(ราง) แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติดานสาธารณสุขชายแดน ระยะ ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
********************************************************************
• สถานการณ
งานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน มีความครอบคลุมภารกิจดานสาธารณสุขที่หลากหลายในพื้นที่ชายแดน ๓๑ จังหวัด ทั้งดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ดานสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพ ประกอบกับปญหาสาธารณสุขชายแดนมีความซับซอนและ
ละเอี ยดออนเชื่ อมโยงกับ ปจ จัย หลายดานทั้งดานความหลากหลายของเชื้อชาติ เผาพัน ธุ ความเชื่อวัฒ นธรรม และขนบธรรมเนีย มประเพณี ซึ่งพื้นที่ช ายแดนเปน
ชองทางเขา - ออกประเทศ มีการเคลื่อนยายของประชากรในแตละวันเปนจํานวนมาก โดยดูจากขอมูลสถิติการเดินทางเขา - ออกราชอาณาจักรของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ซึ่งมีสถิติการเดินทางเขา – ออกราชอาณาจักรโดยใชบัตรผานแดน (BORDER PASS) ของคนตางดาว ๔ สัญชาติ ไดแก เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ยอนหลังสามป
ไดแก เดือน มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๘ มีจํานวนคนเดินทางเขาประเทศ 6,567,539 คน และเดินทางออกนอกประเทศ 6,305,034 คน ตกคางอยูในประเทศ 262,505 คน
เดือน มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙ มีจํานวนคนเดินทางเขาประเทศ 7,152,736 คน และเดินทางออกนอกประเทศ 6,877,680 คน ตกคางอยูในประเทศ 275,056 คน
และเดือน มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ มีจํานวนคนเดินทางเขาประเทศ 8,022,723 คน และเดินทางออกนอกประเทศ 7,621,143 คน ตกคางอยูในประเทศ 401,580 คน
จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นแนวโนมการเดินทางเขาประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและคนตกคางก็เพิ่มสูงขึ้น
อีกทั้ง การเคลื่อนยายประชากรขามพรมเเดนอยางตอเนื่องของพื้นที่ดังกลาวทําใหเกิดปญหาการแพรระบาดโรคติดตอชายแดนที่สําคัญ เชน มาลาเรีย วัณโรค
โรคเอดส โรคที่ติดตอจากสัตวสูคน และโรคที่ตองปองกันดวยวัคซีน เชน โรคคอตีบ โรคพิษสุนัขบา เปนตน โดยรายงานการเฝาระวังโรคในชาวตางชาติ (Report of
Diseases Surveillance in Foreigners) ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานผูปวยตางชาติจาก ๗๒ จังหวัด รวม ๔๐,๔๕๐ ราย ซึ่งสวนใหญเปนผูใช
แรงงานและครอบครัว รอยละ ๗๑.๐๑ รองลงมา เปนนักทองเที่ยว รอยละ ๒๐.๐๘ สวนชาวตางชาติจากประเทศเพื่อนบานที่ เขามารับการรักษาในประเทศ รวมทั้งที่อยู
ในศูนยพักพิงชั่วคราว รอยละ ๗.๙๔ โดยโรคที่มีรายงานผูปวยสูงสุด ๕ อันดับแรก ไดแก อุจจาระรวง รอยละ ๔๑.๖๒ ไขไมทราบสาเหตุรอยละ ๑๙.๑๖ ปอดอักเสบ
รอยละ ๘.๘๓ ไขหวัดใหญ รอยละ ๕.๗๙ และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รอยละ ๕.๒๗ โรคที่มีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา ๕ อันดับแรก ไดแก ไขหวัดใหญ มือ
เทา ปาก ไขสมองอักเสบ หัด และตับอักเสบ สวนโรคมาลาเรีย ไขเลือดออก และปอดอักเสบ มีจํานวนผูปวยลดลง โรคที่มีรายงานผูปวยเสียชีวิตรวม ๘ โรค ไดแก โรคพิษ
สุนัขบา อัตราปวยตาย รอยละ ๑๐๐.๐๐ คอตีบ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ไขสมองอักเสบ รอยละ ๕.๘๘ เลปโตสไปโรสิสรอยละ ๒.๗๐ เยื้อหุมสมองอักเสบ รอยละ ๑.๔๙
สครับไทฟส รอยละ ๐.๔๒ ปอดอักเสบ รอยละ ๐.๒๕ และอุจจาระรวง รอยละ ๐.๐๑ โดยโรคที่มีอัตราปวยและอัตราตายเพิ่มขึ้น ไดแก โรคเยื้อหุมสมองอักเสบ ไขสมอง
อักเสบ พิษสุนัขบา และหัด

