
 

สรุปโครงการขับเคล่ือนการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม ไทย-มาเลเซีย 

เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ปงบประมาณ 2558 

หลักการและเหตุผล 

ป พ.ศ.2558 ประเทศไทยไดเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อาจสงผลกระทบดาน
สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีมีความสัมพันธกับสุขภาพอนามัยหรือ
อนามัยสิ่งแวดลอม เนื่องจากการเปนประชาคมอาเซียนจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และ
สังคม ในกลุมประเทศสมาชิก ผลการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเคลื่อนยายประชากรดานแรงงาน
ท่ีสะดวกยิ่งข้ึน อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพของคนไทยและสภาพแวดลอม การเจ็บปวยดวยโรคท่ีสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม อีกท้ังการเดินทางเคลื่อนยายในธุรกิจระหวางประเทศดังกลาว ทําใหประชาชนมีการใชบริการ
เดินทางในระบบขนสงระหวางประเทศ มีการซ้ือสินคา รับประทานอาหาร มีการพักผอนในโรงแรมท่ีพัก มีการ
ใชสุขาในรานอาหาร หรือท่ีสาธารณะ มีปญหาดานการจัดการสิ่งแวดลอม อีกท้ังผูมารับบริการดานสุขภาพ 
เปนแรงงานตางชาติและผูปวยตางชาติมากข้ึน จากความหลากหลายของเชื้อชาติ เกิดปญหาโรคอุบัติใหม  
โรคติดตออุบัติซํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคท่ีเกิดจากอาหารและน้ําเปนสื่อ ปญหาดังกลาว อาจสงผลตอ
ประชาชนท่ีเดินทางระหวางประเทศ ดังนั้นประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอกัน จึงจําเปนตองมีความรวมมือดาน
สาธารณสุขอยางใกลชิด โดยเฉพาะการดําเนินงานและเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหาร อีกท้ังมีการเตรียมความ
พรอมดานบุคลากร การสรางและพัฒนาเครือขายดานสุขาภิบาลอาหารเพ่ือใหมีความพรอมรับมือตอปญหา
ตางๆท่ีจะเขามาเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน  
 ดวยเหตุผลดังกลาว หนวยงานภาครัฐระหวาง 2 ประเทศ คือ ประเทศไทย โดย ศูนยอนามัยท่ี 12 
ยะลา  กรมอนามัย  และประเทศมาเลเซีย รัฐกลันตัน จึงเห็นสมควรรวมกันดําเนินการดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
ภายใตโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม ไทย-มาเลเซีย เพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน ปงบประมาณ  2558 ท้ังนี้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันดําเนินการเฝาระวัง
ดานสุขาภิบาลอาหาร และพัฒนาเครือขาย ใหมีความพรอมการพัฒนารูปแบบงานสุขาภิบาลอาหารและ
อนามัยสิ่งแวดลอม  ตลอดจนสรางความม่ันใจแกประชาชน นักธุรกิจ และนักทองเท่ียว ท่ีเดินทางเขามาใน
พ้ืนท่ีเขตติดตอชายแดน  รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ปงบประมาณ  2558 
 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางการมีสวนรวมระหวางเจาหนาท่ีสาธารณสุขและทองถ่ินในชายแดนไทย- มาเลเซีย ในการ
พัฒนาเครือขายดานสุขาภิบาลอาหารระหวาง 2 ประเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารไทย-มาเลเซีย  
3. เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนารูปแบบงานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม รองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
 
กิจกรรมการดําเนินงาน : 



1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินงานพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหารไทย-มาเลเซียสําหรับ
รานอาหาร” 

 
   2. ศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารและสวม

สาธารณะไทย-มาเลเซีย 
 
ผลการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินงานพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหารไทย-มาเลเซียสําหรับ
รานอาหาร” 

1.1 ดําเนินการเม่ือวันท่ี วันท่ี 16 – 17 กันยายน 2558  
1.2 สถานท่ีดําเนินการ หองประชุมโรงแรมตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
1.3 กําหนดการประชุม 
 

