
 

สรุปและวิเคราะหผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย 

 

สรปุผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับแผนขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 4.21 รอบ 5 เดือนแรก 

ในรอบ 5 เดือนแรก ศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดดำเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดท่ี 4.21 ดังนี้ 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

เปาหมาย 

รอบ 5 เดือนแรก 

ผลผลิต 

รอบ 5 เดือนแรก 
หลักฐานประกอบ 

1 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับงานดานตางประเทศ 

ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรมปฏิบัติการวิจัย ดู

งานประชุม สัมมนา และนำเสนอผลการ

วิชาการ ณ ตางประเทศของกรมอนามัย นำมา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดมาตรการและวางแผน

ขับเคลื่อน 

ต.ค. - พ.ย. 65 1 ครั้ง 1 ครั้ง รายงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลความรูเพ่ือกำหนด

ประเด็นความรู มาตรการ และแผนขับเคลื่อน 

(รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี 4.21) 

2 รวบรวมขอตกลง เอกสารกรอบความรวมมือ

ระหวางประเทศ ขอมูลการลาศึกษา ฝกอบรม

ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุม สัมมนา และ

นำเสนอผลการวิชาการ ณ ตางประเทศ จาก

หนวยงานตางๆ 

ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 1 ครั้ง 1 ครั้ง - ไดจ ัดทำหนังส ือขอความอนุเคราะหข อมูลกรอบ 

ความรวมมือระหวางประเทศจากหนวยงานตางๆ  

เมื ่อวันที ่ 9 ม.ค. 2566 เพื ่อนำขอมูลมาปรับปรุง 

ในฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศใหมีความ

เปนปจจุบัน มีความครอบคลุม และสามารถสนับสนุน

การใหบริการขอมูลไดอยางครบถวน รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ https://moph.cc/tFO492-xe  
- หลักฐานที ่หนวยงานตางๆ สงขอมูลความรวมมือ

ระหวางประเทศเพ่ิมเติม รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpi2566
https://moph.cc/tFO492-xe


 

ลำดับ

ท่ี 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

เปาหมาย 

รอบ 5 เดือนแรก 

ผลผลิต 

รอบ 5 เดือนแรก 
หลักฐานประกอบ 

https://moph.cc/bZX-nsKTw  

- ศูนยความรวมมือระหวางประเทศดำเนินการวิเคราะห

ขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง และจัดทำขอมูลความ

รวมมือระหวางประเทศท่ีไดรับความอนุเคราะหจาก

หนวยงานตางๆ เพ่ือนำเขาสูระบบฐานขอมูล 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

https://moph.cc/AD3a7K03g   

3 รายงานการติดตามความคืบหนาการ

ดำเนินงานตัวชี้วัดในท่ีประชุมประจำเดือนของ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

พ.ย. 65 – ก.ค. 66 4 ครั้ง 4 ครั้ง - ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดไดรายงานความคืบหนาการ

ดำเนินงานตัวชี้วัด 4.21 ในท่ีประชุมประจำเดือนของ

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครบท้ัง 4 ครั้ง 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  พ.ย. 65 https://moph.cc/cic_report2_66 

  ธ.ค. 65 https://moph.cc/cic_report3_66 

  ม.ค. 66 https://moph.cc/cic_report4_66 

  ก.พ.66 https://moph.cc/cic_report5_66 

4 สรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และ

ผลลัพธ (outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัด

ทุก 5 เดือน 

ก.พ., ก.ค. 66 1 ครั้ง 1 ครั้ง ไดดำเนินการสรุปและวิเคราะหผลผลิต (output) และ

ผลลัพธ (outcome) ของการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.21 

รอบ 5 เดือนแรกแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

https://moph.cc/421R1 

 

https://moph.cc/bZX-nsKTw
https://moph.cc/AD3a7K03g
https://moph.cc/cic_report2_66
https://moph.cc/cic_report3_66
https://moph.cc/cic_report4_66
https://moph.cc/cic_report5_66
https://moph.cc/421R1


 

1. ผลผลิต (Output) ของการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 4.21 

การดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.21 ในรอบ 5 เดือนแรก มุงเนนการใหความสำคัญกับการจัดเตรียมขอมูลดานงานตางประเทศใหพรอมสำหรับนำเขาระบบฐานขอมูล 

โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญคือ การสำรวจและทบทวน (take stock) ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศที่ศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีอยู จากนั้นจึงทำการขอ

ความอนุเคราะหหนวยงานตางๆ พิจารณาและตรวจสอบชุดขอมูลที่มีอยูวาถูกตอง ครบถวนหรือไม พรอมทั้งใหหนวยงานสงขอมูลความรวมมือระหวางประเทศที่หนวยงานไดไป

ดำเนินการเพ่ิมเติมและศูนยความรวมมือระหวางประเทศยังไมมีขอมูลมากอน เพ่ือใหแนใจวาขอมูลท่ีนำเขาสูระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศมีความถูกตอง ครบถวน 

เปนปจจุบัน จากนั้นจึงปรับปรุงฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศที่จัดเก็บขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สามารถประมวลผลและนำเสนอขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ตลอดจนเปนศูนยกลางขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัยท่ีจะชวยสนับสนุนการดำเนินงาน การใหบริการงานดานตางประเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง ศูนยความรวมมือระหวางประเทศจะเนนการพัฒนาระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ สื่อสารและ 

ประชาสัมพันธวิธีการเขาถึงและใชงานระบบฐานขอมูลผานทางชองทางตางๆ พรอมทั้งรวบรวม กำกับ ติดตามขอมูลความรวมมือระหวางประเทศและรายงานผลการไปศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา หรือปฏิบัติ งานวิจัย ณ ตางประเทศ จากหนวยงานตางๆ ตอไป 

จากตารางสามารถสรุปไดวาศูนยความรวมมือระหวางประเทศดำเนินการกิจกรรมขับเคลื่อนตัวชี้วัด 4.21 ไดครบถวนตามเปาหมาย ในรอบ 5 เดือนแรก จากการรวบรวม

ขอมูลจากหนวยงานท่ีดำเนินงานดานตางประเทศ และมีจำนวนผลผลิตครบตามท่ีกำหนดในแผนการขับเคล่ือนฯ ไดแก 

1.1 ขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ ครบท้ัง 3 ระดับ 

• ระดับโลก จำนวน 5 รายการ 

ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย 

ลำดับ

ท่ี 
เร่ือง หนวยงานภาคี วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

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

1.1 โครงการพัฒนามาตรการทางกฎหมายการ

ควบคุมการตลาดอาหารและเครื ่องดื ่มที ่สงผล

กระทบตอสุขภาพเด็ก (อาหารที่มีปริมาณไขมัน 

น้ำตาล โซเดียมสูง) 

WHO Country 

Cooperation 

Strategies: CCS 

NCDs 

เพ ื ่อสนับสนุนการพัฒนารางกฎหมายการ

ควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่สงผล

กระทบตอสุขภาพเด็ก (อาหารท่ีมีปริมาณไขมัน 

น้ำตาล โซเดียมสูง) 

กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ เปนหนวยงานหลัก

ในการพัฒนามาตรการทางกฎหมายควบคุมการตลาด

อาหารและเครื่องดื่มที่สงผลกระทบตอสุขภาพเด็ก 

(อาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง) รวมกับ

ภาคีเครือขาย เพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่เอื ้อตอการมี

สุขภาพดีของเด็ก 

เพ่ิมเตมิ

ขอมูลโดย 

สภ. 

มกราคม 

2566 



 

ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย 

ลำดับ

ท่ี 
เร่ือง หนวยงานภาคี วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

2 แผนงานความรวมมือระหวาง UNICEF กับประเทศไทย (UNICEF’s Country Programme Document: UNICEF CPD) ค.ศ. 2022 - 2026 

2.1 โครงการผลของมาตรฐานการเพิ่มน้ำหนักขณะ

ตั้งครรภชุดใหมในหญิงไทยตอผลลัพธการตั้งครรภ 

UNICEF เพื ่อศึกษาผลของมาตรฐานการเพิ่มน้ำหนักขณะ

ตั ้งครรภชุดใหมในหญิงไทยตอผลลัพธของการ

ตั้งครรภ 

กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ศึกษาการเพ่ิม

น้ำหนักขณะตั้งครรภของมาตรฐานหญิงไทยชุดใหม

แยกตามภาวะโภชนาการ กอนตั้งครรภตอ

ภาวะแทรกซอนระหวางการตั้งครรภ การคลอดกอน

กำหนด และน้ำหนักแรกเกิดของทารกและจดัทำ

มาตรฐานการเพ่ิมน้ำหนักขณะตั้งครรภชุดใหมใน

หญิงไทย 

เพ่ิมเตมิ

ขอมูลโดย 

สภ. 