โดยปญหาสุขภาวะอนามั ยของจังหวั ดพื้นที่ชายแดนขางตนนั้ น สงผลให มีจํานวนผูป วยและคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่รัฐตองแบกรับเป นจํานวนมาก
ซึ่งดูจากขอมูลจํานวนและคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวยตางชาติยอนหลัง ๕ ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ในระดับประเทศพบวา มีจํานวน
ผูปวยตางชาติที่เขารับบริการเฉลี่ย ๓,๖๖๒,๕๖๑ ครั้ง/ป และมีแนวโนมสูงขึ้น มีคาใชจายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย ๔,๖๓๓.๒๓ ลานบาท/ป ซึ่งเปนคาใชจายที่เรียกเก็บ
ไมไดเฉลี่ย ๒,๖๘๐.๐๔ ลานบาท/ป
เมื่อพิจารณาในพื้น ที่ชายแดน ๓๑ จั งหวัด พบวา มีจํานวนผูปว ยตางชาติที่เขารับ บริการ ๑,๘๔๘,๗๔๕ ครั้ง/ปและมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งคิ ดเปนคาใชจายใน
การรักษาพยาบาลเฉลี่ย ๒,๕๕๙.๕๓ ลานบาท/ป ซึ่งเปนเงินที่เรียกเก็บไมได ๑,๕๐๗.๑๐ ลานบาท/ป
ดังนั้น การพัฒนาและบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดน ซึ่งประกอบดวย การพัฒนารูปแบบ/กลไกการทํางานสาธารณสุขชายแดน การพัฒนาศักยภาพเละ
กลไกความร วมมื อระหว า งประเทศดานระบบปองกั นควบคุ มสุ ขภาวะอนามั ย ในพื้น ที่ ช ายแดน การจัดระบบใหบ ริการสุขภาพชายแดน และการคุมครองผูบ ริโ ภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพชายแดน ใหมีกรอบแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ชายแดน มีความคลองตัวในการตอบสนองตอประเด็นปญหา
ดานสุขภาวะอนามัย และสงเสริมการมี สวนรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งจะชวยใหการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ การสงเสริม
สุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพชายแดน ของหนวยงานสาธารณสุขสองฝงแดนมีความเขมแข็งและประมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหประชาชนปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
• เปาประสงค
งานสาธารณสุขชายแดนมีการพัฒนาในประเด็นสําคัญ ๓ เรื่อง ดังนี้
๑) การพัฒนารูปแบบ/กลไกการทํางานสาธารณสุขชายแดน
- เพื่อใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดน มีกลุมงานชายแดนที่ชัดเจนเพื่อเปนหนวยงานที่จัดทํายุทธศาสตรดานสุขภาพและการประสานงานสาธารณสุขใน
พื้นที่ชายแดน
- เพื่อให มีการจัด ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวชายแดในระดับจั งหวัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสาธารณสุขชายแดนรวมถึ งการกํากับ ดูแล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขนํารองในพื้นที่จังหวัดชายแดน ไดแก ตาก นาน ระนอง และสระแกว
- จัดตั้งกองทุนสุขภาพเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพปองกันโรคและเกิดการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- เพื่อผลักดันการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนสูวาระการดําเนินงานของ พชอ.
๒) การพัฒนาศักยภาพเละกลไกความรวมมือระหวางประเทศดานระบบปองกันควบคุมสุขภาวะอนามัยในพื้นที่ชายแดน
- เพื่อใหหนวยงานสาธารณสุขสองฝงชายแดนมีความรวมมือดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพรวมกับจังหวัดชายแดนคูขนาน (Twin City)

