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ถาวรบานปากตะพาน เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน ท่ีไดสนับสนุนและมีสวนรวมในการชวยเหลือ
งานวิจัยใหบรรลุผลสําเร็จ จนเกิดประโยชนแกมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในเมือง
คูขนานท้ังสองประเทศ 
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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง  “การบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน การบริหารจัดการโรค   
และภัยสุขภาพขามแดน  เมืองคูขนาน ไทย – ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะ
เขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก,  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” มีวัตถุประสงค เพ่ือ 
1)  เพ่ือศึกษาขอมูล  บริบทและประเด็นปญหาสุขภาพ และโรคติดตอในพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ชายแดนไทย 
– ลาว จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก   2) เพ่ือสรางและ
พัฒนาแผนยุทธศาสตรในระดับทองถ่ินและจังหวัด ดานการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดน 
ชายแดนไทย - ลาว  (อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก) 3) เพ่ือ
สรางและพัฒนารูปแบบกลไกความรวมมือในการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดน รวมท้ัง
ระบบสงตอผูปวยระหวางประเทศ รวมกับภาคีเครือขายระดับพ้ืนท่ี เมืองคูขนาน ชายแดนไทย - ลาว 
(อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน –แขวงจําปาสัก)  4) เพ่ือสรางและพัฒนาการ
จัดการระบบขอมูลขาวสารการเฝาระวังโรค และภัยสุขภาพขามแดน ในระดับจังหวัด – แขวง อําเภอ-
เมือง และระดับพ้ืนท่ี เมืองคูขนาน ชายแดน ไทย-ลาว (อุบลราชธานี–แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละ
วัน –แขวงจําปาสัก)  5) เพ่ือสรางและพัฒนานวัตกรรมการจัดการโรคติดตอขามแดนในระดับพ้ืนท่ีท่ี
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 6) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีองคความรูในการจัดการระบบขอมูล
ขาวสาร และระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพชายแดน เมืองคูขนาน ชายแดน ไทย-ลาว 
(อุบลราชธานี–แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน –แขวงจําปาสัก) 7) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
มีสวนรวมในกระบวนการศึกษาวิจัยระบบสุขภาพชายแดนรวมกับคนในพ้ืนท่ีท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ 
และชุมชนเมืองคูขนาน และ 8) เพ่ือประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพชายแดน 
เมืองคูขนาน ในพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ชายแดนไทย ลาว อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละ
วัน – แขวงจําปาสัก โดยมีรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดย
จัดเก็บขอมูลแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) และการผสมผสานการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการการมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ท่ีตองการมุงเนนการ
พัฒนามุมมองจากระดับลาง (Bottom up view) โดยเฉพาะชนชายแดนทองถ่ิน (Border landers’ 
view ) พ้ืนท่ีศึกษาวิจัย   ประกอบดวย ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีกับ 1) แขวงสะหวันนะเขต: อําเภอ
เขมราฐกับเมืองสองคอน 2) แขวงสาละวัน:อําเภอนาตาลกับอําเภอโพธิ์ไทร กับเมืองละครเพ็ง และ 3) 
แขวงจําปาสัก: อําเภอโขงเจียมกับเมืองชะนะสมบูน อําเภอสิรินธรกับเมืองโพนทอง และอําเภอบุณฑริก
กับเมืองสุขุมา  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหเปนสถิติเชิงพรรณนา รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหเชิงคุณภาพ วิเคราะหแกนเนื้อหา (Thematic Analysis) และการสอบทาน
ขอมูล โดยใช Triangulation 
 ผลการศึกษา  การบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน การบริหารจัดการโรค   และภัย
สุขภาพขามแดน  เมืองคูขนาน ไทย – ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – 
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แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา เกิดกระบวนการพัฒนา
แบบมีสวนรวม ในการรวมคิด รวมสรางทํา รวมตัดสินใจ ของชุมชนกับภาคีเครือขายภาครัฐท้ังภาคี
เครือขายความม่ันคง ปกครอง สาธารณสุข ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการบริหารจัดการโรค
และภัยสุขภาพขามแดน ท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีโดยชุมชนลุกข้ึนมาจัดการปญหาดวยตนเอง 
รวมท้ังผลักดันใหเกิดการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมุงหวังในเกิดระบบบริหารจัดการโรคขามแดนกับประเทศเพ่ือนบาน และไดมี
การลงนามในบทบันทึกความตกลงความรวมมือ ดานสาธารณสุขระดับทองถ่ิน ระหวางจังหวัด
อุบลราชธานี กับแขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก สปป.ลาว ท่ีรวมถึงการเตรียมการการเฝาระวัง 
ควบคุม ปองกันโรคของชุมชนชายแดนอยางเปนระบบ และเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมท้ัง
การสนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงและเมืองคูขนาน ตลอดจน
เกิดการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการและแกไขปญหาในชุมชน ท่ีเปนรูปธรรมและเปนตนแบบมีการ
ขยายผลในพ้ืนท่ีชายแดนเมืองคูขนาน และระดับประเทศ นําไปสูการผลักดันกรอบนโยบายยุทธศาสตร
ในระดับพ้ืนท่ี โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ขยายสูระดับตําบล (พชต.) 
กอใหเกิดการจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบการบูรณาการแบบองครวม เนนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในพ้ืนท่ีชุมชนชายแดนเปนฐานราก ประชาชนเปนศูนยกลางรวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
อยางตอเนื่อง ในดานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน จนเกิด “จิตอาสาเฝาระวังโรคและภัย
สุขภาพขามแดน” ใน 6 พ้ืนท่ี และการทํา “ธรรมนูญสุขภาพในการบริหารจัดโรคและภัยสุขภาพ
ชายแดน” ใน 4 พ้ืนท่ี รวมท้ังมีการผลักดันสูการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับพ้ืนท่ี  ระดับจังหวัด ระดับ
เขต และระดับประเทศ ในการจัดทํายุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน (แผน 5 ป) จาก พ.ศ.2565-2569  
 สรุป  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดคนพบกระบวนทัศนใหมงานสุขภาพชายแดน ท่ีชุมชนลุกข้ึนมา
วิเคราะหปญหาและจัดการใหเกิดระบบเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดนท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนท่ี รวมท้ังการเปดใจกาวออกไปรวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ จนเกิดรูปแบบใหมในการดําเนินงาน
สาธารณสุขชายแดน (New Paradigm of Border Health Model Innovation) ซ่ึงเกิดจากการพัฒนา
กระบวนการอยางตอเนื่องรวมกับภาคีเครือขาย ภายใตความเสมอภาค และเทาเทียมเคารพในการคิด
และตัดสินใจของชุมชน ซ่ึงไดทดลองใช และปรับปรุงอยางตอเนื่อง จนสามารถเปนรูปแบบขยายผลท้ัง
ในระดับพ้ืนท่ี และนอกพ้ืนท่ี รวมท้ังเมืองคูขนาน นําไปสูการแกไขปญหาสาธารณสุขชายแดนไดอยาง
เหมาะสม และยั่งยืน 
 ขอเสนอแนะระดับพ้ืนท่ีผูปฏิบัติงานและระดับจังหวัด ควรมี 

1) การดําเนินนโยบายสาธารณสุขชายแดน ท่ีครอบคลุม และมีความยึดหยุน ภายใตการเคารพ 
และใหเกียรติ ใหอิสระในการคิดคนแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

2) การสนับสนุนการดําเนินงานในรูปภาคีเครือขายในทุกระดับ ท้ังสายงานความม่ันคง ปกครอง  
สาธารณสุข ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีการพัฒนาศักยภาพและสรางความตระหนักรูใหกับ
ภาคีเครือขายในรูปแบบการบูรณาการท่ีทุกฝายตองเรียนรูบทบาทหนาท่ีซ่ึงกันและกัน 

3) จังหวัดและอําเภอ ควรมีบทบาทในการหนุนเสริม และการเขารวมการดําเนินกิจกรรมในชุมชน 
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ชายแดนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง รวมท้ังกระตุนการมีสวนรวมใหชุมชนคนหาปญหา วิเคราะห 
วางแผนแกไขปญหา และการติดตามประเมินผล   มีการสงคืนขอมูลท่ีไดใหกับพ้ืนท่ี 

4) การผลักดันใหเกิดแผนปฏิบัติงานระดับอําเภอ ตําบล และหมูบาน และมีการสนับสนุน 
งบประมาณจากระดับอําเภอลงสูระดับชุมชน 

5) ดานความรวมมือระหวางประเทศกับประเทศเพ่ือนบาน ควรมีการประเมินผลและติดตามผล 
การดําเนินงาน ภายใตบทบันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานสาธารณสุข ในระดับทองถ่ินระหวางเมือง
คูขนาน วาภายใตบทบันทึกขอตกลง มีขอใดท่ีไมสามารถปฏิบัติได และมีการระมัดระวังในประเด็นท่ี
ละเอียดออน รวมท้ังคนทํางานสาธารณสุขชายแดน ตองเรียนรูงานการทูตในระดับทองถ่ิน วัฒนธรรม
ขามชาติของประเทศเพ่ือนบาน ภายใตระบบการทํางานท่ีใชงานสาธารณสุขนําการทูต 

6) การถอดบทเรียนการทํางาน  
 ขอเสนอแนะใหระดับสวนกลาง กระทรวง และระดับผูบริหารเชิงนโยบาย 

1) ขอเสนอผลักดันใหประกาศมาตรการในการควบคุมกํากับดูแลในชุมชนชายแดนบริเวณ 
ชองทางธรรมชาติท่ีชัดเจนและมีแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจนมอบหมายบทบาทหนาท่ีใหหนวยงาน
ผูรับผิดชอบหรือหนวยงานท่ีควบคุมกํากับดูแลท่ีชัดเจนมุงใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง
ชัดเจน ในกรณีเกิดการลักลอบขามแดนแบบผิดกฎหมายโดย เนนย้ํามาตรการดังกลาวและพรอมท้ังเพ่ิม
บทลงโทษท่ีชัดเจนในกรณีผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาวหรือผูท่ีมีสวนในการละเลยในการ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว  

2) กรณีคนลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย เพ่ือใหเกิดการควบคุมปองกันโรคติดตอ หรือตรวจ 
พบการติดเชื้อโควิด -19 ยังไมมีสถานท่ีกักกันโรคสําหรับกลุมคนเหลานี้กอนผลักดันออกนอกประเทศ 
ซ่ึงทําใหเกิดความเสี่ยงตอโรคติดตอและการระบาดโรคในพ้ืนท่ีและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานอีก ท้ังไมมี
งบประมาณในการดําเนินการสนับสนุนการดําเนินการนี้เสนอแนะใหมีหนวยงานรับผิดชอบดําเนินงาน
ตามมาตรการควบคุมปองกันโรคพรอมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว 

3) ขอเสนอเชิงนโยบาย โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเชน กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภา 
ความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผลักดันใหเกิดนโยบายหรือขอปฏิบัติ กํากับดูแล
ผูปฏิบัติงานในบริเวณจุดผอนปรน จุดผอนปรนทางการคา ใหมีเจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือผูปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีเจาหนาท่ีดานควบคุมโรคระหวางประเทศ ปฏิบัติงานบริเวณชองทางดังกลาว หรือมอบหมาย
ใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการควบคุมกํากับดูแล หรือใหมีเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในบริเวณชองทางดังกลาวใหเกิดการคัดกรองเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากผู
เดินทางเขา-ออกระหวางประเทศในจุดผอนปรน  

4) ขอกําหนดในการปฏิบัติงานบริเวณจุดผอนปรน จุดผอนปรนทางการคา โดยใหมีเจาหนาท่ี 
สาธารณสุข หรือผูปฏิบัติงานในหนาท่ีเจาหนาท่ีดานควบคุมโรคระหวางประเทศ ซ่ึงทําใหเกิดการคัด
กรองเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากผูเดินทางเขา-ออกระหวางประเทศในจุดผอนปรน และ
ทําใหเกิดแนวทางในการเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอระหวางประเทศตามแนวทางปฏิบัติกฎ
อนามัยระหวางประเทศ (International Health Regulation: IHR 2005) ซ่ึงเปนมาตรฐานการควบคุม
กํากับและการควบคุมปองกันโรคในบริเวณชองทางเขาออกระหวางประเทศ   

5) ขอเสนอผลักดันใหหนวยงานทางความม่ันคง หนวยงานปกครอง ไดออกประกาศมาตรการ 
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ในการควบคุมกํากับดูแลในชุมชนชายแดนบริเวณชองทางธรรมชาติท่ีชัดเจนและมีแนวทางในการปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน มอบหมายบทบาทหนาท่ีใหหนวยงานผูรับผิดชอบหรือหนวยงานท่ีควบคุมกํากับดูแลใหชัดเจน 
มุงหวังใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองชัดเจน ในกรณีเกิดการลักลอบขามแดนแบบผิด
กฎหมาย จะตองเนนย้ํามาตรการดังกลาวและพรอมท้ังเพ่ิมบทลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีผูท่ีมีสวนรวมใน
การดําเนินการดังกลาวหรือผูท่ีมีสวนในการละเลยในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว  

6) ขอเสนอใหมีการทบทวน ปรับปรุง แกไขพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ท่ีมีสวน 
ขาดขอจํากัดไมสามารถนําไปสูในการปฏิบัติไดอยางชัดเจน หรือใหมีการบูรณาการใชขอกําหนด 
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการบูรณาการแนวทางปฏิบัติรวมกับขอกําหนด หรือขอปฏิบัติพระราช
กําหนด พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เปนตน ใหมีแนวทางการปฏิบัติ
รวมกันเพ่ือลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานและการตีความทางกฎหมาย และการนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและคลองตัวมากข้ึน  

7) กระทรวง/กรม/กอง/ศูนยเขต มุงหวังใหเกิดการบูรณางบประมาณ และการทํางานรวมกัน  
ในการสนับสนุนกิจกรรมงานสาธารณสุขชายแดนใหสอดคลองกับบริบทปญหาในระดับพ้ืนท่ี รวมไปถึง
การผลักดันใหเกิดการจัดกิจกรรมการประชุมความรวมมือระหวางพ้ืนท่ี ในระดับจังหวัดคูขนาน และ
เมืองคูขนาน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการทํางานรวมกัน ซ่ึงทําใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนของ
งานสาธารณสุขชายแดนตอไป  
คําสําคัญ:   การบริหารจัดการโรค,  ภัยสุขภาพขามแดน,  เมืองคูขนาน   
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Abstract 

 A research study on “Management of diseases and health hazards in border 
areas, Twin-cities at Thailand – Laos PDR; case studies on Ubon Ratchathani Province – 
Savannakhet – Salavan – Champasak Province, Lao People’s Democratic Republic”. 
The objectives are 1) to study information context and issues of health problems and 
communicable diseases at Thai-Laos border areas, Ubon Ratchathani Province - 
Savannakhet - Salavan – Champasak 2) to create and develop strategic plans at the 
local and provincial levels for disease management and cross-border health hazards at 
Thai-Laos border (Ubon Ratchathani - Savannakhet - Salavan - Champasak) 3) to create 
and develop a model of cooperation mechanism in disease management and health 
hazards across borders including the international referral system with network partners 
at the local level, twin-cities at the Thai-Laos border (Ubon Ratchathani - Savannakhet 
- Salawan - Champasak) 4) to create and develop disease surveillance information 
management system and health hazards across borders at the provincial level, district 
– Muang, and twin-cities at Thai-Laos border (Ubon Ratchathani – Savannakhet – 
Salavan – Champasak) 5) to create and develop cross-border communicable diseases 
management innovations at local level according to the context of the area 6) to 
develop personnel potential to have knowledge in information management system 
and border disease and health surveillance system in twin-cities at the Thai-Laos 
border (Ubon Ratchathani-Savannakhet-Salawan-Champasak) 7) to develop the 
potential of personnel to participate in the process of studying and researching in the 
border health system with people at the provincial, district and communities, and 8) to 
evaluate the management model of border disease and health hazards of twin-cities, 
border areas of Thailand-Laos, Ubon Ratchathani - Savannakhet - Salawan – 
Champasak. This study is a research and development model which collects qualitative 
and quantitative data and incorporating action research into participation (Participatory 
Action Research: PAR) which focuses on the development of bottom-up view, 
especially border landers' view. The research area consisted of the borders of Ubon 
Ratchathani Province 1) Savannakhet: Khemarat District and Mueang Song Khon 2) Sala 
Wan: Natal District and Pho Sai District with Muang Lakhon Phueng, and 3) Champasak 

ฉ

 

 



 
 

