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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

เรื่อง  

การลงพ้ืนท่ี ในการเตรียมการ implement งานวิจัย ภายใตโครงการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขาม
แดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวง
จําปาสัก (The Cross Border Management of Communicable Disease Prevention and Control 
and health hazard at Area Thailand – Lao PDR (Ubon Ratchathani (Ubon Ratchathani – 
Savannaket – Salavanh – Chamapasack) ใน phase 2 

ความเปนมา 
 ตามท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  )สกสว (. ในการวิจัยและพัฒนาภายใตโครงการการบริหาร
จัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย -ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี –  แขวงสะหวันนะเขต 
– แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก สปป .ลาว โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการ ในเมืองคูขนาน ดังนี้  อําเภอเขมราฐ –  เมือง
สองคอน แขวงสะหวันนะเขต  ,อําเภอนาตาล-เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน ,อําเภอโพธิ์ไทร –  เมืองละคอนเพ็ง 
แขวงสาละวัน  ,อําเภอโขงเจียม-เมืองชะนะสมบูน แขวงจําปาสัก ,อําเภอสิรินธร-เมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก และ

อําเภอบุณฑริก-เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก ระยะเวลาดําเนินการ 18 เดือน เริ่มเดือนกันยายน 2562 – เดือน
มีนาคม 2564 โดยแบงเปน 3 phase ดังนี้  

-phase 1 การทบทวนวรรณกรรม ศึกษาบริบทพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน 6 อําเภอ กับ 3 แขวง )5 เมือง  (การทํา
รายงานสรุป phase 1 )เดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ 2563) 

-phase 2 การสงคืนขอมูล การปรับแผนท้ัง 6 พ้ืนท่ี และ implement กิจกรรมรายพ้ืนท่ี สร6xรายงาน 
phase 2 (เดือนมีนาคม – กันยายน 2563) 

-phase 3 Implement /จัดทําแนวทางการดําเนินงานทุกพ้ืนท่ี/สงคืนขอมูล/จัดทํา  annual report สง
แหลงทุน ปดโครงการ )เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) การประชุมวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เปนการประชุม
รายงานความกาวหนา การสงคืนขอมูลการวิจัยใหกับพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยเพ่ือรับรองรายงานการวิจัย และการปรับ
แผนการดําเนินงานใน phase 2  ดังรายละเอียดในรายงาน 

 

  1.วัตถุประสงค 
1. สงคืนขอมูลผลการวิจัย phase 1 
2. การจัดทําแผน implement phase 2 
3. การสรางและพัฒนานักวิจัยในพ้ืนท่ี   

      

  2.ระยะเวลา   
           5 วัน ระหวางวันท่ี 22–26 มิถุนายน 2563 
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 3.กิจกรรมและขอคนพบ 

1.1 จากการติดตามและเตรียมการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน  
ไทย-ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก ใน phase 2 
มีดังนี้ 

1) สรุปผลและรายงานความกาวหนาโครงการ RDG62A 0007 โดย ดร .พิษณุรักษ กันทวี หัวหนาชุด
โครงการ ) 35 slides) 

การถอดบทเรียนการดําเนินงาน การ identified person ของจังหวัดอุบลราชธานี ดังบทสรุป

รายละเอียด ดังภาพท่ี 1

 

ภาพท่ี 1 การถอดบทเรียนการดําเนินงาน การ identified person 
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ตารางท่ี 1 ขอคนพบ GAP of Identified person 

ปญหา แนวทางแกไข 
1. ไมเปนตัวชี้วัดของจังหวัด 
2. มีรพ .ดําเนินการ 10 แหง 
3. มี SOP ชัดเจน 
4. ขาด M&E 
5. No lesson learned, no KM, no best 

practice 
6. Add all of nationality patients 
7. No focal point every levels 

1. Add to KPI in provincial level 
2. Implement to 25 districts 
3. To participate standard guideline of 

identified person 
4. Supervision 2 times per year and 

monthly report 
5. Annual meeting, to present model or 

best practice in provincial, national 
and international level 

 

 

4.แผนการลงติดตามและสงคืนขอมูล 

ตารางท่ี 2 แผนการลงติดตามและสงคืนขอมูลงานวิจัย phase 1 และการรวมจัดทําแผน phase 2 
วันเดือนป สถานท่ี/วัตถุประสงค ทีมงานวิจัย 

