
รายงานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09:30 – 14:30 น.  
ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 3 กรมอนามัย 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 กรมอนามัย 

1.  นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน 
       ส านักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  ผู้อ านวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3.  นางอรุณี อินทร์ข า   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
       กองคลัง 
4.  นางจารุมน บุญสิงห์   นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
       ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
5.  นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
       ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
6.  นายพศิน พิริยะหพันธุ์   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
       ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
7.  นางสาวมนสินี น  าจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
       ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
8.  นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ์ 
       ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
9.  นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ   
10.  นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
11.  นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    

     ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ                 

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference 
12.  นางณีรนุช อาภาจรัส   ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
13.  นายณัฐพงศ์ กันทะวงศ์   ผู้อ านวยการสถาบันปัณณทัต 
14.  นางสาวบุษกร แสงแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
      ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
15.  นางสาวกิรณา เทวอักษร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
16.  นางสาววรมน อัครสุต   ทันตแพทย์ช านาญการ 

ส านักทันตสาธารณสุข 
17.  นางสาววรรณชนก บุญชู  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 

ส านักโภชนาการ 
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18.  นางสาวนาตยา อังคนาวิน  นักโภชนาการช านาญการ 
ส านักโภชนาการ 

19.  นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
      กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
20.  นางอุทัยวรรณ บุตรแพ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
      ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
21.  นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
22.  นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า 
23.  นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า 
24.  นางจิตติมา รอดสวาสดิ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
      กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
25.  นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
26.  นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์ รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      กองแผนงาน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
วาระท่ี สาระส าคัญ/มติที่ประชุม 

1. เรื่องประธานแจ้ง 
    ที่ประชุมทราบ 

1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม 
- การประชุมในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งผลการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศของ

ผู้แทนกรมอนามัย แจ้งความคืบหน้า ก ากับ ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
ต่างประเทศ เตรียมการจัดประชุมระหว่างประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขหรือ 
กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพ ก าหนดท่าทีและประเด็นส าคัญของกรมอนามัยที่ต้องการ
ขับเคลื่อนในเวทีต่างๆ ติดตามความคืบหน้าแผนงบประมาณในการเดินทาง 
ไปราชการต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และส ารวจความพึงพอใจต่อการ 
ใช้งานฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

2. รับรองรายงาน 
    การประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ ครั งที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ 
3. เรื่องเพื่อทราบ 3.1 ค าสั่งกรมอนามัย ที่ 522/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการ

ด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
- ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ศรป.) ได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพิจารณา

ทบทวนค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และได้ปรับปรุง
รายชื่อคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของกรมอนามัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน 
และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั งนี  ศรป. ได้แจ้งเวียนส าเนาค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการฯ 
ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
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วาระท่ี สาระส าคัญ/มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
3.2 ผลการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ในปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2565 ของผู้แทนกรมอนามัย (เมษายน – มิถุนายน 2565) 

3.2.1 การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (AHMM) ครั งที่ 15 และการประชุม 
ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2565 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
- นายพศิน พิริยะหพันธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุม AHMM ครั งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
โดยกรมอนามัยมีนายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิง
สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ และนายพศิน พิริยหะพันธุ์ 
เข้าร่วมการประชุม 

- วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม คือ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานประเด็นสาธารณสุขอาเซียน รับรองเอกสารส าคัญจากการด าเนินงาน 
ในระดับ ASEAN Health Cluster และ SOMHD เช่น เอกสาร Work Programme 
2021 – 2025 รวมถึงเข้าร่วม side event ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) การขับเคลื่อน
กรอบงานยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับอาเซียน และ 
(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติในระดับอาเซียน 

- กิจกรรมที่กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพใน Work Programme 2021 – 2025 ได้แก่  
(1) Cluster 1: 
 การจัดท า Development of Minimum Standards and Guidelines 