วันท่ี 16 กันยายน 2558 
08.00 น – 08.30 น  ลงทะเบียน 
08.30 น -  09.00 น  พิธีเปด 
09.00 น – 10.00 น  บรรยาย เรือ่ง “มาตรฐานอาหาร และการตรวจประเมินรานอาหารตาม 
     มาตรฐานประเทศมาเลเซีย” 
    โดย วิทยากรจากประเทศมาเลเซีย 
12.00 น - 13.00 น  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น - 17.00 น  อภิปราย “การดําเนินงานชมรมผูประกอบการรานอาหารเพ่ือใหได 

 มาตรฐานรานอาหารประเทศไทยและมาเลเซีย” 
 โดย  ประธานชมรมผูประกอบการจําหนายอาหารจังหวัดนราธิวาส 
       ประธานชมรมผูประกอบการจําหนายอาหารจังหวัดปตตานี 
       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
       ดําเนินการอภิปรายโดย นายมานะ  หะสาเมาะ ศูนยอนามัยท่ี 12  

18.00 น - 21.00 น  ฝกปฏิบัติการตรวจประเมินรานอาหาร “ประเภทรานอาหารและแผงลอย”  
    โดย  นายสะหลัน  สามะ ศูนยอนามัยท่ี 12 

 
วันท่ี 17 กันยายน 2558 
09.00 น - 12.00 น  บรรยาย เรือ่ง “ความแตกตางและความเหมือนระหวางมาตรฐาน 

 อาหารไทยและมาเลเซีย” โดย วิทยากรจากศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 
12.00 น  - 13.00 น  อภิปรายปญหาท่ัวไป / ปดการประชุม 
13.00 น – 15.30 น  ประชุมกลุม “การดําเนินงานรานอาหารเพ่ือใหไดมาตรฐานรานอาหาร 

 ประเทศไทยและมาเลเซีย” 
15.30 น - 16.00 น  อภิปรายปญหาท่ัวไป / ปดการประชุม 
 
หมายเหตุ รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มเวลา 10.30 น – 10.45 น และ 14.30 น – 14.45 น   



 
1.4 ผูเขารวมประชุมรวมท้ังสิ้น 50 คน ประกอบกดวย 

- ชมรมผูประกอบการคาอาหารจังหวัดนราธิวาส และผูประกอบการคาอาหาร  
   เขตเทศบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส                                             รวม 25 คน 
- ผูรับผิดชอบงานจากสสจ., สสอ., รพ., รพ.สต. จังหวัดนราธิวาส                  รวม  7 คน 
- ผูรับผิดชอบงานจากอปท. จังหวัดนราธิวาส รวม  5 คน 
- ผูรับผิดชอบงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย รวม  3 คน 
- ผูจัดประชุมจากศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา                                              รวม 10 คน 

          1.5 งบประมาณดําเนินการ 
                    - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(50บาทx4ม้ือx50คน)                          10,000  บาท 
                    - คาอาหารกลางวัน(250บาทx2ม้ือx50คน)                          25,000  บาท 
                    - คาอาหารเย็น(300บาทx2ม้ือx50คน)                                      15,000  บาท 
                    - คาท่ีพัก(1,200บาทx21หอง)                                                25,200  บาท 
                    - คาเบี้ยเลี้ยง (240บาทx9คน)                                           2,160  บาท 
                    - คาสมนาคุณวิทยากร                                    7,050  บาท 
                    - คาพาหนะ                                                9,760  บาท 
                      รวม                                                94,170  บาท 
 
