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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

การศึกษาเรื่อง 'การพัฒนาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ศึกษากรณีของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน' เป็นการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ของคณะท างานระดับ
ภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ บทบาทของกรมอนามัยในคณะท างานฯและบทบาท
โดยรวมของกรมอนามัย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายให้กรมอนามัย
ด าเนินการ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558–กันยายน 2559 ด้วยวิธีการศึกษาแบบพรรณา โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ศึกษาจากเอกสาร และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ศึกษา ในเรื่องการด าเนินงาน
ของคณะท างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และมีการสัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติมในด้านการด าเนินงานของกรมอนามัย และการด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ที่ด าเนินงานในช่วงเวลาเดือนเมษายน 2553–มิถุนายน 2558 แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อดี 
ข้อจ ากัด โอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงาน และจัดท าข้อเสนอเพ่ือให้กรมอนามัยมีการด าเนินการ
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศในอาเซียน 

ผลการด าเนินการสรุปได้ว่า จากการด าเนินงานของคณะท างานระดับภูมิภาคฯ ในช่วงปี 
พ.ศ. 2553–2556 นั้น สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธาน สามารถด าเนินการได้เป็นอย่างดีและสอดคล้อง
กับเป้าหมายคือการสนับสนุนด้านการจัดการความรู้และให้ประเทศสมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ ส าหรับประเทศไทยได้มีบทบาทสนับสนุนการด าเนินงานในระดับภูมิภาคได้ แต่ยังมีข้อจ ากัด
ทางด้านการตั้งงบประมาณของกรมอนามัย ที่ไม่สามารถสนับสนุนประเทศเพ่ือนบ้านได้ เมื่อวิเคราะห์
การด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศพบว่า งบประมาณที่กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศตั้งไว้นั้น ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการสนับสนุนประเทศท่ีต้องเร่งรัดการพัฒนาให้ทันกับประเทศที่
อยู่ในอาเซียนตั้งแต่แรก คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะ
สนับสนุนประเทศในอาเซียนด้วยการฝึกอบรมและการสนับสนุนอ่ืนๆ โดยอาจต้องจ ากัดการสนับสนุน
ที่เน้นประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศดังที่กล่าวมา แต่หัวข้อการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอาจมี
ข้อจ ากัด ที่ท าให้ผู้สนใจน้อยหากเปิดเป็นการทั่วไป และอาจแจ้งเวียนไม่ไปถึงหน่วยงานในประเทศ
สมาชิก ดังนั้น หากจะใช้วิธีการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้วยการจัดการฝึกอบรม
ระหว่างประเทศ กรมอนามัยต้องก าหนดหลักสูตร และเมื่อได้รับการอนุมัติอาจต้องประสานงานกับ
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงด้วยเพ่ือที่จะได้หน่วยรับผิดชอบงานโดยตรงมาร่วมอบรม และอาจต้อง
อาศัยเวทีการประชุมอ่ืนๆ เพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการได้ นอกจากนี้ 
ยังอาจพิจารณาจากกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ ที่มีอยู่ในระดับภูมิภาค ว่าสามารถผนวกเรื่องการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้หรือไม่ และด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ กรมอนามัยต้องก าหนดให้
มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ท าหน้าที่ประสานงาน รวมถึงการกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของกรอบความร่วมมือฯ ซึ่งดูแลโดยองค์การอนามัยโลกส านักงานภูมิภาค



จ 

แปซิฟิคตะวันตก เพ่ือให้ประเทศสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ด้วยวิธีการที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ
มากนัก 

หากพิจารณาในขอบเขตที่กว้างขึ้น ในขอบเขตงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีขอบเขตที่
กว้างกว่าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัยควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงงาน
ประจ าให้มีการด าเนินการทั้งภายในประเทศและค านึงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประเทศสมาชิก
ในอาเซียนด้วย รวมทั้งต้องมีการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ควบคู่ไปด้วยเช่นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา  
องค์ความรู้และต้นแบบต่างๆ และควรท างานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เครือข่าย
สถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนในด้านทรัพยากรและองค์ความรู้ให้กับประเทศไทย และสนับสนุน
ประเทศสมาชิกในอาเซียน เพ่ือให้มีศักยภาพในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคตาม
เจตนารมณ์ของ “กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก” (Charter of the Regional Forum on Environment and 
Health Southeast and East Asian Countries–Framework for Cooperation) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากการให้ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน 
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สร้อยตระกูล  อรรถมานะ ศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร  บุราคม และท่าน
เอกอัครราชทูต ดร.สมเกียรติ  อริยปรัชญา ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท า
รายงาน 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ ท่านอธิบดีกรมอนามัย (ดร. น.พ. พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์) ที่ได้
อนุมัติให้ฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมอนามัย (นายพิษณุ  แสนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย (ทญ. จันทนา  อ้ึงชูศักดิ์) และคุณจารุมน 
บุญสิงห์ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมอนามัย ขอขอบคุณคุณสายันต์   กองโกย กรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ส าหรับข้อมูลการด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
รวมทั้ง การบรรยายของท่านอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (นางสาวสุชาดา  ไทยบรรเทา)  

ขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการหลักสูตรที่ได้จัดท าหลักสูตรนี้ 
ท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในงานประจ าที่รับผิดชอบ งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยให้เกิดมุมมองที่กว้างไปถึงประชาคมโลก รวมถึงให้เรียนรู้ เสริมทักษะ เพ่ือให้พวกเราร่วมกัน
น ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ ให้มีความเป็นประชาธิปไตย มีการท างานที่มีความโปร่งใส ลดความ
เหลื่อมล้ า มีการบริหารจัดการที่ดี และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้บริบทของพหุวัฒนธรรม 
และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ น า  เป็นนักบริหารที่มีความพร้อมทั้ งกาย ใจ สติปัญญา และ
ขอขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตธีรวัฒน์  ภูมิจิตร และคณะสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ ในการ
อ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม และการบริหารจัดการอื่นๆ ได้อย่างดียิ่ง 

ขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ร่วมหลักสูตรทุกท่านที่เป็นก าลังใจให้กันและกัน ทั้งในการ
ฝึกอบรมและการท ารายงานฉบับนี้ และจะคงสายสัมพันธ์ที่ดีนี้ไปอีกนาน 

ขอบคุณผู้บริหารและผู้ร่วมงานสายอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกท่านที่สนับสนุนให้ได้มาเรียนรู้
โดยไม่ต้องห่วงภารกิจที่ยังต้องด าเนินการ ขอบคุณทีมงานกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทุกคนที่มี
ความตั้งใจ รับผิดชอบงานกันอย่างดียิ่ง ท าให้สามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างเต็มที่ สามารถเก็บเก่ียว
ความรู้ที่หลากหลายเพื่อกลับไปร่วมกันพัฒนางานที่รับผิดชอบต่อไป 

 
 
สิริวรรณ  จันทนจุลกะ 
กรกฎาคม 2558 



ช 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญภาพ ฌ 
บทที่ 1  บทน า 1 

1.1 ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 1 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 4 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 4 
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา 5 

บทที่ 2  แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 6 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 6 
2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 8 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 14 

บทที่ 3  ผลการศึกษา  15 
3.1 การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 15 
3.2 สรุปผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 26 
3.3 สรุปข้อดี ข้อจ ากัด โอกาสและอุปสรรคของการด าเนินงาน 28 

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 32 
4.1 สรุปผลการศึกษา 33 
4.2 ข้อเสนอแนะ 34 

บรรณานุกรม 37 
ภาคผนวก  40 
 ก แบบเก็บข้อมูล 41 
 ข สรุปสาระส าคัญและตัวอย่างหัวข้อจากการประชุม/สัมมนาวิชาการด้านการ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2553–2558 42 
ประวัติผู้เขียน 45 
  



ซ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ปี 2553–2559 15 

ตารางที่ 2 สรุปการประชุม/สัมมนาวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 
2553–2558 16 

ตารางที่ 3 สรุปการประชุม/คณะท างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพปี 2553–2558 17 

ตารางที่ 4 สรุปข้อดี ข้อจ ากัด ของการด าเนินงานในปี 2553–2558 ของหน่วยงานต่างๆ 28 
ตารางที่ 5 สรุปโอกาสและอุปสรรค ของการด าเนินงานในปี 2553–2558 ของ

หน่วยงานต่างๆ 30 
ตารางที่ 6 ประเด็นค าถาม 41 
ตารางที่ 7 สรุปสาระส าคัญและตัวอย่างหัวข้อจากการประชุม/สัมมนาวิชาการด้านการ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2553–2558 42 
 



ฌ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ 1 กลไกการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ 2 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการศึกษา 14 
 
 
 



 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

จากการศึกษาเอกสารของกรมอนามัย (กรมอนามัย , 2552) และจากรายงานการประชุม
ต่างๆ ของกรมอนามัย รวมถึงการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา สรุปถึงความเป็นมาของกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประเด็นที่ภูมิภาคให้ความส าคัญ กลไกการ
ด าเนินงานและบทบาทของประเทศไทย ได้ดังนี้ 

1.1.1  ความเป็นมาของกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ตั้งแต่ปี 2550 ประเทศไทย ร่วมกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย

ตะวันออก รวมทั้งสิ้น 14 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
เกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการสนับสนุ
นขององค์การอนามัยโลก (ส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส านักงานภูมิภาคแปซิฟิ
คตะวันตก) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ส านักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค) ได้มี “กรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ” ที่เรียกว่า “Charter of the Regional 
Forum on Environment and Health Southeast and East Asian Countries–Framework for 
Cooperation” (กรมอนามัย, 2552) ขึ้น ด้วยความเห็นชอบจากการประชุมระดับรัฐมนตรี ของ 14 
ประเทศ ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 

1.1.2  วัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ 
1) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและ

ระหว่างประเทศ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย
ตะวันออกในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2) เพ่ือสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน
สาธารณสุข ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีกลไกการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
การปรับปรุงนโยบายและกฎหมายในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ส่งเสริมการท างานในลักษณะ
บูรณาการทางยุทธศาสตร์และกฎ ระเบียบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1.1.3  ประเด็นอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  
กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ นี้ ก าหนดประเด็น

อนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญในระดับภูมิภาค 7 ด้าน ได้แก่ 
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1) คุณภาพอากาศ 
2) น้ าสะอาด การสุขาภิบาลและสุขอนามัย 
3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 
5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การรองรับด้านภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
7) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

1.1.4  กลไกการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ  

มีกลไกการด าเนินงานประกอบด้วย กลไกระดับสูงสุด คือรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่
ระดับสูง กลไกระดับรองประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายเลขานุการ และองค์กร สถาบันอ่ืนๆ 
และระดับคณะท างานวิชาการ สรุปได้ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1  กลไกการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ 
ที่มา: Regional Forum on Environment and Health, 2007 

 
ระดับสูงสุด คือ เวทีระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง โดยก าหนดให้มี

การประชุมระดับรัฐมนตรีของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุข ของทั้ง 14 ประเทศ ทุก 
3 ปี เพ่ือพิจารณาก าหนดกรอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค และมีการประชุม
เจ้าหน้าที่ระดับสูง ทั้ง 14 ประเทศทุก 18 เดือน 

ระดับรองลงมาเป็นคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีองค์ประกอบของประธาน และรอง
ประธาน ของกรอบความร่วมมือฯ และคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคทั้ง 7 คณะ ท าหน้าที่ทบทวน
ข้อมูลวิชาการและท าให้เกิดการประสานงานระหว่างคณะท างานวิชาการชุดต่างๆ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินงานตามที่กรอบความร่วมมือได้ก าหนดไว้ โดยมีองค์การอนามัยโลก และโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (United Nation Environment Programme, UNEP) เป็นฝ่ายเลขานุการ และ
ยังมีภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งองค์กร สถาบัน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น 
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และระดับคณะท างานวิชาการ (Thematic Working Group–TWG) รับผิดชอบใน
การจัดการเรื่องที่ถูกก าหนดเป็นประเด็นส าคัญของภูมิภาค โดยให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินงานช่วง 3 ปี และก าหนดให้ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการความรู้ การสนับสนุนทางวิชาการ 
การรายงานความก้าวหน้าต่อประธานกรอบความร่วมมือฯ การประสานงานและการสนับสนุนด้าน
ต่างๆ รวมทั้งการระดมทรัพยากร คณะท างานวิชาการ 7 คณะ ประกอบด้วย 

1) คณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านคุณภาพอากาศ (Thematic Working 
Group on Air Quality, TWG on Air Quality)  

2) คณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านน้ าสะอาด การสุขาภิบาลและสุขอนามัย 
(Thematic Working Group on Water, Sanitation and Hygiene, TWG on WaSH)  

3) คณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
(Thematic Working Group on Solid and Hazardous Waste)  

4) คณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 
(Thematic Working Group on Toxic Chemicals and Hazardous Substances)  

5) คณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Thematic Working Group on Climate and Ecosystem Changes)  

6) คณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการรองรับด้านภาวะฉุกเฉินด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Thematic Working Group on Environmental Health Emergencies)  

7) คณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(Thematic Working Group on Health Impact Assessment, TWG on HIA)  

1.1.5  บทบาทของประเทศไทยในคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคฯ 
ส าหรับคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคนั้น ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกครบทั้ง 7 

