
รายงานการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย ครั้งท่ี 1  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันพุธท่ี 30 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 – 14:30 น.  
ณ หองประชุมกองการเจาหนาท่ี อาคาร 4 ช้ัน 3 กรมอนามัย 

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

ผูเขารวมประชุม 

เขารวมประชุมผานระบบ Video Conference 

1. นายสราวุฒิ บุญสุข   รองอธิบดีกรมอนามัย                   ประธาน 
2. นายสมพงษ ชัยโอภานนท  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
      สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
3. นางสาวฐิติภรณ ตวงรัตนานนท  นายแพทยชํานาญการ  
      สํานักสงเสริมสุขภาพ 
4. นางสาวบุษกร แสงแกว   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
      สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
5. นางสาวฐานิฉัตร เขียวเกษม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

สํานักอนามัยผูสูงอายุ 
6. นางสาวปริมสุดา อุประรัตน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

สํานักอนามัยผูสูงอายุ 
7. นางสาวสุชาดา สุดแดง   นักวิชาการสาธารณสุข 

สํานักอนามัยผูสูงอายุ 
8. นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
      กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
9. นางสาวธวัลรัตน ใหมรัตนไชยชาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

     กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
10.  นางอุทัยวรรณ บุตรแพ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
      สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
11.  นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
12.  นางสาววิรัชพรรณ สุธาพาณิชย  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13.  นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
14.  นางจิตติมา รอดสวาสดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
      กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
15.  นางสาววรวรรณ พงษประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
16. นางสาวศุภานัน จันทรตรี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
      กองสงเสริมความรอบรูและสื่อสารสุขภาพ 
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เขารวมประชุม ณ หองประชุมกองการเจาหนาท่ี อาคาร 4 ชั้น 3 กรมอนามัย 

17.  นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ  ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

18.  นางอรุณี อินทรขํา   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
กองคลัง 

19.  นางจารุมน บุญสิงห   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

20.  นางสาวปนอนงค เครือซา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
21.  นายพศิน พิริยะหพันธุ   นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
22.  นางสาวมนสินี น้ําจันทร  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ 
      ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
23.  นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
24.  นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
      ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   
25.  นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
      ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
26.  นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ      เลขานุการ 
      ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ                 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
1. เรื่องประธานแจง 
    ท่ีประชุมทราบ 

1.1 วัตถุประสงคของการประชุม 
- นายแพทยสราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานในท่ีประชุม กลาวเปดการประชุม

และชี้แจงวัตถุประสงคของการประชุม โดยไดกลาววาการระบาดของโรค COVID-19 
ทําใหเกิดอุปสรรคในการเดินทางไปตางประเทศและการจัดกิจกรรมตางๆ แตกรมอนามัย
ก็ยังขับเคลื่อนงานตางประเทศอยางตอเนื่อง และศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) 
พยายามจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานตางประเทศ กรมอนามัย 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน 
ดานตางประเทศของกรมอนามัย และชี้แจงแนวทางการดําเนินงานรวมกัน ท้ังนี้ 
นายแพทยสราวุฒิ  บุญสุข ขอใหหนวยงานสรางความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ  
ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือบูรณาการงานตางประเทศของกรมอนามัยกับ
หนวยงานอ่ืนๆ เชน การพัฒนาเครือขายบุคลากร และการประสานแหลงทุนเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของกรมอนามัย นอกจากนี้ ไดกลาวถึงการ
ประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ (ICFP) ซ่ึงไทยจะเปนเจาภาพในป 2565 
โดยสนับสนุนใหภาคีเครือขายดานตางประเทศมีสวนรวมในการประชุมดังกลาว 
สนับสนุนใหหนวยงานเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมตางๆ ในรูปแบบ onsite 
มากข้ึน และขอความรวมมือหนวยงานตางๆ รวมกันดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงาน
ดานตางประเทศของกรมอนามัยใหประสบความสําเร็จ 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
2. เรื่องแจงเพ่ือทราบ 2.1 ผลการเขารวมประชุมระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ในปงบประมาณ  