สรุปสาระสําคัญการประชุม 
 1. เปรียบเทียบการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการจําหนายอาหารระหวาง ประเทศ
ไทย กับประเทศมาเลเซีย  
  - มาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร : มีความเหมือนกันท่ีรายละเอียดในมาตรฐานครอบคลุมประเด็น
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถานประกอบการ เชน สถานท่ี ตัวอาหาร ภาชนะ ผูสัมผัสอาหาร การจัดการขยะและ
สัตวแมลงนําโรค สวนความตางนั้น มาตรฐานของไทยมีเกณฑมาตรฐาน 15 ขอและ 12 ขอ สําหรับรานและ
แผงลอยจําหนายอาหาร และใหน้ําหนักของมาตรฐานเทาๆกันในแตละขอ สวนมาตรฐานของมาเลเซียมี 31 
ขอ แตใหน้ําหนักของแตละขอไมเทากันโดยใหความสําคัญเรื่องของอุณหภูมิเก็บอาหารและผูสัมผัสอาหาร  
  - กระบวนการดําเนินงาน : มีความแตกตางกัน โดยประเทศมาเลเซียมีการบังคับใชกฎหมาย อยาง
เขมขน มีการเปรียบเทียบปรับ หรือปดสถานประกอบการในกรณีปฏิบัติไมเปนไปตามมาตรฐาน สวนการ
ดําเนินงานของไทยมีกฎหมายรองรับและกระจายอํานาจใหทองถ่ิน ข้ึนอยูกับแตละทองถ่ินบังคับหรือไมบังคับ
ใช แตสวนใหญเนนการประสานความรวมมือ การสรางเครือขายทํางานรวมกัน โดยเฉพาะการผลักดันและ
สรางความเขมแข็งของชมรมผูประกอบการจําหนายอาหาร ซ่ึงประเทศมาเลเซียคอนขางจะขาดความรวมมือ
ลักษณะนี้ 
         2. ผลการประชุมกลุมและอภิปรายปญหาท่ัวไป เพ่ือขับเคลื่อนสถานประกอบการจําหนายอาหารใหได
มาตรฐาน 
          - ชมรมแตละอําเภอในจังหวัดนราธิวาส ควรมีการสรางความเขมแข็ง โดยเฉพาะชมรมอําเภอตามแนว
ชายแดนและอยูในเสนทางหลักท่ีจะรองรับนักทองเท่ียวหรือผูคนท่ีหลั่งไหลเขามาเม่ือเปดประชาคมอาเซียน 



         - ชมรมผูประกอบการเทศบาลสุไหงโกลก เปนตัวอยางของการรวมตัวท่ีดีมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะเปนแมแบบเรื่องการรณรงคลดใชโฟม ซ่ึงมีการขยายผลสูอําเภอใกลเคียงไดแก ตากใบ แวง และ    
สุไหงปาดี 
         - ฝายสาธารณสุขควรมีการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหรานอาหารหรือแผง
ลอยรักษามาตรฐานอยางตอเนื่อง 
         - ภาคราชการและหนวยงานทองถ่ิน เม่ือมีกิจกรรมตางๆ ท่ีตองออกรานควรใหความสําคัญแกสมาชิก
ชมรมผูประกอบการอาหารเปนอันดับแรก เพราะสามารถควบคุมสมาชิกใหรักษามาตรฐานรานหรือแผงลอยได
ดี 
        - งานมหกรรมหรือกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน ควรมีการเชิญผูประกอบการฝงประเทศ
มาเลเซียเขามารวมออกรานเพ่ือท่ีจะชวยดึงลูกคาจากมาเลเซียเขามาได ในขณะเดียวกันเม่ือมีงานฝงมาเลเซีย 
ผูประกอบการไทยก็ควรไดรับโอกาสเชนเดียวกัน 
 

ภาพกิจกรรม 

  

  
 
 กิจกรรมท่ี 2. ศึกษาดูงานและประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารและ

สวมสาธารณะไทย-มาเลเซีย 

2.1 ระยะเวลาดําเนินการและสถานท่ีดําเนินการ 

ดําเนินการระหวางวันท่ี 12-16 ตุลาคม 2558 

- ศึกษาดูงานวันท่ี 12 ตุลาคม 2558 : รานอาหารท่ีผานมาตรฐาน CFGT PLUS ณ รานทางเลือก อ.

เมือง จ.ตรัง 

- ศึกษาดูงานวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 : สุดยอดสวมในรานอาหาร ณ รานมูเทียราห อ.เมือง จ.พังงา 



- ศึกษาดูงานวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 : สุดยอดสวมในสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก ณ รพ.สต. 