คณะ โดยประเทศไทยได้ท าหน้าที่เป็นประธานคณะท างาน 2 คณะ ได้แก่ คณะท างานวิชาการระดับ
ภูมิภาคด้านคุณภาพอากาศ โดยมีกรมควบคุมมลพิษ ท าหน้าที่เป็นประธานร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี 
ตั้งแต่เริ่มมีกรอบความร่วมมือ เมื่อปี 2550 และคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ซึ่งได้ก าหนดเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2553 (Regional Forum on Environment and 
Health, 2010) โดยในวาระแรก (พ.ศ. 2553–2556) สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธาน ต่อมาในวาระที่ 
2 (พ.ศ. 2556–2559) ประเทศไทยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะท างานฯ ส าหรับคณะท างาน
ชุดอ่ืนๆ ประเทศไทยได้มีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานทางวิชาการอย่างเต็มที่  

เนื่องจากจ านวนสมาชิกทั้ง 14 ประเทศ มีองค์ประกอบของประเทศในอาเซียนครบ
ทั้ง 10 ประเทศ และอีก 4 ประเทศอยู่ในเอเชียตะวันออก ดังนั้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการครั้งนี้ จึงเน้นการศึกษาเพ่ือสร้างความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนเป็นหลัก การแสดง
บทบาทของประเทศไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกใน
อาเซียน มีกลไกการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานสาธารณสุข ส่งเสริมการท างานในลักษณะบูรณาการทางยุทธศาสตร์และกฎระเบียบ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงนโยบายและกฎหมาย
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ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่ได้ก าหนดไว้ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ของคณะท างาน
วิชาการระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามกรอบความร่วมมือฯ ที่ได้มีการ
ด าเนินการมาในช่วงปี 2553–2558 

1.2.2  เพ่ือศึกษาข้อดี ข้อด้อย โอกาส และข้อจ ากัดของการด าเนินงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ได้มีการด าเนินการมาในช่วงปี 2553–2558 

1.2.3  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมของประเทศไทยในการพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน ในฐานะประธานคณะท างานวิชาการ
ระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในช่วง สิงหาคม พ.ศ. 2558–กันยายน 2559 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1.1 ขอบเขตด้านสาระ 

1)  ศึกษาการท างานของคณะท างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ตามกรอบความร่วมมือ Charter of the Regional Forum on Environment 
and Health Southeast and East Asian Countries ของ  14  ประ เทศ ตามขอบเขตความ
รับผิดชอบของคณะท างานที่ก าหนดไว้ 

2)  จัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับประเทศในอาเซียน 

1.3.1.2 ขอบเขตด้านเวลา 
1)  ศึกษาการด าเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ผ่านมาใน

ช่วงเวลา เมษายน พ.ศ. 2553–เมษายน พ.ศ. 2558  
2)  จัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย

กับประเทศในอาเซียนต่อกรมอนามัยเพ่ือด าเนินการในช่วง สิงหาคม 2558–กันยายน 2559 
1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา 

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดย 
1)  ศึกษาจากเอกสาร หลักฐานที่มีอยู่ 
2)  สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้เกี่ยวข้อง 
3)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ศึกษา 
4)  รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
5)  จัดท าข้อเสนอต่อกรมอนามัยในการด าเนินงานต่อไป 

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา  
1)  ศึกษาจากเอกสารและหลักฐานขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2)  ศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้เกี่ยวข้องในกรมอนามัย และ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จ านวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องในกรมอนามัย 3 คน (อธิบดี
หรือรองอธิบดีที่รับผิดชอบ ในฐานะประธานคณะท างานวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ และผู้รับผิดชอบงานของส านักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย) และผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 คน 

3)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ศึกษาซึ่งรับผิดชอบในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
กรมอนามัย ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะท างานฯ รวมทั้งในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบงานระหว่าง
ประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4)  การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามที่ก าหนด 
5)  จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงการด าเนินการ ต่อกรมอนามัย 

 
1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.4.1  ได้มีการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้าน
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามกรอบความร่วมมือฯ ที่ได้ด าเนินการในช่วงปี 2553–2558 
พร้อมวิเคราะห์ข้อดี ข้อจ ากัด โอกาส และอุปสรรคของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1.4.2  ได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของ
ประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน ในฐานะประธานคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่จะด าเนินการในช่วงสิงหาคม พ.ศ. 2558–กันยายน 2559 

1.4.3  ได้แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่กรมอนามัยจะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเด็นหรือความร่วมมือในเวทีอ่ืน ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทย
เป็นผู้น าได้ในหลายเรื่อง 

1.4.4  ได้แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ของประเทศในอาเซียนและป้องกันปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย เมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รวมทั้ง สนับสนุนการแสดงบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกตามนโยบายรัฐบาล 
(ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 

 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
จากการศึกษาทบทวนเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ พบว่าจุฑาทิพ  คล้ายทับทิม (2555) และครูพันธุ์ใหม่ (2551) ได้อธิบายเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ในเรื่องความหมาย ขอบเขต ผลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้สอดคล้องกับ
บริบทของเรื่องที่จะศึกษา ดังรายละเอียด 

2.1.1.1 ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
หมายถึง การแลกเปลี่ยน (Exchange) และปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่

เกิดขึ้นข้ามพรมแดนของรัฐในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยรัฐเอง หรือตัวแสดงใดๆที่ไม่ใช่รัฐ ในรูปแบบที่
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมือง หรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ โดย
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในด้านความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมมือกันหรือความสัมพันธ์ในลักษณะ
ขัดแย้งกัน ในมิติของการเมือง การทหาร การทูต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มิติใดมิติหนึ่งหรือหลาย
มิติพร้อมๆ กัน (จุฑาทิพ  คล้ายทับทิม, 2555: 3) 

2.1.1.2 ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ครูพันธุ์ใหม ่(2551) อธิบายว่า ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์

ทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย 
ความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละเรื่องมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1)  ความสัมพันธ์ทางการเมือง เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์ในแง่
อ านาจและผลประโยชน์ เช่น การใช้ก าลังทหาร การแสวงหาพันธมิตร การก าหนดและด าเนิน
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รวมถึง กิจกรรมข้ามพรมแดนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะมีอิทธิพลหรือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของรัฐอ่ืน 

2)  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์ ในการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภคของผู้ที่ท าการแลกเปลี่ยน เช่น การซื้อ
ขายสินค้า การลงทุน การให้เงินกู้ยืม การให้เงินช่วยเหลือ การเจรจาต่อรองทางการค้า 

3)  ความสัมพันธ์ทางสังคม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา การท่องเที่ยว 

4)  ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ ในการสร้างความสงบ
และความเป็นระเบียบแบบแผนให้กับสังคมโลก เช่น การก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่แต่ละประเทศพึงยึดถือและปฏิบัติตาม โดยกฎเกณฑ์หรือระเบียบดังกล่าวอาจอยู่ในรูปข้อตกลงลาย
ลักษณ์อักษร เช่น สนธิสัญญา (Treaty) อนุสัญญา (Convention) ความตกลง (Agreement) กติกา



7 

สัญญา (Pact) หรืออาจปรากฏในรูปธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จารีตประเพณี
ระหว่างประเทศ 

5)  ความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ ในการ
แลกเปลี่ยน การพัฒนาความรู้ การวิจัยค้นคว้า และการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ เช่น การจัดการ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิค การจัดสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เป็นต้น 

2.1.1.3 ผลของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนและชาติต่างๆ มากกว่าที่เคยเป็นในอดีต เนื่องจากประเทศต่างๆ ในโลกมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันมากขึ้น เราสามารถเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ได้โดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มใหม่ในทุกเรื่อง 
ปัจจุบันสังคมโลก ซึ่งเป็นที่รวมของกลุ่มสังคมที่เรียกว่า “รัฐ” มีระบบและกระบวนการด าเนิน
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากข้ึน เช่น ระบบการเมืองระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
เป็นต้น เมื่อประเทศหนึ่งเกิดผลกระทบทางใดทางหนึ่ง ก็มีผลกระทบต่อประเทศอ่ืนๆ ด้วย เมื่อ
ประเทศได้รับผลกระทบจากสังคมโลก อาจท าให้แต่ละประเทศได้รับผลกระทบเฉพาะภายในประเทศ
ของตนเองได้ ซึ่งมีผลทั้งระบบ กระบวนการ และอาจรวมถึงผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในประเทศ
นั้นๆ ด้วย โดยอาจกระทบคนบางกลุ่ม หรือกระทบประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้  

ผลที่เกิดขึ้นอาจมีได้หลายลักษณะ เช่น ด้านความมั่นคงของชาติ ด้าน
ความปลอดภัยและการกินดีอยู่ดีของประชาชน ด้านการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น พัฒนาทางเศรษฐกิจมุ่ง
ให้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ประโยชน์ตอบแทนต่อประชาชนและรัฐได้ดีขึ้น การพัฒนาทางสังคม พัฒนาทางวิชาการ เพ่ือยกระดับ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การลงทุน การให้ค าปรึกษา แนะน าทางวิชาการหรือการ
พัฒนาคุณภาพของกลุ่มบุคลากรส าคัญในประเทศต่างๆ (จุฑาทิพ  คล้ายทับทิม, 2555: 15–16)  

2.1.2  รูปแบบความร่วมมือแบบเครือข่าย 
จากการสืบค้นเอกสาร สรุปความหมาย วิธีการ องค์ประกอบของความร่วมมือแบบ

เครือข่าย ได้ดังนี้ 
2.1.2.1 เครือข่าย หมายถึง การประสานงานรูปแบบหนึ่งที่โยงใยการท างานของ

กลุ่มบุคคลหรือองค์กรหลายองค์กร ซึ่งมีทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิกของตนเอง ที่มีความคิด 
มีปัญหา มีความต้องการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันหรือคล้ายกัน มาติดต่อประสานงานหรือร่วมกัน
ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการในเรื่องนั้นๆ 
โดยยึดหลักการท างานร่วมกันบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน เคารพซึ่งกันและกัน มากกว่าการเชื่อ
ฟังและปฏิบัติตามผู้มีอ านาจสั่งการ (พลเดช  ปิ่นประทีป, 2556) 

2.1.2.2 การสร้างเครือข่าย หมายถึง การท าให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายต้อง ไม่ใช่การสร้าง
ระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย 
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2.1.2.3 องค์ประกอบของเครือข่าย ประกอบด้วย 
1) มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน เช่น สมาชิกมีความเข้าใจในตัว

ปัญหาและมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
2) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการรับรู้ 

เข้าใจในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน จะท าให้เกิดการขับเคลื่อนที่มีพลัง 
3) มีความสนใจหรือประโยชน์ร่วมกัน 
4)  การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย สมาชิกควรอยู่ ใน

สถานะเป็นหุ้นส่วนของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์แนวราบ มากกว่าแนวดิ่ง 
5)  มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้เกิดความเข้มแข็ง โดยน าจุดแข็งของ

ฝ่ายหนึ่งไปเสริมอีกฝ่ายหนึ่ง 
6)  มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน ระหว่างสมาชิกเครือข่าย การด ารงอยู่ของ

สมาชิกจึงเป็นสิ่งจ าเป็นของเครือข่าย 
7)  มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน สมาชิกในเครือข่ายต้องมีกิจกรรม

ร่วมกัน เช่น ผ่านการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุมสัมมนา และ
ควรเป็นไปเพ่ือการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าเป็นผู้ให้หรือผู้รับฝ่ายเดียว หากสมาชิกมีความเชื่อมโยงกัน
มากจะท าให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

2.1.2.4 ความจ าเป็นของการมีเครือข่าย เนื่องจากการพัฒนางานหรือการแก้ไข
ปัญหาใดๆ ในวัฒนธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
งาน ดังนั้น การสร้างเครือข่ายจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือองค์กร ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
ได้บทเรียนและประสบการณ์จากบุคคลหรือองค์กรอ่ืนที่อยู่นอกหน่วยงาน และน ามาพัฒนางานที่
รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการสร้างทุนทางสังคมให้หน่วยงาน ท าให้มีแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มากข้ึน ท าให้ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นโดยตรง 

2.1.2.5 การรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการรักษา
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย ก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ จัดหาทรัพยากรสนับสนุน
เพียงพอ ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา และการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
จากการสืบค้นเอกสารอิเลคทรอนิกส์ การศึกษาจากเอกสารของกรมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ และจากการบรรยายของอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สรุปได้ว่า  
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้  

การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศไทยนั้น มีหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบ คือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเพ่ิงก่อตั้งเป็นหน่วยงานระดับกรม เมื่อ 
พ.ศ. 2558 ความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ ประเทศไทยให้ความส าคัญกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน จึงมีความส าคัญต่อประเทศไทย
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เป็นอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายของการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน คือ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ช่วยลดช่วงว่างของความ
เหลื่อมล้ าในการพัฒนาของแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน โดยมีรูปแบบความร่วมมือหลายรูปแบบ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ , 2558;  
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2556) ดังนี้ 

2.2.1.1 รูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ 
1)  โครงการความร่วมมือแบบทวิภาคี (Bilateral Programme) เป็น

การให้ความร่วมมือเพ่ือด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับประเทศคู่ร่วมมือ 
2)  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศก าลังพัฒนา 

(Technical Cooperation among Developing Countries Programme–TCDC) เป็นการให้ความ
ร่วมมือทางวิชาการ โดยการร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเท่าเทียมกันในการด าเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือกับประเทศก าลังพัฒนาด้วยกัน 

