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สรุปการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว  

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 14.30 น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 กรมอนามัย 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

ประธาน 
1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์   ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ   
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
2. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (online)  
3. นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
สำนักโภชนาการ 
4. นางกานต์ณัชชา  สร้อยเพชร   นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ   (online) 
5. นางสาวนาตยา  อังคนาวิน   นักโภชนาการชำนาญการ   (online) 
6. นางสาวอัญชลี ศิริกาญจนโรจน์ นักโภชนาการปฏิบัติการ  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ   
7. นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
8. นางสาวปาริชาติ สร้อยสูงเนิน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
9. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
10. นางสาวปาริชาติ จำนงการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   (online) 
11. นางสาวรัตนา เฒ่าอุดม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  (online) 
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (online) 
12. ดร.กฤษณา กาเผือก   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (online) 
13. นางสาวจันทิยา เนติวิภัชธรรม  พยายาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
14. นพ. ชนัตถ์ มาลัยกนก  
15. นายปิยะ ปุริโส    
16. ดร. ธิโสภิญ ทองไทย  
17. ดร. สุพัตรา บุญเจียม  
18. นางสาววิไลลักษณ์ ปิยะวัฒนพงศ์  
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19. นางสุรางครัตน์ โฆษิตธนสาร  
20. นางนันทวัน สกุลดี  
21. นางอนงคพรรณ ฉลาดสกุล   
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (online) 
22. นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
23. ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

 
คณะทำงาน 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
2. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
3. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย  นักวิเทศสัมพันธ์ 
4. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวมนสินี น้ำจันทร์   นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   (ผู้ประสานงาน) 

 
ส่วนที่ 1 สรุปในภาพรวม 

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือติดตามการดำเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2563 (Joint Action Plan 2020) และพิจารณาแผนปฏิบัติการความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว พ.ศ. 2565 และ
แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงาความร่วมมือเพ่ือพัฒนาไทย - สปป. ลาว สาขาสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุน
งบจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมอนามัย 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักโภชนาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563-2564 ทำให้กิจกรรมส่วนใหญ่ที่อยู่ใน Joint Action Plan 2020 ไม่สามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ จึงต้องมีการปรับแผนปฏิบัติการความร่วมมือทวิภาคีไทย-
ลาว ให้เป็นแผนการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมรับทราบ และหน่วยงานจะจัดส่ง
แผนความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวบรวมเพ่ือเตรียมการประชุมร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป 
 
ส่วนที่ 2 ความเป็นมาและการดำเนินงานความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว 

การดำเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว มี 2 กรอบความร่วมมือหลักที่ยังดำเนินการอยู่ ได้แก่ ความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย - สปป. ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดล้อม (Thailand – Lao PDR 
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Cooperation on Health Promotion and Environmental Health) และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย 
– สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 (Lao PDR-Thailand 
Development Cooperation Programme on Health 2020-2022) 

1. ความร่วมมือทวิภาคีไทย - สปป. ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นความ
ร่วมมือไทย - สปป. ลาว ระหว่างกรมอนามัยกับกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพแห่ง สปป. ลาว (Department 
of Hygiene and Health Promotion) โดยมีประชุมทุกปี ซ ึ ่งจะสลับกันเป็นเจ้าภาพ เพื ่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือ ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาการ
ดำเนินงานความร่วมมือของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมชัดเจน 

ในปี พ.ศ. 2561 ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน
ความร่วมมือไทย-ลาว ด้านอนามัยแม่และเด็ก (เขตเมืองคู่นำร่อง) โดยให้ผู ้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ กรมอนามัย ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะทำงานในส่วนของกรมอนามัย 
ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย
ที่ 10 อุบลราชธานี และผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 1, 8 และ 10 

ล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 มีการประชุม 2 ครั้ง (ไม่มีการดำเนินการในปี 2563 เนื่องจากการระบาดของ 
COVID-19) ได้แก่ การประชุมเตรียมการ เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพรรณราย 
จังหวัดอุดรธานี และการประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัด
นครพนม 

ผลที่ได้จากการประชุมปี พ.ศ. 2562 คือ (1) Letter of Agreement ที่อธิบดีกรมอนามัยของทั้งสอง
ฝั่งลงนาม และ (2) Joint Action Plan ปี 2020 ที่มีระบุกิจกรรมของทั้งสายงานส่งเสริมสุขภาพและสานงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  

การดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ใน Joint Action Plan 2020 (ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 
ครั้งที่ 1 ในประเทศไทย) มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ที่ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้รับแจ้ง ได้แก่ 