- เพื่อใหความรู/ทักษะในการดูแลผูปวยฉุกเฉิน การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค การดูแลดานสุขภาพจิต การสงตอผูปวย และดานอาหารปลอดภัยกับผูปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนคูขนาน (Twin City)
- จัดระบบใหบริการสุขภาพชายแดนเพื่อใหประชากรที่อาศัยอยูตามพื้นที่ชายแดนและตะเข็บชายแดนสามารถเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขได
๓) การคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพชายแดน
- เพื่อใหระบบการควบคุม กํากับดูแล และสงเสริมผลิตภัณฑสุขภาพไดมาตรฐานและเอื้อตอการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานมาตรฐานการนําเขาผลิตภัณฑดานสุขภาพและมีความสามารถในการแขงขัน

(ราง)แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ดานสาธารณสุขชายแดน ระยะ ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
เปาประสงคที่ ๑ : การพัฒนารูปแบบ/กลไกการทํางานสาธารณสุขชายแดน (๒ โครงการ/๓ กิจกรรม/๒ ตัวชี่วัด)
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑ โครงการปรับกลไก
คณะทํางาน
กิจกรรมที่ ๑ ปรับโครงสราง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ใหมีกลุมงานชายแดนที่
ชัดเจน
กิจกรรมที่ ๒ จัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนว ชายแดน
แนวทางการดําเนินงาน
- ศึกษา รวบรวม และ
วิเคราะหรูปแบบการจัด
โครงสรางสํานักงาน
สาธารณสุขชายแดนระดับ
จังหวัด และเสนอรูปแบบการ
จัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวชายแดนระดับจังหวัดที่
เหมาะสม
- กําหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการและลักษณะภารกิจ

๑) เพื่อเปนหนวยงานที่
จัดทํายุทธศาสตรดาน
สุขภาพในพื้นที่ชายแดน
๒) เพื่อเปนหนวยงานที่
ดําเนินการประสานงาน
สาธารณสุขในพื้นที่
ชายแดน
๓) เพื่อเปนหนวยงานที่
กํากับ ดูแล ประเมินผล
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่
ชายแดน
๔) เพื่อเปนหนวยงานที่
ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

เปาหมาย
(เปาประสงค)
พื้นที่จังหวัดตาม
เกณฑการพิจารณา
คัดเลือกพื้นที่ จํานวน
๔ จังหวัด ไดแก ตาก
นาน สระแกว และ
ระนอง

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน-สิ้นสุด
ในพื้นทีน่ ํารอง ครอบคลุม 3 ป
(2562-2564)
4 จังหวัด ไดแก ตาก,
นาน, สระแกว, ระนอง มี
หนวยงานภายใต
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดที่ชัดเจนและมี
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนว
ชายแดน
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ประมาณการ)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ. (กองยุทธศาสตร
และแผนงาน
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด)

หนวยงาน
รับผิดชอบรวม
มท.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๒.โครงการจัดตั้งกองทุนสุขภาพ
กิจกรรมที่ ๑ จัดตั้งกองทุน
สุขภาพ
Phase ๑ การขายบัตรประกัน
สุขภาพขามแดน
Phase ๒ กองทุนเพื่อการพัฒนา
ชายแดน
แนวทางการดําเนินงาน
- กําหนดสถานพยาบาลในพื้นที่
ชายแดนทีม่ ีภารกิจ
ในการใหบริการแกผูปวยขาม
แดนที่ไมมสี ิทธิประกันสุขภาพ
- ศึกษาและพัฒนารูปแบบบัตร
สุขภาพสําหรับคนขามแดนที่
เหมาะสม ทั้งดานสิทธิประโยชน
และเบี้ยประกัน
- จัดทําระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขรองรับให
สถานพยาบาลที่กําหนดสามารถ
ขายบัตรประกันแกบุคคลที่
อาศัยอยูในพื้นที่ชายแดนของ
ประเทศเพื่อนบานได (เชน กรณี
ชนกลุมนอย,ประชากรเพื่อน
บานที่มารับบริการ)
- ติดตามและรวบรวมขอมูล
รายไดจากการขายบัตรสุขภาพ
และคาใชจา ยจากการเขารับ
บริการเพื่อประเมินภาระทาง
การเงินของสถานพยาบาล