3)  การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศที่สาม (Third Country 
Training Programme–TCTP) โดยร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น 
โครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ  (United Nations Development Programme–UNDP) 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization –WHO) องค์การแรงงานสากล (International 
Labour Organization –ILO) เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับทุนจากประเทศต่างๆ มาฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
ในประเทศไทย โดยแหล่งผู้ให้ (Donors) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4)  โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจ าปี (Annual International 
Training Courses Programme–AITC) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของไทย ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจ าปีในสาขา
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศก าลังพัฒนาต่างๆ โดยจะแจ้งเวียนหลักสูตร ไปยัง
ประเทศก าลังพัฒนาต่างๆ ประมาณ 80 ประเทศทั่วโลก ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต หรือสถาน
กงสุลใหญ่ ณ ประเทศนั้น โดยรัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ ของไทย ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ที่เป็น Soft Diplomacy เพ่ือช่วยกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ และส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติ 
ในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็น
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตาต่างประเทศ 

ประเทศเป้าหมายที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน ประกอบด้วย 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในเอเชียอื่นๆ ประเทศในแอฟริกา ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก ประเทศใน
ลาตินอเมริกาและอ่ืนๆ 
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5)  การจัดหลักสูตรศึกษานานาชาติ (Thai International Postgraduate 
Programme–TIPP) เป็นการให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่จากประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรนานาชาติในสถาบันการศึกษาของไทย โดยรัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

6)  ความร่วมมือไตรภาคี (Trilateral Cooperation ) เป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศผู้ให้หรือองค์การระหว่างประเทศกับรัฐบาลไทย เพ่ือให้ความช่วยเหลือประเทศก าลัง
พัฒนา โดยประเทศผู้ให้หรือองค์การระหว่างประเทศและรัฐบาลไทยจะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน โดยปัจจุบันไทยมีความร่วมมือไตรภาคีกับหลายประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐสิงคโปร์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation 
Development Programme, UNDP) องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Children’s Fund–UNICEF) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population 
Fund–UNFPA)  

ตัวอย่าง ความร่วมมือไตรภาคีประเทศไทย–สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เป็นการด าเนินงานในลักษณะหุ้นส่วนเพ่ือให้ความร่วมมือแก่ประเทศที่สามใน 3 สาขา ได้แก่ 
การศึกษา/วิชาชีพ การพัฒนา ชนบท และสาธารณสุข โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย เช่น ร่วมมือพัฒนากับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในโครงการ Improvement of Water Quality and River Health in Rural Areas 
through Support to River Basin Organizations and Development of Measuring Tools 
ร่วมมือพัฒนากับราชอาณาจักรกัมพูชา ในโครงการ Rural Sanitation Improvement and 
Hygiene Promotion นอกจากนี้ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยัง
มีแนวโน้มขยายไปยังประเทศติมอร์–เลสเต และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค 

ความร่วมมือไตรภาคีประเทศไทย –ประเทศญี่ปุ่น ตามกรอบความ
ร่วมมือแบบหุ้นส่วนไทย–ญี่ปุ่น (Japan–Thailand Partnership Programme–JTPP) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่เหมาะสมให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านและ
ประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประกอบด้วย  

(1) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม (Third Country 
Training Programme –TCTP) ในประเทศไทยให้แก่ผู้รับทุนจากประเทศก าลังพัฒนาต่างๆ ในเอเชีย
และแอฟริกา เช่น สาขาสาธารณสุข ส่งเสริมการปลูกป่า การพัฒนาระบบไฟฟ้า การป้องกันการค้า
มนุษย์และฟ้ืนฟูผู้ตกเป็นเหยื่อ การจัดการสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอาหาร 

(2) การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปปฏิบัติงานในประเทศก าลังพัฒนา
อ่ืนๆ (Third Country Expert Programme–TCEP) เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน
สาขาวิศวกรรม สาธารณรัฐเคนยา ในสาขาสาธารณสุข Food Processing และ Packaging 
สาธารณรัฐแซมเบียในสาขา Small Scale Pig Production สาธารณรัฐยูกันดาในสาขา Fish 
Rearing in Irrigated Paddy Field 

7) การด าเนินงานอาสาสมัครเพ่ือนไทย (Friends from Thailand) 
โดยจัดส่งอาสาสมัครไทยไปปฏิบัติงานในประเทศก าลังพัฒนาต่างๆ 
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ในการด าเนินงานนั้น กรมความร่วมมือระหว่างประเทศยังสนับสนุน
บทบาทภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนา ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายร่วมกันกับประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ ได้แก่ 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ สถาบันระหว่างประเทศ
เ พ่ื อก า รค้ า แล ะก า ร พั ฒนา  ( International Institute for Trade and Development–ITD) 
สถาบันการศึกษาเอกชนต่างๆ 

2.2.1.2 กิจกรรมด าเนินการ ประกอบด้วย  
1)  โครงการเพื่อการพัฒนา 
2)  การให้ทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานในประเทศไทย 
3)  การให้วัสดุอุปกรณ ์
4)  การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีในประเทศคู่ร่วมมือ 
5)  การส่งผู้แทนไปร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

2.2.1  การให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือต่างๆ 
ภารกิจให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับต่างประเทศ เป็นภารกิจส าคัญที่แสดงให้

เห็นถึงศักยภาพของไทยที่หลายประเทศให้การยอมรับ จะเห็นได้จากการด าเนินงานความร่วมมือเป็น
เวลาหลายทศวรรษ ในหลากหลายรูปแบบและสาขา ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคต่างๆ เช่น กลุ่ม
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กลุ่มประเทศใน
เอเชยีใต้ กรอบความร่วมมือ เช่น Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation 
Strategy (ACMECS), Greater Mekong Sub–Region (GMS) ประ เทศ ในกลุ่ ม ล ะติ น อ เ ม ริ ก า 
แคริบเบียน แอฟริกา เป็นต้น กรอบความร่วมมือต่างๆ มีองค์ประกอบและวัตถุประสงค์เฉพาะ (กรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2556) ดังรายละเอียด 

2.2.1.1 กรอบอนุภูมิภาค 
1)  กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล (The Bay of Bengal Initiative 

for Multi–Sectoral Technical and Economic Cooperation–BIMSTEC) เป็นความร่วมมือของ 
7 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ราชอาณาจักรภูฎาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรี
ลังกา และประเทศไทย มีขอบเขตความร่วมมือที่กว้างขวาง ได้แก่ สาธารณสุข การคุ้มครองความ
หลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษา การพัฒนาพ้ืนที่ชนบท วิสาหกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง การก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้าน
อุตุนิยมวิทยา และการควบคุมและการจัดการปัญหาภัยธรรมชาติ  

โดยให้ความส าคัญกับการเจรจาจัดตั้งเขตการค้าเสรี BIMSTEC ให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว ความร่วมมือต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งปัญหาข้าม
พรมแดนอ่ืนๆ เช่น โรคเอดส์และปัญหาด้านสาธารณสุขต่างๆ และยังให้ความส าคัญต่อปฏิสัมพันธ์
ระดับประชาชน และบทบาทของภาคเอกชน โดยให้มีการอ านวยความสะดวกในการเดินทางภายใน
ภูมิภาค BIMSTEC ด้วยบัตรเดินทางนักธุรกิจที่ เรียกว่า BIMSTEC Business Travel Card หรือ 
BIMSTEC visa ด้วย 



12 

2)  กรอบ ACMECS (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic 
Cooperation Strategy) เป็นกรอบความร่วมมือที่ริเริ่มจากรัฐบาลไทยที่ต้องการผลักดันให้มีการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวตามกันของประเทศใน ACMECS องค์ประกอบของสมาชิกประกอบด้วย 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ที่ยังมีความแตกต่างในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กันอยู่ และต้องอาศัยการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างสมรรถนะ 
และองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อีกมาก โดยมีสาขาความร่วมมือ ประกอบด้วย Trade and Investment 
Facilitation, Agricultural and Industrial Cooperation, Transport Linkages, Tourism แล ะ 
Human Resource Development  

โดยกรอบความร่วมมือมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านความรู้และวิชาการ ที่จะท าให้การพัฒนา
ในแต่ละสาขาความร่วมมือด าเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิชาการและอาชีพ และการส่งเสริมการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

3)  กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Sub–Region –
GMS) เป็นกรอบความร่วมมือที่ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank –ADB) ได้
ริเริ่มขึ้น เพ่ือผลักดันการพัฒนาของประเทศในอนุภูมิภาคประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน ตอนใต้ (ยูนนาน) และประเทศไทย โดยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
ไว้  4  ด้ าน  คือ  Infrastructure Linkage, Facilitate Across Border, Trade and Investment , 
Human Resource Development (HRD) และ Environmental Protection and Sustainable 
Use of Share Resources  

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ช่วยในการประสานการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรของประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือการน าไปสู่การพัฒนาในสาขาอ่ืนๆ ต่อไป 

4)  กรอบความร่วมมือ ASEAN–Initiative for ASEAN Integration 
(ASEAN–IAI) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และลด
ช่องว่างด้านการพัฒนาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 
ประเทศ ให้การสนับสนุนเพ่ือพัฒนาในด้าน Infrastructure Development, Human Resource 
Development, Information and Communication Technology และ  Regional Economic 
Integration โดยประเทศไทยได้รับการมอบหมายเป็นประธานกลุ่ม (Co–Shepherd) ด้านการ
คมนาคมขนส่ง โดยท าหน้าที่ในการประสานการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
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นอกจากนี้ ประเทศไทยยังร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ใน
การให้ความช่วยเหลือแก่โครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ได้แก่ โครงการ Clean 
Air for Smaller Cities in the ASEAN Region และโครงการ Sustainable Port Development 
in the ASEAN Region 

5)  กรอบความร่ วมมื อ  Indonesia, Malaysia, Thailand–Growth 
Triangle (IMT–GT) เป็นความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
ไทย โดยเน้นสาขาความร่วมมือด้าน Investment, Technology Transfer, Production, Natural 
Resources, Infrastructure และ Transportation Linkages เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในเขตจังหวัด
พ้ืนที่ทางตอนใต้ โดยเน้นบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งนี้ ความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาแบบสหสาขา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

6)  กรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community–AEC) การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีปัจจัยแห่งความส าเร็จที่
ส าคัญ คือ การท าให้ประเทศสมาชิกบางประเทศได้มีการพัฒนาขีดความสามารถให้ทัดเทียม หรือ
ได้รับการยกระดับอย่างเหมาะสมต่อการรวมกลุ่มประชาคม ที่ต้องสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน ประเทศ
ไทยจึงควรมีบทบาทน าในการช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาบางประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับกลุ่มประเทศอ่ืนในอาเซียน เพ่ือสนับสนุนการเป็นประชาคม
อาเซียนทั้งในมิติการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งการด าเนินการตามแผน
แม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 

2.2.1.2 กรอบภูมิภาค 
1)  แผนโคลัมโบ (Colombo Plan) ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2593 โดยการ

ริเริ่มของประเทศเครือจักรภพ 7 ประเทศ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก โดยมีส านักงาน ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ประกอบด้วยสมาชิก 26 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรภูฎาน  
เนการาบรูไนดาลุสซาลาม สาธารณรัฐฟิจิ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศ
มาเลเซีย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน รัฐเอกราชปาปัว
นิวกินี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
ประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา การด าเนินงานแผนโคลัมโบได้
ปรับเปลี่ยนบทบาทโดยเน้นการประสานงาน และร่วมมือกับประเทศสมาชิก ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ในด้านทรัพยากรมนุษย์และการเพ่ิม
ทักษะให้แก่บุคลากรของประเทศสมาชิก 

2)  กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก (เอเปค) 
Asia–Pacific Economic Cooperation (APEC) มีเป้าหมายในการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
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และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นประชาคมในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ในแต่ละปีผู้น าและรัฐมนตรี
เอเปคจะมาพบกันเพ่ือทบทวนความคืบหน้าของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์
หลักของความร่วมมือในปีต่อๆ ไป เป้าหมายที่โดดเด่นที่สุดอันหนึ่งของเอเปค คือ "เป้าหมายโบกอร์" 
ที่จะส่งเสริมการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค เอเชีย–แปซิฟิก โดยเริ่มจากสมาชิกที่
พัฒนาแล้วภายใน ปี 2553 และส าหรับสมาชิกก าลังพัฒนาที่เหลือภายในปี 2563 เอเปคด าเนินการ
บนพื้นฐานของฉันทามติ ความสมัครใจ และการด าเนินการในกรอบเวลาที่ต่างกัน เอเปคเป็นองค์กรที่
มีลักษณะพิเศษตรงที่สามารถพูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่าง
สมาชิกท่ีพัฒนาแล้วกับสมาชิกที่ก าลังพัฒนาได้ 

 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 
 

 
 

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 
การศึกษาครั้งนี้  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 3 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย 

คณะท างานความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงาน การสัมภาษณ์และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม แล้วน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาข้อดี ข้อจ ากัด โอกาสและ
อุปสรรค แล้วมาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงการด าเนินงานต่อกรมอนามัย 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1 การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ 3 องค์กร คือ คณะท างานวิชาการ
ระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัยและกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ดังรายละเอียด 

3.1.1  การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ของคณะท างานวิชาการระดับ
ภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามกรอบความร่วมมือฯ และบทบาทของประเทศไทย 
ในการด าเนินงานในช่วงปี 2553–2558 

จากการศึกษา รายงานการประชุมและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา พบว่า 
3.1.1.1 องค์ประกอบของคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพ เป็นองค์กรท าหน้าที่ทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคฯ มี
รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  องค์ประกอบของคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาค ด้านการประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพ ปี 2553–2559 
 

องค์ประกอบ ปี 2553–2556 ปี 2557–2559 
ประธาน Korean Institute of Health and 

Social Affairs (KIHASA)  
กรมอนามัย 

รองประธาน กรมอนามัย KIHASA 
ประเทศสมาชิก ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสาธารณรัฐ
เกาหลี ประเทศไทย และสาธารณรัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

สมาชิกอ่ืนๆ ฝ่ายเลขานุการ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และส านักงานแปซิฟิคตะวันตก ผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เช่น ดร. ยรรยงค์  อินทร์ม่วง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น Professor Dr. Richard Morgan (Otago University, New 
Zealand) Professor ) Professor Dr.  

