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ความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นสาธารณสุขระดับโลก กรมอนามัย 
ล าดับ

ที่ เรื่อง หน่วยงานภาคี วัตถุประสงค ์ บทบาทของกรมอนามัย 

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

WHO เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์การอนามัยโลกในการด าเนินงานร่วมกับ
รัฐบาลไทยและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าหนด
แนวทางและแผนงานส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพที่
ประเทศไทยก าลังเผชิญภายใต้บริบทของ
ประเทศที่มี รายได้ปานกลางค่อนข้างสู ง 
(middle income country) 

กรมอนามัยเข้ าร่วมเป็นภาคี เครือข่ายการด าเนินงาน CCS  
ในแผนงานพัฒนาขีดความสามารถด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน  
(Public Health Emergencies) และแผนงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs)  
 

 

2 การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World 
Health Assembly: WHA) 

WHO เพื่อวางแนวทางการด าเนินงานของ WHO 
รวมทั้งจัดท าข้อเสนอส าหรับการท างานของ
ประเทศสมาชิกและองค์การที่เกี่ยวข้อง เป็น
การประชุมที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย
สุขภาพระดับโลก 

ผู้แทนกรมอนามัยมีบทบาทในการปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ของประเทศด้านสาธารณสุขในเวทีระดับโลก ผ่านการกล่าว 
intervention เพื่อแสดงท่าทีของประเทศไทยในประเด็นต่างๆ 
รวมถึงการประชุมหารือกับประเทศและองค์กรคู่เจรจา 

3 แผนงานความร่วมมือระหว่าง UNICEF 
กั บประเทศไทย  (UNICEF’s Country 
Programme Document: UNICEF CPD) 
ค.ศ. 2022 - 2026 

UNICEF เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานของ UNFPA 
ร่วมกับหน่วยงานในประเทศไทย ในระยะ 5 ปี 
ในประเด็นส าคัญต่ า งๆ โดยแผนฉบับนี้
ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 5 ประเด็น ได้แก่ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ,  การศึกษา ,  การ
เสริมสร้างความยืดหยุ่น ความเชื่อมโยง และ
ศักยภาพของเยาวชน, การคุ้มครองเด็ก, และ
นโยบายสังคม 

กรมอนามัย น าโดยส านักส่งเสริมสุขภาพ ส านักโภชนาการ ส านัก
อนามัยการเจริญพันธุ์ และกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีการ
ด าเนินงานร่วมกับ UNICEF ด้านการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
สุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มแม่และเด็ก วัยรุ่นและ
เยาวชน มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการด าเนินงานโครงการต่างๆ ตาม
แผนงานย่อย 

4 แผนการด าเนินงานร่วม (Joint Work Plan) 
ด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและ
ซิ ฟิ ลิ ส จ า ก แ ม่ สู่ ลู ก  (Elimination of 
Mother-to-Child Transmission (EMTCT) 
of HIV and Syphilis)  

UNICEF และ 
กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

(TICA) 

เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศ
ก าลังพัฒนาในการด าเนินงานด้านการยุติการ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก 

- กรมอนามัยเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และ Best practice ของประเทศไทยในการ
ด าเนินงานด้านการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก 
ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ร่วมจัดอบรมให้แก่ผู้ เข้าร่วมจากยูเครน 
คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สปป. ลาว และยังมีแผนจัดการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมจากทวีป
แอฟริกาด้วย  
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5 โครงการ Thailand – UNICEF Programme 
of Cooperation 2022 – 2026 แผนงาน 
Early Childhood Development (ระยะ
ปี 2022 – 2023) 

UNICEF เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบ
บริการสุขภาพ สร้างเสริมขีดความสามารถ
ให้แก่ผู้ ให้บริการด้านสุขภาพ พัฒนาองค์
ความรู้และทักษะด้านโภชนาการ การดูแล 
และการคุ้มครองเด็กปฐมวัย 

กรมอนามัย โดยส านักส่งเสริมสุขภาพ ส านักโภชนาการ และ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการหลัก 
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ประสานกับ 
ผู้ก าหนดนโยบาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินนโยบาย
ด้านสุขภาพเด็กปฐมวัย รวมถึงก ากับและประเมินผลการด าเนิน
นโยบาย 

6 โครงการ Thailand – UNICEF Programme 
of Cooperation 2022 – 2026 แผนงาน 
Adolescent Development and 
Participation (ระยะปี 2022 – 2023) 

UNICEF เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่นๆ ในวัยรุ่น  

กรมอนามัย โดยส านักส่งเสริมสุขภาพ ล านักอนามัยการเจริญพันธุ์  
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น สนับสนุนข้อมูลและ 
ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการที่จ าเป็นต่อการด าเนินโครงการ 

7 แผนงานความร่วมมือระหว่าง UNFPA กับ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  (UNFPA’s Country 
Programme Document: UNFPA 
CPD) ค.ศ. 2022 – 2026  

UNFPA เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานของ UNFPA 
ร่วมกับหน่วยงานในประเทศไทย ในระยะ 5 ปี 
ในประเด็นด้านประชากรที่ส าคัญต่างๆ โดย
แผนฉบับนี้ ใ ห้ความส าคัญกับการพัฒนา
ประชากรในบริบทสังคมสูงอายุ , สิทธิของ
เยาวชนในการเข้าถึงบริการทางเพศ อนามัย
การเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัว, 
และการยุติความรุนแรงบนฐานอคติทางเพศ  

กรมอนามัย น าโดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ และส านักส่งเสริม
สุขภาพ มีการด าเนินงานร่วมกับ UNFPA ด้านการส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพวัยรุ่นวัยเรียน 

8 ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุน
การบูรณาการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย 
และการจัดการความรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 
 
 
 

UNFPA เพื่อศึกษาข้อมูลส าหรับประกอบการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2559 

- กรมอนามัย โดยล านักอนามัยการเจริญพันธุ์ สนับสนุนข้อมูลและ
ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการที่จ าเป็นต่อการด าเนินนโยบาย 
- ในปี 2562 ได้มีการด าเนินโครงการวิจัยการประเมินบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนในประเทศไทย 
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9 ความร่ วมมื อกับ Partners in Population 
and Development (PPD) 

PPD เพื่อร่วมมือทางวิชาการในด้านประชากรและ
การพัฒนา โดยการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญระหว่าง
ประเทศ  

กรมอนามัย โดยส านักอนามัยอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานความร่วมมือ และได้จัดตั้งศูนย์
ความร่วมมือทางวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์ระหว่างประเทศ 
(Center for South – South Cooperation in Reproductive 
Health) เป็นส านักงานเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบัน ประเทศไทย
จ่ายเงินอุดหนุนรายปีจ านวน 23,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ PPD 

10 การประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
ประสานงานโครงการพิเศษการวิจัย การ
พัฒนาและการอบรมวิจัยด้านการเจริญ
พันธุ์ในมนุษย์ Policy and Coordination 
Committee (PCC) on Special 
Programme of Research, 
Development and Research Training 
in Human Reproduction 

PCC เพื่อสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาและการ
อบรมวิจัยด้านการเจริญพันธุ์ในมนุษย์ 

กรมอนามัย โดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมเป็นสมาชิก PCC 
และเข้าร่วมการประชุมปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนความคืบหน้าของ
การด าเนินงานในแต่ละปี หารือเกี่ยวกับแผนการด าเนินงานใน
อนาคต และตัดสินใจด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงการบริหาร
งบประมาณ 

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

รวบรวมข้อมูลโดย  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

พฤศจิกายน 2565 
 

 