โคกหลอ อ.เมือง จ.ตรัง 

- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ ไทย-ลาว/ ไทย-มาเลเซีย วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรม รอยัลพารา

ไดซ อ.กะทู จ.ภูเก็ต 

2.2  ผูเขารวมประชุมรวมท้ังส้ิน 40 คน ประกอบดวย 

 - ชมรมผูประกอบการคาอาหารในจังหวัดนราธิวาส รวม  6 คน 

 - ผูรับผิดชอบงานจากสสจ., สสอ., รพ., รพ.สต. จังหวัดนราธิวาส           รวม  5 คน 

 - ผูรับผิดชอบงานจาก อปท.ในจังหวัดนราธิวาส รวม  4 คน 

 - เจาหนาท่ีสาธารณสุข รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย รวม 14 คน 

 - ผูจัดประชุมจากศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา                  รวม 11 คน 

2.3 งบประมาณดําเนินการ 

 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(50บาทx8ม้ือx40คน)                 16,000  บาท 

 - คาอาหารกลางวัน (300บาทx4ม้ือx40คน)                                     48,000  บาท 

 - คาอาหารเย็น (350บาทx3ม้ือx40คน)                                     42,000  บาท 

 - คาท่ีพัก (850บาทx1หอง, 1,500บาทx20หอง, 1,200บาทx20หอง) 54,850  บาท 

 - คาเบี้ยเลี้ยง                                            19,200  บาท 

 - คาเชารถบัส   (15,000บาทx5วัน)                                  75,000  บาท 

 - คาพาหนะ                                             16,600  บาท 

 - คาของท่ีระลึกดูงาน                                            8,400  บาท 

 - คากระเปาเอกสาร                                          8,000  บาท 

                      รวม                                                288,050  บาท 

2.2 สรุปการศึกษาดูงานและการประชุม 

2.2.1 สรุปการศึกษาดูงาน  ณ รานอาหารทางเลือก 

-แนวคิดการดําเนินธุรกิจต้ังอยูบนพ้ืนฐานการใสใจสุขภาพของผูบริโภค ดังนั้นเมนูอาหารสวนใหญจึง

เปนเมนูดานสุขภาพและเปนเมนูพ้ืนบาน เชนขาวยํา ขนมจีน แกงเขียวหวาน เปนตน 

-วัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหารลวนไดรับการคัดสรรใหมีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปอน

สารเคมีและคํานึงถึงคุณคาดานโภชนาการ ผักบางชนิดก็ปลูกเอง เชนถ่ัวงอก 

-รานทางเลือกไมมีการใชโฟมต้ังแตเริ่มแรกของการประกอบกิจการเพราะ เห็นวามีผลกระทบตอ

สุขภาพและสรางปญหาตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชภาชนะทดแทนโฟม หรือการผูกปนโตใสอาหาร 

จนไดรับใบประกาศฯ องคกรปลอดโฟม จากกรมอนามัยในป 2558 

-รานทางเลือก มีการตอยอดการพัฒนาสถานประกอบการจากมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอรอย 

(CFGT) สู มาตรฐาน CFGT PLUS ซ่ึงมีรายละเอียดเพ่ิมเติม ในเรื่องของสวมท่ีผานมาตรฐาน HAS 



การใชชอนกลาง มีอางลางมือ การใชถุงมือหยิบจับอาหาร ใชผักปลอดสารพิษ และมีเมนูเพ่ือสุขภาพ 

นอกจากนี้ยังไดรับการรับรอง  HALAL จากสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรังดวย 

-สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาสถานประกอบการ อาหาร 

และไดมีการรับรองปายมาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอรอย รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน”  

ขอสังเกต 

-รานอาหารทางเลือกมีการจัดการดานสุขาภิบาลอาหารท่ีดีมาก มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือการ

รับรองมาตรฐาน CFGT PLUS ซ่ึงสามารถเปนตัวอยางแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และ

เครือขายในการผลักดันสถานประกอบการท่ีมีความพรอมในพ้ืนท่ี ใหมีตัวอยางราน CFGT PLUS 

เพ่ิมข้ึนตอไปได 

-คณะฯ จากรัฐกลันตัน มาเลเซีย สนใจในการพัฒนารานอาหารสูมาตรฐาน CFGT PLUS โดยเฉพาะ

ประเด็นดานการพัฒนาสวมในรานอาหาร การลดใชโฟม และเมนูชูสุขภาพ ซ่ึงไดเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานของมาเลเซีย คือมาตรฐาน A และมาตรฐาน BESS ซ่ึงตอยอดในเรื่องของการใสใจสุขภาพ