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

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

and Empowering Health Impact Assessment’ (ส า นั ก อ น า มั ย
สิ่งแวดล้อม และกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)  

- การด าเนินงานต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดท า concept note ของกิจกรรม
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และด าเนินการตาม Work Programme 2021 – 2025 
รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือผลักดันประเด็นด้านส่งเสริมสุขภาพและอนา
มัยสิ่ งแวดล้อมในระดับอาเซียน ทั งนี  การประชุม SOMHD ครั งต่อไป  
มีก าหนดจัดในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ณ สปป. ลาว เพ่ือหารือถึงความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานทั ง 4 Cluster 

3.2.2 การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 (WHA75) ระหว่างวันที่ 22 – 28 
พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 
- นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รายงานว่าการประชุม 

WHA เป็นการประชุมประจ าปีขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
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วาระท่ี สาระส าคัญ/มติที่ประชุม 
เพ่ือก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลนโยบายทางการเงิน และตรวจสอบการอนุมัติ
งบประมาณของ WHO  

- นางสาวฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ นายแพทย์ช านาญการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
และนางสาววรรณชนก บุญชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ ส านัก
โภชนาการ เข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยในการประชุม WHA 75 ผ่านระบบออนไลน์ 
เพ่ือร่วมรับผิดชอบวาระการประชุม สนับสนุนข้อมูล และจัดเตรียมท่าที 
ของประเทศไทยในวาระที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนี   
(1) วาระที ่14.1 Follow-up to the 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 
( i) Draft recommendations for the prevention and management 

of obesity over the life course, including potential targets 
(2) วาระท่ี 18.1 Maternal, infant and young child nutrition 
(3) วาระท่ี 18.2 WHO Implementation Framework for Billion 3  
 WHO global strategy for food safety 

(4) วาระท่ี 28.1 Progress reports 
E. Reproductive health: strategy to accelerate progress towards 

the attainment of international development goals and targets 
(resolution WHA57.12 (2004)) 

- นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ประธานการประชุม ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานป้องกันและควบคุม NCDs โดยเฉพาะการจัดการปัญหาโรคอ้วน 
ว่าการด าเนินงานของกรมอนามัยต้องอาศัยเครือข่ายและความร่วมมือจาก
หลากหลายภาคส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาการด าเนินงานควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพในต่างประเทศว่ามีปัจจัยอะไรที่
ท าให้การด าเนินงานไม่ได้รับความร่วมมือ ทั งนี  การด าเนินงาน NCDs ของกรมอนามัย
ให้ความส าคัญกับแนวทาง Lifestyle Medicine หรือการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มี
สุขภาพดี นอกจากนี  นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ยังได้กล่าวถึงประเด็น
โภชนาการแม่และเด็กว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
ส่งผลให้เกิดวิกฤติราคาสินค้า และแนะน าว่าประเทศไทยควรมีแผนส ารอง 
หากเกิดวิกฤติ (contingency plan) เพ่ือให้แน่ใจว่าแม่และเด็กจะได้รับ
โภชนาการที่สมบูรณ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.3 การเตรียมการส าหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC High-Level Meeting on 

Health and the Economy (HLMHE) 
- การประชุม APEC HLMHE เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค และผู้น าองค์การระหว่างประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุข
จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม 
Millennium Hilton Bangkok  

- กรมอนามัยได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้รับผิดชอบการจัดเลี ยงอาหารค่ า 
(Gala Dinner) ในการประชุม HLMHE ประสานการแสดงในงาน Gala Dinner และ
จัดหาเสื อย้อมดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน โดยขณะนี  ศรป. ได้เสนอร่าง
งบประมาณเพ่ือของบกลางไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว นอกจากนี  
กรมอนามัยยังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจด้านความปลอดภัย ได้แก่ 
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Covid Free Setting มาตรฐาน SHA ความ
ปลอดภัยอาหาร และมาตรการอนามัยส่วนบุคคล 

- นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ก าชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคล และความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มข้น 
เนื่องจากการประชุม APEC เป็นการประชุมระดับนานาชาติ และมีบุคคลส าคัญจาก
เขตเศรษฐกิจต่างๆ เข้าร่วม 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
3.4 ความคืบหน้าการด าเนินงานความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3.4.1 แผนงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาไทย-เมียนมา ระยะ 3 ปี (TICA) 
- นางจารุมน บุญสิงห์ หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศรป. รายงานว่าเมื่อวันที่ 14 

มิถุนายน 2565 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้จัดการประชุมหารือ
หน่วยงานประสานงานหลักของแผนความร่วมมือฯ ทั งฝ่ายไทยและเมียนมา  
โดยกิจกรรมท่ีกรมอนามัยรับผิดชอบ ได้แก่ 
(1) Activity 4.3.1 Training on elimination of Mother-to-Child Transmission 

(EMTCT) of HIV/AIDs and Syphilis (ส านักส่งเสริมสุขภาพ) 
(2) Activity 4.3.2 Training on Health Literacy in MCH (กองส่งเสริมความรอบรู้

และสื่อสารสุขภาพ) 
(3) Activity 4.3.4 Training on Adolescents, Youths, Sexual and Reproductive 

Health (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์) 
- การด าเนินงานต่อไป ฝ่ายไทยและเมียนมาจะทบทวนรายชื่อผู้ประสานงานของ

แต่ละกิจกรรม และ ศรป. จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพ่ือเตรียมการ
ส าหรับการประชุมกับเมียนมาในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565 จากนั น
จะมีการประชุมกลุ่มย่อยกับฝ่ายเมียนมา ซึ่ง TICA จะแจ้งก าหนดการให้ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.5 รายงานความคืบหน้าการเสนอโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติของกรมอนามัย 

3.5.1 หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Annual International Training Course (AITC) 
- นางจารุมน บุญสิงห์ รายงานว่าหลักสูตร AITC ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย TICA 

เป็นเครื่องมือกระชับความสัมพันธ์แบบ Soft Diplomacy ระหว่างไทยกับ
ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานไทย 
ผลักดันการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา และเสริมสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้ AITC จะมีระยะเวลา
ประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ สามารถจัดเป็นแบบ online หรือ onsite ก็ได้ โดยแผน 
AITC ระยะ 3 ปี รอบถัดไปคือ พ.ศ. 2566 – 2568 

- กรมอนามัยได้เสนอหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือรับการพิจารณาบรรจุในหลักสูตร AITC 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี  
(1) Oral Health and Health Promotion in School Setting and Community 

(ส านักทันตสาธารณสุข) 
(2) Care Manager Training Program (ส านักอนามัยผู้สูงอายุ) 
(3) Virtual Training Workshop on Health Impact Assessment (กองประเมิน 

ผลกระทบต่อสุขภาพ) 
(4) Climate Change and Health Adaptation from Climate Change (กองประเมิน 

ผลกระทบต่อสุขภาพ) 
(5) Preventive Medical in Public Health (สถาบันปัณณทัต) 

- เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร 
ได้น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการฯ แล้ว และ TICA จะประกาศผลการ
พิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

- นางสาวนาตยา อังคนาวิน นักโภชนาการช านาญการ ส านักโภชนาการ แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่าส านักโภชนาการเคยจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ให้ผู้แทนจาก 
สปป. ลาว โดยที่ TICA เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ นอกจากนี  ทันตแพทย์หญิง 
วรมน อัครสุต ทันตแพทย์ช านาญการ ส านักทันตสาธารณสุข แจ้งเพ่ิมเติมว่า
ส านักทันตสาธารณสุขได้จัดอบรม AITC (รอบปี พ.ศ. 2563 – 2565) ในหลักสูตร 
Oral Health and Health Promotion in School Setting and Community 
ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยหลักสูตรที่ได้น าเสนอเพ่ือรับ
การพิจารณาบรรจุในหลักสูตร AITC รอบปี พ.ศ. 2566 – 2568 นี  มีเนื อหา
หลักคล้ายกับที่จัดไปแล้ว แต่มีการปรับปรุงบางส่วนตามข้อเสนอแนะและ
บทเรียนจากการจัดอบรมครั งแรก และยังเป็นรูปแบบออนไลน์ทั งหมด 

- นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ขอให้ ศรป. ประสาน TICA ถึงความเป็นไปได้
ในการให้ผู้เข้าร่วมอบรมชาวไทยเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของ AITC ใน
ฐานะผู้สังเกตการณ์ โดยเฉพาะหลักสูตร Preventive Medical in Public 
Health ซึ่งได้รับการรับรองจากแพทยสภาแล้ว เพราะปกติ TICA จะให้ผู้รับทุน
ชาวต่างชาติเข้าร่วมอบรมเท่านั น 

- นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กองประเมิน 
ผลกระทบต่อสุขภาพ เห็นว่า TICA เปิดรับข้อเสนอหลักสูตรที่หลากหลาย และ
มีกลุ่มเป้าหมายที่เปิดกว้าง จึงเสนอให้ ศรป. สนับสนุนการส่งหลักสูตรอบรม
ของกรมอนามัยเข้ารับการพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
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3.5.2 กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation: MLC) 
กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (MLC Special Fund) ประจ าปี 2565 
- กรอบความร่วมมือ MLC พัฒนามาจากข้อริเริ่มของไทยในปี 2555 ซึ่งมุ่งเน้นการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล  าด้านการพัฒนาในอนุภูมิภาคแม่โขง-
ล้านช้าง 

- ในปี 2565 กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้ส่งข้อเสนอโครงการ 
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการ Improving Maternal and 
Child Health System in Remote Area and Bordering Thailand-Lao PDR 
ซึ่งจะมีการลงนามระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสถานทูตจีนประจ าประเทศ
ไทยในวันที่ 30 กันยายน 2565 

- นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อ านวยการ ศรป. ขอให้หน่วยงานต่างๆ เตรียม
ความพร้อมส าหรับเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ เนื่องจาก
ข้อเสนอทุนมักจะมีระยะเวลากระชั นชิด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.6 การจัดทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรกรมอนามัย 

- ศรป. จัดการทดสอบภาษาอังกฤษระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 เพ่ือประเมิน
สมรรถนะบุคลากรด้านภาษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
ได้อย่างเหมาะสม โดยการทดสอบในครั งนี เป็นการทดสอบน าร่องส าหรับหน่วยงาน
ส่วนกลาง ประกอบด้วยการวัดทักษะ 3 ส่วน ได้แก่ การฟัง การอ่าน และการเขียน มี
ผู้เข้าร่วมการทดสอบทั งหมด 130 คน จาก 15 หน่วยงาน 

- นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ขอให้ ศรป. วิเคราะห์ช่องว่างจากการทดสอบว่า 
มีประเด็นใดต้องปรับปรุง และแนะน าให้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคลากร เนื่องจากก่อนหน้านี กรมอนามัยประสบปัญหาบุคลากรที่ได้รับทุนไม่สามารถ
ไปศึกษาต่อได้เนื่องจากติดเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษ 

- การด าเนินงานต่อไป ศรป จะสรุปผลสอบในภาพรวมและน ามาพัฒนาหลักสูตรอบรม
ภาษาอังกฤษของกรมอนามัยในปีงบประมาณหน้า 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4. เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การด าเนินงานความร่วมมือระดับทวิภาคี 

4.1.1 ความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ศรป. จัดการประชุมความร่วมมือไทย-จีน  

ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมทางไกล โดยกรมอนามัย
มีผู้แทนจาก ศรป. ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ และสถาบันปัณณทัต เข้าร่วมประชุม 
และฝ่ายจีนมีผู้แทนจาก Tianjin Municipal Health Commission เข้าร่วมประชุม 

