
ล ำดับที่
ช่ือ- นำมสกุล

(ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ) ต ำแหน่ง สงักัด/หน่วยงำน
ประเภทกำรติดต่อ/
กำรมสีว่นได้สว่นเสยี หมำยเหตุ

1 แพทย์หญิงฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ นายแพทย์ช านาญการ ส านกัส่งเสริมสุขภาพ เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และประสานงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัแมแ่ละเด็ก

2 นางสาวฉวีวรรณ ต้นพดุซา นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ ส านกัส่งเสริมสุขภาพ เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และประสานงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัแมแ่ละเด็ก

3 นางสาวธัญญารัตน ์เจนพทิกัษส์มบติั ผู้ประสานงานโครงการ ส านกัส่งเสริมสุขภาพ ประสานข้อมลูในประเด็นความร่วมมอื
ระหว่างประเทศด้านอนามยัแมแ่ละเด็ก

4 นางสาวอรอมุา โภคสมบติั นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ ส านกัส่งเสริมสุขภาพ เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และประสานงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัวัยเรียน

5 นางสาวกรกมล ปรปกัษข์าม นกัวิเทศสัมพนัธ์ ส านกัส่งเสริมสุขภาพ เปน็ผู้ประสานกลางของหนว่ยงาน ใหข้้อมลู
เกี่ยวกบัการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้าน
ความร่วมมอืระหว่างประเทศ

6 แพทย์หญิงสายพญิ โชติวิเชียร ผู้อ านวยการ ส านกัโภชนาการ เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ ค าปรึกษา และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกบังานความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศด้านโภชนาการใน
ภาพรวม7 นางสาววรรณชนก บญุชู นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ ส านกัโภชนาการ เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และเปน็ผู้ประสาน
กลางของหนว่ยงานในประเด็นความร่วมมอื
ระหว่างประเทศด้านโภชนาการในภาพรวม

8 นางสาวนาตยา องัคนาวิน นกัโภชนาการช านาญการ ส านกัโภชนาการ เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และเปน็ผู้ประสาน
กลางของหนว่ยงานในประเด็นความร่วมมอื
ระหว่างประเทศด้านโภชนาการในภาพรวม

ท ำเนียบผู้รับบริกำร (C) และผู้มสีว่นได้สว่นเสยี (SH) ส ำหรับฐำนข้อมลูควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ กรมอนำมยั ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2566 
(ปรับปรุง 22/11/2565)

หน่วยงำน....................ศูนยค์วำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ กรมอนำมยั....................



9 ทนัตแพทย์หญิงวรมน อคัรสุต ทนัตแพทย์ช านาญการ ส านกัทนัตสาธารณสุข เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และประสานงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัช่องปากในภาพรวม

10 ทนัตแพทย์หญิงนนัทม์นสั แย้มบตุร ทนัตแพทย์ช านาญการพเิศษ ส านกัทนัตสาธารณสุข เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และประสานงาน
ความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านอนามยั
ช่องปาก รวมถึงประเด็นการลดใช้อะมลักมั
ทางทนัตกรรม

11 นางสาวพชัรีวรรณ เจนสาริกรณ์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ ส านกัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ เปน็ผู้ประสานกลางของหนว่ยงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัการเจริญพนัธ์ุในภาพรวม

12 นางสาวบษุกร แสงแกว้ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ ส านกัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ เปน็ผู้ประสานกลางของหนว่ยงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัการเจริญพนัธ์ุในภาพรวม

13 นางสาวกริณา เทวอกัษร นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ เปน็ผู้ประสานกลางของหนว่ยงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัการเจริญพนัธ์ุในภาพรวม

14 นางรัชน ีบญุเรืองศรี นกัสังคมสงเคราะหช์ านาญการพเิศษ ส านกัอนามยัผู้สูงอายุ เปน็ผู้ประสานกลางของหนว่ยงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัผู้สูงอายุในภาพรวม

15 นางสาวฐานฉิัตร เขียวเกษม นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ ส านกัอนามยัผู้สูงอายุ เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และประสานงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัผู้สูงอายุในภาพรวม

16 นางสาวธนภรณ์ แจ่มแจ้ง นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ ส านกัอนามยัผู้สูงอายุ เปน็ผู้ประสานกลางของหนว่ยงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัผู้สูงอายุในภาพรวม

17 นายชลพนัธ์ ปยิถาวรอนนัต์ รองผู้อ านวยการ กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และประสานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
กจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในภาพรวม



18 นางสาวธวัลรัตน ์ใหมรั่ตนไชยชาญ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เปน็ผู้ประสานกลางของหนว่ยงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
กจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในภาพรวม

19 นางอทุยัวรรณ บตุรแพ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ ส านกัอนามยัส่ิงแวดล้อม เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และประสานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัส่ิงแวดล้อมในภาพรวม

20 นางสาวนวรัตน ์อภิชัยนนัท์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกัอนามยัส่ิงแวดล้อม เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และประสานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
อนามยัส่ิงแวดล้อมในภาพรวม

21 นางสาวพรเพชร ศักด์ิศิริชัยศิลป์ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกัสุขาภิบาลอาหารและน  า เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และประสานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน  าในภาพรวม

22 นางสาวผุสดี ประสิทธ์ิสมบติั นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ ส านกัสุขาภิบาลอาหารและน  า เปน็ผู้ประสานกลางของหนว่ยงานใน
ประเด็นความร่วมมอืระหว่างประเทศด้าน
สุขาภิบาลอาหารและน  าในภาพรวม

23 นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ กองประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ เปน็ผู้ใหข้้อมลูความรู้ และประสานงานใน
ประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ประเด็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมอิากาศ

24 นางสาววรวรรณ พงษป์ระเสริฐ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ เปน็ผู้ประสานกลางของหนว่ยงานใน
ประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพในภาพรวม

25 นางสาวกรวิภา ปนุณศิริ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ กองประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ เปน็ผู้ประสานกลางของหนว่ยงานใน
ประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
ประเด็นผลกระทบจากมลพษิอากาศ

26 นางวลัยพร พชัรนฤมล ผู้อ านวยการ กองการต่างประเทศ สป. สธ. เปน็ผู้ประสาน ติดตามการด าเนนิงานความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศของกระทรวง
สาธารณสุขในภาพรวม

27 พ.ต.ต.หญิงสุรีย์วัลย์ ไทยประยูร นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ กองการต่างประเทศ สป. สธ. เปน็ผู้ประสาน ติดตามการด าเนนิงานความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศของกระทรวง
สาธารณสุขในภาพรวม



28 นางสาวชะเอม พชันี นกัวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ กองการต่างประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก

29 นางสาวโอริสา ซ่ือสัตยาวงศ์ นกัวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการ กองการต่างประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก

30 นายบรรลุ ศุภอกัษร นกัวิเทศสัมพนัธ์ปฏิบติัการ กองการต่างประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก

31 นางสาวชัญญา หล่อวงศ์ไพบลูย์ นกัวิเทศสัมพนัธ์ปฏิบติัการ กองการต่างประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศด้านสาธารณสุขระดับโลก

32 นางสาวมยุรี วิโนทยั นกัวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการ กองการต่างประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศด้านสาธารณสุขระดับภูมภิาค
อาเซียนและทวิภาคี

33 นางสาวพฒิัพร อจละนนัท์ นกัวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการ กองการต่างประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศด้านสาธารณสุขระดับทวิภาคี

34 นายรัชกร แกว้เปรมกศุล นกัวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการ กองการต่างประเทศ สป. สธ. ประสานในประเด็นความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศด้านสาธารณสุขระดับอาเซียน และ
กรอบพหภุาคีอื่นๆ

35 Dr. Teeranee Techasrivichien National Professional Officer (Public Health)WHO Thailand ติดต่อเกี่ยวกบัแผนการด าเนนิงาน โครงการ
ที่ WHO สนบัสนนุ/ร่วมด าเนนิงานกบักรม
อนามยั รวมถึงการประชุมระหว่างประเทศ
ภายใต้กรอบ WHO โดยเฉพาะด้านอนามยั
ส่ิงแวดล้อม

36 Dr. Sushera Bunluesin National Professional Officer (NCDs) WHO Thailand ติดต่อเกี่ยวกบัการประสานความร่วมมอื/
การประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบ 
WHO โดยเฉพาะด้านส่งเสริมสุขภาพ และ 
NCDs

37 Ms. Benja Sae-Seai Executive Assistant (Programme) WHO Thailand ติดต่อเกี่ยวกบัโครงการที่ WHO สนบัสนนุ/
ร่วมด าเนนิงานกบักรมอนามยั โดยเฉพาะ
ด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม

38 Ms. Napat Phisanbut Communication for Development Officer UNICEF Thailand ประสานความร่วมมอืระหว่างกรมอนามยักบั
 UNICEF ในภาพรวม