 พ.ศ. 2565 ของผูแทนกรมอนามัย (รอบ 6 เดือนแรก) 

2.1.1 การประชุม Planning Meeting of ASEAN Health Cluster 1 ระหวางวันท่ี 11 – 13 
มกราคม 2565 
- นายพศิน พิริยะหพันธุ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวาตั้งแตเริ่ม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการประชุมภายใตกรอบอาเซียนในหลาย Cluster 
โดยการประชุม Planning Meeting of ASEAN Health Cluster 1 มีวัตถุประสงค
เพ่ือการหารือเก่ียวกับแผนปฏิบัติการ Cluster 1 ค.ศ. 2021-2025 (Work 
Programme 2021-2025)  

- กิจกรรมท่ีกรมอนามัยเปนเจาภาพภายใต ASEAN Health Cluster ตางๆ ไดแก  
(1) Cluster 1: 
• การจัดทํา Development of Minimum Standards and Guidelines 

on the Marketing of Food and Non-Alcoholic Beverages to 
Children (สํานักโภชนาการ)  

• การจัด ASEAN Breastfeeding Forum (สํานักสงเสริมสุขภาพ)  
(2) Cluster 2:  
• กิจกรรม Continue ‘Strengthening Environmental Health Network 

and Empowering Health Impact Assessment’ (สํ า นั ก อ น า มั ย
สิ่งแวดลอม และกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ)  

- การดําเนินงานตอไป ศรป. จะติดตามเอกสาร Work Programme 2021-2025 
ฉบับแกไขลาสุด กอนท่ีจะไดรับการรับรองในระดับ SOMHD (ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) และ AHMM (รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) 

2.1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก สมัยท่ี 150 (EB150) 
ระหวางวันท่ี 24 – 29 มกราคม 2565 
- นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวากรมอนามัยได

เสนอใหนางสาวฐิติภรณ ตวงรัตนานนท นายแพทยชํานาญการ สํานักสงเสริม
สุขภาพ และนางสาววรรณชนก บุญชู นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ 
สํานักโภชนาการ เขารวมเปนคณะผูแทนไทยในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารองคการอนามัยโลก สมัยท่ี 150 (EB150) เพ่ือรวมรับผิดชอบวาระการ
ประชุมและแสดงทาทีของประเทศไทยในวาระท่ีไดรับมอบหมายจากกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้  
(1) วาระท่ี  7 Political declaration of the third high-level meeting of 

the General Assembly on the prevention and control of non-
communicable diseases  
( a) Draft implementation road map 2023–2030 for the global 

action plan for the prevention and control of noncommunicable 
diseases 2013–2030  

(c) Draft global strategy on oral health 
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
(i) Draft recommendations for the prevention and management 

of obesity over the life course, including potential targets 
(2) วาระท่ี 17 Maternal, infant and young child nutrition 
(3) วาระท่ี 18 WHO’s implementation framework for Billion 3  
• WHO global strategy for food safety 

ท้ังนี้ เอกสาร/รายงานในวาระการประชุมตางๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบในท่ีประชุม 
EB150 แลว จะมีการนําไปหารือและขอมติรับรองจากประเทศสมาชิกในการ
ประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยท่ี 75 (WHA75) ในเดือนพฤษภาคม 2565 ตอไป 

- การดําเนินงานในข้ันตอไป คือ การเตรียมการสาํหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 
สมัยท่ี 75 (WHA75) ระหวางวันท่ี 22 – 28 พฤษภาคม 2565 โดยกระทรวง
สาธารณสุขสนับสนุนใหผู ท่ีเขาประชุม EB เขาประชุม WHA ในปนั้นดวย  
เพ่ือรับผิดชอบวาระการประชุมตอเนื่อง 

2.1.3 การประชุมคณะทํางานดานสุขภาพของเอเปค (APEC HWG) ครั้งท่ี 1/2565 
ระหวางวันท่ี 24 – 29 มกราคม 2565 
- การประชุมคณะทํางานดานสุขภาพของเอเปค (APEC HWG) ครั้งท่ี 1/2565 มี