- ทั งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่จะเกิดขึ นในอนาคต การจัดท า 
Agreement of Technical Exchange Program ฉบับใหม่ รวมถึงการจัดท า
ร่าง Joint Action Plan ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยขณะนี ฝ่ายไทยได้
จัดท าร่าง Agreement of Technical Exchange Program เรียบร้อยแล้ว 
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และจะส่งให้ฝ่ายจีนพิจารณาต่อไป คาดว่าจะสามารถลงนามข้อตกลงได้ 
ในเดือนกันยายน 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

- นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ เสนอให้เพ่ิมประเด็น “การแลกเปลี่ยน
บทเรียน (lesson learned)” กับฝ่ายจีนในร่างข้อตกลง และขอให้ส านัก
โภชนาการร่วมกับกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพร่วมกันพิจารณาว่าต้องการ
เพ่ิมประเด็นโภชนาการและกิจกรรมทางกายในข้อตกลงหรือไม่ 

- นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ เสนอให้เพ่ิมประเด็น “การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสุขภาพ (climate change and health)” ในร่างข้อตกลง 

มติที่ประชุม เห็นชอบกับการเพ่ิมประเด็นความร่วมมือตามที่เสนอ โดย ศรป. จะด าเนินการ
แก้ไขร่างข้อตกลง และแจ้งไปยังฝ่ายจีน 

4.1.2 ความร่วมมือไทย - สปป. ลาว 
- ปัจจุบันกรมอนามัยมีความร่วมมือทวิภาคีกับ สปป. ลาว ภายใต้กรอบความร่วมมือ 

2 กรอบ ได้แก่ 
(1) ความตกลงระหว่างกรมอนามัยไทยกับกรมอนามัย สปป. ลาว : ในปี 2564 

ศรป. ได้จัดประชุมเตรียมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ครั ง  
เพ่ือหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะด าเนินการร่วมกับ สปป. ลาว และได้
จัดท า Draft Joint Action Plan 2022 

(2) ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาไทย - สปป. ลาว สาขาสาธารณสุข ระยะ 3 ปี 
(งบประมาณ TICA): กรมอนามัยโดยส านักโภชนาการได้จัดหลักสูตรอบรม
ออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมจาก สปป. ลาว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ด้านการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี 

- ศรป. เสนอให้ปรับปรุงค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 726/2561 ลงวันที่ 7 
มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการบริหารและคณะท างานการ
ด าเนินงานความร่วมมือไทย - ลาว ด้านอนามัยแม่และเด็ก (เขตเมืองคู่น าร่อง - 
เชียงราย/แขวงบ่อแก้ว มุกดาหาร/สะหวันนะเขต หนองคาย/เวียงจันทน์)  
โดยเสนอให้ขยายขอบเขตการด าเนินงาน จากด้านอนามัยแม่และเด็ก เป็นด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ 
กรมอนามัยในองค์ประกอบคณะกรรมการฯ 

- นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ขอให้ ศรป. ท าหนังสือแจ้งหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องพิจารณาปรับปรุงค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการฯ อย่างเป็นทางการ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการขยายขอบเขตความร่วมมือ และปรับปรุงค าสั่งแต่งตั งคณะ
กรรมการฯ โดย ศรป. จะประสานไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาส่งรายชื่อ
คณะกรรมการและทบทวนหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการต่อไป 
 
4.2 การทบทวนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ และประเด็นที่

ต้องการผลักดัน 
- นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ เสนอให้ผลักดันประเด็น “การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience)” ในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมถึงแจ้งว่า
ส านักงานองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARO) จะส่ง
ผู้ เชี่ยวชาญมาท า Global Survey ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งกรมอนามัย  
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โดยส านักอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จะจัด Workshop 
3 วัน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงพยาบาล ศึกษาในประเด็นภัยแล้งและน  าท่วมโดยใช้
เกณฑ์ WHO เป็นตัวตั ง 

- นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ขอให้เครือข่ายคณะกรรมการด าเนินงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย พิจารณาเสนอสถานที่ส าหรับจัด Study Visit ส าหรับ
แพทย์ประจ าบ้านที่จะเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั น การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขา 
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (July Course) รุ่นต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบกับประเด็นที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเสนอให้ผลักดัน
เพ่ิมเติม และรับประเด็นการเลือกสถานที่จัด Study Visit ส าหรับหลักสูตร July Course ไป
พิจารณา 
 
4.3 ความคืบหน้าแผนงบประมาณรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ ศรป. 

รายงานร่างแผนงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขาขึ น) โดยกรมอนามัยได้รับอนุมัติวงเงิน 
2,440,700 บาท ส าหรับการเดินทาง 7 รายการ แบ่งเป็นรายการที่ส านักอนามัยการ
เจริญพันธุ์รับผิดชอบ 2 รายการ ศรป. รับผิดชอบ 2 รายการ และศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม่รับผิดชอบ 1 รายการ ขณะนี อยู่ระหว่างการรอพิจารณางบขาลง 

- นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ แจ้งว่าส านักงบประมาณมีการจัดล าดับความส าคัญในการ
พิจารณาอนุมัติงบส าหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ดังนี  
(1) กรอบความร่วมมือที่มีเอกสารข้อตกลง MOU MOA 
(2) การประชุมที่เข้าร่วมในฐานะผู้แทนประเทศ 
(3) Conference โดยกรณี Conference ขอความร่วมมือหน่วยงานเข้าร่วมแบบ

ออนไลน์แทนการเสนอของบประมาณไปเข้าร่วมที่ต่างประเทศ 

มติที่ประชุม เมื่อส านักงบประมาณอนุมัติวงเงินขาลงแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้ ศรป. จัดท า
หนังสืออย่างเป็นทางการไปขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ พิจารณาทบทวนล าดับ
ความส าคัญของการประชุมระหว่างประเทศที่หน่วยงานจ าเป็นต้องเข้าร่วม และแจ้งไปยัง 
ศรป. เพื่อประกอบการจัดท าแผนฯ  
 
4.4 ส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- ศรป. ได้พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยใน 3 ระดับ ได้แก่ ความร่วมมือ
ระดับโลก/พหุภาคี ความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียน และความร่วมมือระดับทวิภาคี 
รวมถึงเอกสารข้อตกลง รายงาน แผนงาน โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ ศรป. ทั งนี  
ศรป. ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบฐานข้อมูลความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และขอความร่วมมือคณะกรรมการด าเนินงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และผู้ใช้งานทั่วไปตอบแบบประเมินเพ่ือส ารวจความพึงพอใจ 
ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ เนื อหา การออกแบบ รวมถึงการสนับสนุน
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และการให้บริการ เพ่ือที่ ศรป. จะได้น าความเห็นไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด 

มติที่ประชุม รับทราบ และหน่วยงานต่างๆ ตอบรับจะตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ 

5. เรื่องอ่ืนๆ 5.1 การส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรอบรมระหว่างประเทศ 
- นางจารุมน บุญสิงห์ ขอให้หน่วยงานเรียมความพร้อมเรื่องการวางตัวบุคลากร และ

การเตรียมบุคลากรส าหรับเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรระหว่างประเทศ เช่น 
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ 

 
5.2 การขอสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 

- นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูล ในภาพ
ของประเทศไทย ให้ความเห็นต่อเอกสาร และตอบแบบประเมินที่หน่วยงานภายนอก 
รวมถึงองค์การระหว่างประเทศขอความร่วมมือ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 14:30 น. 
 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม: นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม: นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ   

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

เอกสารประกอบการประชุม 
 
 


