ลําดับ

ที่

ชื่อ- นามสุกล

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน

ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ

1 นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูอํานวยการ สํานักสงเสริมสุขภาพ เปนผูใหขอมูลความรู คําปรึกษา และขอเสนอเชิง

นโยบายเกี่ยวกับงานความรวมมือระหวางประเทศ

ดานสงเสริมสุขภาพในภาพรวม

2 แพทยหญิงฐิติภรณ ตวงรัตนานนท นายแพทยชํานาญการ สํานักสงเสริมสุขภาพ เปนผูใหขอมูลความรู และประสานงานในประเด็น

ความรวมมือระหวางประเทศดานอนามัยแมและเด็ก

3 นางสาวฉวีวรรณ ตนพุดซา นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการพิเศษ

สํานักสงเสริมสุขภาพ เปนผูใหขอมูลความรู และประสานงานในประเด็น

ความรวมมือระหวางประเทศดานอนามัยแมและเด็ก

4 นางสาวธัญญารัตน เจนพิทักษสมบัติ ผูประสานงานโครงการ สํานักสงเสริมสุขภาพ ประสานขอมูลในประเด็นความรวมมือระหวาง

ประเทศดานอนามัยแมและเด็ก

5 นางสาวอรอุมา โภคสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการพิเศษ

สํานักสงเสริมสุขภาพ เปนผูใหขอมูลความรู และประสานงานในประเด็น

ความรวมมือระหวางประเทศดานอนามัยวัยเรียน

6 นางสาวกรกมล ปรปกษขาม นักวิเทศสัมพันธ สํานักสงเสริมสุขภาพ เปนผูประสานกลางของหนวยงาน ใหขอมูลเกี่ยวกับ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานความรวมมือ

ระหวางประเทศ

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย             .



ลําดับ

ที่

ชื่อ- นามสุกล

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน

ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย             .

7 แพทยหญิงสายพิญ โชติวิเชียร ผูอํานวยการ สํานักโภชนาการ เปนผูใหขอมูลความรู คําปรึกษา และขอเสนอเชิง

นโยบายเกี่ยวกับงานความรวมมือระหวางประเทศ

ดานโภชนาการในภาพรวม

8 นางสาววรรณชนก บุญชู นักวิทยาศาสตรการแพทย

ชํานาญการ

สํานักโภชนาการ เปนผูใหขอมูลความรู และเปนผูประสานกลางของ

หนวยงานในประเด็นความรวมมือระหวางประเทศ

ดานโภชนาการในภาพรวม

9 นางสาวนาตยา อังคนาวิน นักโภชนาการชํานาญการ สํานักโภชนาการ เปนผูใหขอมูลความรู และเปนผูประสานกลางของ

หนวยงานในประเด็นความรวมมือระหวางประเทศ

ดานโภชนาการในภาพรวม

10 ทันตแพทยหญิงวรมน อัครสุต ทันตแพทยชํานาญการ สํานักทันตสาธารณสุข เปนผูใหขอมูลความรู และประสานงานในประเด็น

ความรวมมือระหวางประเทศดานอนามัยชองปากใน

ภาพรวม

11 ทันตแพทยหญิงนันทมนัส แยมบุตร ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักทันตสาธารณสุข เปนผูใหขอมูลความรู และประสานงานความรวมมือ

ระหวางประเทศดานอนามัยชองปาก รวมถึงประเด็น

การลดใชอะมัลกัมทางทันตกรรม



ลําดับ

ที่

ชื่อ- นามสุกล

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน

ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย             .

12 นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการพิเศษ

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ เปนผูประสานกลางของหนวยงานในประเด็นความ

รวมมือระหวางประเทศดานอนามัยการเจริญพันธุใน

ภาพรวม

13 นางสาวบุษกร แสงแกว นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการพิเศษ

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ เปนผูประสานกลางของหนวยงานในประเด็นความ

รวมมือระหวางประเทศดานอนามัยการเจริญพันธุใน

ภาพรวม

14 นางรัชนี บุญเรืองศรี นักสังคมสงเคราะหชํานาญ

การพิเศษ

สํานักอนามัยผูสูงอายุ เปนผูประสานกลางของหนวยงานในประเด็นความ

รวมมือระหวางประเทศดานอนามัยผูสูงอายุใน

ภาพรวม

15 นางสาวฐานิฉัตร เขียวเกษม นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ

สํานักอนามัยผูสูงอายุ เปนผูใหขอมูลความรู และประสานงานในประเด็น

ความรวมมือระหวางประเทศดานอนามัยผูสูงอายุใน

ภาพรวม

16 นางสาวธนภรณ แจมแจง นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ

สํานักอนามัยผูสูงอายุ เปนผูประสานกลางของหนวยงานในประเด็นความ

รวมมือระหวางประเทศดานอนามัยผูสูงอายุใน

ภาพรวม



ลําดับ

ที่

ชื่อ- นามสุกล

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน

ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย             .

