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รายงานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว  
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 14.30 น.  
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 กรมอนามัย 

------------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประธาน 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทำงาน อาคาร 7 ชั้น 5 กรมอนามัย 

2. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3. นายพศิน พิริยะหพันธุ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

4. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ     
    ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ   

5. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ์ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

6. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ   

7. นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

8. นางสาวมนสินี น้ำจันทร์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ      เลขานุการ
    ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Tele Conference  
9. นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
10. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
12. นางสาวฐิติพร ผาสอน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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13. นางสาวเกศกนก หอดขุนทด นักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการ 
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

14. นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

15. นางสาวชัญญานุช เวียงแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

16. นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

17. นางสาวฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ นายแพทย์ชำนาญการ  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

18. นางกฤษณา กาเผือก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ศูนย์อนามัยอนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

19. นายนณภัทร ธีระวรรธนะสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ศูนย์อนามัยอนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

20. นางปิยะนันท์ โพธิชัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
ศูนย์อนามัยอนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

21. นายปิยะ ปุริโส   นักโภชนาการชำนาญการ  
ศูนย์อนามัยอนามัยที่ 7 ขอนแก่น 

22. นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ศูนย์อนามัยอนามัยที่ 8 อุดรธานี 

23. นางสาวประทุม โพธิจินดา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
ศูนย์อนามัยอนามัยที่ 8 อุดรธานี 

24. นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
ศูนย์อนามัยอนามัยที่ 8 อุดรธานี 

25. นางสาวนาฏนฤมล ทองมี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
ศูนย์อนามัยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

26. นายนิสิต  อินลี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ศูนย์อนามัยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
วาระท่ี สาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 

1. เรื่อง
ประธานแจ้ง
ที่ประชุม 

1.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม 
 การประชุมในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพ่ือ (1) ติดตามการดำเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว 
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความตกลงระหว่างกรมอนามัย กับ          
กรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพของ สปป.ลาว (Department of Hygiene and Health 
Promotion of Lao PDR) (2) ทบทวน(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงาน
ความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ (3) ทบทวน(ร่าง)
แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2565 
มติที่ประชุม: รับทราบ 

2. เรื่องเพ่ือ
ทราบ 

2.1 การดำเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว ที่ผ่านมา 
2.1.1 แผนงานความร่วมมือเพื่อพัฒนาไทย-ลาว สาขาสาธารณสุข ระยะ 3 ปี (งบประมาณ 
TICA)  
 กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ รับผิดชอบ แผนงานโครงการที่ 4.1 การพัฒนา
รูปแบบการให้บริการด้านโภชนาการแบบบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Project 4.1 Model development of integrated nutrition service and community 
engagement) โดยระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 สำนักโภชนาการได้จัด “การ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการ
เด็กแรกเกิด - 5 ปี ในชุมชน สปป.ลาว” ณ ห้องอุทัย พิศลยบุตร สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
และผ่านระบบ Zoom VDO Conference เพื่อ (1) สร้างความเข้มแข็งของโครงข่ายบริการ
โภชนาการและประเมินภาวะโภชนาการในระดับโรงพยาบาลเมือง สถานีอนามัย และชุมชน 
และ (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย         
มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านโภชนาการของ สปป.ลาว เข้าร่วมอบรม จำนวน 7 คน โดยการจัด
อบรมในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จำนวน 
195,300 บาท 
มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
2.1.2 แผนความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
     ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 

- นางกฤษณา กาเผือก จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รายงานว่า ในปีงบประมาณ 
2560 กรมอนามัยจัดการดูงานที่นครหลวงเวียงจันทน์ ศูนย์อนามัยที่  1 ได้
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วาระท่ี สาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 
ติดตามไปดูงานด้านอนามัยแม่และเด็กที่นครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 1 
สัปดาห์ หลังจากนั้น ในปีเดียวกัน อธิบดีกรมอนามัยลาวได้มาดูงานที่เชียงใหม่ 
1 สัปดาห์ ที่ รพ. ส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่  