22 มิย. 2563 หองประชุมริมน้ํา 
วัตถุประสงค 
-ประชุมสงคืนขอมูล ใหกับพ้ืนท่ี 
-วางแผนการสงคืนขอมูลในพ้ืนท่ี 
-การวางแผนการดําเนินงานใน phase 2 

1.ดร.พิษณุรักษ กันทวี หัวหนาชุดโครงการ 
2.นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศา- 
                               สตร 
3.นางสาวพิมณทิพา มาลาหอม  หัวหนางานความรวมมือ 
                             ระหวางประเทศ ดานสาธารณสุข 
4.นางสาวพนมวรรณ  สวางแกว พยาบาลวิชาชีพ 
                             ชํานาญการ 
5.นางสาวตุลาพร ออนทะเล ผูชวยนักวิจัย 
6.ดร.วีรพันธ ซ่ือสัตย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
                          ผูรวมสงัเกตการณ 

23 มิย. 2563 -เชา    อ.นาตาล 
-บาย   อ.เขมราฐ 

24 มิย. 2563 -เชา    อ.โพธิ์ไทร 
-บาย   อ.โขงเจียม 

25 มิย. 2563 -เชา    อ.สิรินธร 
-บาย   อ.บุณฑริก 

26 มิย. 2563 ประชุมสรุปการลงพ้ืนท่ี 
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 6.สรุปรายงานกิจกรรมและขอคนพบ 

ตารางท่ี 3 สรุปรายงานการลงพ้ืนท่ี ระหวาง วันท่ี 23 – 26 มิถุนายน 2563  

พ้ืนท่ี กิจกรรม /ขอคนพบ  
อ .เขมราฐ  
 

1.ในการสงคืนขอมูลวิจัยใหกับพ้ืนท่ี พบวาทางพ้ืนท่ีสนใจในประเด็นสุขภาพและการเขาถึงบริการ
ของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานมารับบริการท่ีสถานบริการสาธารณสุขในฝงประเทศไทย 
รวมท้ังระบบการเฝาระวังโรคติดตอและการมีสวนรวมของชุมชนชายแดน 
2.พ้ืนท่ีมีแผนการประชุมจัดทําแนวทางการคัดกรอง เฝาระวัง และควบคุมโรค เมืองคูขนาน 
3.มีการเตรียมการจัดทํา MOA 
4.มีการเตรียมการหารือความเปนไปไดของการดําเนินงานสุขศาลาเมืองคูขนาน 
5.พ้ืนท่ีมีความสนใจจะจัดทําธรรมนูญไขเลือดออกในพ้ืนท่ีชุมชนชายแดน ไทย-ลาว 
6.การเขียนเรื่องเลา ”เขมราษฎรธานี”เมืองแหงการบริหารจัดการสุขภาพ โรคและภัยสุขภาพขาม
แดน ของดานประเพณี 
7.มีแผนจัดทําดานการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ

ขามแดน กรณีชุมชนดานประเพณี ในประเด็นการทําmapping แผนท่ีหมูบานตามแนวชายแดน

8.unit cost โรคติดตอ 

อ .นาตาล  1.การคืนขอมูลดานสุขภาพของพ้ืนท่ี อ.นาตาล การนํามาใชประโยชนในการวางแผนการทํางานใน
พ้ืนท่ีและระหวางประเทศ 
2.การบูรณาการงบประมาณปกติเขากับวิจัยและงบพ้ืนท่ีเขากับงานประจําในพ้ืนท่ี โดยนายอําเภอ
นาตาลเขารวมรับฟงการคืนขอมูล และใหขอคิดเห็นในการบูรณาการเขากับงาน พชอ. ของอําเภอ
นาตาล 
3. พัฒนาการใชเครื่องมือในการคัดกรองคนขับรถขนสงสินคาท่ีจุดผอนปรน ทาเรือขนสงสินคาท่ี 
บานนาหินโหงน อําเภอนาตาล 
4.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขาย ตามแนวชายแดน (อาสาสมัครสาธารณสุขบูรณา
การในการคัดกรองรวมกับเครือขายความม่ันคง (ทหาร, ตํารวจ, ปกครอง, ผูนําชุมชน ท่ีจุดผอน
ปรน) 
5. การจัดทําแนวปฏิบัติในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน และอุบัติภัยทางน้ํา 
6.การเขียนเรื่องเลา 
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ตารางท่ี 4 สรุปรายงานการลงพ้ืนท่ี ระหวาง วันท่ี 23 – 26 มิถุนายน 2563 (ตอ) 