17 นายชลพันธ ปยถาวรอนันต รองผูอํานวยการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เปนผูใหขอมูลความรู และประสานในประเด็นความ

รวมมือระหวางประเทศดานกิจกรรมทางกายเพื่อ

สุขภาพในภาพรวม

18 นางสาวธวัลรัตน ใหมรัตนไชยชาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เปนผูประสานกลางของหนวยงานในประเด็นความ

รวมมือระหวางประเทศดานกิจกรรมทางกายเพื่อ

สุขภาพในภาพรวม

19 นางอุทัยวรรณ บุตรแพ นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการพิเศษ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เปนผูใหขอมูลความรู และประสานในประเด็นความ

รวมมือระหวางประเทศดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน

ภาพรวม

20 นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เปนผูใหขอมูลความรู และประสานในประเด็นความ

รวมมือระหวางประเทศดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน

ภาพรวม

21 นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา เปนผูใหขอมูลความรู และประสานในประเด็นความ

รวมมือระหวางประเทศดานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

ในภาพรวม



ลําดับ

ที่

ชื่อ- นามสุกล

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน

ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย             .

22 นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา เปนผูประสานกลางของหนวยงานในประเด็นความ

รวมมือระหวางประเทศดานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา

ในภาพรวม

23 นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการพิเศษ

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เปนผูใหขอมูลความรู คําปรึกษา และขอเสนอเชิง

นโยบายเกี่ยวกับงานความรวมมือระหวางประเทศ

ดานผลกระทบตอสุขภาพ

24 นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการพิเศษ

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เปนผูใหขอมูลความรู และประสานงานในประเด็น

ผลกระทบตอสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

25 นางสาววรวรรณ พงษประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เปนผูประสานกลางของหนวยงานในประเด็น

ผลกระทบตอสุขภาพในภาพรวม

26 นางสาวกรวิภา ปุนณศิริ นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการพิเศษ

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ เปนผูประสานกลางของหนวยงานในประเด็น

ผลกระทบตอสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบ

จากมลพิษอากาศ



ลําดับ

ที่

ชื่อ- นามสุกล

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน

ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย             .

27 นางวลัยพร พัชรนฤมล ผูอํานวยการ กองการตางประเทศ สป. สธ. เปนผูประสาน ติดตามการดําเนินงานความรวมมือ

ระหวางประเทศของกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม

28 พ.ต.ต.หญิงสุรียวัลย ไทยประยูร นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการพิเศษ

กองการตางประเทศ สป. สธ. เปนผูประสาน ติดตามการดําเนินงานความรวมมือ

ระหวางประเทศของกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม

29 นางสาวชะเอม พัชนี นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ

พิเศษ

กองการตางประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความรวมมือระหวางประเทศดาน

สาธารณสุขระดับโลก

30 นางสาวโอริสา ซื่อสัตยาวงศ นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองการตางประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความรวมมือระหวางประเทศดาน

สาธารณสุขระดับโลก

31 นายบรรลุ ศุภอักษร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ กองการตางประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความรวมมือระหวางประเทศดาน

สาธารณสุขระดับโลก

32 นางสาวชัญญา หลอวงศไพบูลย นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ กองการตางประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความรวมมือระหวางประเทศดาน

สาธารณสุขระดับโลก

33 นางสาวมยุรี วิโนทัย นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองการตางประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความรวมมือระหวางประเทศดาน

สาธารณสุขระดับภูมิภาคอาเซียนและทวิภาคี



ลําดับ

ที่

ชื่อ- นามสุกล

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน

ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย             .

34 นางสาวพัฒิพร อจละนันท นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองการตางประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความรวมมือระหวางประเทศดาน

สาธารณสุขระดับทวิภาคี

35 นายรัชกร แกวเปรมกุศล นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ กองการตางประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความรวมมือระหวางประเทศดาน

สาธารณสุขระดับอาเซียน และกรอบพหุภาคีอื่นๆ

36 Dr. Teeranee Techasrivichien National Professional 

Officer (Public Health)

WHO Thailand ติดตอเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน โครงการที่ WHO 

สนับสนุน/รวมดําเนินงานกับกรมอนามัย รวมถึงการ

ประชุมระหวางประเทศภายใตกรอบ WHO 

โดยเฉพาะดานอนามัยสิ่งแวดลอม

37 Dr. Sushera Bunluesin National Professional 

Officer (NCDs)

WHO Thailand ติดตอเกี่ยวกับการประสานความรวมมือ/การประชุม

ระหวางประเทศภายใตกรอบ WHO โดยเฉพาะดาน

สงเสริมสุขภาพ และ NCDs

38 Ms. Benja Sae-Seai Executive Assistant 

(Programme)

WHO Thailand ติดตอเกี่ยวกับโครงการที่ WHO สนับสนุน/รวม

ดําเนินงานกับกรมอนามัย โดยเฉพาะดานอนามัย

สิ่งแวดลอม

39 Ms. Napat Phisanbut Communication for 

Development Officer

UNICEF Thailand ประสานความรวมมือระหวางกรมอนามัยกับ UNICEF

 ในภาพรวม



ลําดับ

ที่

ชื่อ- นามสุกล

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน

ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย             .

