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ความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับภูมิภาค ASEAN และเอเชียกรอบอ่ืนๆ กรมอนามัย 

(อัพเดต มกราคม 2566) 

ลำดับ

ที่ 
เร่ือง 

กรอบความ

รวมมือ 
วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย หมายเหตุ 

1 การดำเนินงานภายใต ASEAN 

Health Cluster 1: 

Promoting Healthy 

Lifestyle 

ASEAN  เพื่อกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม รวมถึง

กิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพประชากรในภูมิภาคอาเซียน 

โดยเนนการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ (NCDs) เชน 

การรณรงคใหประชาชนงดสูบบุหรี่ งดบริโภคเครื่องดื่มที่

มีแอลกอฮอล รวมถึงการสงเสริมโภชนาการและกิจกรรม

ทางกายที่เหมาะสม 

กรมอนามัยเปนผู ประสานงานหลักฝายไทย (National 

Coordinator) ของ ASEAN Cluster 1 มีบทบาทในการ

ประสานกับกรมตางๆ เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต

กรอบ ASEAN Cluster 1 ของประเทศไทย ทั้งนี้ ประเด็น

ส ุขภาพ (Health Priority) ท ี ่กรมอนามัยเป นหน วย

ดำเนินงานหลักภายใต ASEAN Cluster 1 ไดแก  

(1) Prevention and control of noncommunicable 

diseases (สำนักสงเสริมสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข 

สำนักโภชนาการ) 

(2) Health Priority 6 :  Promotion of healthy and 

active ageing (สำนักอนามัยผูสูงอายุ) 

(3) Health Priority 7: Promotion of good nutrition 

and healthy diet (สำนักโภชนาการ, สำนักส งเสริม

สุขภาพ) 

แก  ไขล  าส ุ ดโดย 

ศ ร ป .  ม ก ร า ค ม 

2566 

2 การดำเนินงานภายใต ASEAN 

Health Cluster 2: Responding to 

All Hazards and Emerging 

Threats 

ASEAN เพื ่อกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม รวมถึง

กิจกรรมเพื่อตอบสนองตอภัยทุกชนิดและความเสี่ยงอุบัติใหม 

เชน โรคติดตอ การตอบโตเชื้อดื้อยา อนามัยสิ่งแวดลอมและการ

ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ และการจัดการภัยพิบัติ 

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ที่กรมอนามัยเปนหนวย

ดำเนินงานหลักภายใต ASEAN Cluster 2 คือ Health Priority 12: 

Environmental Health, Health Impact Assessment (HIA) 

and Health Impact of Climate Change (สำน ักอนามัย

ส ิ ่งแวดล อม กองประเม ินผลกระทบตอส ุขภาพ สำนัก

สุขาภิบาลอาหารและน้ำ) 

แก  ไ ขล  า ส ุ ด โ ดย

สำนัก ว. และกอง 

ป. มกราคม 2566 
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3 การดำเนินงานภายใต ASEAN 

Health Cluster 3: 

Strengthening Health 

System and Access to 

Care 

ASEAN เพื่อกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม รวมถึง

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของระบบสุขภาพ

และการเขาถึงบริการ เชน การเขาถึงหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา การดูแลสุขภาพประชากรขามชาติ 

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ที ่กรมอนามัยเปน

หน วยดำเน ินงานหลักภายใต  ASEAN Cluster 3 คือ 

Health Priority 1 5 : Reproductive, Maternal, 

Neonatal, and Child Health (สำนักสงเสริมสุขภาพ, 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ) 

แก  ไขล  าส ุดโดย 

ศ ร ป .  ม ก ร า ค ม 

2566 

4 การดำเนินงานภายใต ASEAN 

Health Cluster 4: Ensuring 

Food Safety 

ASEAN เพื่อกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค มาตรฐานรวม รวมถึง

กิจกรรมดานอาหารปลอดภัย 

ประเด็นสุขภาพ (Health Priority) ที ่กรมอนามัยเปน

หน วยดำเน ินงานหลักภายใต  ASEAN Cluster 4 คือ 

Health Priority 21: Food Safety (สำน ักส ุขาภ ิบาล

อาหารและน้ำ) 

แก  ไขล  าส ุดโดย 

ศ ร ป .  ม ก ร า ค ม 

2566 

5 คณะทำงานยอยดานอนามัย

ผูสูงอายุ (Healthy Ageing) 

ของคณะทำงานดานสุขภาพ

ของเอเปค (APEC HWG) 

APEC เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ และนโยบายดาน

สุขภาพระหวางเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ขับเคลื่อน

และสนับสนุนการดำเนินงานดานสุขภาพภายใตกรอบ

เอเปค 

ใหขอคิดเห็น และสนับสนุนขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ

การดำเน ินงานดานอนามัยผ ู ส ูงอายุในประเทศไทย 

โดยเฉพาะเรื่องที่ประเทศไทยมีแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ เพื่อ

ประกอบการจัดทำรายงานสถานการณและคำแนะนำ

สำหรับเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค 

 

6 คณะทำงานยอยดานโภชนาการ

ในเด็ก (Childhood Nutrition) 

ของคณะทำงานดานสุขภาพของ

เอเปค (APEC HWG) 

APEC เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ และนโยบายดาน

สุขภาพระหวางเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ขับเคลื่อน

และสนับสนุนการดำเนินงานดานสุขภาพภายใตกรอบ

เอเปค 

ใหขอคิดเห็น และสนับสนุนขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ

นโยบาย และการดำเน ินงานสงเสริมโภชนาการใน

ประเทศไทย แบงปนขอมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ 

เพื่อประกอบการจัดทำรายงานสถานการณและคำแนะนำ

สำหรับเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค 
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7 การดำเนินงานความรวมมือดาน

สุขภาพและสิ่งแวดลอม ภายใต

กรอบความรวมมือระดับภมูิภาค

เอเชียแปซิฟก (The Asia Pacific 

Regional Forum on Health 

and Environment) 

APRFHE เพ ื ่อร วมกำหนดนโยบาย และกรอบความร วมม ือด าน

สิ ่งแวดลอมและสุขภาพระหวาง 2 กระทรวง คือ กระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ใน

การจัดการปญหาสุขภาพและสิ่งแวดลอมระดับประเทศ และ     

ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และขับเคลื่อน       การดำเนินงาน

ในประเด็นท่ีเก่ียวของภายใตกรอบความรวมมือดังกลาว  

กรมอนามัยมีบทบาทสำคัญ ดังน้ี 

1. เป นผ ู ประสานงานหลักดานสุขภาพของประเทศไทย 

(National Focal Point on Health) ในการประสานงาน

ระด ับภ ูม ิภาค และประสานหน วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข อง

ภายในประเทศ เพ ื ่อข ับเคล ื ่อน และต ิดตาม  การ

ดำเนินงานภายใตกรอบความรวมมือ APRFHE  

2. เปนประธานคณะทำงานวิชาการดานการประเมินผลกระทบ

ตอสุขภาพ (Chair of Thematic Working Group on Health 

Impact Assessment) 

3. ขับเคลื ่อนการดำเนินงานระดับประเทศในประเด็นท่ี

กำหนด ในระดับภูมิภาค ภายใตกรอบความรวมมือฯ  

เพิ่มเติมขอมูลโดย

สำนัก ว. ณ วันที่ 12 

ม.ค. 66 

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

รวบรวมขอมูลโดย  
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

พฤศจิกายน 2565 

 