39 Ms. Sirirath Chunnasart Adolescent and HIV/AIDS Officer UNICEF Thailand ประสานความร่วมมอื โครงการ การประชุม
ระหว่างกรมอนามยักบั UNICEF

40 Ms. Duangkamol Ponchamni National Programme Officer UNFPA Thailand ประสานความร่วมมอืระหว่างกรมอนามยักบั
 UNFPA ในภาพรวม

41 Dr. Panyawan Suphasri General Programme Assistant UNFPA Thailand ประสานความร่วมมอืระหว่างกรมอนามยักบั
 UNFPA และประสานการประชุมระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะประเด็นอนามยัการ
เจริญพนัธ์ุและการพฒันาประชากร

42 Ms. Kullwadee Sumalnop Communication Specialist UNFPA Thailand ประสานความร่วมมอืระหว่างกรมอนามยักบั
 UNFPA และประสานการประชุมระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะประเด็นอนามยัการ
เจริญพนัธ์ุและการพฒันาประชากร

43 - ผู้แทนกรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ กต. เปน็หนว่ยงานหลักของประเทศในการ
ก าหนดนโนบาย ทศิทาง และด าเนนิการให้
ความร่วมมอืเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศ
 โดยการใหค้วามช่วยเหลือแกต่่างประเทศ 
เพื่อส่งเสริมและพฒันาความสัมพนัธ์กบั
ประเทศต่างๆ

44 - ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ เปน็หนว่ยงานหลักของประเทศในการ
ก าหนดนโยบายและทา่ทขีองประเทศไทย
ต่อองค์การสหประชาชาติและองค์การ
ระหว่างประเทศ ประสานงาน ก ากบัและดู
และการด าเนนิงานเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์
กบัองค์การสหประชาชาติและองค์การ
ระหว่างประเทศต่างๆ

45 - ผู้แทนกรมยุโรป กรมยุโรป เปน็หนว่ยงานหลักของประเทศในการ
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ด าเนนิการ เกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ทวิภาคี
และพหภุาคีกบัประเทศ กลุ่มประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศในภูมภิาคยุโรป



46 - ผู้แทนกรมอาเซียน กรมอาเซียน เปน็หนว่ยงานหลักของประเทศในการ
ด าเนนิงานและส่งเสริมความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะ
ส านกัเลขาธิการอาเซียนแหง่ชาติ

47 - ผู้แทนกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเปน็หนว่ยงานหลักของประเทศในการ
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ด าเนนิการ เกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ทวิภาคี
และพหภุาคีกบัประเทศ กลุ่มประเทศ 
ขบวนการทางการเมอืง และองค์การ
ระหว่างประเทศในภูมภิาคเอเชียใต้ เอเชีย
กลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

48 - ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียตะวันออก เปน็หนว่ยงานหลักของประเทศในการ
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ด าเนนิการ เกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ทวิภาคี
และพหภุาคีกบัประเทศ กลุ่มประเทศ 
ดินแดนอื่น และองค์การระหว่างประเทศใน
ภูมภิาคเอเชียตะวันออก

49 - ผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟกิใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟกิใต้ เปน็หนว่ยงานหลักของประเทศในการ
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ด าเนนิการ เกี่ยวกบัความสัมพนัธ์ทวิภาคี
และพหภุาคีกบัประเทศ กลุ่มประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศในภูมภิาคอเมริกา
และแปซิฟกิใต้

50 - ผู้แทนกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ เปน็หนว่ยงานหลักของประเทศในการ
เสนอแนะแนวทาง ก าหนด และด าเนนิ
นโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ เปน็
หนว่ยประสานกลางของรัฐบาลในการ
ด าเนนิงานความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบั
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
ทั งในระดับอนภูุมภิาค ภูมภิาค และพหภุาคี



51 นายณัฐพล นกัวิเทศสัมพนัธ์ช านาญการ กองการต่างประเทศ สป. สธ. ผู้ประสานงานและประชาสัมพนัธ์ทนุศึกษา 
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศในระดับกระทรวง
สาธาณสุข

52 นางนริมล ปล่ังพงษพ์นัธ์ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและ
บริหารความรู้ ส านกังานก.พ.

ผู้ประสานงานและประชาสัมพนัธ์ทนุศึกษา 
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

53 ขนษิฐา วงศ์พทิกัษส์กลุ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ กองการเจ้าหนา้ที่ เปน็ผู้จัดท าสัญญาอนญุาตใหข้้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม หรือ ปฏิบติัวิจัย ณ ประเทศ


