
บทบันทึกการประชุม 

การวางแผนดําเนินความรวมมือในการตรวจประเมินดานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

โครงการความรวมมือเครือขายอาหารปลอดภัยอาเซียน (ไทย-ลาว) 

ในวันท่ี 10-11 มีนาคม 2557  

ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน ราชอาณาจักรไทย 

 

 1.อางถึงบทบันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินงานความรวมมือเครือขายอาหารปลอดภัย 

ระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทยและแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอางถึงสรุปการประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเครือขาย

อาหารปลอดภัย ภายหลังการลงนามความรวมมือในระหวางวันท่ี 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม

หนองคายแกรนดพาราไดซ จังหวัดหนองคาย          เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานจึงไดจัดให      

มีการประชุมวางแผนดําเนินความรวมมือในการตรวจประเมินดานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา โครงการเครือขาย

อาหารปลอดภัยข้ึนในวันนี ้  

 2.การประชุมวางแผนการดําเนินความรวมมือในการตรวจประเมินดานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

โครงการความรวมมืออาหารปลอดภัยอาเซียน (ไทย-ลาว) ไดจัดข้ึนในวันท่ี 10-11 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม

เจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดแนวทาง           

การดําเนินงานความรวมมือในการตรวจประเมินดานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา รวมกันระหวางจังหวัด

หนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน โดยการสนับสนุนของศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน กรมอนามัย 

 3. หัวหนาคณะผูแทนจังหวัดหนองคาย นําโดย นายราเชนทร พิเชฐพันธุ รองนายแพทยสาธารณสุข

จังหวัดหนองคาย  

 4. หัวหนาคณะผูแทนนครหลวงเวียงจันทน นําโดย ดร.พอนปะเสิด อุนาพม รองหัวหนาแผนก

สาธารณสขุนครหลวงเวียงจันทน 

 5. หัวหนาคณะผูแทนศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน นําโดย นายชัยพร พรหมสิงห ผูอํานวยการศูนย

อนามัยท่ี 6 ขอนแกน 

 6. ท่ีประชุมไดมีการปรึกษาหารือวางแผนการดําเนินงานในการตรวจประเมินดานสุขาภิบาลอาหาร

และน้ํา โครงการความรวมมืออาหารปลอดภัยอาเซียน (ไทย-ลาว) รวมกัน เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเกิด 

ประสิทธิภาพ ท้ังสามฝายจึงไดเห็นชอบและไดมีมติในท่ีประชุมดังนี้ 



6.1 การจัดประชุมวิชาการและมหกรรมถนนอาหารปลอดภัยไทย-ลาว จะดําเนินการประมาณ

เดือนสิงหาคม 2557 มีระยะการจัดประชุม 2 วัน  ผูเขารวมประชุม 100-200 คน โดยมี

รูปแบบกิจกรรม ประกอบดวย ชวงกลางวันจะเปนการประชุมวิชาการ     มอบโล ใหแก 

รานอาหาร ตลาด และโรงแรมท่ีพัฒนาผานเกณฑการรับรองมาตรฐาน ในสองพ้ืนท่ีเปาหมาย 

คือ พ้ืนท่ีชายแดนในรัศมี 400 เมตรของดานพรมแดนและพ้ืนท่ีเขตเมืองของท้ังสองฝาย มี

การนําเสนอผลงานวิชาการนวตกรรมของท้ังสองประเทศ ชวงเย็นเปนการจัดมหกรรม    

ถนนอาหารปลอดภัย (Food Safety Street)   

6.2 ใหแตละฝายไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานอาหารปลอดภัยไทย ลาว ของท้ังสาม

ฝายภายใตชื่อ “ความรวมมือดานอาหารปลอดภัยชายแดน ไทย-ลาว (หนองคาย นคร

หลวงเวียงจันทน โดยการสนับสนุนของศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน กรมอนามัย) Food 

safety collaboration Thai Laos border (Nongkhai Vientiane supported by 

Health promotion center region 6 Khonkaen Department of Health)”  โดย

ใชอักษรยอวา FSC Thai-Laos และเพ่ือใหมีความสอดคลองในการดําเนินงานรวมกัน ท่ี

ประชุม      ไดมีมติกําหนดรายละเอียดของคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวย 3 ฝาย คือ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน ศูนยอนามัย

ท่ี 6 ขอนแกน  โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการฝายตางๆ และบทบาทหนาท่ีดังตอไปนี้  