พ้ืนท่ี กิจกรรม /ขอคนพบ  
อ .โพธิ์ไทร  
 

1.ในสวนขอมูลงานวิจัยทางพ้ืนท่ีเห็นดวยและมีประเด็นการควบคุม เฝาระวังโรคติดตอขามแดนและ
มีแผนดําเนินการตอยอดรวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี 
2.พ้ืนท่ีมีแผนการคัดกรองท่ีจุดผอนปรน 3 แหง (สองคอน, สําโรง, ปากหวยมวง) โดยการจัดทํา 
identified person ท่ีรพ.สต. ในพ้ืนท่ีท้ัง 3 แหง 
3.มีแผนของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสองคอนมาจัดทําแผนและซอมรับ
อุบัติภัยทางน้ํา (งบรวมระหวาง สสจ.กับงบ อปท.) 
3.การสรางอาสาสมัครชาวเรือ (Marine Travelling Health Team) 
4.มาตรฐานการคัดกรองและการสงตอผูปวยทางน้ําและทางบก จากจุดผอนปรนมายัง รพ.สต. และ
จาก รพ.สต.มายัง รพ.ชุมชน 
5. การเขียนเรื่องเลาตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
6.พัฒนานวัตกรรมการคัดกรองท่ีจุดผอนปรนโดยโปรแกรมอุบลชนะ โดย รพ.และ สสอ.โพธิ์ไทร 
ทดลองใชท่ี จุดผอนปรนบานสองคอน เชื่อมตอกับรพ.สต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร 
 6.1 ทีมงานชุมชนในการเฝาระวัง คัดกรอง ปองกันท่ีชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน 
 6.2 การบริหารจัดการสิงหสองฝงในการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน 
 6.3 สุขศาลาคูขนาน  ,อสม.บัดดี้  
 6.4 Co-Funding : อบต ).งบกองทุนสุขภาพตําบล(  
 6.5 Community MOA `ระหวางรพ.สต.สองคอน-อบต.สองคอน-ผูนําชุมชน-ชมรมเรือทองเท่ียว 
 6.6 การซอมรับอุบัติภัยทางน้ํา 
7. การคัดกรองท่ีจุดผอนปรน, การเชื่อมระบบสงตอระหวางประเทศ 
8. การถอดบทเรียน และเรื่องเลาชาวเรือ 

อ .โขงเจียม  1.พัฒนาศักยภาพชุมชนในการเฝาระวังโรคจากคนขามแดน บริเวณจุดผานแดนดานประเพณี จาก
บานปากลา ถึงบานเวินบึก (อสม.) 
2.พัฒนาจุดผอนปรน ในดานการคัดกรองสุขภาพคนขามแดน บานคัดทาเกวียน กับจุดผอนปรน
หลังตลาดสดชุมชนบานดาน 
3.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย ในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน 
4.การเขียนเรื่องเลา “ลองเรือหารัก)ษาโรค (จากปากลาสูเวินบึก  

อ.บุณฑริก 1. การยืนยันขอมูลการวิจัยท่ีทีมวิจัยนําเสนอ ทางทีมผูรวมวิจัยในพ้ืนท่ี ไมมีขอโตแยง เห็นดวยใน
หลายประเด็น  การยืนยันขอมูล มีการใหขอมูลประกอบใน 5 อันดับโรคท่ีพบบอยในพ้ืนท่ี  
อ.บุณฑริก ประกอบดวย 
  1) โรคไขเลือดออกจาก สถานการณมีการระบาดทุกปและมีความรุนแรงในปท่ีผานมามีผูปวย
เสียชีวิต 2 ราย 
  2) ในกรณีไขหวัด จะเปน case OPD ซ่ึงมีมากทุกปแตไมรุนแรง 
  3) โรคมาลาเรีย เปนอันดับ 1 ของประเทศมาหลายปแตปนี้ไมมีผูปวยรายใหม 
  4) โรคอุจาระรวง มีตามฤดูกาลไมมีเสียชีวิต 
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ตารางท่ี 5 สรุปรายงานการลงพ้ืนท่ี ระหวาง วันท่ี 23 – 26 มิถุนายน 2563 (ตอ) 