มกราคม 

2566 

3 โครงการ Thailand – UNICEF Programme of Cooperation 2022 – 2026 แผนงาน Early Childhood Development (ระยะป 2022 – 2023) 

3.1 โครงการพัฒนาขอแนะนำการบริโภคอาหารเพ่ือ

ส ุ ขภาพท ี ่ ด ี  (Food Based Dietary Guidelines : 

FBDGs) สำหรับหญิงตั ้งครรภ หญิงใหนมบุตรและ

เด็กอายุ 0 - 5 ป 

UNICEF พัฒนาสื่อขอแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

ที ่ดี (Food Based Dietary Guidelines : FBDGs) 

สำหรับหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตรและเดก็อายุ 

0 - 5 ป 

กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ เปนหนวยงานหลัก

ในการพัฒนาขอแนะนำการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ี

ดี (Food Based Dietary Guidelines : FBDGs) สำหรบั

หญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตรและเดก็อายุ 0 - 5 ป 

เพ่ิมเตมิ

ขอมูลโดย 

สภ. 

มกราคม 

2566 

4 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ (COP) ภายใต

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) 

UNEP เพ่ือใหรัฐภาคียกระดับการดำเนินงานดานการ

ลดกาซเรือนกระจก การปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุน

ทางการเงินและเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนา

แลว ตามหลักการความรับผิดชอบรวมในระดับ

ท่ีแตกตาง (Common but Differentiated 

Responsibilities) และเปนไปตาม

ความสามารถและสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 

กรมอนามัย รวมเปนคณะผูแทนไทย ในการสนับสนุน

ขอมูลและใหขอคิดเห็นดานสาธารณสุขและ

ผลกระทบตอสุขภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และรับทราบนโยบายและทิศทางการ

ดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี

เก่ียวของท้ังในระดับโลก และท่ีเก่ียวของดาน

สาธารณสุข 

 

เพ่ิมเตมิ

ขอมูลโดย 

กอง ป. 

มกราคม 

2566 



 

ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย 

ลำดับ

ท่ี 
เร่ือง หนวยงานภาคี วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

5 โครงการเรงรัดการดำเนินงานลดการใชอะมัลกัม

ทางทันตกรรม และเสริมสรางขีดความสามารถ

ของประเทศในการจัดการสิ่งแวดลอมภายใต

อนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท (Accelerating 

implementation of dental amalgam 

provisions and strengthen country 

capacities in the environmental sound 

management of associated wastes under 

the Minamata Convention) 

WHO 

UNEP 

เพ่ือเสรมิสรางขีดความสามารถของประเทศใน

การลดการใชวัสดุอุดฟนอะมัลกัม และการ

จัดการสารปรอทและของเสียอันตรายจาก

ปรอททางทันตกรรมในรูปแบบท่ีวัดผลได เกิด

ความเทาเทียม ยั่งยืน และเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

กรมอนาม ัย โดยสำน ักท ันตสาธารณส ุข เปน

หนวยงานหลักในการดำเนินโครงการ กิจกรรมสำคัญ

ประกอบดวย กำหนดนโยบายลดการใชวัสดุอุดฟนอะ

มัลกัมในหญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร และเด็กอายุ

ต่ำกวา 15 ป พัฒนาแนวปฏิบัติการใชวัสดุทางเลือก

ทดแทนการใชวัสดุอะมัลกัมสำหรับบูรณะฟน และ

การจัดการขยะอะมัลกัมที ่ถ ูกตองและปลอดภัย 

พัฒนาหลักสูตรการใชวัสดุทางเลือกทดแทนการใช

ว ัสด ุอะม ัลก ัมในการบ ูรณะฟ นร วมก ับองคกร

การศ ึกษา  ข ั บ เคล ื ่ อนการ ใช  ว ั ส ด ุ ทา ง เ ล ื อก

ทดแทนอะมัลกัมในสถานบริการทันตกรรมภาครัฐ

และเอกชน พัฒนากลไกและกระบวนการจัดการ

ขยะอะมัลกัมที ่ถูกตองและปลอดภัยรวมกับภาคี

เครือขายท่ีเก่ียวของ 

เพ่ิมเตมิ

ขอมูลโดย 

สทต. 