Province: Khong Chiam District and Chanasomboon City Sirindhorn District and Muang 
Phon Thong and Buntharik District and Sukuma City. The statistics used in data analysis 
were descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation and for qualitative 
data analysis, Thematic Analysis and Data Review by using Triangulation.  
Results: It was found that there was a participatory development process in thinking, 
co-creating, and co-decision making of the community with government network 
partners including security, administrative, public health, private and civil society 
networks in the management of diseases and health hazards across borders according 
to the context of the community by rising up to deal with the problem by themselves 
as well as budget support from community organizations, local government 
organization and related agencies with the aim of establishing a cross-border disease 
management system with neighboring countries and has signed a Memorandum of 
Understanding (MOU). The local public health Between Ubon Ratchathani Province 
with Salavan and Champasak Province, Lao PDR which includes the preparation of 
systematic surveillance, prevention and control of diseases in border communities 
created the exchange of information including technical support between Ubon 
Ratchathani Province with provinces and twin-cities as well as developing innovations 
in managing and solving problems in the community which is concrete and exemplary 
in the border area of twin-cities and national level. It leads to the strategic policy 
framework at the local level for improving the quality of life at the district level and 
the sub-district level in causing the preparation of an action plan between local 
government organizations, the private sectors and civil society. In a holistic integrated 
model, the participation of all sectors in the border communities is a foundation as the 
people are the center and there is a continuous development of the potential of the 
community. In the area of surveillance in cross-border diseases and health hazards 
until there was a "volunteer mind for diseases and health hazards across borders" in 6 
areas and the creation of a "health constitution for the management of disease and 
health disasters" in 4 areas, including the preparation of strategic plans at the local 
level, provincial level, county level and national level in the preparation of the Border 
Health Strategy (5-years plan) from 2022-2026. 
Conclusion: This research study has discovered a new paradigm in border health 
where the community rises up to analyze problems and manage to create a 
surveillance system for cross-border diseases and health hazards that are appropriate 
for the context of the area as well as being open-minded to step out with related 
network partners until the emergence of a new model in border health operations 
(New Paradigm of Border Health Model Innovation) which is caused by continuous 
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process by developing together with network partners under equality and mutual 
respect for the thinking and decision-making of the community to continually improve 
until it can be a model that can be expanded both at the local level and outside of 
the area including twin-cities that leads to appropriate and sustainable solutions to 
border health problems.  
Recommendations at the operator's local level and at the provincial level should 
have: 
1) Implementing a comprehensive and flexible border health policy under respect and 
honor to come up with solutions that are appropriate for the context of the area. 
2) Supporting operations in the form of network partners at all levels both security and 
governance public health, the private sector and civil society by developing potential 
and creating awareness among network partners in the form of integration where all 
parties must learn about each other's roles and responsibilities.  
3) Provinces and districts should play a role in reinforcing and participation in activities 
in border communities regularly and continuously as well as encouraging participation 
in the community in finding problems, analyzing and planning solutions. 
4) There should be an evaluation and follow-up plan at the district, sub-district and 
village level and supporting budgets from the district level down to the community 
level on international cooperation with neighboring countries. 
5) Operations under the memorandum of cooperation in the field of public health at 
the local level between twin-cities that under sensitive issues including people working 
in border health must learn diplomatic work at the local level transnational culture of 
neighboring countries and the active system of public health diplomacy. 
6) Lessons learned for operations  
Recommendations to the central level, ministries and policy executive levels: 
1) To urge the announcement of measures to control and supervise the border 
communities in the area of natural paths and have clear guidelines for action and 
practices in the event of illegal cross-border smuggling by emphasizing such measures 
and add clear penalties in the event of those involved in such actions or who 
participate in the duties. 
2) In case of illegal immigration, there is no quarantine facility for these groups in order 
to control and prevent communicable diseases or tested positive for COVID-19. This 
increases the risk of communicable diseases and disease outbreaks in the area and 
there is no budget to support this action. So, there should be agencies to take 
responsible for implementing preventive measures and supporting the budget for 
implementing such measures. 

ซ

 

 



 
 

3) Relevant agencies such as Ministry of Interior Office of the National Security Council 
(NSC) and related agencies should urge for policies to practices or supervise operators 
in the relief trade point to have public health officials to working in the duties as an 
international disease control checkpoint officer in the area mentioned above or 
assigning local government agencies to take part in the supervision to work for 
screening, surveillance, and prevention of communicable diseases caused by travelers 
entering and leaving the country in the relief trade point. 
4) According to the requirements for operating at the relief trade point by having public 
health officials or working in the duties as an international disease control checkpoint 
officer for screening, surveillance, control and prevention of communicable diseases 
which was caused by travelers who entering and leaving the countries, there should be 
guidelines for surveillance and control and prevention of communicable diseases in 
accordance with international health regulation guidelines (International Health 
Regulation: IHR 2005), which is a standard for control and prevention of disease in the 
area of international entry and exit.  
5) Encourage security agencies to control and supervise border communities especially 
in natural trade paths and have clear guidelines for practice and assign roles and 
responsibility which aim for clear guidelines for action and practices in the event of 
illegal cross-border smuggling by emphasizing such measures and add clear penalties in 
the event of those involved in such actions or who participate in the duties.  
6) Suggestions to review and amendment the Communicable Disease Act 2015 which is 
lack of restrictions and cannot clearly lead to implementation or to integrate in terms 
of guidelines for practices according to the requirements or the observance of the 
Royal Decree Disaster Prevention and Mitigation Act 2007, etc. Provide a common 
practice guideline to reduce duplication of operations and legal interpretations and its 
implementation in operations that are clearer and more agile.  
7) Ministry/Department/Division/District must aim for the integration of the budget and 
working together to support border health activities in accordance with the context of 
problems at the local level including urging the organizations in cooperation meeting 
activities between areas at the provincial level and twin-cities and collaborative 
exchange activities which contributes to the continuity and sustainability of public 
health work in border areas.   
 Key words: Management of diseases , health hazards in border areas, Twin-cities. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 
ประเทศไทยมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานท้ังทางบก และทางน้ําโดยติดตอกับ

ประเทศเพ่ือนบาน ไดแก 1) สาธารณรัฐแหงสหภาพสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (Republic of 
the Union of Myanmar) 2) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic 
Republic) 3) ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) และ 4) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
(Federation of Malaysia) จากสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนไปในยุคท่ีโลก และเศรษฐกิจไรพรมแดน 
นโยบายการคาเสรี การคมนาคมท่ีไปมาหาสูกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว รวมท้ังระบบสื่อสารท่ี
ทันสมัย ซ่ึงในปจจุบันทุกประเทศในอาเซียนมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายพ้ืนท่ี ท่ีเปนท้ังดาน
อุตสาหกรรม ดานการทองเท่ียว ดานภาคบริการ รวมท้ังการจัดตั้งระบบบริการสุขภาพท้ังสําหรับ
นักทองเท่ียว (Medical Hub for tourist) และผูปวยท่ีสามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพได การ
รวมตัวเปนหนึ่งเดียวในอาเซียน no boundary in ASEAN ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดการเคลื่อนยายของ
ประชากร ท่ีสงผลกระทบตอประเทศปลายทางท่ีตองรองรับจํานวนประชากร ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
และสงผลกระทบตอประชาชน และระบบสาธารณสุขของประเทศนั้น ๆ  
 ประเทศไทยมีชายแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 4 ประเทศ โดยมีความยาว ประมาณ 
5,820 กิโลเมตร ซ่ึงเปนพรมแดนทางบก 3,205 กิโลเมตร พรมแดนทางน้ํา และชายฝงทะเล 2,165 
กิโลเมตร โดยมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน รวม 31 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดกับ
ประเทศเพ่ือนบาน  ดังนี้ 

-ติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 10 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัด 1) เชียงราย      
2) เชียงใหม 3) แมฮองสอน 4) ตาก 5) กาญจนบุรี 6) ราชบุรี 7) เพชรบุรี 8) ประจวบคีรีขันธ          
9) ชุมพร และ 10) ระนอง   

-ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 12 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัด            
1) เชียงราย 2) พะเยา 3) นาน 4) อุตรดิตถ 5) พิษณุโลก 6) เลย 7) หนองคาย 8) บึงกาฬ                
9) นครพนม 10) มุกดาหาร 11) อํานาจเจริญ และ 12) อุบลราชธานี 

-ติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชา 7 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัด 1) อุบลราชธานี               
2) ศรีสะเกษ 3) สุรินทร 4) บุรีรัมย 5) สระแกว 6) จันทบุรี และ 7) ตราด 

-ติดตอกับสหพันธรัฐมาเลเซีย 4 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัด 1) สตูล 2) สงขลา 3) ยะลา                   
และ 4) นราธิวาส 

ชองทางเขาออกของประเทศไทย (point of entry) ท่ีกําหนดไวท้ังสิ้น 67 ชองทาง 
ประกอบดวยทาอากาศยาน (airport) จํานวน 17 แหง ทาเรือ (port) จํานวน 18 แหง และจุดผาน
แดนทางบก (ground crossing) จํานวน 32 แหง (สํานักโรคติดตอท่ัวไป, 2558) โดยท่ีชองทาง
เหลานี้ มีดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศท่ีอยูในสังกัดกรมควบคุมโรค และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอนุกรรมการชองทางเขาออกประเทศ ในหลายพ้ืนท่ีระหวาง
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ชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน  อยางไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาท่ีดีกวา ประกอบกับการเปดประชาคมอาเซียน เม่ือป 2558  มีการ
เคลื่อนยายของประชากรท้ังกลุมแรงงานตางชาติท้ังในและนอกระบบ  กลุมชาติพันธุจากประเทศ
เพ่ือนบาน รวมท้ังนักทองเท่ียว และชาวตางชาติหลากหลายเชื้อชาติ ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกปเขามา
ประกอบอาชีพหลากหลายรูปแบบในประเทศไทย สงผลกระทบตอการควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ตามแนวชายแดน รวมท้ังปญหาโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งการไหลบาของแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบาน ท่ีเขามาทํางานท้ังท่ีเขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย และหลบหนีเขาเมือง ซ่ึงเสี่ยงตอ
การถูกหลอกลวงสูกระบวนการคามนุษย  การเพ่ิมของประชากรกลุมดังกลาวสงผลกระทบตอระบบ
ระบบบริการสาธารณสุขตามแนวชายแดนท้ังระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล
ชุมชน รวมท้ังโรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนยท่ีตองรับภาระดานการรักษาพยาบาล อัตรา
การครองเตียงท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีท่ีมีความสะดวกในการลักลอบขามแดนมายัง
ประเทศไทย ท้ังดานสากล จุดผอนปรน ดานประเพณี ตลอดจนพ้ืนท่ีท่ีมีความสะดวกในการขามฝงใน
ประเทศไทย ปญหาและผลกระทบทางดานสาธารณสุขตามบริเวณชายแดน ไดแก 1) โรคติดตอท่ี
สําคัญ ไดแกโรควัณโรค มาลาเรีย โรคเอดส โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคอุจจาระรวง โรคท่ีปองกัน
ไดดวยวัคซีน โรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า 2) อนามัยเจริญพันธุและงานอนามัยแมและเด็ก การมาคลอดโดย
ไมเคยฝากครรภ ปญหาครรภเปนพิษ  เด็กคลอดกอนกําหนด เด็กคลอดน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ และ
คานิยมการมีบุตรมากของแรงงานตางดาวทําใหอัตราทารกแรกเกิดไรสัญชาติตามแนวชายแดน พบวา
ยังมีสูงอยู  3) การสงตอผูปวยเพ่ือการรักษาตอจากประเทศเพ่ือนบานจากพ้ืนท่ีหางไกลและเขาถึง
ยากยังพบวาเปนปญหาอยูในพ้ืนท่ีชายแดน ในกรณีผูปวยฉุกเฉิน หรือท่ีตองการรักษาตออยาง
ตอเนื่อง เชน โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคเอดส และ 4) การลักลอบนําเขา และสงออกผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีไมไดมาตรฐานเปนอันตรายตอผูบริโภค นอกจากประเด็นดังกลาวปญหาสําคัญดานความ
ละเอียดออนดานวัฒนธรรมขามชาติ  ระบบการเมืองการปกครอง และนโยบายดานสาธารณสุขท่ี
แตกตางของประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังการสื่อสารก็สงผลกระทบตอระบบเฝาระวังโรค และภัย
สุขภาพตามแนวชายแดน จังหวัดอุบลราชธานีเปนท้ังชายแดน และเปนจังหวัดทองเท่ียว ซ่ึงมี
พรมแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 3 แขวง คือแขวงสะหวันนะ
เขต แขวงจําปาสัก และแขวงสาละวัน ซ่ึงมีสองแขวงแรกเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษดานอุตสาหกรรม
และดานการทองเท่ียว  

ดานปญหาการเคลื่อนยายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน คือ กัมพูชา เมียนมา และลาว ซ่ึง
เสี่ยงตอท้ังการคามนุษย และการแพรโรคระบาดในประเทศไทย จากขอมูลจัดหางานจังหวัดในเขต
สุขภาพท่ี 10 พบวาแรงงาน ท่ีข้ึนทะเบียนและเขาเมืองถูกตองตามกฎหมาย ท่ีพบมากท่ีสุดในเขต
สุขภาพท่ี 10 คือ แรงงานลาว จํานวน 3,134 คน รองลงมา คือ แรงงานเมียนมา จํานวน 1,803 ราย 
และแรงงานกัมพูชา จํานวน 930 ราย โดยจําแนกรายละเอียดรายจังหวัด ดังนี้  จังหวัดอุบลราชธานี 
มีแรงงานสัญชาติลาว จํานวน 2,187 คน เมียนมา 1,623 คน และ กัมพูชา 160 คน ตามลําดับ 
จังหวัดศรีสะเกษ แรงงานกัมพูชา 635 คน ลาว 384 คน และเมียนมา 141 คน จังหวัดมุกดาหาร 
แรงงานลาว 192 คน และเมียนมา 5 คน จังหวัดอํานาจเจริญ แรงงานลาว 171 คน กัมพูชา 83 คน 
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และเมียนมา 26 คน และจังหวัดยโสธร มีแรงงานลาว 200 คน กัมพูชา 52 คน และเมียนมา 5 คน 
(เขตสุขภาพท่ี10, 2562)      

ขอมูลดานการเขารับบริการสุขภาพประชากรตางชาติ ภายใตระบบงานสาธารณสุขชายแดน 
แรงงานตางดาวและเหยื่อคามนุษย ในเขตสุขภาพท่ี 10  ปงบประมาณ 2561 จําแนกการเขารับ
บริการท้ังท่ีแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน  พบวา ท่ีแผนกผูปวยนอก มีผูปวย สัญชาติลาว เมียนมา 
กัมพูชา เวียดนามและอ่ืนๆ จํานวน 13,368 คน/38,056 ครั้ง และแผนกผูปวยใน จํานวน 2,767 คน/
3,167 ครั้ง (เขตสุขภาพท่ี 10, 2562) ดาน ขอมูลคาใชจายของแรงงานตางดาวท่ีมารับบริการยัง
สถานบริการของรัฐ โดยจําแนกเปน 2 สวน คือ ท้ังท่ีสามารถเรียกเก็บได และเรียกเก็บไมได ภาพรวม
ของเขตสุขภาพท่ี 10 พบวา แผนกผูปวยนอก คาใชจายท้ังหมด 63,776,510 คน เรียกเก็บได 
56,242,716 บาท เรียกเก็บไมได  7,533,794 บาท ในสวนแผนกผูปวยใน คาใชจายท้ังหมด 
41,416,623 บาท เรียกเก็บได 29,043,703 บาท เรียกเก็บไมได 12,372,920 บาท (เขตสุขภาพท่ี 
10, 2562) 

จังหวัดอุบลราชธานี  มีขอมูลผูมารับบริการท่ีเปนผูปวยตางชาติ (ชาวลาว) ท่ีมารับบริการ
รักษาพยาบาลท่ีสถานบริการท้ังของภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงจําแนกตามรายโรค 
ใน 10 กลุมโรคท่ีพบบอย ตั้งแตป 2561 ถึง 2562 (เดือนตุลาคม 2561-เมษายน 2562) พบวา ผูปวย
ดวยโรคอุจจาระรวงสูงเปนอันดับ 1 จํานวน 1,683 ราย อันดับ 2 โรคไขไมทราบสาเหตุ 1,418 ราย 
อันดับ 3 โรคปอดบวม จํานวน 692 ราย อันดับ 4 โรคตาแดง จํานวน 331 ราย อันดับ 5 โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ จํานวน 208 ราย อันดับ 6 โรคไขเลือดออก จํานวน 147 ราย อันดับ 7 โรคไขหวัด
ใหญ จํานวน 133 ราย อันดับ 8 โรคอาหารเปนพิษ จํานวน 132 ราย อันดับ 9 โรคมาลาเรีย จํานวน 
126 ราย และอันดับ 10 โรคมิลลิออยลโดซิส จํานวน 106 ราย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี, 2562) ท้ัง 10 อันดับเปนโรคติดตอท้ังหมด  ในสวนอําเภอชายแดน จํานวน 10 อําเภอ 
ท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน ในสวนของโรคพิษสุนัขบา พบผูปวย 1 ราย จาก แขวงจําปาสัก 
สปป.ลาว เขามารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสิรินธร  (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, 
2562)  ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดมีการจัดเก็บขอมูลผูปวยจากประเทศเพ่ือน
บาน (ชาวลาว) จากท้ัง 3 แขวง ในสปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ท่ีเขามารับบริการตรวจรักษา
โรคท่ีสถานบริการของรัฐในพ้ืนท่ีอําเภอชายแดน ซ่ึงไดมีการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวาง พ.ศ. 2561-
2562 (เดือนตุลาคม 2561-เมษายน 2562)  พบวา  ผูปวยขามมารับบริการตรวจรักษาโรคในจังหวัด
อุบลราชธานี มาจากแขวงจําปาสัก จํานวน 992 ราย แขวงสาละวัน จํานวน 531 ราย แขวงสะหวัน
นะเขต จํานวน 204 ราย และจากจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 121 ราย 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, 2562) 