พ้ืนท่ี กิจกรรม /ขอคนพบ  
อ.บุณฑริก 
(ตอ) 

   5)โรคพิษสุนัขบาน ในพ้ืนท่ี อ.บุณฑริกไมมีแตมีผูปวยท่ีมารับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ                  
สุนัขบาเพราะถูกแมว สุนัข ขวนกัดจํานวนมาก 10,000 ครั้ง/ป ท่ีมารับบริการฉีดยาและทําแผล 
เปนการตื่นตัวท่ีดีในชุมชน 
2. ในสวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางประเทศของเมืองคูขนานตอง follow MOA เพ่ือ
สงคืนขอมูลผูมารับบริการใหกับแผนกสาธารณสุขเมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก 
การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายจิตอาสาในการคัดกรอง เฝาระวังและปองกัน โรคแลภัยสุขภาพ
ขามแดนท่ีจุดผอนปรนชองตาอู 
3. ตองการท่ีจะมีการจัดตั้งจุดคัดกรองดวย finger print ท่ีจุดผอนปรน รพ.สต.และรพ.บุณฑริก (ใน
สวนโครงการของจังหวัด งบกอง บส.ยังไมไดรับอนุมัติยังอยูในระหวางแกไขโครงการ รอบท่ี 3) 
4. สนใจในการทํา mapping หมูบานชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ระหวางอ.บุณฑริกกับเมืองสุขุมา 
แขวงจําปาสัก 
5.การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารผูมารับบริการของชาวตางชาติของรพ.สต.ตามแนวชายแดน 
6.สนใจในการพัฒนาจัดระบบวินรถมอเตอรไซด, รถตุกตุก และรถรับจางท่ีจุดผอนปรน 
7.การพัฒนาและสรางนักวิจัยในพ้ืนท่ีใหพ้ืนท่ี ใหเกิดการเรียนรู และเกิดการตอการพัฒนาในระดับ
พ้ืนท่ีสงเรื่องเลา ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

 

7.สรุปขอเสนอแนะ 

ตารางท่ี 5 ขอเสนอแนะ 
พ้ืนท่ี ขอเสนอแนะ 

อ .เขมราฐ  1.การทํา MOA สามารถเอาไป implement ใน phase 3 ได ใหดําเนินการในฝงประเทศไทยกอน 
2.ในการจัดสรรงบประมาณวิจัยลงในพ้ืนท่ีใหดําเนินการตามระเบียบการเงินของแหลงทุน สกสว.
โดยใหหัวหนาชุดโครงการยอยรับผิดชอบในการเขารวมสังเกตการณในการดําเนินกิจกรรม และทํา
รายงานเสนอตอแหลงทุน 
3.ในการจัดทํา mapping เมืองคูขนาน ในระบบการคัดกรองแรงงาน /ประชากรเคลื่ อนยาย หรือ
การขามฟากมารับบริการท่ีฝงประเทศไทยควรใชวิกฤติเปนโอกาส พัฒนาระบบการคัดกรองท่ีดาน
ประเพณี โดยใชผูนําชุมชนเปนหลักในการดําเนินการ 
4.กรณีเรื่องเลาใหดําเนินการตามแบบฟอรมท่ีแจง 
5.ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ีวิจัยตองมีการสรุปรายงานตอนายอําเภอ /นายแพทยสสจ ทุกครั้ง 
เปนรายงวดดําเนินการ 
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ตารางท่ี 6 ขอเสนอแนะ (ตอ) 

พ้ืนท่ี ขอเสนอแนะ 
อ .นาตาล  1.การบูรณาการงานกับภาคีเครือขาย 

2.กรณีการคัดกรองท่ีจุดผอนปรนทางการคาท่ีบานนาหินโหงน ท่ีมีการขนสงสินคาไทย -ลาว ผาน
ทางแพขนานยนต ตองมีการทําแบบฟอรมคัดกรองท่ีจุดดังกลาว เสนอใหประสานกับผูชวยสสอ.โพธิ์