มกราคม 

2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• ระดับภูมิภาค Asean และเอเชียกรอบอ่ืนๆ จำนวน 6 รายการ 

ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืนๆ กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
เร่ือง 

กรอบความ

รวมมือ 
วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

1 การดำเนินงานภายใต 

ASEAN Health Cluster 1: 

Promoting Healthy 

Lifestyle 

ASEAN  เพื ่อกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม 

รวมถึงกิจกรรมเพื ่อสงเสริมสุขภาพประชากรใน

ภูมิภาคอาเซียน โดยเนนการปองกันและควบคุมโรค

ไมติดตอ (NCDs) เชน การรณรงคใหประชาชนงดสูบ

บุหรี่ งดบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รวมถึงการ

สงเสริมโภชนาการและกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม 

กรมอนามยัเปนผูประสานงานหลกัฝายไทย (National 

Coordinator) ของ ASEAN Cluster 1 มีบทบาทใน

การประสานกับกรมตางๆ เพื่อติดตามการดำเนินงาน

ภายใตกรอบ ASEAN Cluster 1 ของประเทศไทย 

ทั้งนี้ ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ที่กรม

อนามัยเปนหนวยดำเนนิงานหลกัภายใต ASEAN 

Cluster 1 ไดแก  

(1) Prevention and control of 

noncommunicable diseases (สำนักสงเสริม

สุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข สำนักโภชนาการ) 

(2) Health Priority 6: Promotion of healthy 

and active ageing (สำนักอนามัยผูสงูอายุ) 

(3) Health Priority 7: Promotion of good 

nutrition and healthy diet (สำนักโภชนาการ, 

สำนักสงเสริมสุขภาพ) 

แกไขลาสดุโดย 

ศรป. มกราคม 

2566 

2 การดำเนินงานภายใต ASEAN 

Health Cluster 2: Responding 

to All Hazards and Emerging 

Threats 

ASEAN เพื่อกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม รวมถึง

กิจกรรมเพื่อตอบสนองตอภัยทุกชนิดและความเสี่ยงอุบัติ

ใหม เชน โรคติดตอ การตอบโตเชื้อดื้อยา อนามัยสิ่งแวดลอม

และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ และการจัดการภัย

พิบัต ิ

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ท่ีกรมอนามัยเปน

หนวยดำเนินงานหลักภายใต ASEAN Cluster 2 คือ Health 

Priority 12: Environmental Health, Health Impact 

Assessment (HIA) and Health Impact of Climate 

Change (สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กองประเมินผล

กระทบตอสุขภาพ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ) 

แกไขลาสุดโดย

สำนัก ว. และกอง 

ป. มกราคม 2566 



 

ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืนๆ กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
เร่ือง 

กรอบความ

รวมมือ 
วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

3 การดำเนินงานภายใต 

ASEAN Health Cluster 3: 

Strengthening Health 

System and Access to 

Care 

ASEAN เพื ่อกำหนดนโยบายระดับภูม ิภาค มาตรฐานรวม 

รวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของ

ระบบสุขภาพและการเขาถึงบริการ เชน การเขาถึง

หล ักประกันสุขภาพถวนหนา การด ูแลสุขภาพ

ประชากรขามชาต ิ

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ที่กรมอนามัยเปน

หนวยดำเนนิงานหลักภายใต ASEAN Cluster 3 คือ 

Health Priority 15: Reproductive, Maternal, 

Neonatal, and Child Health (สำนักสงเสริม

สุขภาพ, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ) 

แกไขลาสุดโดย 

ศรป. มกราคม 

2566 

4 การดำเนินงานภายใต 

ASEAN Health Cluster 4: 