๑. เพื่อลดภาระการเงิน
ของสถานพยาบาลที่
ตั้งอยูในพื้นที่ชายแดน
๒. เพื่อใหผูปวยขาม
แดนสามารถเขาถึง
ระบบบริการสาธารณสุข
ได

เปาหมาย
(เปาประสงค)

ตัวชี้วัด

1. ประชากรที่ที่อาศัย สถานการณทางการเงิน
ของสถานพยาบาลขึ้น
อยูในพื้นที่ชายแดน
ของประเทศเพื่อน
บานและไมมสี ิทธิ
ประกันสุขภาพ
2. สถานพยาบาลนํา
รองในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน ไดแก ตาก
ระนอง นาน สระแกว
(คัดเลือกเฉพาะ
สถานพยาบาลที่ตอง
ใหบริการผูปวยขาม
แดนเปนจํานวนมาก
และมี ความ
จําเปนตองขายบัตร
สุขภาพ)

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน-สิ้นสุด
๓ ป (๒๕๖๒-๒๕๖๔)

งบประมาณ
(ประมาณการ)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.(กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ
- กองยุทธศาสตร
และแผนงาน กอง
กฎหมาย)

หนวยงาน
รับผิดชอบรวม
-รง
-มท

(ราง)แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ดานสาธารณสุขชายแดน ระยะ ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
เปาประสงคที่ ๒ : การพัฒนาศักยภาพเละกลไกความรวมมือระหวางประเทศดานระบบปองกันควบคุมสุขภาวะอนามัยในพื้นที่ชายแดน (๔ โครงการ/๔ กิจกรรม/๕ ตัวชี่วัด)
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑ โครงการพัฒนากลไกความ
รวมมือระหวางประเทศ
แนวทางดําเนินการ
- พัฒนากลไกประสานงานดาน
สุขภาพระหวางประเทศ
- พัฒนาระบบสงตอและ
ติดตาม ผูปวยขามแดน
- พัฒนาสมรรถนะโรงพยาบาล
คูขนาน
- พัฒนาระบบปองกันควบคุม
โรค
๑.พัฒนาภาคีเครือขายในการ
ดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ระหวางจังหวัดชายแดน และ
จังหวัดคูขนาน (Twin cities)
กิจกรรม: ไดแก
กิจกรรมที่ ๑ การประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรูและถายทอด
การดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือขายสูความ
เปนเลิศในการดําเนินงานเฝา
ระวังปองกันควบคุมโรคภัย

เพื่อสรางเครือขายดาน
สุขภาพในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเครือขายในพื้นที่ให
มีความรูทักษะ
ความสามารถในการ
ดําเนินการตามกรอบ
ความรวมมือดานการ
เฝาระวังปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของ
จังหวัดชายแดนและ
จังหวัดชายแดนคูขนาน
๒. เพื่อขับเคลื่อน และ
สนับสนุนใหเครือขายมี
การดําเนินงานความ
รวมมือระหวางประเทศ
ระหวางจังหวัดชายแดน

เปาหมาย
(เปาประสงค)
หนวยงานสาธารณสุข
สองฝงชายแดน

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน-สิ้นสุด
หนวยงานสาธารณสุขสอง 3 ป
(2562-2564)
ฝงชายแดนมีการจัด
กิจกรรมสุขภาพรวมกัน

จังหวัดชายแดนมีการ
พัฒนาความรวมมือ
ดานการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพรวมกับ
จังหวัดชายแดน
คูขนาน (Twin cities)
โดยมีประเด็นความ
รวมมือที่สําคัญ เชน
- การอบรม
CDCU/RRT ระหวาง
จังหวัดชายแดนและ
จังหวัดคูขนาน
- การอบรมดานชอง
ทางเขาออกระหวาง