ประยุกตใชโปรแกรมท่ีนําเสนอท่ีศาลากลาง 
3.กรณีเรื่องเลาของทานายอําเภอ 79 เรื่องใหประสานและคัดกรองเรื่องสงใหหัวหนาชุดโครงการ
ใหญ กรณีท่ีทานอ่ืนๆ จะเขียนสามารถใชแบบฟอรมท่ีกําหนดได 
4.แผนงานกิจกรรมท่ีไดรับสนับสนุนงานวิจัยตองมีการอางถึงแหลงท่ีมาของแหลงทุนดวยทุกครั้ง 
5.ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ีวิจัยตองมีการสรุปรายงานตอนายอําเภอ /นายแพทยสสจ ทุกครั้ง 
เปนรายงวดดําเนินการ 

อ .โพธิ์ไทร  1.ในสวนของอําเภอโพธิ์ไทร ท่ีตองการพัฒนาการ identified person ของประชาชนชาวลาวท่ีขาม
จากจุดผอนปรนมายังฝงไทยเพ่ือรับบริการดานการรักษาพยาบาล การซ้ืสินคา /อุปโภคบริโภคใน
วันท่ีมีการเปดตลาดนัด ใน 3 พ้ืนท่ีท่ีมี รพ .สต .คือ รพ.สต.สําโรง ,รพ.สต.สองคอ น และรพ .สต.ปาก
หวยมวง 
2.กรณีท่ีทาง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร )คุณสันติ ฟกทอง (คิดคนนวัตกรรมในการคัดกรอง 
และเฝาระวังกลุมเสี่ยงในชุมชนเพ่ือเปนการตอยอดประยุกตใชกับกลุมแรงงานตางชาติจากประเทศ 
เพ่ือนบานท่ีขามมาทํางานในประเทศไทย ทางโครงการวิจัย ฯ สนใจในประเด็นดังกลาวเพ่ือตอยอด
ประยุกตใชกับพ้ืนท่ีจุดผอนปรนท้ังพ้ืนท่ีทางน้ํา และทางแผนดินของชุมชนชายแดนในจังหวัด
อุบลราชธานี 
3.กรณีเรื่องเลาใหเขียนตามแนวทางท่ีแจง 
4.แผนงานกิจกรรมท่ีไดรับสนับสนุนงานวิจัยตองมีการอางถึงท่ีมาของแหลงทุนดวยทุกครั้ง 
5.ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ีวิจัยตองมีการสรุปรายงานตอ นายอําเภอ /นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ทุกครั้ง เปนรายงวดดําเนินการ 

อ .โขงเจียม  1. พ้ืนท่ีอําเภอโขงเจียม สนใจในประเด็นการพัฒนาอาสาสมัครในการคัดกรองท่ีจุดผอนปรนบานคัด
ทาเวียน ตําบลนาโพธิ์กลาง และท่ีบานดาน สามารถดําเนินการได โดยทางโครงการวิจัย จะ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ ภายใตแผนกิจกรรมท่ีทางพ้ืนท่ีสนใจ 
2. ข้ันตอนการจัดสรรงบประมาณวิจัยลงในพ้ืนท่ีใหดําเนินการตามระเบียบการเงินของแหลงทุน 
สกสว .โดยใหหัวหนาชุดโครงการยอยรับผิดชอบ และเขารวมสังเ กตการณในการดําเนินกิจกรรม ทุก
ครั้งและทํารายงานเสนอตอแหลงทุน 
3. ในการจัดทํา mapping เมืองคูขนาน ในระบบการคัดกรองแรงงาน /ประชากรเคลื่อนยาย หรือ
การขามฟากมารับบริการท่ีฝงประเทศไทยควรใชวิกฤติเปนโอกาส พัฒนาระบบการคัดกรองท่ีดาน
ประเพณี โดยใชผูนําชุมชนเปนหลักในการดําเนินการ 
4. กรณีเรื่องเลาใหดําเนินการตามแบบฟอรมท่ีแจง 
5. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ีวิจัยตองมีการสรุปรายงานตอนายอําเภอ /นายแพทยสสจ ทุก
ครั้ง เปนรายงวดดําเนินการ 
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ตารางท่ี 7 ขอเสนอแนะ (ตอ) 
พ้ืนท่ี ขอเสนอแนะ 