จากขอมูลรายงานรถยนตผานเขาท่ีดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ระหวางเดือน
ตุลาคม 2560 ถึงกรกฎาคม 2561 พบวามีผูเดินทางขาเขา จํานวน 594,530 คัน เฉลี่ยตอเดือน 
49,544 คัน เฉลี่ยวันละ 1,628 คัน ยานพาหนะ (ตามบริบทของดาน) ขาเขา จํานวน 35,277 คัน 
เฉลี่ยตอเดือน 2,939 คัน เฉลี่ยตอวัน 96 คัน ในสวนรถยนตสวนบุคคลขาเขา 12,166 คัน เฉลี่ยตอ
เดือน 1,014 คัน เฉลี่ยตอวัน 34 คัน รถยนตโดยสาร (ทองเท่ียว) ในพ้ืนท่ีประจํา ประมาณ 15 บริษัท 
และโดยสารระหวางประเทศ 2 เท่ียวตอวัน วันละ 4 คัน (ไป–กลับ) ในดานการคัดกรองผูปวยท่ีดาน
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ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ดานพรมแดนชองเม็ก (ดานถาวร) ท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบานขาม
เขามารับการรักษาโรคท่ีสถานบริการท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงทางดานฯ ไดมีการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลระหวางป 2558 ถึง 2561 ดังนี้ ป 2558 จํานวน 441 ราย 296 ราย 259 ราย และ 472 ราย 
ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาผูเขามารับบริการตรวจรักษาโรค สวนใหญเปนผูชายมากกวา
ผูหญิง 1-2 เทาในบางป เชน ป 2559 จากการรวบรวมขอมูลท่ีจุดคัดกรอง ดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ ดานพรมแดนชองเม็ก พบวา เพศชายมารับบริการมากกวาเพศหญิง เพศชาย 
จํานวน 206 ราย เพศหญิงแค 90 ราย ป 2560 เพศชาย 162 ราย เพศหญิง 97 ราย และในป 2561 
ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนท้ังเพศชาย และเพศหญิง ดังรายละเอียด เพศชาย จํานวน 291 ราย และเพศ
หญิง 180 ราย  (ดานพรมแดนชองเม็ก, 2562) ดานการสงตอผูปวยระหวางประเทศจากประเทศ
เพ่ือนบาน (ชาวลาว)  ผานทางดานควบคุมโรคระหวางประเทศดานพรมแดนชองเม็กไปยังสถาน
บริการท้ังของภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ระหวาง ป 2558-2561 พบวาสวนใหญสง
ตอจากดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ดานพรมแดนชองเม็ก รอยละ 90 เขารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลสิรินธร  อันดับ 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อันดับ 3 คลินิกเอกชนในจังหวัด
อุบลราชธานี อันดับ 4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร (รพ.เอกชน) และอันดับ 5 โรงพยาบาลอุบล
รักษ (รพ.เอกชน) (ดานพรมแดนชองเม็ก, 2562) ในสวนขอมูลการสงตอผูปวยจากประเทศเพ่ือนบาน 
(ชาวลาว) มารับการรักษายังสถานบริการท้ังของภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกรายแขวง ระหวาง ป 2558-2561 พบวาแขวงจําปาสักสงตอสูงถึงรอยละ 85.22 รองลงมา คือ
แชวงสาละวัน รอยละ 7.15 และแขวงอัตตะปอ รอยละ 3.74 (ดานพรมแดนชองเม็ก,  2562)  

ปญหาสุขภาพชายแดนระหวางจังหวัดอุบลราชธานี จากขอมูลรายงานสถานการณโรคติดตอ
ระดับอําเภอชายแดนท่ีติดตอกับ 3 แขวงของประเทศเพ่ือนบาน คือแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละ
วัน และแขวงจําปาสัก สปป.ลาว ซ่ึงการแพรกระจายของโรคติดตอและโรคเรื้อรังในพ้ืนท่ี 3 อันแรก  
พบวาพ้ืนท่ีชายแดนระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสะหวันนะเขต พบโรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคปอดบวม และงานอนามัยแมและเด็ก แขวงสาละวัน พบโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร  โรคไขเลือดออก และจากแขวงจําปาสัก พบโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรค
ไขเลือดออก และโรคมาลาเรีย ในจังหวัดอุบลราชธานีขอมูลผูปวยชาวตางชาติสูงสุด 3 อันดับแรก 
โรคระบบทางเดินหายใจรอยละ 20.00 โรคระบบทางเดินอาหารรอยละ 19.00 และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธรอยละ 13.00 และยังพบวาการบริหารจัดการโรคติดตอขามแดนระหวางจังหวัด
อุบลราชธานีกับ 3 แขวงดังกลาว ในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนยังไมมีระบบท่ีชัดเจน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีความสนใจท่ีจะศึกษาระบบการบริหารจัดการโรคติดตอขามแดน 
ในพ้ืนท่ีชายแดน ไทย – ลาว (อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก) 
โดยมีเมืองคูขนาน ดังนี้ 
 1. อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต  ไดแก อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศ
ไทย กับเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
 2. อุบลราชธานี – แขวงสาละวัน  ไดแก อําเภอนาตาล และอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย กับ เมืองละคอนเพ็ง และเมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน  สปป.ลาว 
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3. อุบลราชธานี – แขวงจําปาสัก ไดแก อําเภอโขงเจียม อําเภอสิรินธร และอําเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย กับ เมืองชนะสมบูน เมืองโพนทอง และเมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก 
สปป.ลาว 
 เพ่ือใหการปองกันควบคุมโรคชายแดนท้ังสองประเทศมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน โครงการนี้มีการ
พัฒนาคําถามการวิจัยและกรอบแนวคิด โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังในระดับชุมชน อําเภอ – เมือง 
จังหวัด-แขวง ระหวางประเทศของเมืองคูขนานกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือท่ียั่งยืน
ในการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน 
 

2. คําถามการวิจัย 
 1) ปญหาสุขภาพและโรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน ในพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ชายแดนไทย - 
ลาว (อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก) เปนอยางไร 
 2) รูปแบบความรวมมือระหวางประเทศในการบริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพขาม
แดนเฉพาะ เมืองคูขนาน พ้ืนท่ีชายแดนไทย - ลาว (อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวง
สาละวัน – แขวงจําปาสัก) ท่ีมีอยูเปนอยางไร และรูปแบบความรวมมือมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางไร 
 3) รูปแบบการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย - ลาว 
(อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก) ท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางไร 
และสงผลตอการควบคุมโรคติดตอไดจริงหรือไม และในระหวางท้ังสามแขวงมีความแตกตางกัน
อยางไร 
 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาขอมูล บริบทและประเด็นปญหาสุขภาพ และโรคติดตอในพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน 
ชายแดนไทย – ลาว  จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก    

2) เพ่ือสรางและพัฒนาแผนยุทธศาสตรในระดับทองถ่ินและจังหวัด ดานการบริหารจัดการ
โรค และภัยสุขภาพขามแดน ชายแดนไทย - ลาว (อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละ
วัน – แขวงจําปาสัก)    
 3) เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบกลไกความรวมมือในการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพ
ขามแดน รวมท้ังระบบสงตอผูปวยระหวางประเทศ รวมกับภาคีเครือขายระดับพ้ืนท่ี เมืองคูขนาน 
ชายแดนไทย - ลาว (อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน –แขวงจําปาสัก)   

4) เพ่ือสรางและพัฒนาการจัดการระบบขอมูลขาวสารการเฝาระวังโรค และภัยสุขภาพขาม
แดน ในระดับจังหวัด – แขวง อําเภอ-เมือง และระดับพ้ืนท่ี เมืองคูขนาน ชายแดน ไทย-ลาว 
(อุบลราชธานี–แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน –แขวงจําปาสัก)   

5) เพ่ือสรางและพัฒนานวัตกรรมการจัดการโรคติดตอขามแดนในระดับพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนท่ี                                                                                                                                                
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6) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีองคความรูในการจัดการระบบขอมูลขาวสาร และระบบ
การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพชายแดน เมืองคูขนาน ชายแดน ไทย-ลาว (อุบลราชธานี–แขวง
สะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน –แขวงจําปาสัก)   

7) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีสวนรวมในกระบวนการศึกษาวิจัยระบบสุขภาพชายแดน
รวมกับคนในพ้ืนท่ีท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ และชุมชนเมืองคูขนาน 
 8) เพ่ือประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพชายแดน เมืองคูขนาน ใน
พ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ชายแดนไทย ลาว อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวง
จําปาสัก 
 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. โรคติดตอ หมายถึง โรคท่ีเกิดข้ึนจากเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรคท่ีสามารถแพรไดโดย
ทางตรง หรือทางออมสูคน 
 2. โรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง หมายถึง โรคติดตอท่ีตองมีการติดตาม ตรวจสอบหรือจัดเก็บ
ขอมูลอยางตอเนื่อง ตามเกณฑท่ีองคการอนามัยโลก (WHO) ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงโรคท่ีตองมี
การรายงานประสานงานรวมกัน 
 3. การบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนานไทย-ลาว หมายถึง 
กระบวนการบริหารจัดการภายใตความรวมมือระหวางประเทศระหวางเมืองคูขนาน ในการดําเนินงาน
รายงาน สอบสวนเฝาระวังในโรคติดตอท่ีตองมีการติดตาม ตรวจสอบ หรือจัดเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง 
โดยตองมีการรายงานประสานงานรวมมือกันระหวางเจาหนาท่ี ระดับจังหวัด/อําเภอ/ชุมชน ตลอดจน
เจาหนาท่ีฝายไทย- ลาว 
 4. ขอมูล หมายถึง ขอมูลสถิติชีพ (vital statistics) เชน อัตราตายอยางหยาบ (Crude 
Dead Rate: CRD) อัตราตายจําเพาะ (Specific Dead Rate: SDR) ตามกลุมอายุ และสาเหตุ, ขอมูล
สถิติอนามัย (Health statistics) เชน อัตราอุบัติการณของโรค (Incidence rate) และอัตราความชุก
ของโรค (Prevalence rate) และขอมูลทรัพยากรดานสุขภาพ 
 5. รูปแบบการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน หมายถึง 
กระบวนการการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดนภายใตความรวมมือระหวางประเทศท่ีมี
ความเชื่อมโยงกันท้ังระบบขอมูล แผนยุทธศาสตร และกลไกความรวมมือในดานการจัดเก็บขอมูล การ
รายงาน การจัดทําแผน การขับเคลื่อนปองกันควบคุมโรคติดตอ กลไกการเฝาระวัง และการติดตาม
ประเมินผล โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในระดับพ้ืนท่ี ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ภายใตการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เกิดระบบการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ภายใตกรอบ

แนวคิด การบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดนแบบมีสวนรวมระดับพ้ืนท่ี ระหวางชายแดน
เมืองคูขนาน ชายแดนไทย – ลาว 
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2. มีคูมือ/แนวทางในการปฏิบัติงานภายใตระบบการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขาม
แดนแบบมีสวนรวมระดับพ้ืนท่ี ชายแดนเมืองคูขนาน ในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว 

3. มีแนวทางในการดําเนินการการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดนแบบมีสวนรวม 
ชายแดนเมืองคูขนาน โดยมีระบบการจัดการควบคุมปองกันโรค และภัยสุขภาพ ระดับพ้ืนท่ีชายแดน
เมืองคูขนาน ในดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

4. มีหนวยงานสาธารณสุข หนวยงานท่ีเก่ียวของ องคกรชุมชน และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ
ท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโรค และภัย
สุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน และดําเนินงานควบคุมโรค และภัยสุขภาพในชุมชน 

5. ประชากรกลุมเปาหมายทุกกลุมท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชายแดนเมืองคูขนาน ไดรับการสงเสริม
สุขภาพ ควบคุมปองกันโรคติดตอ เฝาระวังโรคและภัยสุขภาพอยางเหมาะสม 

6. ไดนวัตกรรมการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดนแบบมีสวนรวม ระดับพ้ืนท่ี 
เมืองคูขนาน ท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
  7. อัตราการเกิดโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังในพ้ืนท่ีอําเภอและเมืองคูขนาน ลดลงจากคาเฉลี่ย
มัธยฐาน รอยละ 10 ตอป โดยเทียบคาเฉลี่ย มัธยฐาน ยอนหลัง 5 ป  
 
 
  



6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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R 1 พัฒนาระบบขอมูล R 2 ติดตามประเมินผล 

D 1 D 2 

R 1 

R 2 

D 1 กลไกการ

ขับเคลื่อน 

R 2 จัดทําแผน

และยุทธศาสตร 

1.ระบบท่ีมีอยูเดิม 
2.ปญหาและการแกไข 
3.การพัฒนาตอยอด 
 

                INPUT 
   External factors 
-IHR 2005 CD Act SEZ 
-นโยบายและยุทธศาสตรชายแดน 
ป 2560-2564 และฟนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (twin city, sister hospitals) 
-นโยบายสุขภาพ ภาคประชาชน(พชอ.) 
-การสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
-สถานการณการเคลื่อนยายแรงงานท่ีเขา
เมืองท้ังถูกกฎหมายและการลักลอบเขา
เมืองจากประเทศเพ่ือนบาน 
Internal Factors 
-joint actions plan ไทย-ลาว ในการเฝา
ระวังโรคแลภัยสุขภาพขามแดน เมือง
คูขนาน 
-มีแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชายแดนในระดับ
จังหวัด-อําเภอ และพ้ืนท่ี 
-การมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกระดับ
ท้ังภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคม 
 
 

              OUT PUT 
-เกิดระบบและกลไกในการ
ดําเนินงานเฝาระวังโรคและภัย
สุขภาพขามแดนในทุกชองทาง  
-มีระบบการรายงานขอมูล
ขาวสารจากพ้ืนท่ีมายังงาน
ระบาดวิทยา สสจ./สคร.10 
-มี MOU ระดับจังหวัด-
แขวง/MOA ระหวางเมือง
คูขนานในการเฝาระวังโรคและ
ภัยสุขภาพขามแดน 
-มีระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารในรูปภาคีเครือขาย
ระหวางประเทศ เมืองคูขนาน 
-มีนวัตกรรมการเฝาระวัง
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพขาม
แดน 
-เกิดแผนการพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุขทุกระดับ 
-เกิดการบูรณาการงบประมาณ
ในการดําเนินงานเฝาระวังโรค
ในทุกระดับ 
 

            OUT COME 
-เกิดระบบและกลไกความรวมมือ
ในการจัดการโรคและภัยสุขภาพ
ขามแดนในรูปภาคีเครือขายท้ัง
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 
-มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ในระดับจังหวัด-แขวง อําเภอ-
เมือง อยางตอเนื่องและเปนระบบ 
-ภาคีเครือขายความรวมมือ
ระหวางพ้ืนท่ีชายแดนเมือง
คูขนาน 
-นวัตกรรมการบริหารจัดการโรค
และภัยสุขภาพขามแดนในทุก
ชองทาง 
-นโยบายและแผนยุทธศาสตรใน
ดานการควบคุมโคและภัยสุขภาพ
ขามแดนระหวางประเทศในระดับ
จังหวัด-แขวง, อําเภอ-เมือง 
-พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนท่ี
ชายแดนเมืองคูขนาน 
-พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในพ้ืนท่ี 
-มีการเผยแพรเอกสารทาง
วิชาการ การตีพิมพบทความทาง
วิชาการ และการนําเสนอผลงาน
วิชาการในการประชุมระดับ

 
 

ภาพท่ี 2  การวิเคราะหหาปจจัยและ SWOT Analysis ของโครงการศึกษาวิจัย 
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 ตารางท่ี 1  วัตถุประสงคหลักของโครงการและผลลัพธของโครงการบริหารจัดการโรคภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

– แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

1. เ พ่ือศึกษาขอมูล บริบทและประเด็น

ปญหาสุขภาพ และโรคติดตอในพ้ืนท่ีเมือง

คูขนาน ชายแดนไทย – ลาว  จังหวัด

อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวง

สาละวัน – แขวงจําปาสัก 

1.มีขอมูลบริบท และประเด็นปญหาสุขภาพ และ

โรคติดตอในพ้ืนท่ีเมืองคูขนานชายแดนไทย–ลาว จังหวัด

อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – 

แขวงจําปาสัก    

2.พ้ืนท่ีศึกษาวิจัยมีการนําขอมูลท่ีไดไปวางแผนในการ

แกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ไทย – ลาว 

1. มีบันทึกความรวมมือกันระหวางพ้ืนท่ีในการสราง

เครือขายในระดับเชิงนโยบายรวมกับผูบริหารกระทรวง

สาธารณสุข ฝายไทย – สปป.ลาว และรวมกับเครือขาย

มหาวิทยาลัยระดับพ้ืนท่ีระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกับ

แขวงจําปาสัก สปป.ลาว เพ่ือพัฒนาการศึกษาวิจัย

รวมกันผลักดันใหเกิดงานเชิงนโยบายในระดับประเทศ

เพ่ือนบาน และจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ

รวมกันใน MOD ในระดับกระทรวง พ้ืนท่ีจังหวัด – 

แขวง อําเภอ – เมือง 

2. มีคูมือแนวทางในการปฏิบัติการ การดําเนินงานการ

บริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน แบบมีสวน

รวมระดับพ้ืนท่ีชายแดนเมืองคูขนาน พ้ืนท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี แขวงจําปาสัก – แขวงสาละวัน – แขวง

สะหวันนะเขต 

2. เพ่ือสรางและพัฒนาแผนยุทธศาสตรใน
ระดับทองถ่ินและจังหวัด ดานการบริหาร
จั ดกา ร โ รค  และภั ยสุ ขภ าพข ามแดน 
ชายแดนไทย - ลาว  (อุบลราชธานี – แขวง
สะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวง
จําปาสัก) 

1.มีการจัดทําแผนงานยุทธศาสตร แผนงานโครงการใน
พ้ืนท่ีเปาหมายโครงการ จากแหลงงบประมาณท้ังจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในระดับพ้ืนท่ี 
ระดับจังหวัด และงบประมาณปกติจากรัฐบาล 
2. เกิดการพัฒนาแผนยุทธศาสตรในระดับทองถ่ิน และ
จังหวัดในดานการควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพขาม
แดน ในพ้ืนท่ีชายแดนเมืองคูขนาน ระหวางจังหวัด
อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – 
แขวงจําปาสัก 
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ตารางท่ี 2  วัตถุประสงคหลักของโครงการและผลลัพธของโครงการบริหารจัดการโรคภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

– แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก สปป.ลาว (ตอ)  

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

 3. เกิดการการพัฒนายุทธศาสตรเขต กระทรวงในการ

สรางและพัฒนาระบบการเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน

โรคและภัยสุ ขภาพข ามแดน ภายใตกรอบการ

ดําเนินงานความรวมมือกับงานสาธารณสุขชายแดน 

ไทย – สปป.ลาว 

3. มีระบบขอมูลขาวสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล ดาน

การควบคุมโรคและภัยสุขภาพขามแดน ระบบสงตอ

ผูปวยทุกกลุมโรค ทุกระบบ และขอมูลแรงงานตาง

ดาว ระหวางเมืองชายแดนคูขนาน อําเภอ – เมือง 

จังหวัด – แขวง 

4. มีเครือขายในการดําเนินงานการบริหารจัดการโรค

และภัยสุขภาพชายแดน แบบมีสวนรวมชายแดน 

เมืองคูขนาน ระดับหมูบาน/บาน/ตําบล อําเภอ-เมือง 

จังหวัด-แขวง 

5. อัตราการเกิดโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังในพ้ืนท่ี

จังหวัด อําเภอและเมืองคูขนานลดลงจากคาเฉลี่ย 

มัธยฐาน รอยละ 10 ตอป โดยเทียบคามัธยฐาน

ยอนหลัง 5 ป 

6. มีรายงานการเกิดเหตุการณ และรายงานการเฝา

ระวังโรคอยางตอเนื่องในพ้ืนท่ีเปาหมายโครงการ 

3. เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบกลไกความ

รวมมือในการบริหารจัดการโรค และภัย

สุขภาพขามแดน รวมท้ังระบบสงตอผูปวย

ระหวางประเทศ รวมกับภาคีเครือขายระดับ

พ้ืนท่ี เมืองคูขนาน ชายแดนไทย - ลาว 

(อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – 

แขวงสาละวัน –แขวงจําปาสัก)  

1. เกิดระบบในการดําเนินงานเฝาระวังโรคและภัย

สุ ขภ าพข ามแดน เ มื อ ง คู ขน านระหว า งจั งหวั ด

อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – 

แขวงจําปาสัก 

2. เกิดระบบการดําเนินงานการเฝาระวังโรคและภัย

สุขภาพขามแดนภายใตกรอบความรวมมือทางดาน

สาธารณสุขระดับจังหวัด-แขวง อําเภอ-เมือง ตําบล 

และชุมชนชายแดนในพ้ืนท่ีโครงการศึกษาวิจัย 

3.เกิดกลไกการดําเนินงานเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน

โรคและภัยสุขภาพขามแดนในระดับจังหวัด อําเภอ 

ตําบล และชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน 
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ตารางท่ี 3  วัตถุประสงคหลักของโครงการและผลลัพธของโครงการบริหารจัดการโรคภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

– แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก สปป.ลาว (ตอ)  

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

  4.มี MOU/MOA ภายใตระบบการเฝาระวัง ควบคุม

ปองกันโรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน ภายใตกรอบ

ความรวมมือทางดานสาธารณสุขชายแดนในระดับเขต 

จังหวัด อําเภอ ตําบล และชุมชนชายแดนในพ้ืนท่ี

โครงการศึกษาวิจัย 

5. มีคูมือแนวทางในการปฏิบัติในการเฝาระวังควบคุม

โรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน ภายใตกรอบระบบ

สุขภาพและกลไกสุขภาพชายแดน ในพ้ืนท่ีระดับ

อําเภอ/ตําบล/ชุมชน และระหวางจังหวัดและเมือง

คูขนาน 

7. มีการดําเนินงานและตอบโตสอบสวนโรค และ

ควบคุมปองกันโรคในกรณีการเกิดโรคติดตอในพ้ืนท่ี

รวดเร็วตามมาตรฐานงานเฝาระวังโรคของสํานัก

ระบาด 

8. มีการจัดทําแผนงานยุทธศาสตร แผนงานโครงการ

ในพ้ืนท่ีเปาหมายโครงการ จากแหลงงบประมาณท้ัง

จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใน

ระดับพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด และงบประมาณปกติจาก

รัฐบาล 

 

4. เพ่ือสรางและพัฒนาการจัดการระบบ
ขอมูลขาวสารการเฝาระวังโรค และภัย
สุขภาพขามแดน ในระดับจังหวัด – แขวง 
อําเภอ-เมือง และระดับพ้ืนท่ี เมืองคูขนาน 
ชายแดน ไทย-ลาว (อุบลราชธานี–แขวง
สะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน –แขวง
จําปาสัก)   

1. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารโรคติดตอระหวาง
จังหวัด-แขวง ผานทางชองทางระบบ website, line, 
messenger, e-mail รายวัน, รายเดือน 
2. มีคูมือแนวทางในการปฏิบัติระบบขอมูลขาวสารใน
การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน ระดับจังหวัด 
อําเภอ ตําบล และชุมชนเมืองคูขนาน ชายแดนไทย-
ลาว 
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ตารางท่ี 4  วัตถุประสงคหลักของโครงการและผลลัพธของโครงการบริหารจัดการโรคภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

– แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก สปป.ลาว (ตอ)  

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

 3. มีระบบขอมูลขาวสารในการเฝาระวังโรคและภัย

สุขภาพขามแดน ภายใตกรอบระบบสุขภาพและกลไก

สุขภาพชายแดน ในระดับพ้ืนท่ีชุมชนเมืองคูขนาน 

ระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/ชุมชน 

4. มีคูมือ/แนวทางการสงตอผูปวยขามแดนระหวาง
เมืองคูขนาน ไทย – ลาว 
5. มีทําเนียบผูประสานงานดานการเฝาระวังโรคและ
ภัยสุขภาพขามแดน ระดับจังหวัด-แขวง และอําเภอกับ
เมือง 

 

5. เพ่ือสรางและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
โรคติดตอขามแดนในระดับพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

1. มีนวัตกรรมในดานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
ขามแดน ภายใตกรอบระบบสุขภาพและกลไกสุขภาพ
ชายแดนในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับ
ทองถ่ิน ชายแดนไทย-ลาว ประกอบดวย 
-นวัตกรรมระดับจังหวัด โดยการจัดทํา website: 
http://www.ubonstrategy.com/ResearchTeam 
-นวัตกรรมระดับอําเภอ ประกอบดวย 
1) โปรแกรมเสี่ยวสุขภาพ 5.0 Sirindhorn model 
-นวัตกรรมระดับชุมชน “เบญจภาคี” อําเภอเขมราฐ 

http://www.ubonstrategy.com/ResearchTeam
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ตารางท่ี 5  วัตถุประสงคหลักของโครงการและผลลัพธของโครงการบริหารจัดการโรคภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

– แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก สปป.ลาว (ตอ)  

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีองค

ความรูในการจัดการระบบขอมูลขาวสาร 

และระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ

ชายแดน เมืองคูขนาน ชายแดน ไทย-ลาว 

(อุบลราชธานี–แขวงสะหวันนะเขต – แขวง

สาละวัน –แขวงจําปาสัก)   

1. มีการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรใหมีองคความรูใน
การจัดการระบบขอมูลขาวสาร และระบบการเฝาระวัง
โรคและภัยสุขภาพชายแดน เมืองคูขนาน ชายแดน 
ไทย-ลาว (อุบลราชธานี–แขวงสะหวันนะเขต – แขวง
สาละวัน –แขวงจําปาสัก) โดยไดผลผลิตจิตอาสาเฝา
ระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน ในพ้ืนท่ีชายแดน
อําเภอเขมราฐ อําเภอนาตาล อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอ
โขงเจียม อําเภอสิรินธร และอําเภอบุณฑริก 

 

7. เพ่ือศักยภาพบุคลากรใหมีองคความรูใน

การจัดการระบบขอมูลขาวสาร และระบบ

การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพชายแดน 

เ มื อ ง คู ข น า น  ช า ย แ ด น  ไ ท ย -ล า ว 

(อุบลราชธานี–แขวงสะหวันนะเขต – แขวง

สาละวัน –แขวงจําปาสัก) 

1. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีองคความรูในการ

จัดการระบบขอมูลขาวสาร และระบบการเฝาระวังโรค

และภัยสุขภาพชายแดน เมืองคูขนาน ชายแดน ไทย-

ลาว (อุบลราชธานี–แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละ

วัน –แขวงจําปาสัก) 
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ตารางท่ี 6  วัตถุประสงคหลักของโครงการและผลลัพธของโครงการบริหารจัดการโรคภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 

– แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก สปป.ลาว (ตอ)  

วัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ 

8. เพ่ือประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการ

โรคและภัยสุขภาพชายแดน เมืองคูขนาน 

ในพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ชายแดนไทย ลาว 

อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวง

สาละวัน – แขวงจําปาสัก 

1.มีการประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการโรคและ

ภัยสุขภาพชายแดน เมืองคูขนาน ในพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน 

ชายแดนไทย ลาว อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต 

– แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก 

 

 



บทท่ี 2 
เอกสาร และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษา “การบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว 
กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก” คณะทีม
ผูวิจัยไดทําการศึกษา และรวบรวมแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของตาง ๆ เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการศึกษาอธิบาย และสนับสนุนผลการวิจัย ดังนี้ 

1. การศึกษาท่ีเก่ียวของกับนโยบายงานสาธารณสุขชายแดน และยุทธศาสตรชาติ 
2. แผนยุทธศาสตรสาธารณสุข และยุทธศาสตรงานสาธารณสุขชายแดน 
3.  นโยบายและแผนยุทธศาสตรชายแดน พ .ศ.  2560 – 2564 
4.  ยุทธศาสตรชายแดน FSS พ.ศ.2559 
5. แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.  2560-2564  
6. สภาพปญหาและสถานการณแรงงานขามชาติ 
7.  เครือขายทางสังคมและความรวมมือทางสุขภาพชายแดน (Social Network and 

Border health collaboration) 
8.  ระบบปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
9. มาตรการในการปองกัน ควบคุมโรค ลักษณะของมาตรการ “measures”หรือ 

interventions สามารถปองกันและควบคุมโรค 
10.  หลักการเก่ียวกับกระบวนการเฝาระวังควบคุมปองกันโรค 
11.  หลักการและกลไกของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว (Surveillance and Rapid 

Response Team, SRRT) ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ (IHR2005) 
12.   แนวคิดระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในชุมชนการเฝาระวังควบคุมปองกัน

โรคในชุมชน (Community – based Surveillance) 
13.   สถานการณโรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี 

 

1. การศึกษาที่เกี่ยวของกับนโยบายงานสาธารณสุขชายแดน และยุทธศาสตรชาติ 
ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมการศึกษาวิจัย ซ่ึงประกอบดวย นโยบายดานการตางประเทศ

และอาเซียนของกระทรวงสาธารณสุข ป 2558 มี 5 ดาน ดังนี้ 1) เสริมสรางใหประเทศไทยมีบทบาท
นํา และมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณสุขสาธารณสุขท่ีมีความสําคัญในองคกรระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก 2) ใหความรวมมือทางวิชาการ การบริการพ้ืนฐานของความเปนมิตรมี
ประโยชนรวมกันเพ่ือความผาสุกของภูมิภาค 3) ดูแลสุขภาพประชาชนจากผลการเขารวมประชาคม
อาเซียนโดยเสริมศักยภาพดานชายแดน จังหวัดแนวชายแดน และเมืองหลักในภูมิภาค Better 
Service, DHS, Border Health 4) สนับสนุนการมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการเขาถึงบริการทางการแพทย 
และสาธารณสุขของแรงงานตางดาวและคนตางดาวโดยควรมีระบบหลักประกันสุขภาพท่ีทําใหเกิด
ความเปนธรรมท้ังผูให และผูรับบริการ UHC, Friendly services และ 5) มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและบุคลากรท้ังดานบริหาร และวิชาการอยางตอเนื่องและเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการ
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ทํางานอยางบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและภายนอกท้ังภาครัฐ และเอกชนเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ ในดานแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศ และอาเซียนของกระทรวงสาธารณสุข ป 
2558 ในประเด็นยุทธศาสตรอาเซียน ของกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1) การปองกันและควบคุมโรคติดตอขามพรมแดน 2) สินคา บริการ และผลิตภัณฑรวมถึงนวดแผน
ไทย 3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามจุดท่ีสมควร (เมืองบริการสุขภาพ) 4) Migrant and 
Border Health สุขภาพตามแนวชายแดนโรคติดตอตาง ๆ 5) การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม
ดานการบริหาร การบริการ และ 6) ความรวมมือทางวิชาการสูอาเซียน (จิโรจน สินธุวานนท, 
กระทรวงสาธารณสุข, 2558)  

ในสวนของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ไดสรุปปญหาสาธารณสุข
ชายแดนท่ีสําคัญ ไดแก 1) ปญหาโรคติดตอและโรคอุบัติใหม เชน มาลาเรีย วัณโรค โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ เอดส อุจจาระรวง โรคซารส และไขหวัดนก เปนตน 2) ปญหาอนามัยแมและเด็ก และ
การวางแผนครอบครัวท่ีพบอัตราตายมารดาและทารกสูงกวา เปาหมายของประเทศ รวมท้ังการเขา
ไมถึงการรับบริการวางแผนครอบครัว  ทําใหอัตราการเกิดของเด็กสูง 3) ปญหาการเขาถึงระบบ
บริการสาธารณสุข ซ่ึงโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ครอบคลุมเฉพาะคนท่ีมีสัญชาติไทย
เทานั้น ทําใหชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุตาง ๆ แรงงานตางดาวท่ีผิดกฎหมายเขาไมถึงระบบบริการ
สาธารณสุข 4) ศักยภาพของบุคลากรทางสาธารณสุข ของไทย ไดรับความเชื่อม่ันในมาตรฐานการ
รักษาจากประเทศเพ่ือนบาน ทําใหประชาชนตามแนวชายแดนจากเพ่ือนบานนิยมขามมารับบริการ 
และสถานบริการสาธารณสุขตามแนวชายแดนของไทยตองแบกรับภาระคาใชจายท่ีไมสามารถเรียก
เก็บได 5) ปญหาแรงงานตางดาว เนื่องจากพ้ืนท่ีเมืองชายแดนเปนเมืองเศรษฐกิจ และเปนชอง
ทางเขาออกของแรงงานตางดาว ทําใหมีการอพยพเคลื่อนยายตลอดเวลา และมีการกระจายของ
แรงงาน ตางดาวไปตามจังหวัดใหญ ๆ ของประเทศไทย 6) ปญหาการบริโภค การลักลอบนําเขา 
สงออกอาหารและยา ผลิตภัณฑดานสุขภาพท่ีไมปลอดภัย ผิดกฎหมาย 7) ปญหาการจัดการขอมูล
ขาวสารสุขภาพ เนื่องจากพ้ืนท่ีชายแดนมีการกระจัดกระจายของ หนวยงานตางๆ 8) ปญหาการขาม
พรมแดนของคนท้ังในแงของผูอพยพหนีภัยจากการสูรบในประเทศพมาและ คนท่ีขามแดนไปแสวง
โชคเลนการพนันในบอนตามแนวตะเข็บชายแดนท่ีมีโอกาสเกิดโรคติดตอ และระบาดได 9) ปญหา
การติดตามการรักษาโรคไมตอเนื่อง ซ่ึงโรคบางชนิดจําเปนตองรักษาตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหขาด
ยาและเกิดการดื้อยาตามมา เชน วัณโรค หรือโรคมาลาเรีย และ 10) การไมมีการจัดสรรงบประมาณ
จากกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน เปนการเฉพาะ สําหรับจังหวัดชายแดน 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  ไดเล็งเห็นวาประเด็นสุขภาพชายแดนมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ  หากประชากรบริเวณชายแดนมีปญหาดานสุขภาพ
โดยเฉพาะโรคติดตอ และโรคเรื้อรังท่ีจะเปนภาระคาใชจายท่ีจะตามมาอยางมากมาย ซ่ึงการ
ดําเนินงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเปนการดําเนินงานท่ีตอบสนองนโยบายหลักของกระทรวง
สาธารณสุข จึงไมสามารถแกไขปญหาสาธารณสุขไดตรงกับสภาพปญหาท่ีแทจริง ขณะเดียวกัน
กระทรวงสาธารณสุขยังไมมีนโยบายระดับชาติท่ีชัดเจนในเรื่องการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน 
เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขในจังหวัดชายแดน ตลอดจนขาดการสนับสนุน
งบประมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือดําเนินการแกปญหา และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน  ซ่ึงโอกาสการ
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เกิดโรค และภัยสุขภาพขามพรมแดนมีแนวโนมมากข้ึน เนื่องจากการขามแดนมีการคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว ท้ังทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เชน กรณีของโรคซารส ไขหวัดนก และ ไขหวัดใหญ 
2009 เปนตัวอยางหนึ่งของโรคไรพรมแดนท่ีมีผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศ (สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร, 2555)  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ประเทศมีความ ม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพัฒนาเพ่ือใหคนไทยมี
ความสุข และตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการ
สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย ใหสังคมมีความม่ันคง 
เสมอภาคและ เปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ โดยมีกรอบแนวทางท่ีสําคัญ
ของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดังนี้ 

 

1. ดานความม่ันคง  

1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สราง 

ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
3) การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการ 

ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล  
4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลย 

ภาพความสัมพันธกับประเทศ มหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม  
5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับ ประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ  
6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษา
ความ 

ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

    2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา  
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และ

สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม  
3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  
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4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ  

5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

   3.  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  
3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  
4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  
5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

   4.  ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของ

ชุมชน  
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

   5. ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  
3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปน มิตรกับสิ่งแวดลอม  
5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

   6. ดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  
6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  
7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได และรายจายของภาครัฐ 
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จากยุทธศาสตรชาติ 20 ป จะเห็นไดวา ทิศทางในการพัฒนาชาติท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีชายแดน
โดยมุงเนนดานความม่ันคง การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวาง ประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศ มหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความ
ม่ันคงรูปแบบใหม และการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ของคน โดยมุงเนนใหพัฒนาคนตลอดชีวิตโดยเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะท่ีดี และการสรางความอยูดีมี
สุขของครอบครัวไทย โดยการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคมโดยมุงเนนใน
การพัฒนาระบบบริการ และระบบบริหารจัดการสุขภาพ และสรางความเขมแข็งของสถาบันทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของชุมชน  

โดยสรุปจะเห็นไดวา ทิศทางในการพัฒนาท่ีมุงเนนทางดานสุขภาพ ไดมีแนวทางในการ
พัฒนาใหเกิดความเชื่อมโยงกัน และมองเห็นทิศทางในการพัฒนาในทุกระดับ มีการวางแผนการ
เตรียมความพรอมการวางระบบการบริหารจัดการท่ีสรางฐานความม่ันคงทางดานสุขภาพ ดวยการ
สรางความเทาเทียมกันไมวาประชาชน จะอาศัยอยูในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย สามารถเขาถึงบริการ
สุขภาพไดทุกระดับภายใตการเสริมสรางการมีสวนรวม และการสรางความเขมแข็งในชุมชน  

 

2. ยุทธศาสตรสาธารณสุข และยุทธศาสตรงานสาธารณสุขชายแดน                                  
        จากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขไดทําการวิเคราะห
เหตุการณ     และแนวโนมดานสาธารณสุขท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (Future events and driving 
forces) และนํากรอบแนวคิด ประเทศไทย 4.0 สรางเศรษฐกิจใหมกาวขาม กับดักรายไดปานกลาง 
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs by 2030) กรอบ
ขอตกลงอาเซียน 2558 ประเด็นปฏิรูปคณะรักษาความสงบแหงชาติ 11 ดาน นโยบายรัฐบาล 10 ขอ 
(นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2559 ราง
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) การบูรณาการระดับชาติ การปฏิรูปประเทศไทยดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564) มาใช 2 ในการกําหนดนโยบายทิศทาง เปาหมาย ยุทธศาสตรและวางแผนในระยะยาวในดาน
สาธารณสุข เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวสําหรับอนาคต ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดาน
สาธารณสุข) แบงออกเปน 4 ระยะ ชวงละ 5 ป เพ่ือใหจัดลําดับ ความสําคัญในการทํางาน และการ
จัดสรรทรัพยากร แบงไดเปน 4 ชวง คือ ชวงท่ี 1 ปฏิรูประบบ ชวงท่ี 2 สรางความเขมแข็ง ชวงท่ี 3 สู
ความยั่งยืนของเอเชีย และชวงท่ี 4 เปน1 ใน 3 ของเอเชีย 

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ไดแบงออกเปน 4 ยุทธศาสตร 16 แผนงาน 
48 โครงการ ดังนี้  
       1) Prevention & Promotion Excellence (สงเสริมสุขภาพ และความปองกันโรคเปนเลิศ)  

1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย  
1.2 การปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  
1.3 ความปลอดภัยดานอาหาร และลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง  
1.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
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       2) Service Excellence (บริการเปนเลิศ) 
2.1 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ  
2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
2.3 ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย  
2.4 ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

       3) People Excellence (บุคลากรเปนเลิศ) 
3.1 การวางแผนความตองการอัตรากําลังคน   
3.2 การผลิตและพัฒนากําลังคน  
3.3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ  
3.4 การพัฒนาเครือขายภาคประชาชน และภาคประชาสังคมดานสุขภาพ 

      4) Governance Excellence (บริหารจัดการเปนเลิศ)  
4.1 ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ  
4.2 ระบบหลักประกันสุขภาพ  
4.3 ความม่ันคงดานยาและเวชภัณฑ และการคุมครองผูบริโภค  
4.4 ระบบธรรมาภิบาล 
ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 6 ดานกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

ดานสาธารณสุข โดยมองเห็นความสอดคลอง ดังนี้  
1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

1) แผนงานการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  
2) แผนงานความม่ันคงดานยาและเวชภัณฑ และการคุมครองผูบริโภค  

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
1) แผนงานศูนยความเปนเลิศทางการแพทย  
2) แผนงานศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพคน 
ก. แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 
ก. แผนงานการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 
ข. แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ค. แผนงานระบบประกันสุขภาพ 
ง. แผนงานการพัฒนาเครือขายภาคประชาชน  และภาคประชาสังคมดานสุขภาพ 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ก. แผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ข. แผนงานความปลอดภัยดานอาหาร และลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ก. แผนงานระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 
ข. แผนงานระบบธรรมาภิบาล 
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ค. แผนงานการวางแผนการผลิต และพัฒนากําลังคน 
ง. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ   

โดยสรุปจะเห็นไดวา แผนงานทิศทางการพัฒนาดานสุขภาพโดยมีแนวทางในการพัฒนาอีก 
20 ป ขางหนา มีแผนงานสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมุงหวังใหเกิดการทํางานในทุก
ระดับ ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน มีกรอบแนวทางทิศทางในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
แกไขปญหา และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาองคกรทางดานสาธารณสุขใหมีทิศทาง และใหประชาชนได
มีสุขภาพดี ภายใตการดูแลการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และประชาชนเขาถึงบริการไดอยาง
ครอบคลุม ครบวงจร ภายใตการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และประชาชนมีความเทาทันในเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย มีความรูความเขาใจและสามารถใชเปนแหลงขอมูลขาวสารในการสงเสริมสุขภาพตนเอง 
ประชาชนท่ีไดรับผลประโยชนสามารถนําไปใชและสงเสริมการดูแล แนะนําชวยเหลือในกลุม
ประชากรดอยโอกาสหรือผูท่ีไมสามารถเขาถึงบริการทางดานสุขภาพไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมได 

 

3. นโยบายและแผนยุทธศาสตรชายแดน พ.ศ. 2560-2564 

 นโยบายและแผนยุทธศาสตรชายแดน พ.ศ.2560 – 2564 ซ่ึงมุงเนนการบูรณาการแผนงานท่ี

สําคัญรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเครือขายตาง ๆ ใหครอบคลุม และสอดคลองกับสถานการณ

ตามแนวชายแดนท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนไดรับการ

บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ และสามารถเขารับบริการไดอยางท่ัวถึง รวมไปถึงการยกระดับการ

ใหบริการทางดานสุขภาพ และสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและความเขมแข็งและยั่งยืนซ่ึงนโยบาย 

และแผนยุทธศาสตรในฉบับนี้ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธะกิจและเปาประสงค และตัวชี้วัด ออกมาได

อยางชัดเจน ดังนี้  

วิสัยทัศน 

ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมุงหวังใหประชาชนท้ังคนไทย และ

ชาวตางชาติท่ีเขามาทํางาน หรือมาพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชายแดนนั้น ไดรับการบริการทางดานสุขภาพ

อยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 

 พันธกิจ  

“สรางเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดน”  ท้ังในการใหบริการทางดาน

สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน รวมไปถึงการใหบริการทางดานสาธารณสุขเฉพาะดาน โดยการพัฒนาระบบ

การบริการจัดท้ังทรัพยากรทางดานกําลังของคน หรือเจาหนาท่ี การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทางดานการแพทยและการสาธารณสุข การพัฒนาระบบขอมูลทางดานสุขภาพโดยสามารถสนับสนุน

การดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนไดอยางเหมาะสม  

 เปาประสงค 
1. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการบริการทางดานสาธารณสุข และการดูแลอยางท่ัวถึง 
2. พ้ืนท่ีชายแดนมีการจัดการระบบสาธารณสุขอยางเขมแข็งและยั่งยืน 
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3. สถานบริการสาธารณสุขมีคุณภาพ มีมาตรฐานและเปนมิตร (Friendly Hospital) 
 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 

1. รอยละของประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ และมีการเขาถึงการบริการทางสุขภาพ 
2. รอยละของอําเภอท่ีมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน มีระบบสุขภาพอําเภอ (District 
Health System) ท่ีเขมแข็ง 
3. รอยละของสถานบริการทางดานสาธารณสุขผานเกณฑมาตรฐาน และมีการบริการท่ีเปนมิตร 

แผนยุทธศาสตรการดําเนินงานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
 ยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีความมุงหวัง
ใหมีระบบเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค ท่ีมีการดําเนินการอยูตลอดแนวชายแดน และไดรับการ
พัฒนาใหมีความเขมแข็ง และประยุกตใหเขากับสภาพบริบทของพ้ืนท่ี โดยใหมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ ดังนี้ 
         วัตถุประสงค  

เพ่ือใหจังหวัดชายแดนมีระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึง
ผลิตภัณฑทางสุขภาพอยางครอบคลุม 
         ตัวช้ีวัด 

1. รอยละของจังหวัดชายแดนมีระบบการเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรคและภัยสุขภาพ 
2. รอยละของผลิตภัณฑทางสุขภาพตามแนวชายแดนท่ีไดรับการตรวจไดคุณภาพ และ
มาตรฐาน 

         กลยุทธ  
1. พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีชายแดน และชองทาง

การเขา 
ออกของประเทศ รวมถึงระบบตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและภัยสุขภาพ 

2. พัฒนาระบบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพตามแนวชายแดน 
3.สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกฎอนามัยระหวางประเทศและวาระความ
ม่ันคงทางดาน 

สุขภาพโลก 
โดยสรุปจะเห็นไดวา นโยบายและแผนยุทธศาสตรชายแดน พ.ศ.2560 – 2564 ซ่ึงมุงเนน

การ บูรณาการและแผนงานท่ีสําคัญรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเครือขายตาง ๆ ใหครอบคลุม 
ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ และสามารถเขารับบริการไดอยาง
ท่ัวถึง รวมไปถึงการยกระดับการใหบริการทางดานสุขภาพ และสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและ
ความเขมแข็งและยั่งยืน จังหวัดชายแดนมีระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
รวมถึงผลิตภัณฑทางสุขภาพอยางครอบคลุม 
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4. ยุทธศาสตรชายแดน (FSS) พ.ศ.2559 
 โดยยุทธศาสตรชายแดนนี้ไดพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานของงาน
สาธารณสุขชายแดนในพ้ืนท่ี 31 จังหวัดชายแดน ใน พ.ศ. 2559 และเพ่ือเปนการสนับสนุนแผน
แมบทการแกไขปญหา และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2555-2559  ซ่ึงสามารถสรุป
ออกเปน 3 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก ๆ ดังนี้ 

1. Friend (ประเด็นยุทธศาสตรการสรางความเปนมิตร)  
1.1 การสรางเครือขายสุขภาพ ในระดับพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน โดยไดมีการ

กําหนดมีกลยุทธตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ไดแก การสรางเครือขายเพ่ือประสานงาน
ทางดานสุขภาพระหวางประเทศ, การจัดทําขอตกลงรวมกันในระดับของพ้ืนท่ีระหวางชายแดนท้ังสอง
ประเทศ หรือ การมีชองทางในการติดตอสื่อสารทางดานสุขภาพระหวางประเทศ 

1.2 มีระบบสงตอผูปวยในพ้ืนท่ีชายแดน โดยไดมีการกําหนดมีกลยุทธตาง ๆ เพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติ ไดแก การพัฒนาระบบ และการซอมแผนการสงตอผูปวยระหวางชายแดน, 
การจัดทําแนวทางการสงตอผูปวย และสรางชองทางการสงขอมูล และการจัดใหมีระบบติดตามผูปวย 
เปนตน 

1.3 การเรียนรูรวมกันของบุคลากรท้ังสองฝงชายแดน โดยไดมีการกําหนดมีกลยุทธตาง ๆ 
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ไดแก การสงเสริมใหเกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของ
บุคลากรท้ังสองฝงพ้ืนท่ีชายแดน การจัดประชุมหรือกิจกรรมรวมกันของพ้ืนท่ีชายแดนท้ังสองฝงอยาง
สมํ่าเสมอ และมีการเผยแพรความรูรวมกันอยางเปนระบบและยั่งยืน 

2. Share (ประเด็นยุทธศาสตรการแลกเปล่ียน) 
 2.1 การเฝาระวังแลกเปลี่ยนขอมูล โดยการมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางพ้ืนท่ีชายแดน 
และชองทางการเขาออกของประเทศ การสรางภาคีเครือขาย การพัฒนาชองทาง และพัฒนาระบบ
การขนสงขอมูลเฝาระวังติดตามสถานการณของโรค และการแจงขาวการระบาดของโรคตามแนว
ชายแดน นอกจากนั้นยังมุงเนนไปถึงภาคสวนของประชาชน ในการมีสวนรวมในการเฝาระวังโรคตาม
แนวชายแดน 
 2.2 การสนับสนุนหลักสูตร และเงินทุนในการฝกอบรม เชน สนับสนุนหลักสูตรการฝกอบรม
ระยะสั้นแกแพทย และบุคลากรทางสาธารณสุขแกประเทศเพ่ือนบาน การใหทุนแกบุคลากรของ
ประเทศเพ่ือนบานเพ่ือเขารับการศึกษาตอในประเทศไทย หรือ การพัฒนาระบบการติดตาม และ
ประเมินผลแกผูท่ีผานการฝกอบรม เปนตน 
 2.3 การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย  เชน การสนับสนุนเครื่องมือและ
อุปกรณทางการแพทย รวมไปถึงการสนับสนุนการฝกอบรมบุคลากรผูท่ีใชเครื่องมือ การจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน และการจัดสรรและการใชทรัพยากรรวมกัน 