 
- งานส่งเสริมสุขภาพ  

(1) ศอ. 1 รายงานการการนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ความร่วมมือด้านอนามัยแม่และเด็ก 
ไทย- ลาว ณ รพ.แขวงบ่อแก้ว รพ.เมืองห้วยทราย สุขศาลาห้วยทรายน้อย และสำนักงานสาธารณสุขเมือง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 12 สิงหาคม 2562 

(2) ศอ. 1 การนิเทศติดตามการดำเนินงานความร่วมมือด้านอนามัยแม่และเด็ก ไทย - ลาว 
ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2562 ณ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว)  

- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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(3) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ภาคการสาธารณสุขในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ) สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ด้านการประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ” ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนครพนม-ท่าแขก แขวงคำม่วน ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมยูเฮาส์ จังหวัดนครพนม 

2. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระยะ 
3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) เป็นแผนความร่วมมือของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ทีเ่กี่ยวข้องกับ
หัวข้อความร่วมมือด้านสาธารณสุข 5 แผนงาน ได้แก่ 

1. Improvement of quality of health care service  
2. Communicable Disease and NCD Prevention and Control including Emerging 

and Re-emerging diseases  
3. Strengthening Preparedness and Response for epidemic of COVID-19 along 

border (Additional Proposal)  
4. Improvement of Child Nutrition  
5. Food and Drug Safety  

กรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบ Programme 4 Project 4.1 Model development of integrated 
nutrition service and community engagement  

จากการประชุมแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – สปป. ลาว สาขาสาธารณสุข ระยะ 3 ปี 
ล่าสุด กับ TICA ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference via ZOOM) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 
เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 กรมอนามัย ผลที่ได้จากการ
ประชุม คือ กิจกรรม (Key Activity) ภายใต้ Project 4.1 มีการปรับแก้รายละเอียดตามตาราง 

 
Programme 4: Improvement of Child Nutrition 
Objectives: 

1. To reduce malnutrition among children under 5 years in demonstration area 
2. To develop model of community-based intervention with local health facilities and 

community engagement 
Key Strategic Areas 

1. Enhancing integrated nutritional service at district hospital, health centers and 
communities 

2. Raising community awareness and engagement to tackle childhood malnutrition 
Projects 

4.1 Project on model development of integrated nutrition service and community 
engagement 
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Key Results 
1. Malnutrition among children under 5 years in target area including SAM is improved 
2. Model of community-based intervention in nutrition is demonstrated 
Project Project 

objectives 
Key activities Thai Contact Persons 

Project 4.1 
Model 
development 
of integrated 
nutrition 
service and 
community 
engagement 

1. To strengthen 
integrated 
nutrition services 
and assessment 
at district 
hospital, health 
centers and 
communities 
2. To promote 
community 
engagement in 
malnutrition 
reducing actions 

1. Conduct Growth monitoring 
and maternal and child health 
care for children under 5 in 
target area 
2. Workshop on integrated 
nutrition services and 
community-based intervention 
3. Training community leaders 
and village health volunteers 
in reducing malnutrition 
4. Develop practice guideline, 
tools and IEC materials on 
child nutrition 
5. Coaching, monitoring and 
report 
6. Training of trainer for SAM 
(Severe Acute Malnutrition) 
management in hospital 
(Pending) 

Department of Health 
1. Name: Mrs. Kannatcha 
Sroypechr 
Position: Nutritionist, Senior 
Professional Level 
Tel.: +662 590 4327 
E-mail: kkannat@gmail.com 
 
2. Name: Ms. Monsinee 
Namchan 
Position: International 
Relations Officer, Practitioner 
Level 
Tel.: +662 590 4280 
E-mail: 
monsinee.n@anamai.mail.go.th 

 

 
4 ผลลัพธ์ (Outputs) ที่ต้องดำเนินการเพ่ือนำมาตอบ Key Activity ได้แก่ 

1. เลือกพ้ืนที่นำร่องในการทำ Project เพ่ือที่จะได้เป็นตัวอย่างให้ สปป. ลาว นำไปขยายผลต่อ  
2. พัฒนาบุคลากรของ สปป. ลาว ให้มีศักยภาพมากขึ้นจากเดิม เช่น ควรบริโภคอาหารประเภท

ไหน นอกจากอาหารท้องถิ่น 
3. จัดทำคู่มือ 
4. ติดตาม (Monitor) กลไกในการบริหาร การติดตาม การจัดทำรายงาน การจัดคณะกรรมการ  