ที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, 2558 
จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของคณะท างานฯ ประกอบด้วย ประธาน 

เลขานุการ สมาชิกที่เป็นประเทศต่างๆ รวม 8 ประเทศ และยังมีสมาชิกอ่ืนๆ ประกอบด้วย ฝ่าย
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เลขานุการของกรอบความร่วมมือฯ (WHO และ UNEP) และสมาชิกจากสถาบันการศึกษา จากแหล่ง
ต่างๆ มากมาย ทั้งประเทศไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก และอดีตผู้เชี่ยวชาญขององค์การ
อนามัยโลก 

3.1.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะท างาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่ในการบริหาร
จัดการและหน้าที่ในการบริหารจัดการวิชาการ ดังนี้ 

1)  หน้าที่ในด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดท าแผนปฏิบัติการใน
การด าเนินงานช่วง 3 ปี และรายงานความก้าวหน้าต่อประธานกรอบความร่วมมือฯ การประสานงาน
และการสนับสนุนด้านต่างๆ และการระดมทรัพยากร 

2)   หน้าที่ในด้านการบริหารจัดการวิชาการ ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการความรู้ และการสนับสนุนทางวิชาการ 

3.1.1.3 การด าเนินงานของคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ในช่วงปี 2553–2558 มีกิจกรรมด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1)  การจัดประชุมวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment International Conference/Workshop) มีการจัด  
3 ครั้ง สรุปได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  สรุปการประชุม/สัมมนาวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2553–2558 
 

การประชุม/สัมมนาวิชาการ ผู้จัดการประชุม 
การประชุมครั้งที่ 1 “The 3rd Asia Pacific 
Regional Health Impact Assessment 
Conference” (17–19 พฤศจิกายน 2553)  

University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ ในนาม
เครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
และสถาบัน KIHASA ร่วมสนับสนุนในการ
ด าเนินการบางส่วน 

การประชุมครั้งที่ 2 “The 4th Asia Pacific 
Regional Health Impact Assessment 
Conference” (9–11 ตุลาคม 2555)  

สถาบัน KIHASA กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

การประชุมครั้งที่ 3 “International Health 
Impact Assessment Workshop 2014” 
(29–30 เมษายน 2557)  

สถาบัน KIHASA กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

ที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, 2558 
 

คณะท างานระดับภูมิภาคฯ ได้มีการจัดการประชุมหรือสัมมนาทาง
วิชาการ 3 ครั้ง ในปี 2553,2555 และ 2557 โดยจัดที่สาธารณรัฐเกาหลี 2 ครั้งและจัดที่ประเทศ
นิวซีแลนด์ 1 ครั้ง 
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2)  การจัดประชุมคณะท างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (Business meeting of the Thematic Working Group on HIA) ได้มีการจัดประชุม
จ านวน 5 ครั้ง โดยสถาบัน KIHASA สาธารณรัฐเกาหลี ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3  สรุปการประชุม/คณะท างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 

2553–2558 
 
การประชุมคณะท างาน ผู้จัดการประชุม/สถานที่ มติ/สาระส าคัญ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 14–16 
เมษายน 2553 

สถาบัน KIHASA สาธารณรัฐเกาหลี ได้ร่างแผนปฏิบัติการของ
คณะท างาน (ปี 2553–2556)  

ครั้งที่ 2 วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2553 

ส ถ า บั น  KIHASA จั ด ที่  Otago 
University ประเทศนิวซีแลนด์ 

–ก าหนดรายละเอียดผู้รับผิดชอบ
งานแต่ละด้าน 

–เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นรอง
ประธานฯ 

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 
กรกฎาคม 2554 

สถาบัน KIHASA สาธารณรัฐเกาหลี ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

ครั้งที่ 4 วันที่ 10 ตุลาคม 
2555 

สถาบัน KIHASA สาธารณรัฐเกาหลี ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

ครั้งที่ 5 วันที่ 30 
เมษายน 2557 

สถาบัน KIHASA สาธารณรัฐเกาหลี –สรุปผลการด าเนินงานปี 2553–
2556 

–พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ (ปี
2557–2559)  

–สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต้องการ
เป็นสมาชิกของคณะท างานฯ 

ที่มา: กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, 2558 
 

สรุปได้ว่า ในช่วงปี  2553–2558 มีการจัดประชุมคณะท างาน
วิชาการระดับภูมิภาคโดย สถาบัน KIHASA จ านวน 5 ครั้ง ที่ประเทศนิวซีแลนด์ 1 ครั้ง ที่สาธารณรัฐ
เกาหลี 4 ครั้ง การประชุม 4 ครั้งเป็นการประชุมต่อเนื่องกับการประชุมวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือให้ประเทศ
สมาชิกได้เรียนรู้การด าเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จากแหล่งอื่นๆ ด้วย ยกเว้นการ
ประชุมครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการเตรียมแผนก่อนให้ที่ประชุมใหญ่ของกรอบความร่วมมือฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

โดยในการประชุมครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติ
การของคณะท างานฯ ก่อนน าเสนอในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 2 ที่เกาะเจจู สาธารณรัฐ
เกาหลี ในเดือนกรกฎาคม 2553 ส่วนการประชุมครั้งที่ 2–4 เป็นการมอบหมายงาน ติดตาม
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ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประชุมครั้งที่ 5 เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับที่ 1 และพิจารณาแผนปฏิบัติการฉบับที่ 2 

3)  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการของคณะท างานฯ วัตถุประสงค์ของ
แผนปฏิบัติการฉบับที่ 1 (ปี 2553–2556) และผลการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการฉบับที่ 2 (ปี 
2557–2559)  

(1)  แผนปฏิบั ติ ก ารฉบับที่  1  (ปี  2553 –2556 )  (TWG on 
HIA,2010) มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ และมีผลการด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่  1 เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลในการ
ด าเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมอบหมายให้ประเทศสมาชิกรวบรวมเอกสาร 
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน HIA, Guidelines และอ่ืนๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกและสนับสนุนการใช้ HIA ส าหรับการด าเนินงานของ
คณะท างานระดับภูมิภาคคณะอ่ืนๆ โดยก าหนดให้ส่งทุก 6 เดือน ในเดือนมิถุนายน และธันวาคมของ
ทุกปี 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือส่งเสริมการใช้การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ในกระบวนการตัดสินใจของประเทศในภูมิภาค โดยจัดท าข้อเสนอเรื่อง Legislation และ 
Institutionalization ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมอบหมายให้สถาบัน KIHASA 
ด าเนินการ การด าเนินการยังไม่สมบูรณ์ 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการด าเนินงานตามท่ีคณะท างานฯ มอบหมาย โดยประเทศไทยได้รับมอบหมายให้รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหาการฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ของ
ประเทศสมาชิกและความต้องการของประเทศสมาชิกในการพัฒนาศักยภาพในด้านนี้ ประเทศไทย
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ จึงได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง “HIA Capacity Building Needs and 
Proposed Actions for Southeast and East Asian Countries” และได้น าเสนอในการประชุม
คณะท างาน 2 ครั้ง 

(2)  แผนปฏิบั ติ ก ารฉบับที่  2  (ปี  2557 –2559 )  (TWG on 
HIA,2014) มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก  

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือสนับสนุนที่กรอบความร่วมมือฯระดับ
ภูมิภาค ฯ ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
การใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

และวัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้แทนประเทศ
สมาชิกด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือการส่งเสริมและการ
ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
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3.1.1.4 การด าเนินงานภารกิจที่กรมอนามัย ได้รับมอบหมาย คือการศึกษาเรื่อง 
“ HIA Capacity Building Needs and Proposed Actions for Southeast and East Asian 
Countries” สรุปสาระส าคัญจากการวิเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรมและความต้องการในการฝึกอบรม
ของประเทศสมาชิก พบว่า 

1)  มีสมาชิก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทยและสาธารณรัฐสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ที่มีการจัดการฝึกอบรมด้านการประเมินผลกระทบภายในประเทศ โดย 

(1) ประเทศไทยมี 4 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรที่จัดต่อเนื่อง 2 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “Environment and Health Impact Assessment” ด าเนินการโดย คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตร “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพส าหรับบุคลากร
ท้องถิ่น” จัดโดยกรมอนามัย นอกจากนี้ยังมีอีก 2 หลักสูตรที่จัดก่อนการประชุมวิชาการ The 2nd Asia 
Pacific Regional Conference on Health Impact Assessment เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ชื่อ
หลักสูตร “Health Impact Assessment Principle and Practice” (ด าเนินการโดยกรมอนามัย ร่วมกับ
องค์การอนามัยโลกส านักงานใหญ่) และหลักสูตร “Linking Health Impact Assessment to Local 
Authority” (ด าเนินการโดยกรมอนามัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย New South Wales)  

(1) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับจังหวัดให้เป็นแกนน าด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

2)  มี 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา เคยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร/สถาบันระหว่างประเทศใน
การฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (ส านักงานใหญ่) และรัฐบาลราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
แต่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา ไม่มีการจัดการฝึกอบรมต่อเนื่องให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องภายในประเทศ และสาธารณรัฐเกาหลี ไม่มีการจัดอบรมเองภายในประเทศ 

3)  สาระของหลักสูตรมีความแตกต่างกันตามความต้องการของประเทศ 
และพบว่า ทุกประเทศยังมีความต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

4)  ประเทศไทยได้รับมติที่ประชุมให้ประสานสมาชิกของคณะท างานที่เป็น
มหาวิทยาลัย/องค์กร/สถาบัน เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอ่ืนๆ ที่สามารถให้การสนับสนุนได้ เช่น 
Curtin University, New South Wales University, Otago University 

3.1.1.5 การจั ดท า เ ว็ บ ไซ ต์  โดย  Korean Institute of Health and Social 
Affairs (KIHASA) ที่ http://hia.kihasa.re.kr/eng/ ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ว่า “สาธารณรัฐเกาหลี
ได้มีการใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเชิงนโยบายตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก ในเรื่อง 
เพ่ือให้ประชาชนได้บรรลุการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น จึงได้สร้างเว็บไซต์นี้เพ่ือการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้น และช่วยสนับสนุนการใช้การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะท างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่ง KIHASA ได้ท าหน้าที่ประธานคน
แรกของคณะท างานนี้ ข้อมูลในเว็บไซต์ประกอบด้วย ที่มาและวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์ ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัด HIA Workshop/Conference ที่ KIHASA เป็นเจ้าภาพ กฎหมายและนโยบายที่
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เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของแต่ละประเทศ ตัวอย่างกรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพที่ KIHASA ด าเนินการ เป็นต้น 

3.1.1.6 เนื่องจากคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคนี้ เป็นการท างานภายใต้
กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งมีฝ่ายเลขานุการของกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค คือ องค์การ
อนามัยโลก (ส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส านักงานภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก)  
และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ส านักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค) ได้สนับสนุนประเทศ
สมาชิก โดยจัดท า เว็บไซต์ ไว้ที่ส านักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคแปซิ ฟิคตะวันตก ที่  
http://www.wpro.who.int/rfeh/en/ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามกรอบความ
ร่วมมือฯ นี้ โดยมีพ้ืนที่ให้คณะท างานวิชาการแต่ละคณะที่เพ่ิมเติมข้อมูล กิจกรรม ความเคลื่อนไหวได้ 
ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการของคณะท างานด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ รายชื่อสมาชิก (Member List) สรุปรายงานการประชุมคณะท างาน การด าเนินงาน
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ส าหรับความร่วมมือระดับภูมิภาคนี้ ก าหนดตามกลุ่มประเทศ ซึ่งขึ้นกับ
การสนับสนุนขององค์กรระหว่างประเทศที่มีการแบ่งความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ท าให้ประเทศใน
กลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ขึ้นกับการดูแลและสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก ส านักงานภูมิภาค 2 
แห่ง คือ ส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และส านักงานภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก ซึ่ง
ส านักงานทั้งสองภูมิภาคมีลักษณะการให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกที่แตกต่างกันด้วย ส าหรับ 
ส านักงานภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก มีนโยบายชัดเจนถึงการสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบความ
ร่วมมือ จึงมีบุคลากรรับผิดชอบและมีเว็บไซต์ที่ส านักงานภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตกด้วย ส าหรับ
ประเทศไทยอยู่ในความดูแลของส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส านักงานภูมิภาคนี้ไม่ได้
ก าหนดแนวทางการสนับสนุนที่ชัดเจน แต่ก็สามารถประสานงานเพื่อขอการสนับสนุนได้ระดับหนึ่ง 

3.1.1.7 สรุปสาระส าคัญด้านความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ที่ได้จากการประชุมและสัมมนา ประกอบด้วย 

1) การน าเสนอข้อมูลภาพรวมของการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพระดับภูมิภาค ในหัวข้อต่างๆ เช่น Introduction to Regional Forum on Environment and 
Health 

2) การบรรยายหรือน าเสนอโดยวิทยากรสถาบันต่างๆ ที่มีประสบการณ์
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ของประเทศ และของภูมิภาคต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ โดยแบ่งได้เป็น 
4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1 หลักการ พัฒนาการและเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ เช่น Recent developments in HIA–a high–level overview of HIA in a global context, 
Health Impact Assessment, a process of harnessing wisdom or squeezing in data? 