รอยละของจังหวัดชายแดน ตค.2561-กย.2562 ผลิตที่ ๖=
ที่เปนเปาหมาย มีการ
๙๔๙,๐๒๐ บาท
พัฒนาความรวมมือดาน
ผลิตที่ ๙=
การเฝาระวัง ปองกัน
๔๙๐,๐๐๐ บาท
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
รวม ๑,๔๓๙,๐๒๐
รวมกับจังหวัดชายแดน
บาท
คูขนาน (Twin cities) ตาม
เกณฑที่กําหนดไดแก
๑. มีการหารือรวมกัน
ระหวางจังหวัดชายแดน
และจังหวัดคูขนานประเทศ
เพื่อนบาน ในการจัดทํา
หรือปรับปรุงประเด็น
บันทึกขอตกลง หรือ
ติดตามการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(ประมาณการ)
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สธ.
- (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด)

หนวยงาน
รับผิดชอบรวม
-กต.
-กห.
-รง.
-มท.
-สตช.
-สปสช.

เปาหมาย
(เปาประสงค)
จังหวัดชายแดนและ
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม กับจังหวัดคูขนาน
ประเทศเพื่อนบานอยาง จังหวัดคูขนาน
ระหวางจังหวัดชายแดน
- การอบรมระบบเฝา
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมการสราง มีประสิทธิภาพบรรลุ
เปาหมายการพัฒนา
ระวังปองกันโรคแบบ
ความเขมแข็งและสนับสนุน
สมรรถนะตามกฎ
Event Base
ความรวมมือดานการปองกัน
อนามัยระหวางประเทศ Surveillance
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตาม (IHR๒๐๐๕) ใน ๑๙
ระหวางจังหวัด
กรอบขอตกลง (MOU/MOD) เปาหมายของกรม
ชายแดนและจังหวัด
คูขนาน
ควบคุมโรค
กับประเทศเพื่อนบาน (ไทย- การซอมแผนตอบโต
ลาว)
ภาวะฉุกเฉินดาน
กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาภาคี
สาธารณสุข ระหวาง
เครือขายการดําเนินงานเฝา
ประเทศ กรณี
ระวังปองกัน ควบคุมโรค ภัย
โรคติดตออุบัติใหม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
ระหวางจังหวัด
ระหวางจังหวัดชายแดน เขต
ชายแดนและจังหวัด
คูขนาน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และ
- การสอบสวนโรค
จังหวัดคูขนาน ตามกรอบ
(Joint Investigation
MOU (ดําเนินการโดย สคร.)
Team) รวมกัน
- การพัฒนาระบบการ
สงตอผูปวยโรคติดตอ
ที่สําคัญ (Referral
System)
- ประเด็นอื่นๆ เชน
One Health /การ
เฝาระวังสารเคมี/
อาหารปลอดภัย การ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล การแลกเปลี่ยน
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด
กรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศ
๒. มีบันทึกขอตกลง ไดแก
Memorandum of
understanding, MOU
หรือบันทึกการประชุม
หารือ Minutes of
Discussion, MOD ที่มีการ
จัดทําไวแลว หรือจัดทําขึ้น
ใหม
๓. มีการกําหนดผู
ประสานงานหลัก และ
กําหนดกลไกการ
ประสานงานในพื้นที่ของ
จังหวัดชายแดนรวมกับ
จังหวัดชายแดนคูขนาน
๔. มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan)
รวมกัน ระหวางจังหวัด
ชายแดนและจังหวัด
ชายแดนคูขนานประเทศ
เพื่อนบาน
๕. มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ (Action
Plan) รวมกัน
รอยละ ๘๐ ของ อสต
มีความรูค วามสามารถ
ถายทอดความรูดาน
สุขภาพแกกลุมประชากร
ตางดาว

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน-สิ้นสุด

งบประมาณ
(ประมาณการ)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน
รับผิดชอบรวม

เปาหมาย
(เปาประสงค)
ศึกษาดูงานของ
บุคคลากรสาธารณสุข
และอื่นๆ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน-สิ้นสุด

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเครือขายในการควบคุม
โรคและภัยสุขภาพระหวาง
จังหวัดชายแดนและจังหวัดคู
ขนานประเทศเพื่อนบาน พื้นที่
จังหวัดระนอง (ระนอง-เกาะ
สอง เมียนมา)