3. Strong (ระบบการจัดการท่ีมีศักยภาพ) 
 3.1 การปองกันควบคุมโรคติดตอ โดยมีกลยุทธในการจัดการระบบ เชน การเพ่ิมความ
เขมแข็งใหแกเครือขายปองกันควบคุมโรค, การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และ การมีกิจกรรม
การปองกันควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ี 
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 3.2 ระบบบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ โดยไดมีการกําหนดมีกลยุทธตาง ๆ เพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติ เชน การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และระบบรักษาใหมีคุณภาพ 
การสงเสริมการพัฒนาใหโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน และมีอุปกรณทางการแพทยท่ีเพียงพอ 
 3.3 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี โดยไดมีการกําหนดมีกลยุทธตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ เชน มุงเนนการมีสวนรวมในเครือขายสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนไดรับการสงเสริมให
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงท่ีเปนภัยตอสุขภาพ และการจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เปนตน 

โดยสรุปจะเห็นไดวา โดยยุทธศาสตรชายแดนนี้ไดพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนกรอบในการ
ดําเนินงานของงานสาธารณสุขชายแดนในพ้ืนท่ี 31 จังหวัดชายแดน ใน พ.ศ. 2559สรุปออกเปน 3 
ประเด็น ดังนี้ 1) Friend (ประเด็นยุทธศาสตรการสรางความเปนมิตร) 2) Share (ประเด็น
ยุทธศาสตรการแลกเปลี่ยน) และ 3) Strong (ระบบการจัดการท่ีมีศักยภาพ) 
 

5. แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560-
2564 
 แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560-2564 มี
วัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมดานโครงสรางข้ึนพ้ืนท่ีฐานระบบสาธารณสุข พัฒนาระบบปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการประกันสุขภาพประชากรตางดาว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต
กระบวนการภายใต 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมดานสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (READY) ประกอบดวย 
4 กลยุทธ ดังนี้ 

1.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในสถานบริการ และดานสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

1.2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการการบริการสุขภาพท่ีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือ
รองรับ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ 
1.3 การพัฒนากําลังบุคลากรทางดานสุขภาพในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1.4 การพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการดานสุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2. ยุทธศาสตรการเพ่ิมขีดความสามารถของระบบการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระบบสงตอ
ผูปวย  การคุมครองผูบริโภคจากทางดานผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือตอบโตปญหาสุขภาพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (RESPROND) ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก  
 2.1 กลยุทธทางดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
รวมท้ังการสรางเสริมสุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 2.2 กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเฝาระวัง ควบคุม คุมครองผูบริโภคทางดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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3. ยุทธศาสตรการลดความเสี่ยงดานสาธารณสุข ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (REDUCE RISK) 
ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 
 3.1 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพของประชากรตางดาวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(Financial Risk)  
 3.2 การสรางความเขมแข็ง และสรางความรวมมือในทุกภาคสวน ในการดําเนินงานทางดาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 3.3 การพัฒนาระบบดานการเฝาระวังทางดานอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Social Risk) 
4. ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการทางดานสาธารณสุข ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (RESTRUCTURE) ประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้ 
 4.1 การพัฒนาและการผลักดัน ปรับปรุง แกไขกฎหมายทางดานสาธารณสุข และกฎหมายท่ี
มีผลกระทบตอสุขภาพ ใหเอ้ือตอการดําเนินงานทางดานสาธารณสุข ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 4.2 การปรับโครงสรางทางดานบทบาทและภารกิจของสถานบริการและดานสาธารณสุข ใน
พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 โดยสรุป นโยบายและแผนยุทธศาสตรชายแดน ป พ.ศ. 2560-2564 นั้น ไดพัฒนามาจาก
แผนแมบทการแกปญหาและการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550-2554  ซ่ึง
มุงหวังใหพ้ืนท่ีชายแดนมีระบบการบริการทางสุขภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถเขาถึงการบริการทางสุขภาพไดอยางท่ัวถึง มีระบบเฝาระวังโรคท่ีมีประสิทธิภาพ สนับสนุน
และสงเสริมการทํางานรวมกันของภาคีเครือขาย และการประสานความรวมมือกันจากเพ่ือนบาน 
และแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555-2559 โดยมี
ยุทธศาสตรท้ังหมด 4 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2) การเขาถึง
บริการสุขภาพข้ันฐาน 3) ประสานความรวมมือและการมีสวนรวมทุกภาคสวน และ 4) การบริหาร
จัดการ นอกเหนือจากนั้นยังไดพัฒนายุทธศาสตรชายแดน ป พ.ศ. 2559 และเพ่ือเปนการสนับสนุน
แผนแมบทในการแกไขปญหา และเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานการแกไขปญหาสาธารณสุข
ชายแดนข้ึนใน 31 จังหวัดชายแดนประเทศไทย  

จากการวิเคราะหสถานการณปญหาสุขภาพตามแนวชายแดนของประเทศไทย จากแผน

ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560-2564 ผูวิจัยไดวิเคราะหทิศทางนโยบาย และแผนงาน

ยุทธศาสตรงานสาธารณสุขชายแดนดังกลาว ผูศึกษาวิจัยไดมีมุมมองขอจํากัดในการดําเนินงาน

สาธารณสุขชายแดนเปนผลมาจากสภาพภูมิศาสตร นโยบายดานการเมืองการปกครอง นโยบายดาน

สุขภาพ อันเปนปจจัยตัวกําหนดปญหาสาธารณสุข ท่ีสําคัญไว ดังนี้  

1. ปญหาโรคติดตอท่ีมีการแพรระบาดตามแนวชายแดนประเทศไทย พมา ลาว กัมพูชา ท่ีตอง

เฝาระวัง สามารถจําแนกได ดังนี้ โรคติดตอจากคนสูคนโดยตรง เชน วัณโรค โรคเอดส โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ โรคติดตอนําโดยแมลง เชน มาลาเรีย ไขเลือดออก เทาชาง โรคติดตอท่ีปองกันไดดวย
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วัคซีน เชน โรคโปลิโอ โรคคอตีบ โรคติดตออุบัติใหม และโรคอ่ืน ๆ เชน โรคไขหวัดนก  โรค

ไขเลือดออก โรคมือ เทา ปาก โรคเรื้อน โรคอุจจาระรวง อหิวาตกโรค   

2. ปญหาอนามัยแมและเด็ก และการวางแผนครอบครัว ท่ีพบวา มีอัตราตายมารดาและทารก

สูงเกินกวาเปาหมายรวมของท่ัวประเทศ   

3. ปญหาเรื่องของการนําเขาสินคา และผลิตภัณฑท่ีทําลายสุขภาพ และผิดกฎหมายตามแนว

ชายแดน เชน การลักลอบนําเขา สุรา บุหรี่ เวชภัณฑยาท่ีทําลายสุขภาพตาง ๆ โดยสภาพบริบทท่ัวไป

ของพ้ืนท่ีพรมแดนซ่ึงเปนจุดท่ีมีจํานวนประชากรเคลื่อนยายเขาออก และสินคาเปนจํานวนมาก  

4. ปญหาการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข  ท่ีไมครอบคลุมในประชาชน ท่ีไมใชสัญชาติไทย 
ชนกลุมนอย และแรงงานขามชาติท่ีผิดกฎหมาย จึงไมสามารถเขารับการรักษาพยาบาลได จึงเปนเหตุ
ท่ีทําใหเชื้อโรคนั้นแพรในระบาดในชุมชนได การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชากรทุกกลุม
ท่ีอยูบริเวณชายแดน เนื่องจากโครงการการหลักประกันสุขภาพ ณ ปจจุบัน ครอบคลุมเฉพาะการ
ใหบริการสุขภาพของบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย แรงงานตางดาวท่ีจดทะเบียนและมีประกันสุขภาพ และผู
รอพิสูจนสัญชาติเทานั้น สงผลใหกลุมชาติพันธุบางสวน แรงงานตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมือง และ
ลักลอบทํางานแบบผิดกฎหมาย รวมท้ังผูติดตาม  และประชาชนท่ีเปนแรงงานขามชาติประเภทไป
กลับทุกวันท่ีขามมาเพ่ือรับจางและทํางานในพ้ืนท่ีชายแดน ซ่ึงเปนประเด็นหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นวาการ
เขาไมถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชนกลุมดังกลาว ท่ีมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการการ
รักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพตนเอง การปองกันโรค หรือความเจ็บปวยท้ังตนเอง และผูติดตาม
นั้น เปนปญหาเกิดจากภาระคาใชจาย นอกจากนั้นปญหาดานทัศนคติของผูใหบริการกับผูรับบริการ
ดานสาธารณสุขจากความแตกตางของเชื้อชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาท่ีใชใน
การสื่อสารของประชากรท่ีอาศัยอยูบริเวณชายแดน อาจเปนอุปสรรคตอการเขาถึงระบบบริการ
สุขภาพ ดังกลาวดวย 

5. ความไมครอบคลุมของระบบบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพในสถานบริการสาธารณสุขพ้ืนท่ี
หางไกลในพ้ืนท่ีชายแดน ดานการสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรคระบาด การ
คุมครองผูบริโภค ตลอดจนการรักษาพยาบาลฉุกเฉินท่ีรองรับไดอยางมีขีดจํากัดเฉพาะในการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนแตเม่ือเจ็บปวยดวยโรคท่ีรุนแรงท่ีตองมีระบบสงตอ ท่ีมีความพรอมท่ีรองรับ
ตามขีดความสามารถ และสงตอผูปวยไดอยางปลอดภัยไมเกิดการเสียชีวิตระหวางทาง หรือเกิดความ
พิการ รวมท้ังการใหบริการรักษาพยาบาลใหผูปวยจากประเทศเพ่ือนบานซ่ึงเปนขอจํากัดดานคา
รักษาพยาบาลซ่ึงทางสถานบริการตามแนวชายแดนตองรับภาระคาใชจาย การพัฒนาศักยภาพ
เสริมสรางขีดความสามารถในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยในพ้ืนท่ีหางไกลมีความสําคัญ และจําเปน
ท่ีจะตองใหความชวยเหลือในการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีสาธารณสุขประเทศเพ่ือนบานใหมีขีด
ความสามารถ ในการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนในพ้ืนท่ีของตนเองได  

6. ปญหาดานความสัมพันธของประเทศเพ่ือนบาน กรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึนในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย มักจะสงผลกระทบในทุก 
ๆดาน ตั้งแตดานการเมือง ดานความม่ันคง และโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคม ซ่ึงสภาพปญหาในปจจุบัน พบวา ตามแนวชายแดนนั้นมีความแตกตางกัน ท้ังนี้รัฐบาลจึงมี
นโยบายสงเสริมการคาตามแนวชายแดนและนโยบาย และแผนพัฒนายุทธศาสตรระดับชาติท่ี
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เก่ียวของกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สงเสริมใหเกิดการคาและการลงทุน และการเชื่อมโยงเสนทาง
การคมนาคมและการทองเท่ียว เพ่ือแกไขปญหาความแตกตางของระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมระหวางประเทศ การนี้จึงสงผลทําใหตามแนวชายแดนมีการเคลื่อนยายของประชากรในแตละ
วันนั้นเปนจํานวนมาก จึงจะสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดน 

7. การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากความแตกตางดานการเมือง การปกครอง รวมท้ัง กฎ ระเบียบ 
แนวนโยบาย ในระดับพ้ืนท่ีชายแดนตลอดจนนโยบายระดับชาติในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบาน โดยจําแนกออกเปนดานสาธารณสุข การปกครอง ความม่ันคง ทําใหเกิด
ขอจํากัดในการประสานงานและการปฏิบัติ  ความรวมมือทํางานระหวางหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี ทํา
ใหเกิดความยุงยากซับซอนในเชิงนโยบายนําไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ตลอดจนวัฒนธรรมองคกร 
ความยั่งยืนของแผนงาน โครงการของแตละองคกร และภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางองคกร เปน
สวนหนึ่งท่ีเปนปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญจึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาความรวมมือในระดับพ้ืนท่ี
เกิดข้ึนเพ่ือใหเกิดกระบวนการท่ีสอดคลองเหมาะสมและเกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงาน 
ประสานงาน และนําไปสูกระบวนการปฏิบัติทํางานรวมกันมุงหวังใหเกิดเปนรูปแบบภาคีเครือขายใน
การทํางานสาธารณสุขชายแดนในระดับพ้ืนท่ีภายใตกรอบแนวคิด นโยบายการทํางานในระดับทองถ่ิน 
เพ่ือใหมีการดําเนินการท่ีสอดรับการนโยบายทางดานสาธารณสุขชายแดนในระดับประเทศดวย  

8.  การนําแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไปสูการปฏิบัติท้ังใน
ระดับสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี เนื่องจากการขาดแผนงาน โครงสรางและอัตรากําลัง ระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการทํางานในระดับพ้ืนท่ีชายแดนเพ่ือใหเกิดการทํางานท่ี
ประสานงานความรวมมือแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการและขอมูลขาวสารตลอดจนแลกเปลี่ยนและ
ชวยเหลือทางดานเทคนิคในการทํางานรวมกัน ซ่ึงมีความจําเปนท่ีจะตองผลักดันใหเกิดนโยบายท่ี
ชัดเจนตั้งแตระดับประเทศ กระทรวง กรม ศูนยเขต จังหวัด อําเภอ ตําบล และพ้ืนท่ีชายแดนเมือง
คูขนานใหสอดรับกัน รวมท้ังการสนับสนุนโครงสราง กรอบอัตรากําลังในระดับพ้ืนท่ี และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ ใหเกิดภาคีเครือขายท่ีสนับสนุนกันมุงหวังใหเกิดการ
ทํางานท่ีใหเกิดการทํางานอยางใกลชิดกันในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือใหประชาชนท้ังสองฝงมีสุขภาพดี 
 

6. สภาพปญหาและสถานการณแรงงานขามชาติ 
ปจจุบันปญหาความม่ันคงชายแดนเปนเรื่องละเอียดออนท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยงในทุกมิติ 

ท้ังในดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ความม่ันคงของมนุษย และสิทธิ
มนุษยชน ท้ังนี้ปญหาสําคัญท่ีมีผลตอการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนของประเทศไทย 
ประกอบดวย 5 ปญหาสําคัญดังนี้ 1) ปญหาการสูรบตามแนวชายแดน และความไมชัดเจนจากเสน
เขตแดน 2) ปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบาน 3) ปญหายา
เสพติด 4) ปญหาการคาอาวุธสงคราม และ 5) ปญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสาธารณภัย
ขนาดใหญ (ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร, 2557, น. 8-10) โดยปญหาท่ีเก่ียวของกับการแรงงาน และ
ปญหาดานสาธารณสุข มากท่ีสุดคือ ปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายโดย จาก
สภาพปญหาความไมชัดเจนของเสนเขตแดนและปจจัยภายในของประเทศเพ่ือนบาน ลวนเปนปจจัย
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สําคัญในการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เชน ปญหาผูหลบหนีเขาเมืองเปนกลุมกอนจากประเทศ
เพ่ือนบาน ซ่ึงการเคลื่อนยายบางลักษณะเสี่ยงตอรูปแบบการคามนุษย หรือกรณีแรงงานจากชนกลุม
นอย รวมถึงแรงงานตางดาว ท่ีลักลอบเขามาอยางผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบาน ลวนเปนปญหา
สําคัญท่ีสงผลกระทบตอความม่ันคง ของประเทศไทยในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาการแพร
ระบาดของโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า ท่ีมากับแรงงานท่ีลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายไมผานการตรวจคัด
กรองโรค เปนอีกสาเหตุท่ีทําใหเกิดการแพรระบาดของโรค  อาชญากรรม รวมถึงปญหาเด็กเกิดใหม 
เด็กไรสัญชาติ นอกจากนี้ปญหาท่ีตามมาคือ กระบวนการในการกําหนดสถานะบุคคลของกลุมตาง ๆ 
ท่ีลักลอบเขาเมืองไมสามารถกระทําไดอยางชัดเจน และอาจเกิดปญหาดานสิทธิมนุษยชน รวมท้ัง
ปญหายาเสพซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึน มีความรุนแรงและมีความซับซอนมากข้ึนท้ังขบวนการผลิตและการ
ลําเลียงเขาสูประเทศไทย นอกจากนี้ปญหายาเสพติดมีการกระทํากันเปนขบวนการและเปนเครือขาย
ท้ังภายใน และภายนอกประเทศในลักษณะเชื่อมโยงกัน            เปนเครือขายอยางกวางขวาง พบ
ผูกระทําผิดโดยเฉพาะผูเสพ และผูคามีแนวโนมเปนเยาวชนมากยิ่งข้ึน โดยมีแผนงานท่ีสําคัญและ
เก่ียวของ คือ 