กลุ่มที่ 2 รูปแบบการใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในบริบทหรือ
ก า ร พั ฒ น า ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  Challenges to implementing Health Impact Assessment: Asian 
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Development Bank Perspective, Health Impact Assessment guidelines for developing 
countries 

กลุ่มที่ 3 การใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในประเทศต่างๆ เช่น 
Health Impact Assessment institutionalization and examples of Health Impact Assessment 
in relation to health equity in selected European Union countries, The Health Impact of 
Alcohol Use after Promulgated Land Traffic Law in Cambodia 

กลุ่มที่ 4 รายงานความก้าวหน้าและการน าเสนอเกี่ยวกับการใช้การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศสมาชิก จ านวน 8 ประเทศ 

รายละเอียดหัวข้อต่างๆ เพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารภาคผนวก ข. 
3.1.1.8 บทบาทของประเทศไทย โดยกรมอนามัย ในเวทีความร่วมมือระหว่าง

ประเทศด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 2558) เป็นดังนี้ 
1) กรมอนามัย ส่งผู้แทนร่วมในการประชุมวิชาการหรือการอบรมเชิง

ปฏิบัติการฯ ทั้ง 3 ครั้ง โดยน าเสนอผลงานวิชาการ เรื่องต่างๆ ได้แก่ Working Effectively with other 
forms of Impact Assessment–Inclusion of Health into EIA for Mining Industry; Development 
of Health Impact Assessment Model for Kwai Noi Dam Project ; Health Impact Assessment 
in Thailand; Health in Environmental Impact Assessment: Thailand’s Experiences 

2) กรมอนามัยส่งผู้แทนร่วมประชุมคณะท างานระดับภูมิภาคด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในฐานะคณะท างาน รองประธานและประธานคณะท างาน 

3) ได้จัดแปลเอกสารแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประเทศไทย เพ่ือส่งให้ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ สถาบัน KIHASA สาธารณรัฐเกาหลี และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมอนามัย 

4) กรมอนามัย ร่วมกับ ผศ.ดร.ยรรยงค์  อินทร์ม่วง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ด าเนินการศึกษาเรื่อง “ความต้องการการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของ
บุคลากรประเทศต่างๆ ตามกรอบความร่วมมือฯ” (Health Impact Assessment Capacity Building 
Needs and Proposed Actions for Southeast and East Asian Countries) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการ
เตรียมแผนพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศต่างๆ 

5) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการของคณะท างานด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพของภูมิภาค ปี 2557–2559 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมให้เห็นชอบ 

6) หาการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการท างานของ
คณะท างานระดับภูมิภาค เช่น การสนับสนุนทางวิชาการจาก Curtin University ออสเตรเลีย การ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของ New South Wales University 
ออสเตรเลีย 
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3.1.2  การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย ในช่วงปี 
2553–2558 

3.1.2.1 การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมอนามัย จาก
การสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมอนามัย (นายพิษณุ  แสนประเสริฐ) และผู้อ านวยการส านักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและผู้รับผิดชอบงาน (ทญ. จันทนา  อ้ึงชูศักดิ์ และนางจารุมน   บุญสิงห์) สรุปได้ดังนี้ 

1)  จากการสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ความเห็นว่า  
กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค ได้เริ่มพัฒนากรอบความคิดตั้งแต่ปี 

2547 จนได้เป็นกรอบความร่วมมือที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สิ่งแวดล้อม ของ 14 ประเทศ ให้ความเห็นชอบเมื่อปี 2550 นั้น เป็นร่วมมือที่เกิดจากการผลักดันของ
องค์กรระหว่างประเทศ (องค์การอนามัยโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ) เนื่องจาก
เห็นความจ าเป็นว่าปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมนั้น ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในทุก
ภูมิภาคของโลก ดังนั้น จึงต้องสร้างกลไกความเชื่อมโยงการท างานภายในประเทศ ระหว่างหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานสาธารณสุข และเห็นความส าคัญในการผลักดันการท างานในระดับภูมิภาค 
เพ่ือเป็นแรงสนับสนุนการพัฒนางานไปพร้อมๆ กันทั้งภูมิภาค โดยต้องท าให้เกิดการท างานร่วมกัน
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก โดยประเทศต่างๆ มีต้นแบบ
การท างาน มีทรัพยากรบุคคลที่จะช่วยให้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้ ผลของการ
ด าเนินการท าให้เกิดความร่วมมือ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (หลังจากที่ประเทศไทยได้
ลงนามความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2550) ได้ก่ อให้เกิดความเข้มแข็ง
ภายในประเทศมากขึ้น โดยกรอบความร่วมมือฯ นี้ท าให้เกิดความเข้มแข็งของระบบอนามัย
สิ่ งแวดล้อม ที่ มี การ เปลี่ ยนแปลงที่ ชัด เจน คือ  มีการท างานร่ วมกันระหว่ างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดมากขึ้น จนพัฒนาเป็น “แผนยุทธศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2552–2554) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555–2559)” และใช้
แผนและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกิดขึ้นเป็นฐานการท างานในลักษณะบูรณาการ ที่ต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 

การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ท าให้เกิดการบูรณาการ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้อย่างกลมกลืน เนื่องจากปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัญหาที่ไม่ได้ขึ้นกับเขตการปกครอง โดยเฉพาะกรณีที่เป็นมลพิษข้ามแดน หรือปัญหาจากการขนส่ง
ข้ามแดน เช่น ปัญหาการทิ้งขยะที่เป็นวัสดุใช้แล้ว ผ่านมาทางเส้นทางสระแก้ว ในลักษณะ เสื้อผ้า 
หรือรองเท้าใช้แล้ว จ านวนมหาศาล มีส่วนน้อยที่สามารถใช้งานได้ แต่ส่วนใหญ่น าเข้ามาทิ้งเป็นขยะ
ในประเทศไทย รวมทั้ง การทิ้งสารเคมีและมลพิษลงในแม่น้ าเมย ซึ่งบางพ้ืนที่ในจังหวัดตาก ใช้เป็น
แหล่งน้ าดิบเพ่ือการประปาด้วย หากได้มีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างประเทศที่มีขอบเขตพ้ืนที่
ติดต่อกันหรือท างานร่วมกับประเทศที่เป็นต้นเหตุของปัญหา จะท าให้สามารถป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่
ต้นทาง 

ความร่วมมือระหว่างประเทศท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
เทคโนโลยีจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่ง และท าให้ประเทศไทยได้เรียนรู้จากประเทศอ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญของไทยได้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างส้วมให้กับราชอาณาจักร



23 

 

กัมพูชา ตามค าร้องขอ การถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการตลาดสด และการจัดการร้านอาหาร ให้ถูก
สุขลักษณะร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การจัดมาตรฐานสถานที่จ าหน่ายอาหาร
และส้วมในพ้ืนที่ชายแดนประเทศไทย–ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยได้มีต้นแบบดีๆ ที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น งานด้านน้ าสะอาด
และสุขาภิบาล (เช่น การจัดการส้วมสาธารณะ การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดสด ร้านอาหาร
และแผงลอย การจัดการสถานที่ท่องเที่ยว) งานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ งานด้านการ
จัดการของเสียจากโรงพยาบาล เป็นต้น 

จากหลักการของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นการท างานเชิงรุก เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้มีการจัดการปัญหาที่แหล่งก าเนิด และ
ลักษณะปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่มีขอบเขตพ้ืนที่ในเชิงรัฐศาสตร์ แต่เป็นเขตพ้ืนที่เชิงภูมิศาสตร์
เป็นหลัก จึงดูเสมือนไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ในทางการปกครอง ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหาต่อประเทศ
ไทยที่มีสาเหตุมาจากประเทศอ่ืน กรอบการท างานจึงต้องลื่นไหล ไม่ติดกรอบของเขตการปกครอง 
รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน จะเป็นการป้องกันปัญหา เป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกรณีท่ีเกิดปัญหาแล้ว รวมทั้งเพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วย 

2)  ส าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ
กรมอนามัย คือ ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ (สรป.) ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและผู้รับผิดชอบงานให้ข้อมูลว่า กรมอนามัยมีการด าเนินงาน ดังนี้คือ 

(1) การตอบข้อหารือที่สอบถามมาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ โดย สรป. ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องในกรม
อนามัย 

(2) การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม การไปร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะท างานด้านต่างๆ หลายเรื่อง กรมอนามัยมีบทบาทในลักษณะ Active Participation คือเป็นผู้เสนอ 
ผู้ให้ความเห็น เพ่ือกระตุ้นให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานใน
ภาพรวม และเกิดผลต่อสมาชิกโดยรวมและผลต่อประเทศไทยด้วย 

(3) ร่วมประชุมในฐานะผู้แทนหน่วยงาน ในลักษณะ Passive 
Participation และรับข้อเสนอมาพิจารณาด าเนินการในประเทศไทย 

(4) การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ผ่านการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม 
โดยกรมอนามัยเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เช่น กรมอนามัยเป็นสถานที่ดูงานด้านการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยร่วมในการฝึกอบรมและการสัมมนาด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

(5) การรับทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ หรือให้ทุนประเทศเพ่ือน
บ้าน เพ่ือท าภารกิจให้ส าเร็จตามข้อตกลง (ด้านวิชาการ หรือการพัฒนารูปแบบ)  

(6) พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่
งานของกรมอนามัย 

ทั้งนี้ในการท างานดังกล่าว ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ  
กรมอนามัย ท างานร่วมกับ สรป. ของกระทรวงสาธารณสุข และของกรมอ่ืนๆ และกระทรวงสาธารณสุข
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เอง มีระบบการประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศ เช่น การประชุมร่วม 2 กระทรวง เมื่อต้น
ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 2–3 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นส าคัญด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
ซึ่งรวมประเด็นการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไว้ด้วยแล้ว 

3.1.2.2 ข้อเสนอในการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของ 
กรมอนามัยในช่วง สิงหาคม 2558–กันยายน 2559 

1)  เสนอให้กรมอนามัย จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย ที่รวมมิติ
การท างานด้านต่างประเทศไว้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เห็น
ความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาต้นแบบ การบริหารจัดการ จนไปถึงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทางและการแลกเปลี่ยนวิชาการกับ
ประเทศอ่ืนๆ 

2)  ก าหนด Priority Issue ให้ชัดเจนว่าจะด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
เรื่องใดที่จะเชื่อมไปถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการก าหนด
ทิศทางงาน การพัฒนาบุคลากรและการระดมทรัพยากร 

3)  การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาค
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ต้องหาแหล่งเงินทุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืน มาสนับสนุนการ
ด าเนินงาน เนื่องจากข้อจ ากัดของกรมอนามัยที่ไม่สามารถตั้งงบประมาณส าหรับการสนับสนุน
ประเทศสมาชิก ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการประชุม ฝึกอบรมได้ 

4)  หน่วยงานรับผิดชอบด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของกรม
อนามัย ถือเป็นหน่วยงานที่ท างานด้านต่างประเทศ ที่ผสมผสานเนื้องานทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศได้ดี และควรเพ่ิมบทบาทในการเพ่ิมศักยภาพให้หน่วยงานอ่ืนด้วยจะเกิดประโยชน์
กว้างขึ้น 

3.1.3  การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านวิชาการของกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ได้มีการด าเนินการมาในช่วงปี 2553–2558 

3.1.3.1 รูปแบบการด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (น.ส. สายัณห์  กองโกย ผู้อ านวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ 1) สรุปได้ว่า 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ Thailand International 
Cooperation Agency (TICA) เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการ เมื่อปี 2547 โดยได้จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า “ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ” และจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกรม ในปี 2558 ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนผลักดัน และ
ก ากับดูแลการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ
อ่ืนๆ อีกหลายประเทศ ในลักษณะความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Cooperation) (กรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ,2558)  

นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย เป็นไปเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ส่งเสริมนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย เป็น
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ศูนย์กลางทางวิชาการของภูมิภาค ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชน ขยายบทบาท
และความร่วมมือของไทยในเวทีโลก และลดผลกระทบทางลบต่อไทย (ด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจ)  

โดยมีเป้าหมายของความร่วมมือ คือ ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและ
เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและวิชาการของไทยและประเทศคู่ร่วมมือ
ทั้งในระดับทวิภาคี ไตรภาคี กรอบภูมิภาค และอนุภูมิภาค ท าให้เกิดการขยายตัวทางการค้า และการ
ลงทุนของไทย รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ในภาคประชาชน 

และมีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดระดับความยากจนของประเทศก าลังพัฒนา 
และเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอนุ
ภูมิภาค การแบ่งปันประสบการณ์/ขยายความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Partnership for Development) 
และเพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านความร่วมมือเพ่ือพัฒนาในสาขาที่ไทยมีความพร้อม 
(Human Resource Development–HRD และ Capacity Building)  

แนวทางการให้ความร่วมมือ จะเน้นในสาขาที่ไทยมีความพร้อมและเป็น
ที่ยอมรับ เน้นการให้ความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์กร ให้ความร่วมมือในลักษณะโครงการซึ่งค านึงถึงความต้องการและความสามารถของผู้รับ ให้
ความร่วมมือในสาขาที่เป็นปัญหาร่วมกันของนานาชาติ และการร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับแหล่งผู้ให้อื่นๆ 