สาระสําคัญ คือ การติดตามการดําเนินงานของคณะทํางานยอยภายใต HWG (ท่ี
เก่ียวของกับกรมอนามัย คือ คณะทํางานยอยดานสูงอายุ และโภชนาการเด็ก) และ
การหารือผลขอเสนอผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม (deliverables) ภายใตหัวขอหลัก 
“Open, Connect, Balance” ดังนี้ 
(1) Open: เปดกวางสรางสัมพันธกับองคการระหวางประเทศตางๆ เชน 

WHO, World Bank, UNESCAP  
(2) Connect:  
• การจัดทํา Information Portal for Safe Passage Across the Region 

(เว็บไซตรวบรวมขอมูลเก่ียวกับมาตรการและขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการ
เดินทางของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค)  

• การจัดทํา Interoperability of Vaccination Certificates (แพลตฟอรม 
ท่ีทําใหใบรับรองการฉีดวัคซีนรูปแบบตางๆ ของเขตเศรษฐกิจสมาชิก
เอเปคสามารถใชงานระหวางเขตเศรษฐกิจได) 

(3) Balance: การจัดทํา Joint Statement on Increasing Investment in 
Health Security เพ่ือสรางสมดุลระหวางการลงทุนและความม่ันคงทางสุขภาพ 

- ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดประชุม APEC HWG ครั้งท่ี 2 และการประชุม 
APEC High-Level Meeting on Health and the Economy (HLM) ระหวาง
วันท่ี 21 – 26 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม และกระทรวงสาธารณสุข
อาจขอการสนับสนุนผูบันทึกการประชุม และเจาหนาท่ีประสานงานจากกรม
ตางๆ เพ่ือสนับสนุนการประชุมดังกลาว โดย ศรป. จะติดตามความคืบหนา
และประสานไปยังหนวยงานเพ่ือพิจารณาสงผูท่ีสนใจเปนผูบันทึกการประชุม 
และเจาหนาท่ีประสานงานเขารวมการประชุมตอไป 
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2.1.4 การประชุม APEC Conference on Achieving One Planet from 4E: Eat, 
Exercise, Ecology, Economics เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2565 
- นายแพทยอุดม อัตศวุฒมางกูร ผูอํานวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

ไดเขารวมเปนวิทยากรในการประชุม APEC Conference on Achieving 
One Planet from 4E: Eat, Exercise, Ecology, Economics และบรรยาย
ในหัวขอ “National Physical Activity Promotion Strategy and Campaign: 
Lesson learned from Thailand” แบงปนประสบการณโครงการกาวทาใจ 
การประชุมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือหารือเก่ียวกับนวัตกรรมและการทํางานรวมกัน
ระหวางหลากหลายภาคสวนเพ่ือสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
การออกกําลังกาย บทบาทของภาคีท่ีไมใชภาคสวนสุขภาพท่ีมีตอการสงเสริม
สุขภาพ รวมถึงบทบาทของภาคีดานสุขภาพตอการสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 
2.2 ความคืบหนาการดําเนินงานระดับทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบาน 

2.2.1 โครงการฝกอบรมออนไลน หลักสูตรพ้ืนฐานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สาธารณสุขเพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด – 5 ป ในชุมชน สปป.ลาว 
ระหวางวันท่ี 13 – 17 ธันวาคม 2564 (ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาไทย – ลาว 
สาขาสาธารณสุข ภายใตงบฯ TICA) 
- นางสาวมนสินี น้ําจันทร นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ รายงานวาโครงการฝกอบรม