เพื่อขับเคลื่อน และ
สนับสนุนใหเครือขายมี
การดําเนินงานความ
รวมมือระหวางประเทศ
ระหวางจังหวัดชายแดน
กับจังหวัดคูขนาน
ประเทศเพื่อนบานอยาง
มีประสิทธิภาพบรรลุ
เปาหมายการพัฒนา
สมรรถนะตามกฎ
อนามัยระหวางประเทศ
(IHR2005) ใน 19
เปาหมายของกรม
ควบคุมโรค

จังหวัดชายแดนมีการ
พัฒนาความรวมมือ
ดานการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพรวมกับ
จังหวัดชายแดน
คูขนาน (Twin cities)
โดย มีประเด็นความ
รวมมือที่สําคัญ
(รายละเอียด
เชนเดียวกับโครงการ
ที่ 1)

รอยละของจังหวัด
ชายแดนที่เปนเปาหมาย มี
การพัฒนาความรวมมือ
ดานการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
รวมกับจังหวัดชายแดน
คูขนาน (Twin cities)
ตามเกณฑที่กําหนด
(รายละเอียดเชนเดียวกับ
โครงการที่ 1)

๓. โครงการการพัฒนาภาคี
เครือขายในการดําเนินงานเฝา
ระวังปองกันควบคุมโรคภัย
สุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดลอม ระหวางจังหวัด
ชายแดนเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ และจังหวัดคูขนาน
จังหวัดตาก-เมียววดี

เพื่อขับเคลื่อน และ
สนับสนุนใหเครือขายมี
การดําเนินงานความ
รวมมือระหวางประเทศ
ระหวางจังหวัดชายแดน
กับจังหวัดคูขนาน
ประเทศเพื่อนบานอยาง
มีประสิทธิภาพบรรลุ

จังหวัดชายแดนมีการ
พัฒนาความรวมมือ
ดานการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพรวมกับ
จังหวัดชายแดน
คูขนาน (Twin cities)
โดย มีประเด็นความ

ธันวาคม 2561รอยละของจังหวัด
ชายแดนที่เปนเปาหมาย มี กันยายน 2562
การพัฒนาความรวมมือ
ดานการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
รวมกับจังหวัดชายแดน
คูขนาน (Twin cities)
ตามเกณฑที่กําหนด

งบประมาณ
(ประมาณการ)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สธ
(สคร.11
นครศรีธรรมราช)
-กต.
(สสจ.ตาก
มีงบประมาณ
สนับสนุนจาก กรม
ความรวมมือระหวาง
ประทศ)
-กห
-มท
-รง
-สปสช

130,000 บาท

สธ
(สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 2
พิษรุโลก)
-กต.
(สสจ.ตาก
มีงบประมาณ
สนับสนุนจาก กรม

หนวยงาน
รับผิดชอบรวม

โครงการ/กิจกรรม

๔.โครงการสรางความ
ตระหนักและเตรียมความ
พรอมสําหรับโรคติดตอและภัย
สุขภาพตามแนวชายแดนไทย–
กัมพูชา (จังหวัดสระแกวจังหวัดบันเตียเมียนเจยจังหวัดพระตะบอง)

เปาหมาย
(เปาประสงค)
เปาหมายการพัฒนา
รวมมือที่สําคัญ
สมรรถนะตามกฎ
(รายละเอียด
อนามัยระหวางประเทศ เชนเดียวกับโครงการ
(IHR๒๐๐๕) ใน ๑๙
ที่ 1)
เปาหมายของกรม
ควบคุมโรค
วัตถุประสงค

- เพื่อพัฒนาระบบการ
เฝาระวัง ปองกัน และ
กําจัดโรคมาลาเรีย
- เพื่อพัฒนาระบบการ
เฝาระวังปองกันควบคุม
โรคอุบัติใหมและอุบตั ิซ้ํา
- เพื่อพัฒนาระบบสงตอ
ผูปวยขามแดน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลคูขนานและ
โรงพยาบาลพี่นอง ดาน
บุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขแบบ
บูรณาการ
- เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสาธารณสุข
ชายแดนจังหวัดสระแกว
จังหวัดบันเตียเมียนเจย
และจังหวัดพระตะบอง