ในช่วง ปี  2553–2558 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการ
ด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านวิชาการ มีทั้งการให้และการรับความช่วยเหลือ 
ลักษณะการช่วยเหลือส าหรับประเทศต่างๆ โดยงบประมาณร้อยละ 70 เป็นการให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4 ประเทศได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ส่วนที่เหลือ เป็นงบประมาณด าเนินงานกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิคและอเมริกากลาง 
อาฟริกา ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง ทั้งนี้ แนวโน้มความร่วมมือมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะ
เป็น Issue–based 

ความร่วมมือในลักษณะการให้นี้เป็นไปเพ่ือให้เกิดการสร้างศักยภาพใน
การพัฒนา เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาค โดยผ่านการพัฒนาบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม การ
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญไปประเทศปลายทาง) และการพัฒนาองค์กร (ด้วยการสนับสนุนด้านบุคลากร 
อุปกรณ์ การพัฒนาระบบที่ประเทศปลายทาง) ทั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือตาม
กรอบความร่วมมือต่างๆ เช่น ความร่วมมือแบบทวิภาคี ไตรภาคีหรือพหุภาคี 

และรูปแบบการให้ทุนฝึกอบรมประจ าปี ที่เรียกว่า Annual International 
Training Courses (ประมาณ 20 ทุน/ปี) เป็นการน าเสนอประสบการณ์และตัวอย่างที่ด าเนินการ
ส าเร็จของประเทศไทย ซึ่งจัดท าเป็นแผน 3 ปี โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศท าหนังสือแจ้ง
หน่วยงาน ว่าจะมีหลักสูตรใดบ้างที่จะจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ประเทศต่างๆ โดยหน่วยงานต้อง
เสนอชื่อหลักสูตร โครงร่างหลักสูตร คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม เมื่อมีการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว กรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศจะแจ้งเวียนหนังสือผ่านสถานทูตประเทศต่างๆ  

ทั้งนี้หน่วยงานจัดการฝึกอบรม ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตร จัดหา
วิทยากร ด าเนินการฝึกอบรม ส่วนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะท าหน้าที่ตอบรับผู้เข้ารับการ
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ฝึกอบรม และดูแลด้านการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมส่งให้หน่วยงานผู้จัด รวมถึงการส่งผู้รับการ
อบรมกลับ โดยมีเงื่อนไขด้านเวลาของเนื้อหาหลักสูตรประมาณ 1–2 สัปดาห์ จ านวนผู้เข้าอบรม 
ประมาณ 10–15 คน 

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมืออ่ืนๆ ด้านสาธารณสุข ดังตัวอย่างความ
ร่วมมือทวิภาคีด้านสาธารณสุข เช่น การฝึกอบรมด้านโภชนาการ การควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่
ชายแดน (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต ตราด–เกาะกง อุบลราชธานี–จ าปาศักดิ์ เชียงราย–บ่อแก้ว 
เชียงราย–ท่าข้ีเหล็ก)  

ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าบุคลากร
ของไทยยังมีข้อจ ากัดด้านศักยภาพและความพร้อม ในด้านภาษา เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ความรู้
ความเข้าใจในวิธีการท างานแบบสากล ส่วนงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ยังไม่เป็นที่รู้จัก
มากนัก แม้งานพ้ืนฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น Water and Sanitation ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับ
การร้องขอมากนัก มีตัวอย่าง การร้องขอการสนับสนุน เช่น เรื่องการจัดสร้างระบบประปา เป็นต้น 
แต่ทั้งนี้ในการฝึกอบรมหัวข้ออ่ืนๆ ก็ได้น าความรู้เรื่อง Water and Sanitation ผนวกไปด้วย เช่น 
การฝึกอบรมด้านระบบของโรงพยาบาล ก็มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลด้านสุขาภิบาลและน้ าสะอาด
ของโรงพยาบาลด้วย 

3.1.3.2 ข้อเสนอในการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศกับกรม
อนามัย  

ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เสนอให้กรมอนามัย ก าหนด
ประเด็นที่มีความพร้อมในการด าเนินการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และก าหนดวิธีการที่
ชัดเจน แล้วเสนอผ่านมาทางกลไกที่ก าหนดไว้ของแต่ละกระทรวง กรณีที่จะเสนอให้มีการฝึกอบรม
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งมีความจ าเพาะเจาะจงมาก อาจไม่เหมาะสมกับการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นการทั่วไป ต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน หรือก าหนด
หัวข้อให้กว้างขึ้น 
 
3.2  สรุปผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การด าเนินงานของกรมอนามัย และการด าเนินงานของกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

3.2.1  สรุปผลการด าเนินงานของคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาค 
1)  สถาบัน KIHASA ในฐานะประธานคณะท างานฯ สามารถด าเนินการได้ดี ใน

ด้านการสนับสนุนวิชาการให้กับสมาชิก โดยมีการจัดประชุมและร่วมจัดการประชุมวิชาการถึง 3 ครั้ง 
ท าให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมเรียนรู้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ
จากประเทศต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถจัดการประชุมคณะท างานได้ถึง 5 ครั้ง ท าให้มีการ
ติดตามมติการประชุม และมีความก้าวหน้าในการด าเนินการเป็นระยะ 

2) บทบาทประเทศไทย นอกจากมีส่วนร่วมในคณะท างานแล้ว ยังมีงานที่ได้รับ
มอบหมาย คือ การประเมินศักยภาพและความต้องการของประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนาบุคลากร 
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ซึ่งเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานในระยะต่อไป รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สมาชิก อ่ืน เช่น 
สถาบันการศึกษาได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฉบับที่ 2 ได้ 

3) คณะท างานฯ ได้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดใน
ภาพรวมคือ การบริหารจัดการความรู้ การสนับสนุนทางวิชาการ การประสานงาน และการสนับสนุน
ทรัพยากร และการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ แม้ว่าจะมีบางกิจกรรม
ไม่สัมฤทธิ์ผลก็ตาม 

4) ฝ่ายเลขานุการของกรอบความร่วมมือฯ ได้มีส่วนสนับสนุนการท างานของ
ประเทศสมาชิกและคณะท างานชุดต่างๆ เช่น ให้มีผู้รับผิดชอบจากประเทศมาเลเซีย ในฐานะประธาน
กรอบความร่วมมือในช่วงปี 2557–2559 ได้ท าหน้าที่ประสานงานกับประเทศสมาชิก โดยมีส านักงาน
อยู่ที่ส านักงานองค์การอนามัยโลก ส านักงานภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่
ของกรอบความร่วมมือฯ เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ส าหรับสมาชิกและผู้สนใจในระยะต่อไป 

3.2.2  สรุปผลการด าเนินงานของกรมอนามัย 
กรมอนามัย มีภารกิจหลายด้าน งานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็น

เพียงงานส่วนหนึ่งของงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงท าให้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
เป็นข้อมูลในภาพรวมของกรมอนามัย มากกว่าความเฉพาะเจาะจงด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ สรุปได้ว่า ที่ผ่านมา การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย ยังไม่ได้
เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างงานภายในประเทศกับงานระหว่างประเทศ ท าให้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศเป็นการเฉพาะ ที่ยังไม่เชื่อมโยงกับภารกิจบางด้านที่สามารถต่อยอดไป
จนถึงการท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศได้ ยกเว้นเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่มี
ความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน 

กรมอนามัย ซึ่งรับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมีโอกาสในการท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างประเทศได้ในหลายด้าน เช่น การจัดการน้ าสะอาด การจัดการสิ่งปฏิกูล งานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร เช่น ตลาดสด แต่ก็ด าเนินการเป็นเรื่องๆ ไป ยังไม่ได้วางแผนเป็นระบบว่าจะเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง นอกจากสนับสนุนประเทศต่างๆ ตามค าร้องขอ การให้
ความเห็น การเข้าร่วมประชุม การสนับสนุนทางวิชาการ เป็นต้น ยกเว้นงานด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพที่ได้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างภายในประเทศและระหว่างประเทศ ท าให้เมื่อมี
คณะท างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประเทศไทยจึงสามารถมีบทบาทใน
คณะท างานได้อย่างชัดเจน 

กรมอนามัย ยังมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ 
กรมอนามัยไม่สามารถตั้งค าของบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณในการเดินทางของประเทศสมาชิก 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆ ได้ เนื่องจากหลายประเทศไม่มีงบประมาณ
เพียงพอในการเดินทาง กรมอนามัยตั้งค าของบประมาณได้เฉพาะการด าเนินการภายในประเทศ ทั้งนี้ 
จ าเป็นต้องวิเคราะห์และแสวงหาแหล่งงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ 
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3.2.3  สรุปผลการด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
พบว่า ต้องมีการตรวจสอบแนวทางการให้ความร่วมมือว่าสอดคล้องกับทิศทางใน

การพัฒนาของประเทศปลายทางหรือไม่ ค านึงถึงความต้องการและความสามารถของผู้รับ ให้ความ
ร่วมมือในสาขาที่เป็นปัญหาร่วมกันของนานาชาติ และการร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับแหล่งผู้ให้อ่ืนๆ โดย
จะเน้นในสาขาที่ไทยมีความพร้อมและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะเป็นภารกิจในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร หากกรมอนามัยจะเสนอให้มีหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างแคบ เนื่องจากที่ผ่านมาแม้งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม ก็ยังมีความร่วมมือไม่มากนัก แต่ก็มีความร่วมมือในด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการสาธารณสุข 
ด้านโภชนาการ เป็นต้น  

รูปแบบความร่วมมือมีความหลากหลาย และมีเป้าประสงค์ชัดเจนในการสร้างความ
ร่วมมือให้กับภูมิภาคและประชาคมอาเซียน และประเทศอ่ืนๆ อีก แต่งบประมาณของรัฐบาลไทยส่วน
ใหญ่เป็นไปเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับ 4 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกันในการพัฒนาของภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือภายใต้
กรอบความร่วมมืออ่ืนๆ เช่น กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่โขง เป็นต้น ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับ
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

 
3.3 สรุปข้อดี ข้อจ ากัด โอกาส และอุปสรรคของการด าเนินงาน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาวิเคราะห์ข้อดี ข้อจ ากัด โอกาส และ
อุปสรรคของการด าเนินงานของ 3 หน่วยงานหลัก คือ คณะท างานความร่วมมือทางวิชาการระดับ
ภูมิภาคฯ การด าเนินงานของกรมอนามัย และการด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยได้วิเคราะห์จากมุมมองในการพัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ของคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคฯ โดยสรุปเป็น 2 ส่วนคือ ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกของหน่วยงานนั้นๆ  

3.3.1  จากการวิเคราะห์สิ่งที่ด าเนินการที่ผ่านมา พบข้อดี และข้อจ ากัด ของการ
ด าเนินงานของคณะท างานความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคฯ การด าเนินงานของกรมอนามัย 
และการด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สรุปได้ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4  สรุปข้อดี ข้อจ ากัด ของการด าเนินงานในปี 2553–2558 ของหน่วยงานต่างๆ 
 

ข้อดี ข้อจ ากัด 
คณะท างานระดับภูมิภาค 
- การด าเนินงานของสาธารณรัฐเกาหลี  มี

งบประมาณด าเนินการมาก ท าให้ KIHASA ใน
ฐานะหน่วยงานที่เป็นประธานคณะท างาน
สามารถด าเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยน

คณะท างานระดับภูมิภาค 
- ประเทศสมาชิกมีความพร้อมไม่เท่ากันและไม่

สามารถด าเนินการตามข้อตกลงได้ทั้งหมด 
- ข้ อจ ากั ดด้ านข้ อมู ลที่ จ ะส่ ง ไป เผยแพร่

เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้
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ข้อดี ข้อจ ากัด 
เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง และหลายรูปแบบ 

- สมาชิกของคณะท างานมีความหลากหลาย ที่
สามารถสนับสนุนการท างานได้ โดยเฉพาะ
จากสถาบันการศึกษา 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
- ต้องมีงบประมาณจ านวนมากจึงจะด าเนินการ

ได ้
- ต้องมีก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนอีก

หน้าที่หนึ่ง จึงจะท าให้การสื่อสารทางเว็บไซต์
มีความต่อเนื่องได้ 

กรมอนามัย 
- หน่วยงานรับผิดชอบด้านการประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพของกรมอนามัย ถือเป็น
หน่ วยงานที่ ท า งานด้ านต่ างประเทศ ที่
ผสมผสานเนื้องานทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศได้ดี สามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

กรมอนามัย 
- หัวข้อเรื่อง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

เป็นเรื่องแคบ อาจมีผู้สนใจในวงจ ากัด 
- มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เนื่องจากกรม

อนามัย  ไม่สามารถตั้ ง งบสนับสนุนการ
ด าเนินงานเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศได ้

กรมความร่วมมือฯ 
- รูปแบบความร่วมมือมีความหลากหลาย และ

มีเป้าประสงค์ชัดเจนในการสร้างความร่วมมือ
ให้กับภูมิภาคและประชาคมอาเซียน 

- ความร่วมมือทวิภาคีกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เป็นไปได้มาก จะช่วยท า
ให้เกิดผลในด้านการลดช่องว่างของการพัฒนา
ของประเทศในอาเซียนอีกด้วย 

- มีความเป็นไปได้การจัดอบรมในหลักสูตร
เฉพาะเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

กรมความร่วมมือฯ 
- หน่วยงานที่จะมีความร่วมมือต้องมีความ

พร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ 
การสื่อสาร ภาษา เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการท างานแบบสากล 