Ensuring Food Safety 

ASEAN เพื่อกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม 

รวมถึงกิจกรรมดานอาหารปลอดภัย 

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ที่กรมอนามัยเปน

หนวยดำเนินงานหลักภายใต ASEAN Cluster 4 คือ 

Health Priority 21: Food Safety (สำนักสุขาภิบาล

อาหารและน้ำ) 

แกไขลาสุดโดย 

ศรป. มกราคม 

2566 

5 การดำเนินงานความรวมมือ

ดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

ภายใตกรอบความรวมมือระดับ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (The 

Asia Pacific Regional 

Forum on Health and 

Environment) 

APRFHE เพื ่อรวมกำหนดนโยบาย และกรอบความรวมมือดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพระหวาง 2 กระทรวง คือ กระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ในการจัดการปญหาสุขภาพและสิ่งแวดลอมระดับประเทศ 

และ     ระดับภูม ิภาคเอเชียแปซิฟก และขับเคลื ่อน       

การดำเนินงานในประเด็นที่เกี ่ยวของภายใตกรอบความ

รวมมือดังกลาว  

กรมอนามัยมีบทบาทสำคัญ ดังน้ี 

1. เปนผู ประสานงานหลักดานสุขภาพของประเทศไทย 

( National Focal Point on Health) ใ น ก า ร

ประสานงานระดับภูมิภาค และประสานหนวยงานท่ี

เกี่ยวของภายในประเทศ เพื่อขับเคลื่อน และติดตาม  

การดำเนินงานภายใตกรอบความรวมมือ APRFHE  

2. เปนประธานคณะทำงานวิชาการดานการประเมินผล

กระทบตอสุขภาพ (Chair of Thematic Working Group 

on Health Impact Assessment) 

3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับประเทศในประเด็นท่ี

กำหนด ในระดับภูมิภาค ภายใตกรอบความรวมมือฯ  

เพิ่มเติมขอมูล

โดยสำนัก ว. ณ 

วันท่ี 12 ม.ค. 66 

6 เปนสมาชิกในการประชุม

ผูนำบุคลากรดานทนัต

สาธารณสุขแหงเอเชีย  

Asian Chief 

Dental 

Officer 

การประชุมของผูนำบุคลากรดานทันตสาธารณสุข 

(Chief Dental Officer) และผูแทนศูนยความรวมมอื

ขององค การอนาม ัยโลก (WHO Collaborating 

ใหขอคิดเห็น สนับสนุนขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ

นโยบาย แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานดานสงเสริม

ส ุขภาพช องปากในประเทศไทย แบ งป นข อมูล

เพิ่มเติมขอมูล

โดยสำนัก สทต. 

ม.ค. 66 



 

ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืนๆ กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
เร่ือง 

กรอบความ

รวมมือ 
วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

(Asian Chief Dental 

Officers’ Meeting : 

ACDOM) 

 

Center: WHO CC) ในภูมิภาคเอเช ียและแปซิฟก 

รวมกับผูแทนองคการอนามัยโลก โดยมีวัตถุประสงค

เพื ่อ 1.หารือประเด็นปญหาและความทาทายใน

ระบบการดูแลสุขภาพชองปาก 2.เสริมสรางเครือขาย

ดานทันตสาธารณสุข 3.พัฒนาความรู และความ

เชี่ยวชาญบุคลากรดานทันตสาธารณสุข 4.แบงปน

แนวทางปฏิบ ัติ กลย ุทธ และนโยบายด านทันต

สาธารณสุข 5.สงเสริมการวิจัยดานทันตสาธารณสุข 

และ 6.สนับสน ุนงานด านท ันตสาธารณสุขของ

องคการอนามัยโลก (World Health Organization: 

WHO) 

เก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ และเปนเลขานุการของ

การประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• ระดับทวิภาคี จำนวน 3 รายการ 

ขอตกลง/พันธสญัญาระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับทวิภาคี กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อความรวมมือ ประเทศภาคี ลงนาม ณ วันที่ วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

1 โครงการสนบัสนนุการจัดทำ

แผนการปรับตัวตอผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในมิติการจัดการความเสี่ยง” 

(Risk-based National 

Adaptation Plan Project; Risk-

NAP) 

