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แผนงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาไทย – 
สปป. ลาว สาขาสาธารณสุข ระยะ 3 ป 
(2563 - 2565) 
(The Lao PDR - Thailand Development 
Cooperation Programme on Health 
(2020-2022)) 

สปป. ลาว เร่ิมดําเนินโครงการ
ตั้งแตปลายป 2563 
โดยเปนการเ ร่ิม
ดําเนินงานโครงการ
ที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ปองกันและรักษา
โ ร ค  COVID-19 
เปนลําดับแรก 

1. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของความรวมมือ
ระหวางไทย – สปป. ลาว ดานการพัฒนาระบบ
สุขภาพ และพัฒนาการดําเนินงานรวมกันเพื่อบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ไดแก การ
ใหบริการดานสุขภาพ ระบบสงตอ โภชนาการเด็ก 
รวมถึงการควบคุมอาหารและยา 
2. เพื่อพัฒนาการปองกันและควบคุมโรคติดตอ และ
โรคอุบัติใหม โดยเฉพาะการรักษาโรค COVID-19 
3. เพื่อรักษาความรวมมือระหวางประเทศ และการ
ติดตอสื่อสารที่ตอเนื่องระหวางพื้นที่และจังหวัดคูรวมมือ 

กรมอนามัยได รับมอบหมายจาก
กระทรว ง ส า ธ า รณสุ ข ให เ ป น ผู
ประสานงานหลัก (focal point) ของ
แผนงานความรวมมือไทย – สปป. 
ลาว มีหนาที่ประสานระหวางกรม
ตางๆ กับกระทรวงการตางประเทศ 
สวนโครงการที่ กรมอนามัย เปน
ผู รับผิดชอบ คือ โครงการพัฒนา
รูปแบบการใหบริการดานโภชนาการ
แบบบูรณาการและสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชน 
 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย 
รวมกับกรมความรวมมือระหวางประเทศ 
มีกําหนดจัดโครงการฝกอบรมออนไลน 
หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสงเสริม
ภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด - 5 ป 
ในชุมชน สปป.ลาว ใหแกบุคลากร
จาก สปป. ลาว ในเดือนธันวาคม 2564 
 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก:  
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักโภชนาการ 
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2 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางไทย – 
สปป. ลาว ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม 
(Letter of Agreement on Health 
Promotion and Environmental Health  
between Thailand and Lao PRD) 

สปป. ลาว 20 มิถุนายน 2562 เพื่อสรางเสริมความเขมแข็งของการดําเนินงาน
ความรวมมือดานสง เสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานอนามัยแมและเด็ก และ
ดานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ระหวางไทย
กับ สปป. ลาว รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานสาธารณสุขของ สปป. ลาว 

สนับสนุนขอมูลความรูดานวิชาการ 
รวมถึงบุคลากรที่รับผิดชอบงานดาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
ในการจัดฝกอบรม ศึกษาดูงานใหแก
บุคลากรจาก สปป.ลาว รวมถึงลง
พื้นที่นิเทศติดตามการดําเนินงานเพื่อ
ยกระดับงานสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ณ สปป. ลาว 
 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก:  
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักสงเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม กองประเมินผลกระทบ
ตอสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม 
ศูนยอนามัยที่  7 ขอนแกน  ศูนย
อนามัยที่ 8 อุดรธานี ศูนยอนามัยที่ 
10 อุบลราชธานี 

3 บันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินงาน
โครงการความรวมมือ“เครือขายอาหาร
ปลอดภัย” ระหวาง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย กับ
แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สปป. ลาว 31 กรกฎาคม 2556 1. เพื่อสรางความรวมมือในการจัดทําแผนงาน/
โครงการ รวมทั้งการบริหารจัดการ การใชทรัพยากร
ของทั้งสองฝาย อาทิ นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ขอมูล 
เคร่ืองมือ อุปกรณ สถานที่ 
2. เพื่อการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนทางดาน
วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงาน 