- กระบวนการด าเนินงานการฝึกอบรมใช้เวลา
หลายเดือน จึงต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นปี 
เพ่ือให้สามารถแจ้งสาระหลักสูตร เงื่อนไขการ
ฝึกอบรมและการรับสมัครล่วงหน้าได้ 

 
สรุปได้ว่าทั้ง 3 หน่วยงานมีข้อดี และข้อจ ากัด ที่แตกต่างกัน ในด้านข้อดีนั้น

สาธารณรัฐเกาหลีสามารถสนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้หลายรูปแบบ ทั้งการ
ประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ การจัดประชุมคณะท างาน การจัดท า เว็บไซต์ แต่ต้องใช้
งบประมาณสูง ส่วนกรมอนามัยหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมี
การด าเนินงานที่ต่อยอดทั้งการท างานภายในประเทศและเชื่อมโยงถึงงานระหว่างประเทศ แต่กรม
อนามัยไม่สามารถตั้งงบประมาณส าหรับชาวต่างชาติได้ ส่วนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนั้น มี
ความร่วมมือหลายรูปแบบ และเป็นหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณในภาพรวมของประเทศ กรณีที่
ประเทศไทยเป็นผู้ให้จะเน้นประเทศเพ่ือนบ้าน โดยหวังผลด้านการลดช่องว่างในการพัฒนา และมี
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ความเป็นไปได้ที่จะจัดการอบรมด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นปี 
แต่หัวข้อนี้อาจแคบเกินไป จนท าให้มีผู้สนใจน้อย 

3.3.2  จากการวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา พบโอกาสและอุปสรรค ของการ
ด าเนินงานของคณะท างานความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคฯ การด าเนินงานของกรมอนามัย 
และการด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สรุปได้ดังตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5  สรุปโอกาสและอุปสรรค ของการด าเนินงานในปี 2553–2558 ของหน่วยงานต่างๆ 

 
โอกาส อุปสรรค 

คณะท างานระดับภูมิภาค 
- ฝ่ายเลขานุการฯของกรอบความร่วมมือ คือ

องค์การอนามัยโลกและโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่ งสหประชาชาติ  ให้ การสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น การมีเว็บไซต์กลางจะ
ท าให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนได้ดี
ขึ้น 

- มีเครือข่ายการท างานด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ ในภูมิภาคอ่ืน สามารถเป็น
ทรัพยากรส าคัญและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได ้

- มีข้อมูลด้านความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศต่างๆ อยู่ระดับหนึ่งแล้ว สามารถ
ด าเนินการต่อเนื่องได้ 

คณะท างานระดับภูมิภาค 
- การด าเนินงานด้านการประเมินผลกระทบ

ต่อสุขภาพ จะขึ้นกับนโยบายของแต่ละ
ประเทศเป็นส าคัญ การผลักดันภารกิจ
ร่วมกันของภูมิภาคอาจมีข้อจ ากัด 

กรมอนามัย 
- งานอนามัยสิ่ งแวดล้อมเป็นงานพ้ืนฐานที่

ประเทศต่างๆให้ความส าคัญ จึงเป็นโอกาสใน
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศได้  
ประกอบกับลักษณะงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็น
การป้ องกัน ไม่ ให้ เ กิ ดปัญหาสุ ขภาพจ าก
สิ่งแวดล้อม และปัญหานี้ไม่มีขอบเขตเชิงพ้ืนที่
ทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะมลพิษข้ามแดน หากมี
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ก็จะเป็นการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนไทย
ได ้

- กรมอนามัยมีผู้เชี่ยวชาญ มีต้นแบบที่ดีในการ
พัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ที่

กรมอนามัย 
- งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของ

กรมอนามัยยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากเน้นการ
ท างานเชิงรับ และการรับความช่วยเหลือ
ด้าน เงิน คน ของ งบประมาณ  รวมทั้ง
บุ ค ล า ก ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า นที่ ดู แ ล ด้ า น
ต่างประเทศ (สรป. ) เติบโตมาจากฐาน
บริการ (เช่น อ านวยความสะดวกในการ
เดินทางไปต่ างประเทศ ) และยั ง ไม่มี
น โยบายด้ านการขับ เคลื่ อนนโยบาย
ระหว่างประเทศที่ชัดเจน 

- ยังมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ที่ยังไม่เห็น
ภาพรวมของการท างานที่ต่อเนื่องกัน จาก
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โอกาส อุปสรรค 
สามารถเผยแพร่ให้กับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ 

- มีหน่วยงานกลางคือส านักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (สรป.) ท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานเจ้าของ
ประเด็น และสามารถท าให้เห็นภาพรวมของ
กรมอนามัยได้ รวมทั้งได้มีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล และมีประสบการณ์ท างาน 
ทั้งเป็นผู้ให้และผู้รับ 

ระดับพ้ืนที่สู่งานระหว่างประเทศ จึงท าให้
การท างานด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ มีลักษณะแยกส่วน ไม่เชื่อมโยง
กับการขับเคลื่อนงานวิชาการที่กรมอนามัย
มีต้นแบบที่ดี สามารถเป็นตัวอย่างให้กับ
ประเทศอ่ืนได้  นอกจากนี้บุคลากรที่มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจ ากัด 

กรมความร่วมมือฯ 
- งานด้านการสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นที่

ยอมรับของหลายประเทศ 

กรมความร่วมมือฯ 
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานด้านการ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ยังไม่ได้อยู่
ประเด็นที่สนใจมากนัก 

- งบประมาณมีอยู่จ ากัด ต้องมีการแข่งขัน
กับอีกหลายหน่วยงาน 

 
สรุปได้ว่า ทั้ง 3 หน่วยงานมีโอกาสและอุปสรรค ที่แตกต่างกัน โดยที่การด าเนินงาน

ในระดับภูมิภาคนั้น มีฝ่ายเลขานุการ คือ WHO และ UNEP ได้พัฒนาเว็บไซต์อยู่ที่องค์การอนามัย
โลกส านักงานภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถ
สนับสนุนการท างานของคณะท างานความร่วมมือวิชาการระดับภูมิภาคได้ นอกจากนี้ หากจะมีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่โดยใช้
ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนๆ ได้ด้วย แต่มีอุปสรรคคือการด าเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพนั้น ขึ้นกับนโยบายของแต่ละประเทศเป็นส าคัญ  

ส าหรับกรมอนามัย ซึ่งรับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาจใช้โอกาสในการก าหนด
กรอบความเชื่อมโยงในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมก่อนก็ได้ เพ่ือสร้างความร่วมมือในภาพรวมก่อน 
เนื่องจากมีต้นแบบที่ดีในหลายเรื่องและงานด้านการสาธารณสุข งานด้านสุขาภิบาลและน้ า สะอาด 
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ในขณะเดียวกัน ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง อุปสรรคอีกประเด็นหนึ่งคือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเป็น
หน่วยงานที่มีงบประมาณ ซึ่งกรมอนามัยต้องแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนอีกหลายหน่วยงาน 

 
ผู้ศึกษา ได้น าข้อดี ข้อจ ากัด โอกาสและอุปสรรค ของการด าเนินงานของหน่วยงานทั้ง 3 

หน่วยงาน คือ คณะท างานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรมอนามัย และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มาวิเคราะห์อย่างรอบด้าน เพ่ือจะได้น าไปสู่การ
จัดท าข้อเสนอต่อกรมอนามัย ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะ
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ประธานคณะท างานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งข้อเสนอในเชิงนโยบายและข้อเสนอใน
การด าเนินการ รายละเอียด ในบทที่ 4 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

จากการที่ประเทศไทย ได้ร่วมกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก 
รวมทั้งสิ้น 14 ประเทศ โดยการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก (ส านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงให้และส านักงานภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(ส านักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค) ตาม “กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ” 
หรื อ  “Charter of the Regional Forum on Environment and Health Southeast and East 
Asian Countries –Framework for Cooperation” ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2550 เป็นโอกาสดีที่ท าให้
ประเทศไทยมีการท างานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มแข็งมาก ทั้งภายในประเทศ คือท าให้
เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวง
สาธารณสุข จนได้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 รวมทั้งเกิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยผ่านคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคที่ได้ตั้งขึ้นทั้ง 7 คณะ 
โดยเฉพาะคณะที่ 7 คือคณะท างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ประเทศ
ไทยเป็นประธานในช่วงปี 2557–2559 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะให้
กรมอนามัย ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 
1) เพ่ือศึกษาการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ของคณะท างานวิชาการ

ระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามกรอบความร่วมมือฯ ที่ได้มีการด าเนินการมา
ในช่วงปี 2553–2558 

2) เพ่ือศึกษาข้อดี ข้อจ ากัด โอกาส และอุปสรรค ของการด าเนินงานด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ได้มีการด าเนินการมาในช่วงปี 2553–2558 

3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมของประเทศไทยในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน ในฐานะประธานคณะท างานวิชาการ
ระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในช่วง สิงหาคม พ.ศ. 2558–กันยายน 2559 

ระเบียบวิธีการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาจากเอกสารและหลักฐานขององค์กรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้เกี่ยวข้องในกรมอนามัย และ
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จ านวน 4 คน การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ศึกษา แล้วน ามา
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามที่ก าหนด 
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4.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการทบทวนเอกสาร เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้

เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้การด าเนินงานในหลากหลายรูปแบบ เป็นการ
ด าเนินงานตามกรอบข้อตกลงหลายลักษณะ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นไปเพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศที่เหมาะสม เพ่ือจัดท าข้อเสนอให้กับกรมอนามัย ในฐานะ
ประธานคณะท างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จะได้ด าเนินการต่อเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในประเทศอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อไป  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยสามารถสนับสนุนการท างานในระดับ
ภูมิภาคได้ แต่ด้วยข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ ท าให้ยังมีข้อจ ากัดในการสร้างความร่วมมือที่ต่อเนื่อง
ได้ จากการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของคณะท างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ การด าเนินงานของกรมอนามัยและการด าเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
พบว่า ทั้ง 3 หน่วยงานมีการด าเนินงานต่างๆ มีทั้งข้อดี ข้อจ ากัด โอกาสและอุปสรรคที่แตกต่างกัน 

โดยการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น สาธารณรัฐเกาหลี โดย KIHASA สามารถสนับสนุนให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้หลายรูปแบบ ทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ ได้ถึง 3 ครั้ง มี
การจัดประชุมคณะท างานถึง 5 ครั้ง ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง นอกจากนี้ยังได้จัดท า
เว็บไซต์ เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล แต่ก็พบว่าประเทศต่างๆ ส่งข้อมูลให้ไม่มากนัก ด้วยข้อจ ากั ดที่
ประเทศสมาชิกหลายประเทศไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ส่วนกรมอนามัยหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมีการด าเนินงานที่ต่อยอดทั้งการท างาน
ภายในประเทศและเชื่อมโยงถึงงานระหว่างประเทศ แต่กรมอนามัยไม่สามารถตั้งงบประมาณส าหรับ
การประชุมหรืออบรมส าหรับชาวต่างชาติได้ ส่วนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนั้น มีความร่วมมือ
หลายรูปแบบ และเป็นหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณในภาพรวมของประเทศ กรณีท่ีประเทศไทยเป็นผู้ให้
จะเน้นประเทศเพ่ือนบ้าน โดยหวังผลด้านการลดช่องว่างในการพัฒนา และมีความเป็นไปได้ที่จะ
จัดการอบรมด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นปี แต่หัวข้อนี้อาจแคบ
เกินไป จนท าให้มีผู้สนใจน้อย 

แต่เมื่อวิเคราะห์ด้านโอกาสและอุปสรรค สรุปได้ว่า ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
ภูมิภาคนั้น ฝ่ายเลขานุการ คือ WHO และ UNEP ได้จัดท าเว็บไซต์ที่องค์การอนามัยโลกส านักงาน
ภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถสนับสนุนการ
ท างานของคณะท างานความร่วมมือวิชาการระดับภูมิภาคได้ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลทางช่องทางนี้ อาจ
ใช้งบประมาณไม่มากนัก แต่ต้องก าหนดผู้รับผิดชอบ เพ่ือกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกและสมาชิกอ่ืนๆ 
ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่วนกรณีที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนๆ ได้ด้วย แต่มีอุปสรรคที่ส าคัญคือการ
ด าเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนั้นขึ้นกับนโยบายของแต่ละประเทศ ว่าจะให้
ความส าคัญหรือไม ่

จากการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลดังที่กล่าวมา ถือว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์
การศึกษาในข้อ 1 และข้อ 2 คือ ได้ศึกษาการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ
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คณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามกรอบความร่วมมือฯ ที่
ได้มีการด าเนินการมาในช่วงปี 2553–2558 ด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสาร รายงานต่างๆ รวมทั้งการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงได้สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและผู้รับผิดชอบงาน รวมถึงสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และการศึกษาจากเอกสารและจากการบรรยายของท่านอธิบดี
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปว่าในช่วงปี 2553–2558 กรมอนามัยและกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศมีการด าเนินการอะไรบ้างที่น่าจะมีประโยชน์ต่อการสนับสนุนต่อ การ
ด าเนินงานของคณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และน าผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาวิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อดี ข้อจ ากัด โอกาสและอุปสรรคของการด าเนินงาน ซึ่ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การศึกษาในข้อที่ 2 