ออนไลน หลักสูตรพ้ืนฐานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือ
สงเสริมภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด – 5 ป ในชุมชน สปป.ลาว จัดโดยสํานัก
โภชนาการ เปน 1 ใน 4 ของผลผลิต (ผลผลิตท่ี 2) ในแผนงานโครงการ 4.1 
การพัฒนารูปแบบการใหบริการดานโภชนาการแบบบูรณาการและสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชน ภายใตแผนงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาไทย – 
สปป. ลาว สาขาสาธารณสุข ระยะ 3 ป ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ของโครงขายบริการโภชนาการและประเมินภาวะโภชนาการในระดับ
โรงพยาบาลเมือง สถานีอนามัย และชุมชน รวมถึงสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย มีผูเขารวมฝกอบรม จาก 
สปป. ลาว จํานวน 7 คน และมีผูแทนจากสํานักโภชนาการ ศูนยอนามัยท่ี 1, 
7, 8, และ 10 และอาจารยจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปน
วิทยากร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
2.3 การประชุมระหวางประเทศรายการอ่ืนๆ 

2.3.1 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท (Conference of Parties 
of the Minamata Convention on Mercury) สมัยท่ี 4 ชวงท่ี 2 ระหวางวันท่ี 
21 – 25 มีนาคม 2565 



-6- 
 

วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
- นางอุทัยวรรณ บุตรแพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักอนามัย

สิ่งแวดลอม รายงานตอท่ีประชุมวาผูแทนสํานักทันตสาธารณสุข และสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม ไดเขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวย
ปรอท สมัยท่ี 4 ชวงท่ี 2 ระหวางวันท่ี 21 – 25 มีนาคม 2565 ประเด็นสําคัญ
ในการประชุมท่ีเก่ียวของกับกรมอนามัย คือ การพิจารณาผลิตภัณฑท่ีเติม
ปรอท (อะมัลกัม) และการปลดปลอยสารปรอทในสิ่งแวดลอม โดยท่ีประชุม
เห็นชอบการไมอนุญาตใหใชปรอทใหผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม และแนะนํา
ใหตอตานการใชอะมัลกัมสําหรับฟนน้ํานม กลุมผูปวยอายุต่ํากวา 15 ป สตรีมี
ครรภและผูใหนมบุตร แตยังไมเห็นชอบใหยกเลิกการใชอะมัลกัม 

- ในการการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยท่ี 5 ซ่ึงมีกําหนดจัด
ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566 จะมีการหารือเก่ียวกับการ
กําหนดระยะเวลาในการยกเลิก (phase out) ผลิตภัณฑท่ีเติมปรอทบาง
รายการ ระยะเวลายกเลิกการผลิตท่ีมีการใชสารปรอท การกําหนดคาข้ันต่ํา
ของของเสียท่ีมีการปนเปอนปรอท และการปรับปรุงแนวทางประเมิน
ประสิทธิผลของอนุสัญญาฯ ในสวนท่ียังไมแลวเสร็จ 

2.3.2 การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป พ.ศ. 2565 (PMAC2022) 
ระหวางวันท่ี 25 – 29 มกราคม 2565 
- นายแพทยสมพงษ ชัยโอภานนท ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดเขารวม

การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประจําป พ.ศ. 2565 (PMAC2022) 
ระหวางวันท่ี 25 – 29 มกราคม 2565 และแจงประเด็นสําคัญใหท่ีประชุม
ติดตาม 3 ประเด็น ดังนี้ 
(1) แนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของโลก (mega trends)  
(2) วิกฤติสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการพัฒนาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3) การเรียนรูจาก COVID-19 เพ่ือนําไปสูการรับมือท่ีดีข้ึนกับความทาทายในอนาคต 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3. เรื่องเพ่ือพิจารณา 3.1 การเตรียมการสําหรับการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ (International 
Conference on Family Planning 2022: ICFP 2022) 
- เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2565 ทีมผูจัดการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ 