ตรวจประเมินดานสุขอนามัยและ
อาหารปลอดภัยในรานจําหนาย
อาหารและตลาดสด     
 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก: 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
โดยการสนับสนุนของศูนยอนามัยที่ 
6 ขอนแกน 
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4 แผนงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาไทย – 
เมียนมา สาขาสาธารณสุข ระยะ 3 ป (2563 
- 2565)  
(The Myanmar - Thailand Development 
Cooperation Programme on Health 
(2020-2022) 

สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา 

 

เร่ิมดําเนินโครงการ
ตั้งแตปลายป 2563 
โดยเปนการเ ร่ิม
ดําเนินงานโครงการ
ที่ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ปองกันและรักษา
โรค COVID-19 เปน
ลําดับแรก 

1. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของความรวมมือ
ระหวางไทย – เมียนมา ดานการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ โรคที่เกิดจากสัตวเปนพาหะ วัณโรค 
HIV/AIDS ในระดับทองถ่ินตามจังหวัดแนวชายแดน 
2. เพื่อยกระดับระบบเฝาระวังและระบบแบงปน
ขอมูลระหวางจังหวัดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา 
โดยเฉพาะขอมูลที่เก่ียวของกับการรักษาโรค COVID-19 
3. เพื่อพัฒนาระบบสงตอระหวางไทยและเมียนมา  

กรมอนามัย เปนหนวยงานรับผิดชอบ
โครงการอบรมผู เชี่ ย วชาญด าน
อนามัยแมและเด็ก ภายใตแผนงาน
ความรวมมือฉบับนี้ ภารกิจหลักคือ
การจัดฝกอบรมใหแกบุคลากรจาก
เมียนมา 
 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก:  
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
สํานักสงเสริมสุขภาพ 

5 ความรวมมือดานอนามัยสิ่งแวดลอมกับ
ประเทศเพื่อนบาน (Thai-Malaysia Border 
environmental health and food 
sanitation collaboration) 

มาเลเซีย - 
(ยังไมมีการลงนาม
ความรวมมืออยาง
เปนรูปธรรม แตได
เร่ิมดําเนินโครงการ
ตั้งแตป 2557) 

เพื่อดําเนินงานความรวมมือในการจัดทําแผนงาน/
โครงการ การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรของทั้ง
สองฝาย การพัฒนาบุคลากร สนับสนุนทางดาน
วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงาน โดยเนน
งานสุขาภิบาลอาหาร (Food sanitation) และ
อนามัยสิ่งแวดลอม 

ที่ผานมากรมอนามัย โดยศูนยอนามัย
ที่ 12 ยะลา และรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซีย ไดผลัดกันเปนเจาภาพ
จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
รวมกันดํา เนินการเฝ าระวั งด าน
สุขาภิบาลอาหาร พัฒนาเครือขาย ให
มีความพรอมการพัฒนารูปแบบงาน
สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร แ ล ะ อ น า มั ย
สิ่งแวดลอม รวมถึงหารือเก่ียวกับ
จัดการปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมที่
อุบัติ ข้ึนใหม ตลอดจนสรางความ
มั่ น ใ จ แ ก ป ร ะ ช า ช น  นั ก ธุ ร กิ จ 
นักทองเที่ยว ที่เดินทางเขามาในพื้นที่
เขตติดตอชายแดน   
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนย
อนามัยที่ 12 ยะลา และศูนยความ
รวมมือระหวางประเทศ 

6 บันทึกความตกลงวาดวยความรวมมือดาน
ประชากร อนามัยการเจริญพันธุ และการ
วางแผนครอบครัว ระหวางกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข กรมความรวมมือ
ระหว า งประ เทศ และคณะกรรมการ
ระดับชาติวาดวยประชากรและการวางแผน
ครอบครัวของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
(Memorandum of Understanding between 
The Department of Health, Ministry of 
Public Health, Kingdom of Thailand 
and Department of International 
Cooperation, the National Population 
and Family Planning Commission of 
China on the Cooperation in the fields 
of Population, Reproductive Health/ 
Family Planning) 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