ของผูบริโภค นอกจากนี้คณะยังสนใจนวตกรรมการเพาะถ่ัวงอกดวยตัวเองของรานทางเลือกอีกดวย 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 สรุปการศึกษาดูงาน  ณ รานอาหารมูเทียราห 

สรุปประเด็นและขอสังเกต 

เปนรานอาหารขนาดกลางคอนไปทางขนาดใหญ รองรับนักทองเท่ียวสูเกาะปนหยี ผูประกอบการเห็น

โอกาสการพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหาร โดยใหความสําคัญดานการพัฒนาสวมสาธารณะในรานอาหาร

ใหสะอาดและสวยงาม สามารถเปนจุดขายใหนักทองเท่ียวได ซ่ึงคณะผูศึกษาดูงานตางชื่นชมในการ

จัดการเรื่องดังกลาวไดเปนอยางดี นับเปนอีกบทเรียนหนึ่งท่ีคณะฯ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีจากมาเลเซีย 

ไดเก็บเก่ียวเพ่ือกลับไปขับเคลื่อนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีของตนเอง ซ่ึงรานอาหารสวนใหญยังขาด

ความตระหนักการใหบริการสวมสาธารณะท่ีสรางความพึงพอใจใหลูกคาได 

2.2.3 สรุปการศึกษาดูงาน  ณ รพ.สต. โคกหลอ 

สรุปประเด็นและขอสังเกต 

  รพ.สต. โคกหลอ ไดดําเนินการพัฒนาสวมสาธารณะตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา

สวมสาธารณะไทย และโครงการดินติดดาว ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มาตั้งแตป 2552 

ไดรับการรับรองมาตรฐาน HAS เม่ือป จากนั้นเขารวมการสรรหาสุดยอดสวมแหงป จนไดรับรางวัลสุด

ยอดสวมแหงป 2558 ประเภทสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก ซ่ึงคณะของมาเลเซียสนใจซักถาม

แนวคิดของการพัฒนาจนประสบความสําเร็จ และเปนอีกตัวอยางท่ีดีท่ีฝายเจาหนาท่ีมาเลเซียจะนํา

กลับไปพัฒนาในพ้ืนท่ีของตนเองตอไป 

ภาพกิจกรรม 

 



 
 

2.2.4 สรุปการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาความ

รวมมือดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดลอม ไทย-มาเลเซีย และไทย-ลาว 

2.2.4.1 สรุปการนําเสนอผลการดําเนินงานรวมกันระหวาง ไทย-มาเลเซีย ในปงบประมาณ 2558 

มี 3 ระยะคือ 

ระยะท่ี 1 พบปะและทําประสานความสัมพันธ 

-จุดเริ่มตนของการดําเนินงานเริ่มตนเม่ือ เดือนตุลาคม 2557 โดยผูบริหารและนักวิชาการของศูนย

อนามัยท่ี 12 พรอมนักวิชาการจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ประชุมรวมกับผูบริหาร

สาธารณสุขรัฐกลันตัน ในประเด็นงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และไดขอสรุปตางมี

ความสนใจการพัฒนางานดานสุขาภิบาลอาหาร และสวมสาธารณะ 

ระยะท่ี 2 ทําความเขาใจในมาตรฐานและกระบวนการดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารและวาง

แผนการดําเนินงาน 

-ผูรับผิดชอบงานของศูนยอนามัยท่ี 12 รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ไดประชุมอยาง

ไมเปนทางการกับผูรับผิดชอบงานจาก FOOD SAFETY AND QUALITY CONTROL ของสํานักงาน

สาธารณสุขรัฐกลันตัน เม่ือเดือน มีนาคม 2558 โดยมีประเด็นสําคัญคือการเรียนรูมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารและกระบวนการดําเนินงานของท้ังสองประเทศ 

- นําเสนอ โครงการ CFGT ในเวทีการประชุม PRE BORDER HEALTH ระหวาง นราธิวาสกับรัฐ กลัน

ตัน เม่ือเดือน เมษายน 2558 เพ่ือใหผูบริหารและนักวิชาการประเทศมาเลเซียไดรับรูรายละเอียดการ

ดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารของไทย และไดรวมกันวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีนํารองของการดําเนินงาน

รวมกันในเวทีดังกลาวดวย โดยประเทศไทย เลือกพ้ืนท่ี อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส สวน

