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(ร่าง)แผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาว ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ป ี2022 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
       ณ วันที่ 20 ส.ค. 2564 

เป้าหมาย กิจกรรม วิธีการ 
กลุ่มพื้นที่
เป้าหมาย 

ช่วงเวลา แหล่งเงินทุน 
ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

ที่คาดหวัง 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1. ความปลอดภยั
ของอาหาร / การ
สุขาภิบาล 

1. สร้างขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าท่ีด้าน
สุขาภิบาลอาหาร / ความปลอดภยัของอาหาร 
2. ประชุมร่วมกันเป็นประจำ (ปีละครั้ง) เพื่อ
ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารแบบ
บูรณาการ ไทย-ลาว 
3. ขยายมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร / 
ความปลอดภัยของอาหาร (โมเดลนครหลวง
เวียงจันทน์) สู่ตลาด 
4. ส่งเสรมิความรอบรู้ด้านความปลอดภัยของ
อาหาร / การสุขาภิบาล 

 7 เมืองคู ่  งบประมาณ
รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลสปป.ลาว 

- การฝึกอบรม  
- มีต้นแบบความปลอดภัยด้านอาหาร/

สุขาภิบาลอาหารในตลาด 

 

2. GREEN & 
CLEAN Hospital 

1. แลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าท่ีจาก 
สปป. ลาว มายังประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงาน 
GREEN & CLEAN Hospital 
2. หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข 
(GREEN & CLEAN Hospital) (ภาษาไทย) 
โดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทย 
3. ดำเนินการตามจังหวัดในสปป. ลาว 
4. ส่งเสรมิความรอบรู้ด้าน GREEN & CLEAN 
Hospital 

 7 เมืองคู ่  งบประมาณ
รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลสปป.ลาว 

- จำนวนบุคลากรและจำนวนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ศึกษาดูงาน GREEN & CLEAN Hospital 

- จำนวนบุคลากรและจำนวนหน่วยงานที่ได้รับ
การอบรมและนำหลักสตูรออนไลน์ เรื่อง 
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการการสาธารณสุข (GREEN & CLEAN 
Hospital) ภาษาไทยไปใช้ 

- คู่มือและกลไกเรื่อง GREEN & CLEAN 
Hospital 

สำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
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เป้าหมาย กิจกรรม วิธีการ 
กลุ่มพื้นที่
เป้าหมาย 

ช่วงเวลา แหล่งเงินทุน 
ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

ที่คาดหวัง 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
3. ด้านการ
ประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ-การเฝ้า
ระวัง (HIA & 
Surveillance) 

1. ประชุมหารือทวิภาคีด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zone: SEZ): ประเด็น
มลพิษทางอากาศ/อุบัตภิัยจากสารเคมี 
2. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ระดับพื้นท่ีด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (HIA for SEZ) 
3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานความ
ร่วมมือทวิภาคี นครพนม-คำม่วน ด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ประจำปี  
4. ส่งเสรมิความรอบรู้ด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ-การเฝ้าระวัง (HIA & 
Surveillance) 

 จังหวัด
นครพนม  

มีนาคม 
2022 

 
 

มิถุนายน 
2022 

 
 

สิงหาคม 
2022 

งบประมาณ
รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลสปป.ลาว 

- กรอบการดำเนินงานการประเมนิผลกระทบ
ต่อสุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(SEZ): ประเด็นมลพิษทางอากาศ/อุบัติภัย
จากสารเคม ี

- หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (HIA for SEZ) 

กองประเมินผล
กระทบต่อ
สุขภาพ 

ด้านการ
ประเมินผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม & 
HIA 

1. ประชุมหารือทวิภาคีด้านการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม (HIA) ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ): มลพิษทางอากาศ น้ำเสีย ตาม
แนวทางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดน  

 จังหวัด
หนองคาย  

สิงหาคม 
2021 

งบประมาณ
รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลสปป.ลาว 

- กรอบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
- หลักสูตรฝึกอบรมร่วมด้านอนามยั

สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์อนามัยที่ 8 
อุดรธาน ี

Air pollution 
(PM2.5) 

  บ่อแก้ว - 
เชียงราย 
ไชยบุรี - น่าน 

 งบประมาณ
รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลสปป.ลาว 

 ศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม ่
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เป้าหมาย กิจกรรม วิธีการ 
กลุ่มพื้นที่
เป้าหมาย 

ช่วงเวลา แหล่งเงินทุน 
ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 

ที่คาดหวัง 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
4. การบริหาร
จัดการการเตรียม
ความพร้อมการ 
ตอบโต้ และการ
ฟื้นฟูด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์
ฉุกเฉิน  
และภยัพิบัติ (เน้น 
COVID-19) 

1. แบ่งปันคู่มือและแนวปฏิบตัิการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณฉ์ุกเฉินด้าน
สาธารณสุข (รูปแบบไฟลด์ิจิทัล) 
2. การประชุมแลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู้ 
และร่วมหารือแนวทางความร่วมมอืเพื่อ
ยกระดับการบรหิารจดัการ การเตรียมความ
พร้อมการตอบโต้ และการฟื้นฟูดา้นอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน และภยัพิบัติ 
(ตามความพร้อมของทั้ง 2 ฝ่าย) 
3. ส่งเสรมิความรอบรู้ด้านการบรหิารจัดการ
การเตรียมความพร้อมการ ตอบโต้ และการ
ฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์
ฉุกเฉิน และภยัพิบัต ิ

 หน่วยงาน
ระดับกรม/
สำนัก/กอง ที่
เกี่ยวข้อง 
ของประเทศ
ไทย และ 
สปป. ลาว  

 งบประมาณ
รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลสปป.ลาว 

- จำนวนข้อมูลในรูปแบบดิจิทลัและ 
องค์ความรู้ การบรหิารจดัการ  
การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการ
ฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อ 
มในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ ภยัพิบตัิที่
เผยแพร่ แบ่งปัน 

- จำนวนบุคลากรและจำนวนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ความร่วมมือยกระดับการบริหาร
จัดการ การเตรียมความพร้อมการตอบโต้ 
และการฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้มใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบตัิ (ไทย และ 
สปป.ลาว) 

 

5. Water 
Sanitation and 
Hygiene 
(WASH) 

1. แลกเปลี่ยนการเยือนของฝ่าย สปป. ลาว 
มายังประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานเรื่อง WASH 
และการเฝ้าระวังในสถานบริการสขุภาพ 
2. ประเมิน WASH ในสถานบริการสุขภาพใน 
สปป. ลาว สนับสนุนโดยทีมงานฝา่ยไทย 
3. ฝึกอบรมและแบ่งปันแนวปฏิบตัิที่ดีด้าน 
WASH ในสถานบริการสุขภาพ (โดยเฉพาะการ
จัดการน้ำ) 
4. ส่งเสรมิความรอบรู้ด้าน Water Sanitation 
and Hygiene (WASH) 

 สถานบริการ
การ
สาธารณสุข
ของประเทศ
ไทย (Health 
Care 
Facilities of 
Thailand: 
HCF) 
 

กุมภาพันธ์ 
2022 

งบประมาณ
รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลสปป.ลาว 

- ข้อมูล WASH สำนัก
สุขาภิบาล
อาหารและน้ำ 

 