(ICFP 2022) จ า ก  Bill & Melinda Gates Institute for Population and 
Reproductive Health เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือหารือเก่ียวกับความคืบหนาใน
การจัดประชุม ICFP 2022 โดยหนวยงานเจาภาพรวมฝายไทย ไดแก กระทรวง
สาธารณสุข ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย และสมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชนเห็นตรงกันวาตองการใหจัดในรูปแบบผสมผสานท้ัง onsite และ online 
โดยมีผูเขารวมประชุม onsite 2,500 - 5,000 คน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประเทศ
ไทยดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว รวมถึงการหารือกับหนวยงานไทยอ่ืนๆ มากกวาการ
จัดประชุมออนไลนเพียงอยางเดียว ขณะนี้อยูระหวางการตกลงรูปแบบท่ีแนนอน 
รวมถึงจํานวนผูเขารวมประชุม ท้ังนี้ สํานักอนามัยการเจริญพันธุซ่ึงเปนผูประสาน
หลักของการประชุมดังกลาวของกรมอนามัย จะขอความรวมมือไปยังหนวยงานท่ี
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เก่ียวของเพ่ือหารือมาตรการสําหรับการจัดประชุมภายใตสถานการณ COVID-19 
รวมถึงการสนับสนุนดานการประสานงานและการอํานวยความสะดวกในการประชุม
ตอไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในการใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดประชุมฯ 
 
3.2 การทบทวนกรอบความรวมมือระหวางประเทศของหนวยงานตางๆ และประเด็นท่ี

ตองการผลักดัน 
- นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กองประเมินผล

กระทบตอสุขภาพ แจงตอท่ีประชุมวา กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพไดรับการ
ประสานจากองคการอนามัยโลก (WHO) ประจําประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการ
จัดการผลกระทบตอสุขภาพจาก PM 2.5 โดยขณะนี้อยูระหวางการวิเคราะหชองวาง
และพัฒนาขอเสนอโครงการ เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอนในการดําเนินงาน ท้ังนี้ พบวา
การใชงบประมาณจาก WHO มีขอจํากัดเนื่องจากระเบียบราชการซ่ึงไมอนุญาตให
เบิกคาใชจายในบางรายการ หรือเบิกไดในอัตราท่ีจํากัด จึงอาจทําใหเกิดปญหา
อุปสรรค ซ่ึงเปนสิ่งท่ีทาทายและตองหาทางแกปญหาในการดําเนินโครงการ 

- นางสาวปนอนงค เครือซา หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ ศรป. 
แนะนําใหกองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ รวมถึงหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากองคการระหวางประเทศประสานไปยังกองคลังเพ่ืออธิบาย
วาคาใชจายบางรายการมีความจําเปนตองเบิกในอัตราท่ีสูงกวาอัตราราชการ หรือ
คาใชจายบางรายการมีความจําเปนตองใช แตระเบียบราชการไมรองรับ เชน คาลาม 
โดยอาจใชระเบียบและอัตราของ WHO อางอิงกับกองคลัง 

- นายแพทยสมพงษ ชัยโอภานนท ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอใหหนวยงาน
ท่ีเ ก่ียวของผลักดันและตอยอดความรวมมือไทย-จีน รวมถึงขอให เครือขาย
คณะทํางานดานตางประเทศสนับสนุนการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนา
แพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร (July Course) ซ่ึง
มีกําหนดจัดในชวงเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีสถาบันปณณทัตเปนผูรับผิดชอบหลัก 

มติท่ีประชุม เห็นชอบและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการความรวมมือท่ีไดรับงบประมาณ
จากองคกรตางประเทศ และควรมีการปรึกษาหารือกับกองคลังในสวนของการใชจาย
งบประมาณในโครงการตางๆ ตอไป 
 
3.3 การพัฒนาฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

- นางสาวจิราภรณ สุมติ๊บ นักวิชาการคอมพิวเตอร แจงตอท่ีประชุมวา ศรป. ไดพัฒนา
ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย โดยฐานขอมูลดังกลาวจะ
รวบรวมขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัยใน 3 ระดับ ไดแก ความ
รวมมือระดับโลก/พหุภาคี ความรวมมือระดับภูมิภาคอาเซียน และความรวมมือระดับ
ทวิภาคี รวมถึงเอกสารขอตกลง รายงาน แผนงาน โครงการภายใตกรอบความรวมมือ
ตางๆ และไดสาธิตวิธีการใชงานฐานขอมูล และแนะนําเมนูตางๆ ในท่ีประชุม ท้ังนี้ 
ศรป. ขอความรวมมือหนวยงานทดลองเขาใชงานฐานขอมูลความรวมมือระหวาง
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ประเทศ และตอบแบบสํารวจความพึงพอใจบนเว็บไซตเพ่ือพัฒนาฐานขอมูลใหมี
ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานตางประเทศ และจะสงความเห็น
เพ่ิมเติมให ศรป. ภายหลังการทดลองใชระบบฯ 
 