เจาหนาที่และสถาน
บริการสาธารณสุขใน
จังหวัดสระแกว
ราชอาณาจักรไทย
จังหวัดบันเตีย-เมียน
เจย และจังหวัดพระ
ตะบอง ราชอาณาจักร
กัมพูชา ไดพัฒนา
ศักยภาพ มีระบบเฝา
ระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอ และ
ระบบสงตอผูปวยขาม
แดน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน-สิ้นสุด

งบประมาณ
(ประมาณการ)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
ความรวมมือระหวาง
ประทศ)
-กห
-มท
-รง
-สปสช

กรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ
กระทรวงการ
ตางประเทศ
6,172,940 บาท

สธ
(สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
สระแกว สคร 6
ชลบุรี)

(รายละเอียดเชนเดียวกับ
โครงการที่ 1)

- มีระบบเฝาระวังและ
ปงบประมาณ 2562เครือขาย ปองกัน ควบคุม 2565
โรคมาลาเรียในชุมชน
มีระบบเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคอุบัติใหมและ
อุบัติซ้ํา
- มีระบบสงตอผูปวยขาม
พรมแดนมีการพัฒนา
ความรวมมือในการ
ใหบริการดานสุขภาพและ
ระบบการสงตอขาม
พรมแดนของโรงพยาบาล
พี่นอง
- มีการขับเคลื่อนแผนการ
ดําเนินงานสาธารณสุข
ชายแดนสระแกว-บันเตีย
เมียนเจย-พระตะบอง ป
2562
- มีแผนการดําเนินงาน
สาธารณสุขชายแดน
สระแกว-บันเตียเมียนเจยพระตะบอง ป 2563

หนวยงาน
รับผิดชอบรวม

-กต.
-กห.
-มท.
-สปสช.

(ราง) แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ดานสาธารณสุขชายแดน ระยะ ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
เปาประสงคที่ ๓ : การคุมครองผูบ ริโภค ดานผลิตภัณฑสุขภาพชายแดน (๓ โครงการ/๓ ตัวชี่วัด)
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบและเฝาระวัง
ผลิตภัณฑสขุ ภาพให
ครอบคลุมและเปนไปตาม
กฎหมาย
๒. โครงการพัฒนาความ
รวมมือการอํานวยความ
สะดวกการคาชายแดนไทยประเทศเพื่อนบาน

รอยละของผลิตภัณฑฯ ที่
ไดรับการตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด

ผูประกอบการไดรับ
พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการใหยกระดับ ความสะดวก
มาตรฐานและใหมี
ความสามารถในการ
แขงขัน

พัฒนาความรวมมือ
ระหวางประเทศในการ
กํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพ (มีการจัดประชุม
แลวเสร็จ)

-กต.
-กห.
-มท.
-สภาหอการคาฯ

หลักเกณฑและวิธีการที่ดี
ในการนําหรือสั่งผลิตภัณฑ
สุขภาพเขามาใน
ราชอาณาจักร
(ปญหาหรือขอเสนอแนะ
ไมเกิน ๓ ปญหา)

-กต.
-สภาหอการคา

ผูประกอบการดาน
๓. โครงการพัฒนาระบบการ พัฒนาศักยภาพ
ประเมินผูประกอบการนําเขา ผูประกอบการใหยกระดับ มาตรฐานการนําเขา
มาตรฐานและใหมี
ผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ความสามารถในการ
แขงขัน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตน-สิ้นสุด
๑ ต.ต.๖๑ – ๓๐ ก.ย.
๖๒

งบประมาณ
(ประมาณการ)
-

หนวยงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบรวม
รับผิดชอบหลัก
สธ.
-กห.
(สํานักงาน
-มท.
คณะกรรมการอาหาร
และยา)

เปาหมาย
(เปาประสงค)
เพื่อพัฒนาระบบการ
กํากับระบบการ
ควบคุม กํากับดูแล และ ควบคุมและการกํากับ
สงเสริมผลิตภัณฑสุขภาพ ดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
ใหไดมาตรฐานและเอื้อตอ หลังออกสูตลาดอยาง
การสงเสริมเศรษฐกิจของ เขมงวด
ประเทศ
วัตถุประสงค