การเบิกจ่าย TICA รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบของทางราชการ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อุปกรณ์ การปรับปรุงห้อง Lab โดยขอให้กรมอนามัยเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติให้ และเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างร่วมกันด้วย 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัยจะเป็นผู้เขียนโครงการ/กิจกรรม เพื่อเบิกเงินจาก TICA โดยส่ง
เอกสารการเงิน หลักฐานต่างๆ ให้กับ TICA ซึ่งการเบิกจ่ายนี้จะเป็นการเบิกจ่ายแต่ละกิจกรรม สำหรับร่าง
กรอบแผนงาน TICA จะนำส่งให้กับกรมอนามัย เพ่ือให้กรมอนามัยใส่รายละเอียด 
 
ส่วนที่ 3 เรื่องอ่ืนๆ 

- การของบประมาณในการดำเนินงานต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในงบรายจ่ายอื่น เพื่อใช้ในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว ที่ผ่านมาศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ตั ้งของบประมาณไว้ทุกปี แต่
สำหรับปีนี้และปีหน้าไม่ได้รับอนุมัติ  

- ทางศูนย์อนามัยให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นผู้ประสานงานกับ สปป. ลาว  
- ให้พิจารณาแต่งตั้ง ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพิ่มเติม เข้าเป็นหนึ่งในคณะทำงานความร่วมมือ

ไทย-ลาว เนื่องจากคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานความร่วมมือ
ไทย-ลาว ด้านอนามัยแม่และเด็ก (เขตเมืองคู่นำร่อง)  

- สำนักโภชนาการ ขอความร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ หรือศูนย์อนามัยอื่นๆ ให้ความ
ร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ในแผนความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ในการเป็นพ้ืนที่นำร่องในการดำเนินงานร่วมกับ สปป. ลาว 
 
ส่วนที่ 4 สิ่งท่ีกรมอนามัยต้องดำเนินการต่อ 

4.1 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ สำหรับความร่วมมือทวิภาคีไทย - สปป. ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือเตรียมตัวหารือกับ สปป.ลาว มีดังนี ้

- ขอให้แต่ละหน่วยงานส่งรายงานกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว (นอกเหนือจาก 3 กิจกรรม
ข้างต้น) ให้ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือรวบรวมและรายงานต่อกรมอนามัยต่อไป (หากมี) 

- ทบทวนรายละเอียดกิจกรรมภายใต้ Joint Action Plan 2020 ถ้ากิจกรรมใดที ่ย ังไม่ได้
ดำเนินการ แต่จะดำเนินการต่อสามารถดำเนินการได้เลย หรือย้ายไปไว้ใน Joint Action Plan 2022 

- ร่าง Joint Action Plan 2022 ส่งให้ทางศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายในวันที ่ 20 
พฤษภาคม 2564 โดยสามารถส่งได้ที่ monsinee.n@anamai.mail.go.th 

4.2 สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อแจ้ง TICA สำหรับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) มีดังนี ้

- หาพื้นที่นำร่อง 2 เมือง พร้อมเงื่อนไข/เหตุผลที่เลือกพ้ืนที่นั้น เพ่ือให้ TICA แจ้ง สปป. ลาว 
- เขียน Outline หลักสูตรของสำนักโภชนาการ – หลักสูตรการพัฒนานักโภชนาการชุมชน เนื่องจาก

สำนักโภชนาการมีการจัดทำหลักสูตรนักโภชนาการชุมชนอยู่แล้ว เพ่ือให้ความรู้พ้ืนฐานด้านโภชนาการ ดังนั้น
จึงดำเนินการเรื่องนี้ต่อ 

- กำหนดวันเพื่อนัดหารือรายละเอียดแผนงานร่วมกันกับฝั่ง สปป. ลาว 1 วัน (สามารถเริ่มนับการคุย
กันครั้งนี้เป็นกิจกรรมการดำเนินงานครั้งที่ 1) 
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- กำหนด Target Group โดยกรมอนามัยประสงค์ให้ TICA แจ้ง สปป.ลาว ว่าต้องการพัฒนา
ศักยภาพประเด็นใด เพ่ือที่กรมอนามัยจะสามารถกำหนด Target group ได้ และเขียนคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 

- ร่างคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม และข้อมูลที่ต้องการรู้เกี่ยวกับ สปป. ลาว (ข้อมูล เตี้ย ผอม อ้วน การ
เจริญเติบโตของเด็ก รูปแบบการให้บริการ เป็นต้น) 
 ทั้งนี ้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศขอความกรุณาให้ท่านส่งผลการดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องมาที่ monsinee.n@anamai.mail.go.th ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 หากมีข้อสงสัยสามารถ
ติดต่อ 02 590 4280 (มนสินี)  

 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
https://bit.ly/3uoY2fg 

สรุปโดย นางสาวมนสินี น้ำจันทร ์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 

ตรวจทานโดย นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ ศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศ  
ข้อมูลอัพเดท ณ วันท่ี 6 พ.ค. 64 
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