สหพันธ

สาธารณรัฐ

เยอรมน ี

เร่ิมดำเนนิโครงการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข 

ศึกษาแนวทางการประเมนิความ

เสี่ยงตอสุขภาพจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate related health risk 

quantification) รวมถึงจัดทำ

แนวทางการบูรณาการแผนงาน

สาธารณสุขระดับชาติและระดบั

จังหวัด 

 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

สาธารณสุข เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งและเตรียมความพรอมใน

การรับมือตอความเสี่ยงดาน

สุขภาพจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ใหสอดคลองกับการ

ขับเคลื่อนแผนการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดาน

สาธารณสุขของประเทศไทยได

อยางมีประสทิธิภาพ 

- สำรวจ รวบรวม วิเคราะหขอมูล

ความเสีย่งสุขภาพจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อ

จัดทำแนวทางและนโยบายการบูร

ณาการการจัดการความเสี่ยงสุขภาพ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Health Adaptation to Climate 

Change) เขาสูแผนงานสาธารณสุข

ในระดับตางๆ 

 

แกไขลาสุดโดย 

กอง ป. มกราคม 

2566 



 

ขอตกลง/พันธสญัญาระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับทวิภาคี กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อความรวมมือ ประเทศภาคี ลงนาม ณ วันที่ วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:  

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

2 โครงการ Building project 

pipeline capacities: 

Development of  

GCF concept notes in the 

transport and health sectors 

in Thailand เปนโครงการ

สนับสนนุการจัดทำขอเสนอ

โครงการตอกองทุนภูมิอากาศสี

เขียว สาขาสาธารณสุขและ

คมนาคม สนับสนุนความรวมมอื

โดยสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และ GIZ 

สหพันธ

สาธารณรัฐ

เยอรมนี 

เร่ิมดำเนนิโครงการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 

เพื่อรวมกันจัดทำขอเสนอโครงการ

ตอกองทุนภูมิอากาศสีเขียว เพื่อ

ยกระดับการปรับตวัจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บูรณาการทั้งในสาขาสาธารณสขุ

และคมนาคม 

- สนับสนนุการดำเนนิงาน ขอมูล

วิชาการ แผน นโยบายตางๆ ที่

เก่ียวของกับการปรับตัวฯ  

- เปนผูประสานงานหลักใน

กระทรวงสาธารณสุข 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก:  

กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

เพิ่มเติมขอมูลโดย 

กอง ป. มกราคม 

2566 

3 Agreement of Dental 

Student/Staff Exchange 

Program 

Malaysia  

(Faculty of 

Dentistry, 

University of 

Malaya) 

28 ตุลาคม 2565 1. เพื่อเสริมสรางความรวมมือ 

พัฒนาทักษะ และเพิ่มพูน

ประสบการณในงานดานทนัต

สาธารณสุขสำหรับทนัตบุคลากร 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูลในการ

กรมอนามัยเปนองคกรหลักของ

ประเทศในการอภิบาลระบบ

สงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม เพื่อประชาชนสุขภาพดี 

โดยทำหนาทีส่ังเคราะห ใชความรู

และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบาย

เพิ่มเติมขอมูลโดย

ศูนยทันต

สาธารณสุข

ระหวางประเทศ 

มกราคม 2566 



 

ขอตกลง/พันธสญัญาระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับทวิภาคี กรมอนามัย 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อความรวมมือ ประเทศภาคี ลงนาม ณ วันที่ วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

บริหารจัดการเชิงนโยบาย

สาธารณสุขระดับประเทศ   

2. เพื่อเผยแพรงานวิจัยและ

นวัตกรรมดานทนัตสาธารณสุข  

3. เพื่อรักษาความรวมมือระหวาง

ประเทศ และการติดตอสื่อสารที่

ตอเนื่องระหวางหนวยงานและ

ประเทศคูรวมมือ  

และออกแบบระบบสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการ

ประสานงาน สรางความรวมมือ 

และกำกับดูแล เพื่อใหเกิดความ

รับผิดชอบตอการดำเนินงาน 

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง

ประเทศ เปนองคกรวิชาการดาน

ทันตสาธารณสุข ที่ดำเนนิการ

เก่ียวกับงานวิจัย นวัตกรรม รวมถึง

การดำเนินงานแกไขปญหาดาน

สาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง และกลุม

ประชากรเสี่ยง ที่เกิดผลกระทบตอ

อนามัยชองปากและสุขภาพ 

  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก: 

ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง

ประเทศ  

 



 

1.2 รายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุมและสัมมนา ณ ตางประเทศ/ในประเทศ 

หรือผานระบบออนไลนของขาราชการ กรมอนามัย ประจำปงบประมาณ 2566 

ลำดับ รายการ ระยะเวลาเดินทาง 

1 ประชุม Capacity Building and Knowledge Exchange on WASH, 

Climate Resilience and Environmental Sustainability in 

Healthcare Facilities 

10 – 13 ต.ค. 2565 

2 การประชุมThe Regional Multiple Micronutrient 

Supplementation Meeting 

11 - 13 ต.ค. 2565 

3 การประชุมASEAN Nutrition Surveillance System Beta 

Consultation Meeting and End User Training 

12 - 14 ต.ค. 2565 

4 การประชุม Joint-Secretariat Meeting of the Asia Pacific 

Regional Forum on Health and Environment 

19 - 22 ต.ค. 2565 

5 การประชุมวิชาการความรอบรูดานสุขภาพนานาชาติ ครั้งท่ี 8 25 – 30  ต.ค. 2565 

6 The 2nd Global Summit of IAPD:Care Pathways for Caries 

Management in Children: Global Initiative และนำเสนอผลงาน

ดวยโปสเตอรในหัวขอเรื่อง “Evaluation of Oral Health Promoting 

School Program in Thailand” 

9 - 15 พ.ย. 2565 

7 โครงการเสริมสรางความรูเพ่ือนำเยาวชน การอบรมในหลักสูตรการ

บริหารจัดการและการดำเนินงานสาธารณสุข( Health Operation and 

Management Course) 

13 พ.ย. - 2 ธ.ค. 

2565 

8 การอบรมหลักสูตร Digital transformation in Public Healthcare 14 - 18 พ.ย. 2565 

9 การประชุมเพ่ือพัฒนาความรวมมือระหวางไทย-สาธารณรัฐเกาหล ี 23 - 28 ม.ค. 2566 

ในรอบ 5 เดือนแรกมีจำนวนผู  เข าร ับบริการจำนวน 9 รายการ มีจำนวนผู  เดินทางทั ้งหมด 33 ราย  

โดยประเภทการประชุมมีจำนวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 78 และเขาฝกอบรมคิดเปนรอยละ 22 ซ่ึงผูรับบริการดังกลาว

มีการสงรายงานผลการเดินทางไปประชุมและอบรม ครบทุกรายการคิดเปนรอยละ 100 

จากขอมูลขางตนกลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือไดดำเนินการบันทึกขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูล

ความรวมมือระหวางประเทศและฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุมและสัมมนา 

ณ ตางประเทศของขาราชการ กรมอนามัย เรียบรอยแลว โดยสามารถเขาถึงไดผานทางเว็บไซต 

http://cicdata.anamai.moph.go.th/?report 

 

 

http://cicdata.anamai.moph.go.th/?report


 

2. ผลลัพธ (Outcome) ของการดำเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 4.21  

การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนขับเคลื ่อนการดำเนินงานตัวชี ้ว ัด 4.21 ระดับความสำเร็จในการจัดทำ

ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรมอนามัย ในรอบ 5 เดือนแรก เปนไปตามแผนขับเคลื่อนที่วางไว และมี
ผลลัพธตรงเปาหมายเปนสัดสวนตามระยะเวลา คือ มี ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ และ ฐานขอมูล
รายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงานประชุมและสัมมนา ณ ตางประเทศของขาราชการ กรม

อนามัย ท่ีมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน มีความครอบคลุม และสามารถสนับสนุนการใหบริการขอมูลไดอยาง
ครบถวน สามารถเข าถ ึงได ผ านทางเว ็บไซต https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation  และ 
https://cicdata.anamai.moph.go.th 

 
ระบบฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 ฐานขอมูลรายงานผลการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวจิัย ดูงานประชุม

และสัมมนา ณ ตางประเทศของขาราชการ กรมอนามัย 

https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation
https://cicdata.anamai.moph.go.th/