3.4 ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 
- เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานความรวมมือ

ระหวางประเทศ กรมอนามัย ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ไดเกษียณอายุราชการ และ
โยกยายตําแหนงงาน รวมถึงมีการกอตั้งหนวยงานใหมภายใตสังกัดกรมอนามัย ดังนั้น 
เพ่ือใหเกิดความคลองตัว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานความรวมมือดาน
ตางประเทศ ท่ีประชุมจึงเสนอใหมีการแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการความรวมมือ
ระหวางประเทศ กรมอนามัย ใหเปนปจจุบัน โดย ศรป. จะจัดทําหนังสือเวียนไปยัง
หนวยงานตางๆ เพ่ือประสานขอชื่อผูแทนเขารวมเปนคณะกรรมการตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ และหนวยงานตางๆ จะสงรายชื่อคณะกรรมการฯ ให ศรป. ภายใน  
2 สัปดาหภายหลังการประชุมฯ  

4. เรื่องอ่ืนๆ 4.1 ชี้แจงกระบวนการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- นางสาวปนอนงค เครือซา หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ ศรป. 

ชี้แจงตอท่ีประชุมเก่ียวกับกระบวนการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
(1) กรมอนามัยไมไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายอ่ืนสําหรับการเดินทางไปราชการ

ตางประเทศชั่วคราว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(2) หากหนวยงานมีความจําเปนตองจะสงผูแทนเขารวมการประชุม อบรม สัมมนา   

ณ ตางประเทศ จะตองดําเนินการขออนุมัติอธิบดีกรมอนามัยเพ่ือเห็นชอบใน
หลักการและอนุมัติใหแปลงงบประมาณของหนวยงาน (ซ่ึงสวนใหญมักใชการ
แปลงงบดําเนินงาน) เปนงบรายจายอ่ืน เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางเขารวม
ประชุม อบรม สัมมนา ดังกลาว  

(3) หากไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมอนามัยใหแปลงงบประมาณแลว ตองแจงตอกอง
คลังเพ่ือดําเนินการและขออนุมัติแผนการเดินทางไปยังสํานักงบประมาณ ท้ังนี้
ตองแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุ มัติใหครบถวนตามท่ีสํานัก
งบประมาณรองขอ  

(4) แจงขออนุมัติแผนการเดินทางไปยังสํานักงบประมาณกอนกําหนดการเดินทาง
อยางนอย 15 วัน 

 
4.2 การทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรกรมอนามัย 

- นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ประชาสัมพันธการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรกรมอนามัย เพ่ือใหบุคลากรไดประเมินศักยภาพดานภาษาอังกฤษของตนเอง 
โดยขณะนี้ ศรป. กําลังสํารวจจํานวนผูท่ีสนใจและนําขอมูลมาวางแผนจัดการทดสอบ
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วาระท่ี สาระสําคัญ/มติท่ีประชุม 
ภาษาอังกฤษตอไป เบื้องตนจะดําเนินการนํารองในหนวยงานสวนกลางเปนลําดับแรก 
จึงขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ประชาสัมพันธเก่ียวกับการทดสอบดังกลาว และ
สงชื่อผูท่ีสนใจมายัง ศรป. 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14:30 น. 
 

ผูบันทึกรายงานการประชุม: นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ 
นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ  

ผูตรวจรายงานการประชมุ: นางสาวปนอนงค เครือซา 
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ   

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

เอกสารประกอบการประชุม 

 