40 Ms. Sirirath Chunnasart Adolescent and HIV/AIDS 

Officer

UNICEF Thailand ประสานความรวมมือ โครงการ การประชุมระหวาง

กรมอนามัยกับ UNICEF

41 Ms. Duangkamol Ponchamni National Programme 

Officer

UNFPA Thailand ประสานความรวมมือระหวางกรมอนามัยกับ UNFPA

 ในภาพรวม

42 Dr. Panyawan Suphasri General Programme 

Assistant

UNFPA Thailand ประสานความรวมมือระหวางกรมอนามัยกับ UNFPA

 และประสานการประชุมระหวางประเทศ โดยเฉพาะ

ประเด็นอนามัยการเจริญพันธุและการพัฒนาประชากร

43 Ms. Kullwadee Sumalnop Communication Specialist UNFPA Thailand ประสานความรวมมือระหวางกรมอนามัยกับ UNFPA

 และประสานการประชุมระหวางประเทศ โดยเฉพาะ

ประเด็นอนามัยการเจริญพันธุและการพัฒนาประชากร

44 - ผูแทนกรมความรวมมือ

ระหวางประเทศ

กรมความรวมมือระหวางประเทศ กตเปนหนวยงานหลักของประเทศในการกําหนดนโนบาย

 ทิศทาง และดําเนินการใหความรวมมือเพื่อการ

พัฒนาระหวางประเทศ โดยการใหความชวยเหลือแก

ตางประเทศ เพื่อสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับ

ประเทศตางๆ



ลําดับ

ที่

ชื่อ- นามสุกล

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน

ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย             .

45 - ผูแทนกรมองคการระหวาง

ประเทศ

กรมองคการระหวางประเทศ เปนหนวยงานหลักของประเทศในการกําหนด

นโยบายและทาทีของประเทศไทยตอองคการ

สหประชาชาติและองคการระหวางประเทศ 

ประสานงาน กํากับและดูและการดําเนินงานเกี่ยวกับ

ความสัมพันธกับองคการสหประชาชาติและองคการ

ระหวางประเทศตางๆ

46 - ผูแทนกรมยุโรป กรมยุโรป เปนหนวยงานหลักของประเทศในการเสนอแนะ

นโยบาย ยุทธศาสตร และดําเนินการ เกี่ยวกับ

ความสัมพันธทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุม

ประเทศ และองคการระหวางประเทศในภูมิภาคยุโรป

47 - ผูแทนกรมอาเซียน กรมอาเซียน เปนหนวยงานหลักของประเทศในการดําเนินงานและ

สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน

ในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ



ลําดับ

ที่

ชื่อ- นามสุกล

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน

ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย             .

48 - ผูแทนกรมเอเชียใต 

ตะวันออกกลางและแอฟริกา

กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและ

แอฟริกา

เปนหนวยงานหลักของประเทศในการเสนอแนะ

นโยบาย ยุทธศาสตร และดําเนินการ เกี่ยวกับ

ความสัมพันธทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุม

ประเทศ ขบวนการทางการเมือง และองคการ

ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียใต เอเชียกลาง 

ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

49 - ผูแทนกรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก เปนหนวยงานหลักของประเทศในการเสนอแนะ

นโยบาย ยุทธศาสตร และดําเนินการ เกี่ยวกับ

ความสัมพันธทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุม

ประเทศ ดินแดนอื่น และองคการระหวางประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

50 - ผูแทนกรมอเมริกาและ

แปซิฟกใต

กรมอเมริกาและแปซิฟกใต เปนหนวยงานหลักของประเทศในการเสนอแนะ

นโยบาย ยุทธศาสตร และดําเนินการ เกี่ยวกับ

ความสัมพันธทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศ กลุม

ประเทศ และองคการระหวางประเทศในภูมิภาค

อเมริกาและแปซิฟกใต



ลําดับ

ที่

ชื่อ- นามสุกล

(ผูรับบริการ/ ผูติดตอ)
ตําแหนง สังกัด/หนวยงาน

ประเภทการติดตอ/

การมีสวนไดสวนเสีย
หมายเหตุ

ทําเนียบผูรับบริการ (C) และผูมีสวนไดสวนเสีย (SH) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)

หนวยงาน  ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย             .

51 - ผูแทนกรมเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนหนวยงานหลักของประเทศในการเสนอแนะ

แนวทาง กําหนด และดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ เปนหนวยประสานกลางของรัฐบาล

ในการดําเนินงานความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ

ตางประเทศและองคการระหวางประเทศ ทั้งในระดับ

อนุภูมิภาค ภูมิภาค และพหุภาคี

หมายเหตุ : หนวยงานสามารถปรับรูปแบบใหตรงตามบริบทของหนวยงานได ตามความเหมาะสม
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