อ .สิรินธร  1.ในการ implement activities การจัดทําหมูบานจัดการสุขภาพระหวางประเทศ กรณีศึกษา 
ชองทางธรรมชาติ บานทุงหนองบัว ต.ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ประเด็นละเอียดออนเรื่อง
ชุมชนชายแดนในประเด็นดังกลาวใหเครดิตนายอําเภอสิรินธรเขารวมและนําเรียนทานใหเขียนเรื่อง
ดังกลาว 
2.ประเด็นการตอยอดนวัตกรรมการรวมคัดกรองของเสี่ยวสุขภาพท่ีดานพรมแดนชองเม็กเชื่อมตอ
ขอมูลกับรพ.สิรินธร สามารถจัดทํา model ขยายยังพ้ืนท่ีท่ีสนใจได 
3.เรื่องการทดลองใชนวัตกรรมการเฝาระวังโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี ต.สิรินธร ทางโครงการวิจัย
สนใจสนับสนุนการทดลองใชในชุมชน 
4.ในประเด็นการวางแผนการจัดทําแนวทางการคัดกรองแรงงานเคลื่อนยายคูกับดานควบคุมโรค 
ติดตอระหวางประเทศพรมแดนชองเม็กสามารถดําเนินการไดอาจมีการจัดประชุมและแลกเปลี่ยน
ขอมูลแนวทางรวมกันกับทีมงานของประเทศเพ่ือนบานได 
5.การจัดทําแนวทางและคูมือการดําเนินงานเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดนชุมชนชายแดน
เมืองคูขนาน เนนการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี 
6.การเขียนเรื่องเลาของพ้ืนท่ี อ.สิรินธร ใหดําเนินการตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยอสม.และจนท. 
7.ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ีวิจัยตองมีการสรุปรายงานตอนายอําเภอ /นายแพทยสสจ ทุกครั้ง 
เปนรายงวดดําเนินการ 

อ .บุณฑริก  1.การยืนยันขอมูลมีการใหขอมูลประกอบใน 5 อันดับโรคท่ีพบบอยในพ้ืนท่ีอ.บุณฑริก ประกอบดวย 
โรคไขเลือดออก จากสถานการณมีการระบาดทุกปและมีความรุนแรง ในปท่ีผานมามีผูปวยเสียชีวติ 
2 ราย 
2.การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายจิตอาสาในการคัดกรอง เฝาระวังและปองกัน โรคแลภัยสุขภาพ
ขามแดนท่ีจุดผอนปรนชองตาอู กรณีกลุมเปาหมายใหครอบคลุมทุกภาคีเครือขายท้ังดานชุมชน 
ความม่ันคง สาธารณสุข 
3.กรณี รพ.สต.หนองแสงมีความสนใจและตองการจัดตั้งจุดคัดกรองดวย finger print ท่ีจุดผอน
ปรน โดยมีการเชื่อมตอขอมูลขาวสาร ระหวาง รพ.สต.และรพ.บุณฑริก   
4. ในการจัดทํา mapping หมูบานชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ระหวางอ.บุณฑริกกับเมือง 
สุขุมา แขวงจําปาสัก 
5. ดานการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารผูมารับบริการของชาวตางชาติ ระหวาง รพ.สต.หนองแสงกับ
โรงหมอนอยบานเหียง เมืองสุขุมา   
6.ในการจัดระบบวินรถมอเตอรไซด, รถตุกตุก และรถรับจางท่ีจุดผอนปรน ใหนายอําเภอรับทราบ 
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7.แผนการดําเนินงานใน phase 2 

ตารางท่ี 8 แผนการดําเนินงานใน phase 2 
พ้ืนท่ี แผนการดําเนนิงานใน phase 2 

อ .เขมราฐ  1. การพัฒนาภาคีเครือขายอาสาสมัครในการคัดกรอง เฝาระวัง และปองกันโรคและภัยสุขภาพ
ขามแดน ในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ต .นาแวง /ต.เขมราฐ กับชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน
เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต 
2.การประชุมจัดทําแนวทางการคัดกรอง เฝาระวัง และควบคุมโรค เมืองคูขนาน อําเภอเขมราฐ
กับเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต 
3.MOA เมืองคูขนาน ระหวางอําเภอเขมราฐกับเมืองสองคอน 
4.การทําธรรมนูญ ไขเลือดออก 
5.การเขียนเรื่องเลา “เขมราษฎรธานี ”เมืองแหงการบริหารจัดการสุขภาพ โรคและภัยสุขภาพขาม
แดน ของดานประเพณี 