- การจัดระบบแรงงานตางดาวขามแดน เพ่ือลดปญหาอาชญากรรม และปญหาความ
ม่ันคง 

โดยจัดระบบแรงงานตางดาวท่ีจะเขามาทํางานตามบริเวณชายแดนในลักษณะ ไป-กลับ แรงงานตาง
ดาวท่ีเขามาทํางานตามฤดูกาลและรายป แรงงานภาคบริการ รวมถึงการพัฒนาฝมือแรงงานไทย และ
แรงงานตางดาวตามแนวชายแดนใหเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ีชายแดน และความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

-  พัฒนาระบบตรวจโรคระบาด และระบบสงตอผูปวยขามพรมแดน ท่ีดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ เพ่ือปองกันการแพรโรคระบาด ท่ีเปนภัยคุกคามตอประชาชน โรคระบาดสัตว โรค
พืช และแมลงศัตรูพืช โดยเฝาระวังและตรวจตราการเขา-ออกของคน การขนยายสัตว และพืชผาน
แดนอยางเขมงวด และพัฒนาระบบการปองกันการระบาดในสัตวตามแนวชายแดนรวมกับการ
สงเสริมการเลี้ยงสัตวอยางยั่งยืน รวมไปถึงการเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชนตามแนว
ชายแดน และการเคลื่อนยายผูปวยขามพรมแดนไดอยางทันทวงที 

  รัฐบาลไดขับเคลื่อนยุทธศาสตร 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
12 (สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2562) ดังนี ้

มติ ครม. 18 ก.พ. 58 เห็นชอบการจัดระบบการจางคนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา               ท่ีเขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แหง พ.ร.บ.
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

การเขามาทํางานของแรงงานตางดาวในลักษณะ ไป-กลับ 
1) กระทรวงแรงงาน ไดออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดทองท่ี สัญชาติ ประเภท 

ลักษณะงานหรือเง่ือนไข ท่ีคนตางดาวอาจขอรับใบอนุญาตทํางานตามมาตรา 14 และจัดทําคูมือการ
ออกใบอนุญาตทํางานใหคนตางดาว 

2) กระทรวงมหาดไทย ไดออกประกาศยกเวนขอหาม มิใหคนตางดาวเขามาใน
ราชอาณาจักรเปนการเฉพาะสําหรับเมียนมา ลาว กัมพูชา 
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3) กระทรวงการตางประเทศไดลงนามกับกัมพูชา และเมียนมาในการแกไขความตกลงวา
ดวยการ             ขามแดนระหวางไทย-ประเทศเพ่ือนบานแลว และอยูระหวางรอ สปป. ลาว 
พิจารณาลงนาม 

- การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงานใน 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกระทรวง
แรงงาน  มีแรงงานเมียนมาและกัมพูชาเขามาทํางานแบบไป-กลับ รวม 245,905 คน (เดือนตุลาคม 
2560–31 มีนาคม 2562) 

- การพัฒนาฝกอบรมฝมือแรงงานไทย โดยกระทรวงแรงงานฝกอบรมแรงงาน 9,881 คน 
(ขอมูลระหวางเดือนตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) เพ่ือใหมีความสามารถสอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

- การคุมครองแรงงาน โดยกระทรวงแรงงาน คุมครองสงเสริมและพัฒนาไมใหมีการใช
แรงงาน    ผิดกฎหมาย บริหารแรงงานสัมพันธ ใหคําปรึกษาและเฝาระวังความขัดแยงในสถาน
ประกอบการ 

- การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหแรงงานตางดาว
ทุกรายตองตรวจสุขภาพอยางนอยปละครั้งโดยสถานบริการของรัฐ และตองมีประกันสุขภาพ 

- การพัฒนาระบบฐานขอมูลลายพิมพนิ้วมืออัตโนมัติ โดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เพ่ือ
ตรวจสอบแรงงานตางดาว ในการเขา-ออก ซ่ึงจะเชื่อมโยงขอมูลกับสวนกลาง 

นโยบายการจัดการแรงงานขามชาติของไทย ซ่ึงตามไมทันปญหาท่ีเกิดข้ึน และอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนมิไดอยูท่ีตัวปญหาท่ีมีความยุงยากซับซอนมากข้ึนแตเพียงเทานั้น แตอยูท่ีวิธีคิดจัดการปญหา
ของรัฐเองท่ียังไมกาวขามพรมแดนจากวิธีการคิดแบบเดิม ๆ ดังนั้น แนวทางการแกไขปญหาแรงงาน
ตางดาว และอุปสรรคการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการแกไขขอขัดของจากการทํางานของคนตาง
ดาวไดตรงประเด็นปญหาไดมากข้ึน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีในการแกไขปญหา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย  ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตาม พ.ร.ก. การบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว   พ.ศ. 2560และกรอบยุทธศาสตรชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ท้ังกฎหมาย นโยบาย แนวทาง กรอบพัฒนาตาง ๆ ท่ีนํามาใชเพ่ือปองกัน และแกไขปญหา                   
ท้ังความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังสุขภาพ  ลวนเปนแนวทางในระดับประเทศ แตยังขาดทิศทาง 
และแนวทางในการปฏิบัติตามบริบทของพ้ืนท่ี ท่ีมีความแตกตางกัน การพัฒนาระบบ และกลไก ท่ี
เกิดจากความรวมมือกันระหวางท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการของหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี จึง
เปนจุดเริ่มตนของการนําแผน และกรอบการพัฒนา โดยเฉพาะกลุมแรงงานท้ังในระบบ และแรงงาน
นอกระบบ   

 ในสวนของกฎอนามัยระหวางประเทศ ป 2005 (พ.ศ.2558) ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการตอบ
โตภาวะฉุกเฉินดานการแพทย และสาธารณสุขของชองทางเขาออกประเทศ รวมท้ังมีการประเมิน
ความเสี่ยงโรค ในการตรวจคัดกรองการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ และการสงตอผูปวยระหวาง
ประเทศ ท่ีชองทางเขา – ออก ท่ีดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ตามกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ (International Health Regulation 2005)  พ.ศ. 2548 (กฎอนามัยระหวางประเทศ ป 
2005) ปญหาผลกระทบ จากการประเมินสถานการณของชองทางเขาออกประเทศตามกฎอนามัย
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ระหวางประเทศ พ.ศ.2558 (International Health Regulation: IHR 2005) มี 3 กลุมโรคท่ีมี
แนวโนมแพรระบาดเขามาในราชอาณาจักร ไดแก  กลุมท่ี 1 โรคท่ีทําใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพท่ี
รุนแรงและไมคาดวาจะเกิดข้ึน ไดแก ไขทรพิษ โปลิโอ (wild type) ไขหวัดใหญ (ท่ีมีศักยภาพเปน 
Pandemic) SARS กลุมท่ี 2 โรคท่ีสงผลกระทบทางสาธารณสุขรุนแรง มีแนวโนมระบาดขามประเทศ
ได เชน อหิวาตกโรค กาฬโรค ปอด ไขเหลือง ไขเลือดออกจากไวรัสอีโบลา/ลาสสา/มารกเบิรก โรค
สําคัญระดับชาติและภูมิภาค (เดงก่ี/เวสตไนล/ริฟทวัลเลย/ไขกาฬหลังแอน) และกลุมท่ี 3 โรคอ่ืน ๆ 
ซ่ึงเขาไดกับเง่ือนไขของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ รวมถึงโรคท่ีไมทราบสาเหตุและ
แหลงโรค จากขอมูลสํานักตรวจคนเขาเมือง พบวา ระหวางป 2554-2557 จํานวนชาวตางชาติ        
ท่ีเดินทางเขา – ออกประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกปโดยเฉลี่ยรอยละ 11 ตอป (สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง, 2546) และจากรายงานสถานการณโรคของสํานักระบาดวิทยา ป 2543-2545 โรคติดเชื้อท่ี
ตองเฝาระวังบริเวณชายแดน คือ 1) ชายแดนไทย – เมียนมา คือโรคอุจจาระรวง มาลาเรีย  และโรค
ไขเลือดออก 2) ชายแดนไทย – ลาว คือ โรคอุจจาระรวง โรคไขเลือดออก และวัณโรค 3) ชายแดน
ไทย – กัมพูชา คือ  โรคอุจจาระรวง โรคไขเลือดออก และวัณโรค และ 4) ชายแดนไทย – มาเลเซีย 
คือ โรคอุจจาระรวง โรคไขเลือดออก และวัณโรค (กองแผนงาน กรมควบคุมโรค,กระทรวง
สาธารณสุข) ซ่ึงเปนโรคประจําถ่ินของแตละพรมแดน รวมท้ังปญหาดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และ
สาธารณสุขชายแดนดานอ่ืน ๆ 

5.2 ระบบการรักษาพยาบาล และดูแลผูปวยในพ้ืนท่ีชายแดน 
ดานวรรณกรรมการศึกษาวิจัยในประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับระบบการรักษาพยาบาล และ

ดูแลผูปวยในพ้ืนท่ีชายแดนและประเทศเพ่ือนบาน พบวา การดําเนินงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดน
ยังมีขอจํากัดดานปญหาสภาพทางภูมิศาสตร ดานการเมือง การปกครอง นโยบายดานสุขภาพ ซ่ึงเปน
ตัวกําหนดปญหา  ดานสาธารณสุข รวมท้ังความครอบคลุมทางดานหลักประกันสุขภาพของบุคคลท่ีมี
สัญชาติไทย แรงงานตางชาติท้ังข้ึนทะเบียนมีหลักประกันสุขภาพ กลุมท่ีรอพิสูจนสัญชาติ รวมท้ังกลุม
แรงงานตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมืองไมถูกกฎหมายและผูติดตาม ตองเผชิญท้ังปญหาการเงินในการ
เขาถึงบริการเม่ือเจ็บปวย ปญหาทัศนคติ      ผูใหบริการท่ีมีตอแรงงานตางดาว ความละเอียดออน
ทางดานชาติพันธุ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ความเชื่อ และภาษาท่ีใชในการสื่อสารของ
ประชากรท่ีอาศัยอยูตามแนวชายแดน (อารีย มวงสุข, 2555)  ในกลุมคนขามแดนมีสองกลุม คือ คน
ลาวท่ีขามแดนเพ่ือมารับบริการสุขภาพกับกลุมแรงงานขามชาติ โดยการพัฒนาชายแดนแบบ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) มาตรฐานท่ีมีความแตกตางทางเศรษฐกิจของรัฐสองฝง
ทําใหเกิดการขามแดนของคนลาวขามมารับบริการสุขภาพท่ีฝงไทย มีสองกลุม คือ กลุมคนลาวท่ีขาม
มารับบริการท่ีหนวยบริการสุขภาพดานความเชื่อม่ันตอประสิทธิภาพในการใหบริการและการดูแล
รักษา และความสะดวกงายตอการเดินทาง ประหยัด มี 2 ลักษณะคือมารับบริการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค และอีกกลุมขามมาเพ่ือรักษาพยาบาลความเจ็บปวยจากโรคตางๆ สวนแรงงานขาม
ชาติจะมีสองรูปแบบ คือ การขามเขามาทํางานแบบถูกกฎหมายมีการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว 
และมีบัตรหลักประกันสุขภาพแรงงานตางดาวท่ีสามารถเขารับบริการไดตามชุดสิทธิประโยชน และ
อีกรูปแบบคือแรงงานตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมืองแบบไมถูกกฎหมาย ซ่ึงกลายเปนปญหาของรัฐไทยท่ี
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ตองรับผิดชอบดูแลดานภาระคาใชจาย รวมท้ังในการดําเนินงานการปองกันควบคุมโรคซ่ึงสงผล
กระทบตอระบบสุขภาพและคาใชจายของประเทศไทย ท่ีตองดูแลกลุมดังกลาว (เสถียร ฉันทะ, 2559)  

การศึกษาสถานการณคาใชจายดานสุขภาพของประชากรตางดาวใน 31 จังหวัดชายแดนไทย 
ปงบประมาณ 2558 พบวาคาใชจายดานสุขภาพของประชากรตางดาวมีแนวโนม เพ่ิมข้ึน 3.9 เทา
จากป 2556 เม่ือเทียบกับ 2558 โดยมีคาใชจายดานสุขภาพประชากรตางดาวในจังหวัดชายแดนไทย-
เมียนมา สูงท่ีสุด รองลงมาเปนชายแดนไทย-สปป.ลาว และจังหวัดท่ีมีท่ีมีภาระคาใชจายสูงสุด 5 
อันดับในประเทศ คือ จังหวัดตาก เชียงใหม แมฮองสอน หนองคายและเชียงราย จึงทําใหเกิดผล
กระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการ  แบกรับภาระคาใชจายดานสุขภาพท่ีเรียกเก็บไมได ของประชากร
ตางดาว และการเพ่ิมภาระการใหบริการสุขภาพของเจาหนาท่ีสาธารณสุข รวมไปถึงภาระทางการเงิน 
ของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2559) ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิมภาระการรักษาพยาบาลในแรงงานขามชาติ พบวา จังหวัดท่ีมี
แรงงานขามชาติในหลายบริบทประสบปญหาแตกตางกัน ตองรับภาระคาใชจาย บุคลากรรับภาระ
งานหนักมาก ตองใชเวลาในการทํางานจากความแตกตางทางวัฒนธรรม และภาษา (สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม, 2556) จากการศึกษาการบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีชายแดนติด
ประเทศลาว พมา และกัมพูชาเม่ือกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบวา คาใชจายในการ
ใหบริการสวนใหญมาจากแผนกผูปวยใน แนวโนมปญหาเม่ือรวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                 
ในป 2558 คือการเพ่ิมข้ึนของกลุมแรงงานขามชาติ สงผลใหโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนเพ่ิม
ภาระงานบริการสุขภาพ ภาระเงิน การแยงใชทรัพยากรสาธารณสุขท่ีจําเปน ความจํากัดสถานท่ี
ใหบริการ เกิดโรคติดตออุบัติใหมอุบัติซํ้า การเคลื่อนยายบุคลากรสาธารณสุขสูระบบเอกชน สงผลตอ
ภาวะสุขภาพคนไทยและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย  จึงควร 1) มียุทธศาสตรดานระบบ
บริการสุขภาพระหวางประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) จัดอัตรากําลังบุคลากร
สาธารณสุขแนวชายแดนตามภาระงานบริการจริง และ 3) พัฒนาระบบฐานขอมูลบริการสุขภาพใน
กลุมแรงงานขามชาติ คนไรรัฐ และชาวตางดาว (อรทัย ศรีทองธรรม และคณะ, 2558)  จากการ
รายงานสํารวจการขามแดนของแรงงานขามชาติ และประชาชนจากประเทศเพ่ือนบานท่ีมารับบริการ
ในสถานบริการสาธารณสุขพ้ืนท่ีชายแดนไทย – สปป.ลาว กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะ
วันนะเขต ของสุรีย ธรรมิกบวร (2559) พบวา การเขามารับบริการรักษาของคนขามแดนของชาวลาว
จํานวนมาก ดวยศักยภาพท่ีแตกตางกันของระบบสุขภาพไทย และสปป.ลาว และความสะดวกในการ
ขามแดนมารับการรักษา การเขามารับการรักษาไดรับบริการจากผูท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมใกลเคียง
กันเนื่องจากมีความใกลเคียงกันเนื่องจากมีความใกลชิดระหวางเมืองชายแดน จึงเกิดความกลมกลืน
กอใหเกิดความพรอมในการมารับบริการ นอกจากนี้ขอมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณวา การประกัน
สุขภาพกับบริษัทประกันชีวิตทําใหชาวลาวท่ีมีฐานะสามารถเขาถึงบริการสุขภาพในโรงพยาบาล
จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกลเคียงมากข้ึน ปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นวาโอกาสในการขามแดนมา
เขารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยของประชาชนประเทศเพ่ือนบานมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนไป 
จากการใชบริการสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี ไดคนพบในประเด็นเก่ียวกับผลการใชบริการสุขภาพ
ของผูปวยลาวในประเทศไทย (สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยละเครือ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555) พบวา บริบทดานพ้ืนท่ีมีผลตอความสามารถในการจายของ
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คาบริการของผูปวยชาวลาวท่ีขามแดนมารักษา โดยโรงพยาบาลท่ีอยูติดกับเมืองท่ีไมใชเมืองเศรษฐกิจ
ของลาวแตสามารถเดินทางขามมารักษาไดงายนั้น โรงพยาบาลจะมีภาระการเงินคอนขางมาก 
เนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บคาบริการได ขณะท่ีโรงพยาบาลของไทยท่ีอยูติดกับเมืองเศรษฐกิจของ
ลาวและประชากรมีความสามารถในการจาย ตองแขงขันกับสถานพยาบาลเอกชนตาง ๆ สวน
โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญตองรองรับการรักษาในกรณีท่ีผูปวยดวยโรคท่ีซับซอนและมีคาใชจายสูงซ่ึง
แนวโนมของการเขามารักษาพยาบาลในประเทศไทยมีเพ่ิมมากข้ึน ดวยความเชื่อม่ันในระบบบริการ
สุขภาพของไทย ประกอบกับการพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนของประเทศลาว ทําให
ประชากรมีความสามารถในการจายมากข้ึน สะทอนใหเห็นวาพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว ในบางจุดเปน
พ้ืนท่ีท่ีมีความแตกตางทางเศรษฐกิจของเมืองคูขนานและบางจุดมีความแตกตางกันในดานระบบ
บริการและการเขาถึงบริการในประเทศ ทําใหการจัดการสุขภาพชายแดนไทย – ลาว สวนใหญเนนไป
ท่ีการเฝาระวังและการพัฒนาระบบสงตอผูปวยผานดานควบคุมโรค จากการศึกษาของสํานักงานวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุภาพไทย (สวปก.) (2555) ไดศึกษาการใชบริการสุภาพของผูปวยลาวใน
ประเทศไทย : กรณีศึกษาผลกระทบตอโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทย พบวาบริบทดานพ้ืนท่ีของ
ผูปวยสงผลตอความสามารถในการจายคาบริการโรงพยาบาลท่ีผูปวยมีพ้ืนท่ีติดกับชายแดนในเขต
พ้ืนท่ีท่ีไมใชเขตเศรษฐกิจหรือเมืองใหญในพ้ืนท่ีหางไกลจากตัวเมืองประเทศลาว เดินทางลําบากเม่ือ
เทียบกับการเดินทางขามพรมแดนเขามาในประเทศไทยและจะไดรับผลกระทบทางดานภาระการเงิน
คอนขางมากเพราะวาไมสามารถเรียกเก็บคาบริการจากผูปวยลาว โดยมีปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
มาใชบริการในประเทศไทยของผูปวยชาวลาว คือความเชื่อม่ันและความศรัทธาตอคุณภาพการบริการ
ทางการแพทยในประเทศไทย จากประเด็นปญหาดังกลาวขางตนท่ีเก่ียวของกับการรักษาพยาบาลใน
ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับโรงพยาบาลชุมชน และสถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดนจะเห็นไดวาการเพ่ิมภาระดานคาใชจายประมาณ รอยละ 40-50 ของผูมา
รับบริการลวนเปนแรงงานขามชาติท่ีสวนใหญไมสามารถเรียกเก็บคาบริการได ทําใหภาพรวมสถานะ
ทางการเงินของโรงพยาบาลกลุมนี้มีรายจายมากกวารายรับ 