6.2.1 คณะกรรมการอํานวยการ ฝายละ 4 คน มีบทบาทหนาท่ี กําหนดนโยบาย 

แตงตั้งคณะกรรมการ ใหการสนับสนุน ใหคําแนะนํา ควบคุม กํากับติดตาม

ผลการดําเนินงานของกรรมการแตละฝายและสวนท่ีเก่ียวของ 

6.2.2 คณะกรรมการวิชาการ ฝายละ 4 คน มีบทบาทหนาท่ี รวบรวมงานวิชาการ 

การศึกษาวิจัย จัดทําเอกสารวิชาการและฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และผูประกอบการท่ีเก่ียวของ 

6.2.3 คณะกรรมการตรวจประเมิน ฝายละ 4 คน มีบทบาทหนาท่ี ในการกําหนด

เกณฑการประเมิน ตรวจประเมินแนะนํา ตัดสินผลการประเมินและสรุปผล 

6.2.4 คณะกรรมการมหกรรมถนนอาหารปลอดภัย ฝายละ 4 คน มีบทบาท

หนาท่ี จัดมหกรรมถนนอาหารปลอดภัย รวบรวมรานอาหาร ตลาด 

โรงแรมของท้ังสองฝาย พรอมผลักดันใหเกิดเครือขาย  

6.2.5 คณะกรรมการประชาสัมพันธ ฝายละ 4 คน มีบทบาทหนาท่ี รวบรวม

ขอมูลท่ีเก่ียวของและเผยแพรสื่อสารท้ังภายในและระหวางประเทศ     

เปนตัวกลางในการประสานงานติดตอระหวางสามฝายดวยระบบ        

การสื่อสารท่ีมีคุณภาพ 

โดยในการประชุมทุกครั้งศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน กรมอนามัยรับหนาท่ีเปนเลขานุการ 

และขอใหแตละฝายสงรายชื่อเจาหนาท่ีรวมเปนผูชวยเลขานุการ ท้ังนีข้อใหแตละฝายดําเนินการเสนอ



ผูบังคับบัญชาในแตละฝายเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานท้ัง 5 คณะใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง

เดือนนับจากนี้ 

6.3 ท่ีประชุมไดมีการทบทวนรายชื่อผูประสานงานความรวมมือเครือขายอาหารปลอดภัยไทย 

ลาว โดยมีผูประสานงานของท้ังสามฝาย ดังรายชื่อตอไปนี้  

6.3.1 แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทร ไดแก ดร.สมจีน สิงหาลาด หัวหนา

แขนงอาหารและยา แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน ดร.วอนสี    

อุดทะจัก หัวหนาหองการ แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน       

ทานนางสุบัน บุนยะวง นักวิชาการสิ่งแวดลอม แผนกสาธารณสุขนครหลวง

เวี ย งจั น ท น  ท าน น างม ะ นี วั น  ขุ น บั ว ล ม  เล ข านุ ก า รห อ งก า ร               

แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน 

6.3.2 ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน กรมอนามัย ไดแก นางสาวจริยา อินทรรัศมี 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ นางวาทินี แจมใส นักวิชาการ

สาธารณสุขชํานาญการ   นายสุวิศิษฎ ชางทอง นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ นางสาววาสนา คณะวาป นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

6.3.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นายบัน ยีรัมย รองนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นางศรีอําพร จันทรแสง นักวิชาการ

สาธารณสุขชํานาญการพิ เศษ   นายไชยวุฒิ  ชัยชมภู  นักวิชาการ

สาธารณสุขชํานาญการ นายฑภณ เตียวศิริชัยสกุล นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ 

บทบันทึกการประชุม การวางแผนดําเนินความรวมมือในการตรวจประเมินดานสุขาภิบาล

อาหารและน้ํา ไดดําเนินรวมกันระหวาง แผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน และสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยการสนับสนุนของศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน กรมอนามัย           

ณ โรงแรมเจริญธานี  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน วันท่ี สิบเอ็ด  เดือนมีนาคม  พุทธศักราช       

สองพันหารอยหาสิบเจ็ด ตรงกับคริสตศักราชสองพันสิบสี่ คูกันเปนสองฉบับ ท้ังภาษาไทยและ   

ภาษาลาว ท้ังสองภาษามีคุณคาเทาเทียมกัน 

 

 

     หัวหนาคณะผูแทนจังหวัดหนองคาย              หัวหนาคณะผูแทนแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน 

 

(นายราเชนทร พิเชฐพันธุ)                                    (ดร.พอนปะเสิด อุนาพม) 



รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย             รองหัวหนาแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน 

 

หัวหนาคณะผูจัดการประชุม 

 

(นายชัยพร พรหมสิงห) 

ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน กรมอนามัย 

 

 