- ปีงบประมาณ 2561: การประชุมความร่วมมือด้านอนามัยแม่และเด็ก ณ แขวง
บ่อแก้ว สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 โดยมีเป้าหมายเพ่ือ       
(1) ลดอัตราการตายของมารดา และส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กใน สปป.ลาว และ 
(2) พัฒนาระบบสนับสนุนต่างๆ และตัวชี้วัด ได้แก่ (1) อัตราการตายของมารดา
ลดลง (2) อัตราการตายของทารกแรกเกิดลดลง และ (3) พัฒนาระบบอนามัยแม่
และเด็ก  

- ปีงบประมาณ 2562: การนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ความร่วมมือด้านอนามัย
แม่และเด็กไทย-ลาว ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ รพ.แขวงบ่อแก้ว รพ.เมือง
ห้วยทราย สุขศาลาห้วยทรายน้อย และสำนักงานสาธารณสุขเมือง สปป.ลาว  
เพ่ือ (1) พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ได้แก่ ANC คุณภาพ LR คุณภาพ 
WCC คุณภาพ (2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กของ รพ.แขวง รพ.เมือง สุขศาลา 
รวมถึงอสม. และผดุงครรภ์โบราณ (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และ 
(4) พัฒนาศักยภาพชุมชน โดยเฉพาะความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นใน 
การร่วมบริหารจัดการบริการสาธารณะ โดยระบบการส่งต่อ 

- ปีงบประมาณ 2563: การนิเทศติดตามการดำเนินงานความร่วมมือด้านอนามัย
แม่และเด็กไทย-ลาว ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2562 ณ แขวงบ่อแก้ว 
สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) นิเทศ ติดตามงานอนามัยแม่และเด็กใน
ประเด็นลดการตายมารดา (2) พัฒนาความร่วมมือระหว่างเมืองคู่ในด้านระบบ
การให้บริการอนามัยแม่และเด็ก (3) พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน และ     
(4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Bokeo MCH Data Base Model) ผลการ
ดำเนินการพบว่า (1) ระบบฐานข้อมูล: ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ HIS ของ
โรงพยาบาล การยืนยันตัวตนทำได้ยาก (2) ห้องฝากครรภ์ (ANC): ไม่มีจุดให้ 
สุขศึกษาโดยเฉพาะ ไม่ได้ใช้สื ่อรูปภาพ/VDO คุณแม่ตั ้งครรภ์ได้รับเพียงยา 
Obimin เพียงอย่างเดียว (3) ห้องคลอด (LR): ไม่มีถุงตวงเลือด ไม่มีเลือดสำรอง
ในโรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว ต้องเบิกจากห้องเลือดเป็นครั้งๆไป ไม่มีการเก็บ
ข้อมูลเรื ่องการตกเลือด และ (4) คลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC): ระบบวัคซีน         
ยังไม่มีการ Booster DTP ที่เด็กอายุ 1 ปีครึ่งและ 4 ปี 
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วาระท่ี สาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 
- นางกฤษณา กาเผือก จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รายงานเพิ่มเติมว่า ในปี 

2564 แขวงบ่อแก้วส่งทีมแพทย์ พยาบาล ประมาณ 12 คน มาฝึกอบรมที่ รพ. 
เชียงรายประชานุเคราะห์ ด้านสูตินรีเวช ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยที่ฝ่ายไทย
สนับสนุนการฝึกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (เป็นการสนับสนุนโดยกลไก MCH 
Board) 

   ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 
- ในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ Thai Laos 2018 โดยในแผนการดำเนินงานพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว ของเมืองคู่ เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานีกับนคร
หลวงเวียงจันทร์ ด้านการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ มุ่งเน้นการป้องกันและลด
อัตราการตายในหญิงตั ้งครรภ์ MMR และทารกแรกเกิด ผลการดำเนินการ           
คือ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านอนามัยแม่และเด็กจากประเทศไทย ไปศึกษาสถานที่         
การดำเนินงานและระบบจริงของฝั่ง สปป.ลาว จากนั้นจะคืนข้อมูลและหา
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และวางแผนให้ผู ้เชี ่ยวชาญ           
ด้านแม่และเด็กทางฝั่ง สปป.ลาวเดินทางมาไทยเพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติใน
สถานที่จริงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

- นายอธิว ัฒน์ กุลวงษ์ จากศูนย์อนามัยที่  8 อุดรธานี รายงานเพ่ิมเติมว่า            
ศ ูนย ์อนาม ัยที่  8 ได ้ไปด ูงานที่  สปป. ลาว หลังจากนั้นได้ เชิญแพทย์            
กุมารแพทย์ สูตินรีแพทย์ พยาบาลผู ้เชี่ ยวชาญ จำนวนประมาณ 30 คน               
มาฝึกอบรมที่ประเทศไทย ศึกษาดูงาน MCH Board ซึ่งมีการดำเนินงานในช่วง
ปี 2561 มีการจัดอบรมประมาณ 2 สัปดาห์ การอบรมพบว่าระบบของไทย-ลาว 
มีความแตกต่างกันมาก 

     ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ด้านการประเมิน 
ผลกระทบต่อสุขภาพ” ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนครพนม-ท่าแขก แขวงคำม่วน ระหว่าง
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ยูเฮาส์ จังหวัดนครพนม โดยมี วัตถุประสงค์           
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ในปัจจุบัน
ของทั ้งสองฝ่าย เน้นความสำคัญของการรับมือและเตรียมการเรื ่องการป้องกันและ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ คู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งของทั้งสอง
ประเทศ ผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพระหว่างเมือง
ท่าแขก แขวงคำม่วนกับจังหวัดนครพนม ซึ่งในการประชุมครั้งนั้น (1) นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ 
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ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ นำเสนอการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ของไทย (2) Dr. Bouakaew Unalom (Deputy Head of Environmental and occupational 
Health Management Division) ตั้งทีมงาน HIA จากส่วนกลาง ให้ดูแลไปถึงแขวง/เขต
ต่างๆในส่วนท้องถิ่น โดยแขวง/เขตต่างๆต้องมีการจัดทำแผน HIA ประจำปีทุกปี และมี 
National HIA Policy และ HIA Policy in SEZ โดยมีเนื ้อหากำหนดให้ทุกโครงการต้อง
จัดทำการประเมิน HIA ก่อนเริ ่มโครงการและทีมงานจะติดตามประเมินผล พร้อมให้  
License รับรองด้วย (3) นางสาวพนิตา เจริญสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ นำเสนอการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพใน SEZ ของ
ประเทศไทย (4) ดร. มารดี ศิร ิพัฒน์ หัวหน้ากลุ ่มงานอนามัยสิ ่งแวดล้อม สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำเสนอภาพรวมงานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน HIA ของจังหวัด
นครพนม และ (5) Dr. Somboun ผู้แทนแขวงคำม่วน นำเสนอ การลงทุนในพ้ืนที่ SEZ ของ
เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ส่วนมากเป็นธุรกิจป้ายโฆษณาและศูนย์การค้า 
  - นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รายงานเพิ่มเติมว่า ที่ผ่าน
มามีอุปสรรคเรื่องโควิด มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน และมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ               
จึงขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานไทย-ลาว ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 8 
และในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2565) ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการ
ดำเนินงาน กิจกรรมที่ตั้งไว้ในแผนช่วงสิงหาคม 2564 ได้แก่ “ประชุมหารือทวิภาคีด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (HIA) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ): มลพิษทางอากาศ  
น้ำเสีย ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดน” จึงไม่ได้มีการดำเนินการตาม
กำหนดการ 
 - ในปีงบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงานอื่นๆ ไม่ได้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 
เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน  
มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
2.2 แผนความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ที่จะดำเนินการต่อไป 
  ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
  - นางกฤษณา กาเผือก จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รายงานว่า 
 (1) คณะทำงานจาก สปป. ลาว ได้ประสานขอศึกษาดูงานที่สาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565 สถานะ ณ ตอนนี้ อยู่ระหว่างการร่าง
ตารางการดูงาน และได้เช็คตารางเที่ยวบิน อุดร-เวียงจันทน์ให้ทาง สปป.ลาว แล้ว และได้
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เข้าพบหารือ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เบื้องต้น เกี่ยวกับโครงการเรียบร้อยแล้ว และนำ
เรียนท่านสสจ.เชียงรายทราบเบื้องต้นแล้ว โดยท่านจะให้ศูนย์อนามัยที่ 1 เข้าร่วมประชุมกับ
ทางทีมสาธารณสุขชายแดนในเดือนสิงหาคม 2565 ขั ้นตอนต่อไป มีแผนจะจัดทำร่าง
คณะทำงานในพ้ืนที ่ 
 (2) ได้นำส่งแผนต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566: โครงการพัฒนาความร่วมมือ         
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายแดนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 เขตสุขภาพที่ 1 (1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ขับเคลื่อน
แผนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กระยะสั้นและระยะยาวด้านอนามัยแม่และเด็กไทย-ลาว 
เขตสุขภาพที่ 1 (2) พัฒนากลไกการทำงานในระดับพื ้นที ่ของทั ้งสองประเทศให้ได้ตาม
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 1 และ (3) เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัย
แม่และเด็กไทย-ลาว เขตสุขภาพที่ 1 
 นอกจากนี้ยังมีแผนความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแผนดำเนินการ
ร่วมกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เรื ่องหมอกควันข้ามแดน โมเดลห้องปลอดฝุ่น 
ติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น และมีแผนจะขยายผลเพ่ือดำเนินการความร่วมมือกับ สปป. ลาวต่อไป 
 (3) ได้รับทุนจาก กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (MLC Special Fund) ประจำปี 
2565 ในหัวข้อ Improving Maternal and Child Health System in Remote Area and 
Bordering Thailand-Lao PDR จำนวน 46,200 US$ 
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น      
  - ได้นำส่งแผนต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566: โครงการพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพแม่และเด็กมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก, โภชนาการในเด็ก และ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (2) เพื่อให้บุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถสื่อสารสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กแก่ผู้รับบริการสถานบริการสาธารณสุข สปป.ลาว 
และ (3) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านงานสร้างภูมิคุ้มกันและโรงเรียนพ่อแม่ 
 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 
  - ได้นำส่งแผนต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566: โครงการพัฒนาความร่วมมือด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานความร่วมมือไทย-ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็กตามแผนฯ (2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน (3) เพื่อพัฒนาสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
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การให้บริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และ (4) เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังมารดา
และทารกเสียชีวิต 
มติที่ประชุม: รับทราบ 

3. เรื่องเพ่ือ
พิจารณา 

3.1 การทบทวน(ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานความร่วมมือไทย -
ลาว ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - (ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานความร่วมมือไทย -ลาว 
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะทำงาน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
 - ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขอเพ่ิมชื่อ นายภีมภูริ ปัทมธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
 - ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น สอบถามว่าควรเพิ่มชื่อผู้แทนที่รับผิดชอบงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยหรือไม่ เพราะในร่างคำสั่งปัจจุบันเป็นผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก 2 คน  
 - นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า จากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ความเหน็ว่า
ควรเพิ่มชื่อผู้แทนที่รับผิดชอบงานทั้ง 2 ด้าน เพ่ือให้ครอบคลุมการดำเนินงาน 
มติที่ประชุม: รับทราบและบางหน่วยงานจะส่งรายชื่อผู้แทนเพิ่มเติม 
 