อ .นาตาล  1.การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือขายการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ ชองทางเขา-ออก ประเทศพรมแดน บานปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี  ป งบประมาณ 2563 

2.การประชุมจัดทําแนวทางการดําเนินการควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ดานถาวร                     
ปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
3.การซอมรับอุบัติเหตุการขนสงทางน้ํา รวมท้ังการจัดทําแนวทางการรับ -สงตอผูปวยทางน้ํา

ระหวางประเทศ ชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว ระหวางอําเภอนาตาลและอําเภอโพธิ์ไทร กับ  
เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป .ลาว อําเภอนาตาล /อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  
4.การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสาเรือขามฟาก ชายแดนเมืองคูขนาน ไทย -ลาว ระหวาง

อําเภอนาตาลและอําเภอโพธิ์ไทร กับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว  อําเภอนาตาล/
อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธาน ี
5.การเขียนเรื่องเลา ตามฟอรมท่ีกําหนด 

อ .โพธิ์ไทร  1. การอบรมพัฒนาอาสาสมัครคัดกรองท่ีจุดผอนปรนและดานประเพณี บานสองคอน บานสําโรง 
และบานปากหวยมวง (ฝายปกครอง/ฝายความม่ันคง/อสม./อสม.สิงหสองฝง ไทย-ลาว)           
2. “การสรางสุขศาลา เสริมสรางความสัมพันธ ไทย – ลาว” มีบทบาทหนาท่ี ในการคัดกรอง การ
ลงขอมูลใน programe การสงตอ check โรคติดตอ                                                    
3. การจัดชุมชนเขมแข็ง โดยการ ทําธรรมนูญ “การจัดการโรคตามแนวชายแดน” โดยใชงบจาก 
อบต.สองคอน ใน 3 พ้ืนท่ี ดังนี้ 1) จุดผอนปรน 2) ดานประเพณี 3) ดานธรรมชาติ (ผาชัน) โดย
จัดทํา mapping, implement                                                                             
4. การพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวมในการคัดกรอง เฝาระวัง ปองกัน โรค และภัยสุขภาพขาม
แดน ทางน้ํา (คนเรือ/มัคคุเทศกนอย/ชุมชนสิงหสองฝง/อาสาสมัครในการเฝาระวังในชุมชน) 
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ตารางท่ี 9 แผนการดําเนินงานใน phase 2 (ตอ) 

พ้ืนท่ี แผนการดําเนนิงานใน phase 2 
อ .โพธิ์ไทร

)ตอ(  
5. การบูรณาการงบประมาณรวมระหวางงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณ 
สุขจังหวัดอุบลราชธานี, กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสองคอน ชมรมคนเรือ และงบวิจัย ฯ 
6.การเขียนเรื่องเลาตามฟอรมท่ีกําหนด 

อ .โขงเจียม  1. การอบรมภาคีเครือขายอาสาสมัคร )ทหาร/ตํารวจ/ปกครอง/ความม่ันคง/สาธารณสุข/ชุมชน(
ในรวมคัดกรอง คน โรคและภัยสุขภาพขามแดน จุดผอนปรนบานคันทาเกวียน และจุดผอนปรน
บานดาน 
2.การจัดทํา mapping ชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน 
3.การจัดทําแนวทาง /คูมือการดําเนินงานท่ีจุดคัดกรอง คน โรคและภัยสุขภาพขามแดน ท่ีจุดผอน
ปรนบานคันทาเกวียน และจุดผอนปรนบานดาน ในพ้ืนท่ีชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน 
4.การจัดตั้งจุดคัดกรองดวย finger print ท่ีรพ .สต.คันทาเกวียน และรพ.โขงเจียม  
5.การเขียนเรื่องเลา 