จากนั้นผู้ศึกษาได้จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเพ่ือการด าเนินการ ต่อกรมอนามัย 
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมของประเทศไทยในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน ในฐานะประธาน
คณะท างานวิชาการระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ในช่วง สิงหาคม พ.ศ. 2558–
กันยายน 2559 ดังรายละเอียดในข้อ 4.2 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดในบทที่ 3 และสรุปในข้อ 4.1 
ข้างต้น ผู้ศึกษาได้จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่อกรมอนามัย ใน
การด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยก าหนดทั้งนโยบายเชิงรุกและเชิงรับ 
4.2.1.1 กรมอนามัยควรก าหนดยุทธศาสตร์การท างานเชิงรุก โดย 

1)  ก าหนดกรอบภารกิจงานด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม โดยมีแผน
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ที่มีความเชื่อมต่อทั้งภายในประเทศและงานระหว่างประเทศ โดยให้เสนอ
ประเด็นที่มีความส าคัญและมีศักยภาพในการพัฒนาที่เชื่อมต่อทั้งงานภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ รวมถึง การด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกัน เช่น การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์
ความรู้และต้นแบบประเด็นต่างๆ ที่ชัดเจน เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป 

2)  ก าหนดวิธีการท างานแบบหุ้นส่วนกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ ในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ทั้งหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น มีความ
ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP) หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็นต้น เพ่ือหาแหล่ง
งบประมาณ แหล่งวิชาการ เช่น จากสมาชิกคณะท างานระดับภูมิภาคฯ ที่เป็นสถาบันการศึกษา เป็น
ต้น รวมถึงวิเคราะห์กรอบความร่วมมือที่มีอยู่ว่าสามารถใช้เพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะท างาน
ระดับภูมิภาคฯ ได้หรือไม่ ในเรื่องใดบ้าง 

3)  ใช้โอกาสที่งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นงานพ้ืนฐานที่ประเทศต่างๆ ให้
ความส าคัญ ประเทศไทยมีต้นแบบที่ดีในด้านสุขาภิบาลและน้ าสะอาด และการประเมินผลกระทบต่อ
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สุขภาพ ในการประสานกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ
เพ่ือนบ้าน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการ
สนับสนุนประเทศเหล่านี้ 

4)  จากการศึกษาพบว่า หากจะใช้วิธีการฝึกอบรม หัวข้อความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีความเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างมาก จึงอาจเป็น
ข้อจ ากัดต่อการให้การสนับสนุนประเทศเพ่ือนบ้าน แต่อาจด าเนินการโดยการจัดท าหลักสูตรเฉพาะ 
เพ่ือแจ้งเวียนให้ประเทศต่างๆ สมัครมาเข้ารับการฝึกอบรม และให้กรมอนามัยด าเนินการประสานกับ
หน่วยงานรับผิดชอบที่เป็นสมาชิกของคณะท างานระดับภูมิภาคฯ แต่ทั้งนี้ กรมอนามัยอาจพิจารณา
ให้มีขอบเขตงานที่กว้างข้ึน เช่น งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และผนวกเรื่องการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพเข้าไปด้วย 

4.2.1.2 กรมอนามัยควรก าหนดยุทธศาสตร์การท างานเชิงรับ โดยรับการศึกษาดูงาน
ของคณะต่างๆ พร้อมทั้งจัดระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาต้นแบบ การเรียนรู้แบบ
สากล การเตรียมเอกสารเป็นภาษาอังกฤษให้พร้อมต่อการสื่อสาร เพ่ือเตรียมให้พร้อมต่อการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะต่อไป 

4.2.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ โดยเสนอเป็นแผนระยะสั้นและระยะกลาง โดย 
4.2.2.1 แผนระยะสั้น สิงหาคม –ธันวาคม 2558  

1)  เสนอให้กรมอนามัยมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้ท าหน้าที่ในการ
ประสานงาน สนับสนุนการด าเนินงานคณะท างานระดับภูมิภาคฯ รวมถึงการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
ความรู้และข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์กลางของความร่วมมือระดับภูมิภาค ที่ตั้งอยู่ที่องค์การอนามัยโลก
ส านักงานภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก รวมถึงการกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกมีการรวบรวมองค์ความรู้
วิชาการ เผยแพร่ต่อไป รวมทั้ ง  สร้างความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ อ่ืนๆ ของสมาชิกที่ เป็น
สถาบันการศึกษาและองค์กรอื่นๆ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประเทศสมาชิก 

2)  จัดท าหลักสูตรส่งให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศพิจารณาตาม
ก าหนดเวลา และเงื่อนไขที่มีอยู่ 

4.2.2.2 แผนงานปี 2559 ในการจัดเตรียมหลักสูตรหรือการฝึกอบรมสัมมนา
ระหว่างประเทศ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือเสนอให้องค์กร
ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการฝึกอบรมต่อไป รวมถึงการวิเคราะห์กรอบความร่วมมือที่มีอยู่ใน
ภูมิภาค เพ่ือหาโอกาสในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัย 

 
การศึกษาครั้งนี้ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ แต่ได้ข้อเสนอกว้างกว่ากรอบที่ก าหนดไว้ 

โดยเป็นข้อเสนอที่กว้างกว่าข้อเสนอต่อคณะท างานระดับภูมิภาคด้านการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ แต่ได้รวมถึงข้อเสนอในเชิงบทบาทและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมอนามัยที่
ผสมผสานทั้งงานภายในประเทศที่เชื่อมโยงถึงงานระหว่างประเทศ อันจะไปช่วยเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือหรือการมีบทบาทที่เพ่ิมขึ้นในคณะท างานระดับภูมิภาคด้านอ่ืนๆ อีก เช่น ด้านคุณภาพอากาศ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ก็จะท าให้กรมอนามัยเป็นหนึ่งในองค์กรที่สนับสนุนให้



37 

 

ประเทศไทยได้อยู่ในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม ด้วยการสนับสนุนในเชิง Soft Diplomacy ด้วยวิธีการที่
เรียกว่า “การทูตเพ่ือการพัฒนา” อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเรา 
และในเวทีโลกโดยรวม 
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ภาคผนวก ก 
แบบเก็บข้อมูล 

 
แบบเก็บข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารกรมอนามัย 1 ราย (อธิบดีหรือรองอธิบดีที่รับผิดชอบ ในฐานะประธานคณะท างาน

วิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ)  
(2) ผู้รับผิดชอบงานของส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 2 ราย 
(3) ผู้รับผิดชอบงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 1 ราย 
 
ตารางท่ี 6  ประเด็นค าถาม 
 

ผู้รับผิดชอบงาน 
ด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบงาน 
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กรมอนามัย 
1. รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศตาม

กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค 
1.1 รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค 
ด้านต่างๆ เช่น ด้านน้ าสะอาด การ
สุขาภิบาลและสุขลักษณะ และการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

2. ข้อดี ข้อจ ากัด โอกาส และอุปสรรค ในการ
ด าเนินงาน 

3. ข้อเสนอในการด าเนินงานของกรมอนามัย 
 

ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 
1. รูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศของกรม

อนามัย 
2. ข้อดี ข้อจ ากัด โอกาส และอุปสรรค ในการ

ด าเนินงาน 
3. ข้อเสนอในการด าเนินงานของกรมอนามัย 

 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1. ศึกษารูปแบบความร่วมมือทางวิชาการของ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2. ข้อดี ข้อจ ากัด โอกาส และอุปสรรค ในการ

ด าเนินงานในแต่ละรูปแบบ 
3. ข้อเสนอความร่วมมือกับกรมอนามัย ในปี 

2558–2559 
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ภาคผนวก ข 

สรุปสาระส าคัญและตัวอย่างหัวข้อจากการประชุม/ 
สัมมนาวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปี 2553–2558 

 
ตารางที่ 7  สรุปสาระส าคัญและตัวอย่างหัวข้อจากการประชุม/สัมมนาวิชาการด้านการประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพ ปี 2553–2558 
 

กลุ่มสาระส าคัญ ตัวอย่างหัวข้อ 
กลุ่มท่ี 1 หลักการ พัฒนาการ
และเครื่องมือในการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

- Recent developments in HIA–a high–level overview of 
HIA in a global context; 

- HIA on the post 2015 development agenda; 
- International Association for Impact Assessment and 

impact assessment capacity building: lessons for HIA?; 
- Health Impact Assessment, a process of harnessing 

wisdom or squeezing in data?; 
- Health, Environmental Impact Assessment, and major 

projects: working towards more integrated approaches; 
- Health Impact Assessment: Triumph over common 

sense?; 
- The RAPID guidance; a tool for policy oriented Health 

Impact Assessment; 
- Knowing where we are going–Doing purposeful Health 

Impact Assessment; 
- Is Health Impact Assessment Effective for Top Level 

Administrative Plan? 
- Application of Exposure Science and Risk Assessment 

in Health Impact Assessment; 
- Applying Systems Dynamics Modelling to Health 

Impact Assessment–Case study from Canterbury 
Regional Land Transport Health Impact Assessment 

กลุ่มท่ี 2 รูปแบบการใช้การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ในบริบทหรือการพัฒนาต่างๆ 

- Challenges to implementing Health Impact 
Assessment: Asian Development Bank Perspective; 

- Health Impact Assessment guidelines for developing 
countries; 

- Air quality and Health Impact Assessment; 
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กลุ่มสาระส าคัญ ตัวอย่างหัวข้อ 
- Health Impact Assessment and Climate Change; 
- Embed Health Impact Assessment into Free Trade 

Negotiation Processes; 
- Development & Implementation of an Equity–Focused 

HIA Methodology for the Mongolian Mining Sector;  
- Health Data for Environmental Health Impact 

Assessment: Lesson learned from Rayong Case; 
- Pitfalls, Problems and Ways Forward–Health Impact 

Assessment in Maptaput, Thailand; 
- Effectiveness of HIA with Other Impact Assessments: 

ESHIA versus HIA within the Oil & Gas Context 
กลุ่มท่ี 3 การใช้การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
ในประเทศต่างๆ 

- Health Impact Assessment institutionalization and 
examples of Health Impact Assessment in relation to 
health equity in selected European Union countries; 

- The Health Impact of Alcohol Use after Promulgated 
Land Traffic Law in Cambodia; 

- Health Impact Assessment in Healthy Cities in Korea; 
- Health Impact Assessment on Dam Construction in 

Korea; 
- Health Impact Assessment of Settlement Re–

development: A Case from Low–income Area of Small 
City in South Korea; 

- Health Impact Assessment in ASEAN Community; 
- Health Impact Assessment in Pacific region; 
- Health Impact Assessment in England; 
- Growing the Field of Health Impact Assessment in the 

United States: A Status Report; 
- The Need and Readiness for Health Impact 

Assessment of the Organizations in Thailand; 
- Crisis, Dilemma, and Further Steps: Three Years 

Experiences of Health Impact Assessment in Thai 
Constitution; 

- Embedding health, wellbeing & equity into 
organizations. Dunedin's Health Impact Assessment: 
learning's to ensure a smooth ride 

http://www.iaia.org/hia2010/proceedings/HIA%202010%20Presentations%20PDFs/3%20Wed%2011am%20HIA%20Practice%20-%20Methods/Wagler.pdf
http://www.iaia.org/hia2010/proceedings/HIA%202010%20Presentations%20PDFs/3%20Wed%2011am%20HIA%20Practice%20-%20Methods/Wagler.pdf
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กลุ่มสาระส าคัญ ตัวอย่างหัวข้อ 
กลุ่มท่ี 4 รายงาน
ความก้าวหน้าและการ
น าเสนอเก่ียวกับการใช้การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประเทศสมาชิก จ านวน 8 
ประเทศได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชน
จีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศ
มองโกเลีย สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี 
ประเทศไทย และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

- Integration of Health Impact Assessment into the 
Environmental Impact Assessment report in Vietnam; 

- Health Impact Assessment Capacity Development in 
Vietnam; 

- Health Impact Assessment in China; 
- Health Impact Assessment in Mongolia; 
- Philippines' Health Impact Assessment 
- Health in Environmental Impact Assessment: 

Thailand’s Experiences; 
- Thailand Country Report on Health Impact 

Assessment; 
- Working Effectively with other forms of Impact 

Assessment–Inclusion of Health into EIA for Mining 
Industry (Thailand) ; 

- Development of Health Impact Assessment Model for 
Kwai Noi Dam Project (Thailand)  

 
  

http://www.iaia.org/hia2010/proceedings/HIA%202010%20Presentations%20PDFs/11%20Thur%2011am%20TWG%20workshop#1 Asian HIA/Philippines.pdf
http://www.iaia.org/hia2010/proceedings/HIA%202010%20Presentations%20PDFs/14%20Thur%20330pm%20TWG%20workshop#2 Asia-Pacific HIA/Thailand.pdf
http://www.iaia.org/hia2010/proceedings/HIA%202010%20Presentations%20PDFs/14%20Thur%20330pm%20TWG%20workshop#2 Asia-Pacific HIA/Thailand.pdf
http://www.iaia.org/hia2010/proceedings/HIA%202010%20Presentations%20PDFs/12%20Thur%2011am%20Working%20with%20other%20IA/siriwan.pdf
http://www.iaia.org/hia2010/proceedings/HIA%202010%20Presentations%20PDFs/12%20Thur%2011am%20Working%20with%20other%20IA/siriwan.pdf
http://www.iaia.org/hia2010/proceedings/HIA%202010%20Presentations%20PDFs/12%20Thur%2011am%20Working%20with%20other%20IA/siriwan.pdf
http://www.iaia.org/hia2010/proceedings/HIA%202010%20Presentations%20PDFs/12%20Thur%2011am%20Working%20with%20other%20IA/Twisuk.pdf
http://www.iaia.org/hia2010/proceedings/HIA%202010%20Presentations%20PDFs/12%20Thur%2011am%20Working%20with%20other%20IA/Twisuk.pdf
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