ประเทศมาเลเซียเลือกพ้ืนท่ี อําเภอปาเสมัส รัฐกลันตัน 



ระยะท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับผูปฏิบัติการ 

-ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา ไดจัดเวทีการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและเครือขายผู

ดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ในพ้ืนท่ีนํารองและพ้ืนท่ีใกลเคียง วันท่ี 15-16 มิถุนายน 2558 พรอมๆ  

กับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูมาตรฐานและกระบวนการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารของ 

มาเลเซีย ในพ้ืนท่ี อําเภอปาเสมัส รัฐกลันตัน 

-ศูนยอนามัยท่ี 12 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเครือขายผูประกอบการรานจําหนายอาหาร ในพ้ืนท่ี

จังหวัดนราธิวาส เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับความรวมมือดานสุขาภิบาลอาหาร ไทย-มาเลเซีย 

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เม่ือวันท่ี 16-17 กันยายน 2558 

-DEPARTMENT OF HEALTH KELANTAN STATE ไดพาคณะเจาหนาท่ีจาก FOOD SAFETY AND 

QUALITY CONTROL,  PASIRMAS HEALTH DISTRICT, TUMPAT HEALTH DISTRICT แ ล ะ 

TANAH MERAH HEALTH DISTRICT รวม 40 คน เข ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ ยนเรียนรู

มาตรฐานและกระบวนการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ของไทย ในพ้ืนท่ีอําเภอสุไหงโกลก เม่ือวันท่ี 

22 กันยายน 2558 ซ่ึงทางคณะฯของมาเลเซียคอนขางสนใจในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนางาน

สุขาภิบาลอาหารโดยเฉพาะเรื่องความรวมมือของชมรมผูประกอบการจําหนายอาหาร 

2.2.4.2 สรุปผลการประชุมกลุม เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2559 

- ใหมีการจัดตั้งคณะทํางานรวมกัน โดย 

*ฝายประเทศไทยประกอบดวย เจาหนาท่ีจากศูนยอนามัยท่ี 12/ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/

เทศบาลสุไหงโกลก 

*ประเทศมาเลเซีย ประกอบดวย FOOD SAFETY AND QUALITY CONTROL, PASIRMAS 

HEALTH DISTRICT, TUMPAT HEALTH DISTRICT , PASIRMAS LOCAL ADMINISTRATION 

*มีหนาท่ีในการพิจารณาเกณฑเพ่ือบูรณาการเกณฑมาตรฐานของท้ังสองประเทศ(CFGT และ 

ABC) โดยใหมีลักษณะคงไวซ่ึงมาตรฐานของแตละประเทศเปนพ้ืนฐาน และกําหนดแผนการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีนํารอง 

- ใหมีการขยายพ้ืนท่ีนํารองในการดําเนินงานพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหาร โดย ประเทศไทย ขยายสู

อําเภอตากใบ สวนประเทศมาเลเซียขยายพ้ืนท่ี สูอําเภอตุมปต  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีติดกับอําเภอตากใบ ของ

ไทย โดยใชเปนพ้ืนท่ีตัวอยางเพ่ือขยายตอไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆของจังหวัดนราธิวาส และรัฐกลันตัน

ตลอดจน รัฐอ่ืนๆท่ีติดพรมแดนไทยและจังหวัดติดชายแดนมาเลเซียอ่ืนๆ ของไทยตอไป 

- กําหนดเปาหมายสถานประกอบการจําหนายอาหารนํารองในแตพ้ืนท่ีดังนี้ 

ประเทศ พ้ืนท่ีนํารอง เปาหมายสถานประกอบการ 
ไทย อ.สุไหงโกลก 

อ.ตากใบ 
ราน 5 แหง หรือมากกวา 
ราน 3 แหง 

มาเลเซีย อ.ปาเสมัส 
อ.ตุมปต 

ราน 3 แหง/แผงลอย 2 แหง 
ราน 5 แหง 

รวม ราน 16 แหง แผงลอย 2 แหง 



- เตรียมการประชาสัมพันธ โครงการและสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการใหสาธารณชนท้ัง

สองประเทศไดรับทราบผานชองทางวิทยุ และโทรทัศนทองถ่ิน และสื่อตาง ๆ ของเทศบาล 

ภาพกิจกรรม 

 