อ .สิรินธร  1.การดําเนินกิจกรรม การจัดทําหมูบานจัดการสุขภาพระหวางประเทศ กรณีศึกษา ชองทาง
ธรรมชาติ บานทุงหนองบัว ต .ชองเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี   
2.การ implement นวัตกรรม  
   2.1 การมีสวนรวมคัดกรองโรคท่ีดานควบคุมโรคระหวางประเทศพรมแดนชองเม็ก เชื่อมตอ
ขอมูลกับโรงพยาบาลสิรินธร  
   2.2 GIS mapping เพ่ือปองกันและเฝาระวังโรคไขเลือดออก ในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน 
3.จัดทําคูมือ /แนวทาง  
  3.1การมีสวนรวมคัดกรองโรคท่ีดานควบคุมโรคระหวางประเทศพรมแดนชองเม็ก เชื่อมตอ
ขอมูลกับโรงพยาบาลสิรินธร  3.1การมีสวนรวมคัดกรองโรคท่ีดานควบคุมโรคระหวางประเทศ
พรมแดนชองเม็ก เชื่อมตอขอมูลกับโรงพยาบาลสิรินธร 
  3.2การใชโปรแกรม GIS mapping เพ่ือปองกันและเฝาระวังโรคไขเลือดออก ในชุมชนชายแดน
เมืองคูขนาน 
4 จัดทําแนวทางการคัดกรองแรงงานเคลื่อนยายชาวลาวกลับคืนสูประเทศไทย ระหวางดาน
ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศพรมแดนชองเม็กกับดานสากลวังเตา 
5.การเขียนเรื่องเลา 

อ .บุณฑริก  1.การบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายจิตอาสาในการคัดกรอง เฝาระวังและปองกัน โรคแลภัย
สุขภาพขามแดนท่ีจุดผอนปรนชองตาอู 
2.การจัดตั้งจุดคัดกรองดวย finger print ท่ีจุดผอนปรน รพ.สต.และรพ.บุณฑริก (ในสวนโครงการ
ของจังหวัด งบกอง บส.ยังไมไดรับอนุมัติยังอยูในระหวางแกไขโครงการ รอบท่ี 3) 
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ตารางท่ี 10 แผนการดําเนินงานใน phase 2 (ตอ) 

พ้ืนท่ี แผนการดําเนนิงานใน phase 2 
อ .บุณฑริก  

)ตอ(  
3.การทํา mapping หมูบานชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ระหวางอ.บุณฑริกกับเมือง 
สุขุมา แขวงจําปาสัก 
4.การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารผูมารับบริการของชาวตางชาติของรพ.สต.ตามแนวชายแดน 
5.การจัดระบบวิน รถมอเตอรไซด  ,รถตุกตุก และรถรับจางท่ีจุดผอนปรน 
6.การเขียนเรื่องเลา 

 

 
 8.บันทึกความทรงจํา 

1. ในการ implement แผนงานโครงการ รวมงบประมาณสนับสนุนจากชุดโครงการฯ ใหกับพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย 
6 พ้ืนท่ี ประกอบดวย อําเภอเขมราฐ  ,นาตาล ,โพธิ์ไทร ,โขงเจียม ,สิรินธร และบุณฑริก โดยหัวหนาชุด
โครงการยอย ตองเขารวมกิจกรรมทุกพ้ืนท่ี ประกอบดวย 

1. รวมสังเกตการณในการดําเนินกิจกรรมในทุกพ้ืนท่ี  
2. การจัดทํารายงานเสนอแหลงทุน 
3. ทําบันทึกสรุปผลเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับพ้ืนท่ี 

2. การสอนการเขียน เรื่องเลา  )7-15 หนา( ประกอบดวย 3 สวน คือ 

2.1 สวนนํา ประกอบดวยการบอกเลาความเปนมาของเรื่องท่ีเราสนใจนําเสนอ โดยสรุปคราว )5-7 
บรรทัด( 

2.2 สวนเนื้อหา ใหเลาสถานการณในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีเราคนพบ วาเจออะไร ตองการสะทอนประเด็น
อะไรบาง รวมท้ังสะทอนในมุมมองของเรา (outsider) ในมิติ  

-ดานบวกและดานลบ 
-ความเทาเ ทียมทางสังคม 

-การจัดการในบท บาทของรัฐบาล 
 2.3 สวนสรุป ในมุมมองของผูเขียน ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอไป 
ขอสังเกต  การเรื่องเลาควรเขียนประเด็นเดียว และครอบคลุมทุกมิติ 
        
        3. การ implement และการติดตามประเมินผล ใน phase 2 วาผลการศึกษาเราไดอะไรจากพ้ืนท่ี ซ่ึงจะ
นํามาสรุปผลใน phase 3 
        4. การลงและการใชงาน programme Endnote X8 (การจัดการบรรณานุกรม) 
        5. แนวทางการจัดทํารายงานเสนอแหลงทุน 

.................................................................................................... 

 

 