3.2 การทบทวน(ร่าง)แผนปฏิบัต ิการความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ปี 2565 

ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
 - แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย ได้แก่ (1) ลดอัตรา
การตายของมารดา และส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ผ่านโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน              
(2) พัฒนาระบบสนับสนุนต่างๆ และ (3) การสื่อสารสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 
 - นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์ จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี รายงานว่าตอนนี้ทางศูนย์ฯ ได้
มีการประกาศใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลอนามัยแม่และเด็กแล้ว  

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ได้แก่                  
(1) ความปลอดภัยของอาหาร / การสุขาภิบาล (2) GREEN & CLEAN Hospital (3) ด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ-การเฝ้าระวัง (HIA & Surveillance) (4) ด้านการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม & HIA รวมถึง Air Pollution (PM2.5) (5) การเตรียมความพร้อม
ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสถานการณ์ สาธารณภัยและภัยสุขภาพ  และ             
(6) Water Sanitation and Hygiene (WASH) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
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 - เป้าหมายที่ 1 ความปลอดภัยของอาหาร / การสุขาภิบาล 
  - นายนณภัทร ธีระวรรธนะสิริ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งความ
ประสงค์ว่าต้องการเรียนรู้โมเดลด้านสุขาภิบาลจากศูนย์อนามัยที่ 8 และเสนอให้ร่วมกัน
พัฒนาโมเดลใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และมาตรฐานปัจจุบัน 
  - นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี แจ้งว่า ศูนย์ฯ เคย
ทำมาตรฐานสุขาภิบาล 15 ข้อ และทางศูนย์ฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว 
  - นายนณภัทร ธีระวรรธนะสิริ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สอบถาม
ประเด็นเรื่องโรงไฟฟ้าหงสา  
  - นางสาวปิ ่นอนงค์ เครือซ้า จากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ          
ให้ข้อมูลว่า กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ทำโครงการนี้ร่วมกับ สปป. ลาว โดยใช้
งบประมาณ ADB และทราบว่าโครงการนี้ได้จบไปแล้ว แต่ช่วงที่ดำเนินการจบเป็นช่วงที่เกิด
โควิดพอดี ทำให้ไม่ได้สานต่อการดำเนินงาน 
  - นางสาววรวรรณ พงษ์ประเสริฐ จากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือเรื่องโรงไฟฟ้าหงสา เป็นการดำเนินงานเรื่องมลพิษอากาศ 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ หากศูนย์อนามัยที่ 1 สนใจ จะประสานไปอย่างไม่เป็น
ทางการอีกครั้ง 
 - เป้าหมายที่ 2 GREEN & CLEAN Hospital 
  - ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สอบถามเรื่องการแลกเปลี่ยนการเยือน ศึกษาดูงาน 
  - นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าปกติ
แล้ว สำนักสามารถสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผ่านระบบออนไลน์ได้ แต่ถ้ามีการเดินทาง 
สปป. ลาว อาจจะต้องเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
  - นางสาวปิ ่นอนงค์ เครือซ้า จากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ           
ให้ข้อมูลว่า ตาม minutes of meeting จากการประชุมไทย-ลาวที ่หนองคาย ในเรื ่อง 
Funding ระบุว่าแต่ละประเทศรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในประเทศของตัวเอง เช่น             
ค่าเดินทางจากไทยไปลาว ฝ่ายไทยอาจจะออกเอง แต่ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่ลาว ฝ่ายลาว
จะเป็นคนออก ทั้งนี้ จะมีการตกลงกันระหว่างไทย-ลาว ก่อนการจัดกิจกรรมแต่ละรายการ 
 - เป้าหมายที่ 4 ด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม & HIA รวมถึง Air 
Pollution (PM2.5) 
  - นายนณภัทร ธีระวรรธนะสิริ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งเกี่ยวกับ
ระบบเฝ้าระวังฝุ ่นควันของคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื ่องวัดฝุ ่นควัน          
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ซึ่งสามารถสนับสนุนความร่วมมือไทย-ลาวได้ (กรมได้ประโยชน์เรื่องการดำเนินงานฝุ่นควัน 
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประโยชน์ในการขยายผลการดำเนินงาน) 
 - เป้าหมายที่ 5 การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับ
สถานการณ์ สาธารณภัยและภัยสุขภาพ  
  - นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม แจ้งเกี่ยวกับการ
จัดหลักสูตรออนไลน์ 
  - นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สอบถามถึงความ
เป็นไปได้เกี่ยวกับการเชื่อมโยง บูรณาการข้อมูลความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์
อนามัยที่ 8 กับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานส่วนกลาง (ขอให้รวมเป็นกิจกรรม
เดียวกันได้หรือไม่) 
 - เป้าหมายที่ 6 Water Sanitation and Hygiene (WASH) 
  - นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ขอให้ช่วยระบุว่า
กิจกรรมใดบ้างที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำจะดำเนินการหน่วยงานเดียว กิจกรรมใดบ้าง
ที่ศูนย์อนามัยที่ 8 จะดำเนินการหรือดำเนินการร่วมกัน 
  - นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า จากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งว่า
กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่หน่วยงานวิชาการเห็นว่าเหมาะสม หรือมีความพร้อม 
มติที่ประชุม: รับทราบและเห็นชอบให้ตัดกิจกรรม Health Literacy ออกจากเป้าหมายทั้ง 6 