  

  



  

  
 

  

  

  



  

 
 

สรุปโครงการ 

 ความรวมมือทางสาธารณสุขระหวางประเทศในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย มีการดําเนินงาน

อยางเปนปกติ โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินงานสี่จังหวัดของไทย และสี่รัฐของมาเลเซีย ประเด็นงาน

โดยท่ัวไปไดแก งานอนามัยแมและเด็ก การควบคุมโรค และการคุมครองผูบริโภค ศูนยอนามัยท่ี 

12 มีความพยายามเพ่ิมประเด็นงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมเปนประเด็นความรวมมือระหวาง

ประเทศ โดยเลือกประเด็นงานดานสุขาภิบาลอาหารและการพัฒนาสวมสาธารณะ และเลือก

พ้ืนท่ีชายแดน ระหวางจังหวัดนราธิวาส ของไทย และรัฐกลันตัน ของมาเลเซีย เนื่องจากมี

ความสัมพันธท่ีดีและมีบรบิทของพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน 

 การดําเนินงานเริ่มตนเม่ือปลายป 2557 โดยเริ่มท่ีการพัฒนาความสัมพันธ การเขามีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆ ของคูพ้ืนท่ีชายแดนดังกลาว เชนการประชุม pre border health การรวม

กิจกรรมปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ การเยี่ยมเยียนและสนับสนุนวัสดุกรณีน้ําทวมใหญ รวมถึงการ

ประชุมรวมกันหลายครั้ง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  ทําใหเกิด

ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากร ไทยและมาเลเซีย 



 การจัดโครงการศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ ชวยพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางเจาหนาท่ีของศูนยอนามัยท่ี 12 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและเครือขายใน

พ้ืนท่ี กับเจาหนาท่ีสาธารณสุขรัฐกลันตัน ใหมีความกาวหนาดียิ่งข้ึนและสรางความเขาใจใน

มาตรฐานและบริบทการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึน ประกอบการไดเห็นบทเรียนท่ีดีของความรวมมือ

ในการดําเนินงานพัฒนาการสุขาภิบาลอาหาร ระหวางไทย-ลาว เปนแรงกระตุนใหเกิดความ

รวมมืออยางจริงจัง โดยการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจนข้ึน มีการขยายพ้ืนท่ีนํารอง 

มีแนวทางการตั้งคณะทํางาน เพ่ือบูรณาการมาตรฐานตางๆ และกําหนดแผนการดําเนินงาน ทํา

ใหการดําเนินงานมีแบบแผนและเปนระบบมากข้ึน ซ่ึงมีความคาดหวังวา ในระยะเวลา 1 ป 

สามารถดําเนินงานใหผลผลิต เปนรูปแบบท่ีดีสามารถขยายตอพ้ืนท่ีอ่ืน ในตลอดแนวชายแดน 

ไทย-มาเลเซีย และสามารถนําเสนอเขาสูวาระปกติของการประชุม border health ระหวาง 

ไทย-มาเลเซีย ตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการดําเนินงานความรวมมือดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดลอม ระหวาง

ไทย-มาเลเซีย ในระดับพ้ืนท่ี มีกระบวนการและผลการดําเนินงานท่ีพัฒนาเปนไปอยาง

กาวหนา ซ่ึงในเรื่องมาตรฐานตางๆ หรือรูปแบบการดําเนินงานบางอยางยังเปน

มาตรฐานท่ีสรางข้ึนมาในระดับประเทศ ท้ังของไทยและมาเลเซีย  ดังนั้นควรมีการ

ประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับกรม หรือสวนกลางของท้ังสองประเทศ

ดวย เพ่ือใหผูปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีเกิดการยอมรับและสรางความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน

ตอไป 

2. ในการพัฒนาการดําเนินงานระหวางประเทศ ควรเปดโอกาสใหบุคลากรของไทยไดมี

โอกาสเขาไปศึกษาระบบงาน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเทศเพ่ือนบานใหมากข้ึน 

เพ่ือสรางความเขาใจ พัฒนาความสัมพันธ ท่ีดี  ตลอดจนสรางขวัญ กําลังใจของ

ผูปฏิบัติงาน 