30 พฤษภาคม 
2555 

แลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนในระหวางผูบริหาร
ระดับสูงของทั้งสองหนวยงานใหมีความรวมมือใน
การฝกอบรม และเปลี่ยนประสบการณในเร่ือง
ประชากร การวางแผนครอบครัว และอนามัยการ
เจริญพันธุ การเผยแพรประชาสัมพันธและโครงการ
ปองกันโรคเอดส  โดยรวมมือในดานเทคโนโลยี  การ
ประกันความพอเพียงของเวชภัณฑ และพัฒนาเร่ือง
การตลาดของเวชภัณฑในงานวางแผนครอบครัว
และอนามัยการเจริญพันธุ 

สนับสนุนขอมูล และผูเชี่ยวชาญดาน
อนามั ยการ เจ ริญพั นธุ แ ละกา ร
วางแผนครอบครัว 
 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก: 
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

7 ความตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ระหวางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
กับคณะกรรมการดานสุขภาพและการ
วางแผนครอบครัวของเทศบาลเทียนจิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

14 กันยายน 2558 1. แลกเปลี่ยนขอมูล อุปกรณสําหรับใชฝกอบรม 
และแนวปฏิบัติที่เปนเลศิดานการวางแผนครอบครัว 
2. แลกเปลี่ยนการศึกษาดูงาน การฝกอบรมระยะสั้น 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการรวมกันเปน
เจาภาพจัดประชุมระหวางประเทศ  
 

สนับสนุนขอมูลทางวิชาการดาน
สงเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะอนามัยแม
และเด็ก อนามัยการเจริญพันธุ และ
อนามัยผูสูงอายุ รวมถึงขอมูลดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม  
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(Agreement of Technical Exchange 
Program between the Department of 
Health, Ministry of Public Health of 
the Kingdom of Thailand and Tianjin 
Municipal Commission of Health and 
Family Planning of the People’s 
Republic of China)  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก: 
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

8 โครงการสนับสนุนการจัดทาํแผนการปรับตัว
ตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง” 
(Risk-based National Adaptation Plan 
Project; Risk-NAP) 
 
*หมายเหตุ: ขณะนี้อยูระหวางการเสนอ
โครงการ “Adapting to a Changing  Climate 
Strengthening Urban Climate Change 
Resilience (Urban Resilience)” โดยเปน
โครงการบูรณาการระหวางกระทรวง เชน 
ก ร ม โ ย ธ า ธิ ก า ร แ ล ะ ผั ง เ มื อ ง  ก ร ม
อุตุนิยมวิทยา กรมอนามัย  สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และ GIZ  

สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมน ี

เร่ิมดําเนนิโครงการ
ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
สาธารณสุข ศึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยง
ตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
( Climate related health risk quantification) 
รวมถึงจัดทําแนวทางการบูรณาการแผนงาน
สาธารณสุขระดับชาติและระดับจังหวัด 
 

-  พัฒนา ศักยภาพบุคลากรด าน
สาธารณสุข เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและเตรียมความพรอมใน
การรับมือตอความเสี่ยงดานสุขภาพ
จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ  ใหสอดคลองกับการ
ขับเคลื่อนแผนการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดาน
สาธารณสุขของประเทศไทยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
- สํารวจ รวบรวม วิเคราะหขอมูล
ความเสี่ยงสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อจัดทําแนวทาง
และนโยบายการบูรณาการการจัดการ
ความเสี่ยงสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Health Adaptation 
to Climate Change) เขาสูแผนงาน
สาธารณสุขในระดับตางๆ 
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ขอตกลง/พันธสญัญาระหวางประเทศดานสาธารณสุขระดับทวิภาคี กรมอนามัย 
ลําดับที ่ ชื่อความรวมมือ ประเทศภาคี ลงนาม ณ วันที่ วัตถุประสงค บทบาทของกรมอนามัย 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก:  
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

 

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

รวบรวมขอมูลโดย  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

ตุลาคม 2564 

 