4. เรื่องอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

4.1 รายชื่อผู้ประสานงาน  
 จากข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค. 65 มีรายชื่อผู้ประสานงานจาก 11 หน่วยงาน (17 คน) 
ทั้งนี้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศขอความกรุณาแต่ละหน่วยแจ้งข้อมูลชื่อผู้ประสานงาน
และตำแหน่งเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือจัดทำเป็นข้อมูลผู้ประสานงานฝั่งไทย ให้กับทาง สปป.ลาว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 
มติที่ประชุม: รับทราบ 
 
4.2 กลุ่ม Line “DOH Thai-Laos”  
 - นายอธิวัฒน์ กุลวงษ์ จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เสนอให้ตั้ง Line กลุ่มสำหรับ
ประสานงาน  
 - ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างกลุ่ม Line คือ DOH Thai-Laos สามารถ
เข้าร่วมกลุ่ม ได้ที่ https://line.me/ti/g/pFPTWqbjza หรือสแกน QR code 
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มติที่ประชุม: รับทราบ  
 
4.3 การศึกษาดูงาน 
 - นางกฤษณา กาเผือก จากศูนย์อนามัยที ่ 1 เชียงใหม่ สอบถามว่าหน่วยงาน
ส่วนกลางจะเดินทางไปร่วมการดูงานที่เชียงใหม่-ลำพูน ของคณะดูงานจาก สปป.ลาว ใน
เดือนตุลาคม 2565 ด้วยหรือไม่ 
 - นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า จากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตอบว่าถ้า
หน่วยงานส่วนกลางไปร่วมการดูงานด้วยก็จะเป็นโอกาสทีด่ีในการขยายความร่วมมือ แต่ต้อง
พิจารณาเรื่องงบประมาณ 
มติที่ประชุม: รับทราบ  
 
4.4 สิ่งที่จะดำเนินการต่อ 
 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ จะรวบรวมและสรุป (ร่าง)แผนปฏิบัติการฯ 
ปีงบประมาณ 2566 และแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งให้กรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ
ของ สปป. ลาว พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนรายชื่อผู้ประสานงาน
ของกรมอนามัย ทั้ง 2 ประเทศ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานกันในอนาคต  
มติที่ประชุม: รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา 14.30 น.  
 
 
 
 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม: นางสาวมนสินี น้ำจันทร์  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม: นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ   
เอกสารประกอบการประชุม 
https://bit.ly/3aOlgau 