 

7. เครือขายทางสังคมและความรวมมือทางสุขภาพชายแดน (Social Network and 
Border health collaboration)  

เครือขายความรวมมือทางสุขภาพชายแดนนับวาเปนกลไกท่ีสําคัญของการทํางานรวมกันเพ่ือ
นําไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดนกับประเทศเพ่ือนบาน การศึกษา
ครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดเครือขายมาใชเปนกรอบแนวคิดวิเคราะหผานการสรางเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู (Platform knowledge) เพ่ือสรางกลไกและความรวมมือในการดําเนินงานควบคุมปองกัน
โรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว โดยแนวคิดเครือขายทางสังคม (social network) นั้นมีการ
นิยามความหมายขององคการอนามัยโลก (WHO, 1984) วาหมายถึงสัมพันธภาพและความเชื่อมโยง
ระหวางปจเจกบุคคลซ่ึงอาจกอใหเกิดการเขาถึงหรือการระดมการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือสุขภาพ 
ขณะท่ี Wasserman & Faust (1994) กลาววาเครือขายทางสังคมเปนประเภทหนึ่งของเครือขายท่ี
เปนระบบทางสังคมท่ีเชื่อมโยงกันดวยความสัมพันธหมายถึง กลุมของบุคคลหรือตัวแสดง 
(individual หรือ actor) ท่ีมีความสัมพันธกัน โดยมี 3 องคประกอบสําคัญ ไดแก                    1) 
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กลุมของบุคคลหรือตัวแสดง 2) แตละบุคคลมีกลุมแอตริบิวต (ท่ีอธิบายคุณลักษณะ) 3) กลุมของ              
จุดเชื่อมโยงบอกความสัมพันธระหวางบุคคล เครือขายสังคม จึงเปนโครงสรางของสังคมท่ีสรางข้ึน                 
จากกลุมบุคคลของสังคม (เชน บุคคลหรือองคกร) และกลุมของ 2 กลุมท่ีเชื่อมโยงกัน ภาพรวมของ
เครือขายสังคมทาใหมีวิธีการวิเคราะหโครงสรางเอ็นทิตี้ของสังคมเชนเดียวกับหลายๆทฤษฎีท่ีอธิบาย
รูปแบบของโครงสรางสังคมการศึกษาโครงสรางเหลานี้ใชการวิเคราะหเครือขายท่ีระบุรูปแบบของแต
ละแหงและของโลก ระบุหนวยท่ีมีอิทธิพลตอกัน และตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเครือขาย ดังนั้น
เราอาจกลาวไดวาเครือขายทางสังคมเปนกลไกหนึ่งท่ีสามารถนําเอามาประยุกตในการสรางกลไก
ความรวมมือท้ังในระดับพ้ืนท่ีของ  ผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการแกไขปญหาทางสุขภาพในพ้ืนท่ีชายแดน
เมืองคูขนาน และขณะเดียวกันก็เปน การสรางกลไกความรวมระหวางประเทศไทยในการทํางาน
รวมกันในการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพ ขามแดนกับประเทศเพ่ือนบานตอไป 
 

8. ระบบปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
การปองกันควบคุมโรค ประกอบดวย 2 สวน คือ การปองกันโรค (prevention) และการ 

ควบคุมโรค (control) โดยตามความหมายเดิมนั้น การปองกันโรค หมายถึง มาตรการและกิจกรรม ท่ี
ดําเนินการ กอนท่ีจะเกิดโรคหรือภัย เพ่ือไมใหเกิดโรคหรือภัยดังกลาว สวนการควบคุมโรคนั้น 
หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีดําเนินการ หลังจากท่ีเกิดโรคหรือภัยข้ึนแลวโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหโรคหรือ ภัยนั้นสงบโดยเร็วกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและความเปนอยู (เชน ความ
เจ็บปวย, ความพิการ, การตาย, ความสูญเสียทางสังคม และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ) นอยท่ีสุด 
และไมเกิดข้ึนอีก หรือ หากเกิดข้ึน ก็สามารถรับมือไดอยาง มีประสิทธิผล (effectively)และมี
ประสิทธิภาพ (efficiently) มากข้ึน ในการนิยามความหมายของ  “การปองกันโรค” บางครั้งได
ครอบคลุมความหมายของ “การควบคุมโรค” ไปดวย โดยไดกําหนดนิยามกิจกรรมการปองกันโรค
ครอบคลุมรวมตั้ งแต  กิจกรรมท่ีดํ า เนินการ ก อน เ กิดโรค(primary prevention)                      
เกิดโรคแลวแตยังไมเกิดอาการ (secondary prevention) หรือเกิดอาการแลว (tertiary 
prevention) ก็ไดโดยแตละชวงจะมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 

1) Primary prevention ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ ไดแกการสงเสริมใหมีสิ่งแวดลอมท่ี
เอ้ือตอสุขภาพของประชาชน (healthy environment) การสงเสริม ใหรางกายมีความตานทานตอ
โรคตาง ๆ และการสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรม สุขภาพท่ีเหมาะสม (healthy behaviors) โดย
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพของประชาชน หมายถึง การสุขาภิบาลพ้ืนฐาน คุณภาพของสิ่งแวดลอมท่ี
ปราศจากมลพิษ และสิ่งแวดลอมทางสังคม ท้ังท่ีบาน ชุมชนท่ีอาศัย ท่ีทํางานและสังคมโดยรวม สวน 
healthy behaviors หมายถึง การสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมโดยให
ประชาชนเปนผูสรางเสริมสุขภาพของตนเอง (health promotion) ดังนั้น health promotion ก็
เปนสวนหนึ่งของ primary prevention นั่นเอง 

2) Secondary prevention เปนการปองกันในระยะท่ีโรคไดเกิดข้ึนแลว วัตถุประสงคท่ี
สําคัญของการปองกันโรคในระยะนี้คือ การระงับกระบวนการดําเนิน ของโรค การปองกันการแพร
เชื้อและการระบาดของโรคไปยังบุคคลอ่ืน หรือชุมชนอ่ืน โดยมุงเนนการคัดกรองโรคเพ่ือใหพบโรค
โดยเร็วท่ีสุดกอนท่ีจะมีอาการและใหการรักษา โดยทันทีโดยเชื่อวาการคนพบโรคในระยะแรกและให
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การรักษาอยางทันทวงทีจะมีผลการรักษาท่ีดีกวา โรคท่ีสามารถดําเนินการคัดกรองไดจะตองเปนโรคท่ี
มีระยะเวลากอนแสดง อาการของโรคท่ีสามารถตรวจพบไดนานพอสมควร (Detectable preclinical 
phase) หรือเปนโรคท่ีมี asymptomatic carrier stage และมีเครื่องมือท่ีเหมาะสม เปนท่ียอมรับ 
ในการคัดกรองดังกลาว เชน โรคมะเร็ง ภาวะความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เปนตน 

3) Tertiary prevention มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความสูญเสียจากโรคนั้น เชน ปองกัน                 
ความพิการ หรือการสูญเสียชีวิตกอนวัยอันควร การปองกันการเกิดโรคซํ้า (recurrence) เชน ใน
ผูปวย ท่ีมี acute myocardial infarction การปองกัน recurrent infarction ถือเปน tertiary 
prevention  

ประการหนึ่ง ในกรณีท่ีมีการแบงการปองกันออกเปนแค 2 ระดับ คือ primary prevention 
และ secondary prevention กรณีเชนนี้ primary prevention หมายถึง กิจกรรมดําเนินการ กอน
เกิดโรค  สวน secondary prevention หมายถึง กิจกรรมดําเนินการหลังจากเกิดโรคแลว ซ่ึงจะมี
ความหมายรวมถึงกิจกรรมท่ีเคยถูกจัดวาเปน tertiary prevention เอาไวดวย ตอมาไดมีการเสนอให
มี Primordial prevention ซ่ึงหมายถึงการดําเนินการปองกัน ไมใหเกิดปจจัยเสี่ยงข้ึนเลย เชน การ
ปองกันไมใหรานอาหารภายในโรงเรียนจําหนายขนมกรุบกรอบ และขนมประเภทลูกอมและลูกกวาด 
เพ่ือปองกันไมใหเกิดโรคอวนในเด็ก และปญหาเก่ียวกับสุขภาพฟนในเด็ก   ซ่ึงรวมถึงการจัดใหมี
กิจกรรมทางดานสังคมตาง ๆ (social movement) เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ    หรือ
คานิยมของสังคมเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ ดวย เนื่องจากการปองกัน  และควบคุมโรคเปนสวนหนึ่งของ
ระบบสุขภาพ ฉะนั้นตองสอดคลองกับคานิยม (values)  ของระบบสุขภาพโดยรวมท่ีสังคมยึดถืออยู 
เชน ตองยึดถือ สิทธิมนุษยชนเปนสําคัญกวาเปาหมายอ่ืน (human-rights-based) ตองดําเนินการ
อยางมี หลักวิชาการ (knowledge-based) และโปรงใส (transparent)  

 

9. มาตรการในการปองกัน ควบคุมโรค ลักษณะของ“มาตรการ” (measures 
หรือ interventions)  

มาตรการในการปองกันและควบคุมโรค แบงไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 
1. แบงตามระดับของกลุมเปาหมาย ไดแก 
 - มาตรการท่ีใชกับประชาชนโดยท่ัวไป (population approach) ไดแก การบังคับใช 

กฎหมายการรณรงคใหความรูกระตุนใหเห็นความสําคัญหรือสงเสริมใหชนหมูมากมีพฤติกรรม
บางอยาง  

 - มาตรการท่ีใชกับกลุมเสี่ยง (high-risk approach) ไดแก มาตรการท่ีเลือกดําเนินการ กับ
กลุมเสี่ยง เชน การจัดใหบริการคลินิกอดบุหรี่สําหรับผูท่ีติดบุหรี่ การใหยาลดความดันโลหิตในผูท่ีมี 
ความดันโลหิตสูง การเฝาระวังวัณโรคในประชาชนกลุมเสี่ยง เชน ผูสัมผัสใกลชิด (close contacts) 
และผูตองขัง (detainees)   เปนตน  

2. แบงตามลักษณะของมาตรการ ไดแก  
- มาตรการทางการเงิน (fiscal measure) ไดแกการเก็บภาษีการใหทุนสนับสนุนบริการ 

สาธารณะตาง ๆ  



36 
 

- มาตรการทางกฎหมาย (legal measure) ไดแกการใชกฎหมายบังคับ เชน หมวกกันน็อค 
เข็มขัดนิรภัย การรายงานโรคติดตอ เปนตน  

- มาตรการทางการศึกษา (educational measure) ไดแก การรณรงคใหความรูเชน spots             
ใหความรูเก่ียวกับสุขภาพทางวิทยุและโทรทัศน เปนตน  

- มาตรการทางสังคม (social measure) ไดแกการพยายามทําใหสังคมเขามามีสวนรวม ใน
การดําเนินมาตรการตางๆซ่ึงอาจจะทํา ในหลายรูปแบบ เชน การตอตานคนท่ีไมใหความรวมมือ ใน
การกําจัดลูกน้ํายุงลายในบานเรือนของตน เปนตน  

3. แบงตามลักษณะของการบังคับใช ไดแก  
– มาตรการท่ีผูใชสามารถเลือกใช หรือไมก็ได(voluntary measures) ท้ังนี้มาตรการ

ทางดานสาธารณสุขสวนใหญจะมีลักษณะนี้แตหากมีการดําเนินการบางอยางเพ่ิมเติม อาจจะทําให 
มาตรการประเภทนี้ มีลักษณะเปนมาตรการบังคับกลาย ๆ ไดเชน ทําใหผูท่ีเลือกใชมาตรการนั้น 
ไดรับสิทธิประโยชนอยางอ่ืน เชน การใหสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีในกรณีท่ีใหความรวมมือ ในการ
กําจัดลูกน้ํายุงลายหรือ  ทําใหการเลือกท่ีจะไมปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ เปนเรื่องท่ียุงยาก และมี
คาใชจายสูง เชน การทําใหการซ้ือสุราเปนสิ่งท่ีทําไดยาก ตองไปซ้ือจากรานคาเฉพาะ และมี ราคา
แพง เพราะตองเสียภาษีสรรพสามิตในราคาท่ีสูง  

- มาตรการท่ีผูใชไมสามารถเลือกได(compulsory measures) เชน มาตรการทางกฎหมาย                   
หรือการออกแบบรถยนตท่ีมี automatic seat belt อยูดวยโดยผูขับข่ีรถยนตจะไมสามารถขับรถได 
หากไมสวมเข็มขัดนิรภัย เปนตน โดยท่ัวไป มาตรการท่ีดําเนินการมักจะไมใชมาตรการเดี่ยว มักจะ
ประกอบดวยมาตรการหลายอยางรวมกัน และมักจะเปนมาตรการท่ีมีหลายลักษณะ เชน การบังคับ
ใหสวมหมวกกันน็อกซ่ึงเม่ือมี การตรวจจับ (มาตรการทางกฎหมาย) ไดก็มักจะมีการปรับ (มาตรการ
ทางการเงิน) ดวย เปนตน ในการพิจารณาเลือกนํามาตรการหลายๆ มาตรการมาใชใหเหมาะสมและ
เก้ือกูลกัน เพ่ือให เกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคล และสังคม สามารถพิจารณามาตรการตาง ๆ เปน
ลําดับชั้น ดังนี้ มาตรการท่ีมุงเนนท่ีตัวบุคคล มาตรการท่ีมุงท่ีครอบครัวหรือบุคคลรอบขาง มาตรการ
ท่ีมุงเนนท่ีชุมชน และมาตรการท่ีมุงเนนท่ีสังคม            เชน ในการพยายามแกปญหาเบาหวาน
ใหกับตัวผูปวย นอกเหนือจาก มาตรการท่ีจะตองเนนท่ีตัวผูปวยแลว ยังตองเนนท่ีครอบครัวผูปวย
ดวย (ผูปวย และครอบครัวมักรับประทานอาหารชนิดเดียวกัน ซ่ึงจะเปนการยากเปนอยางยิ่งสําหรับ
ผูปวยในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดหากครอบครัวไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) มาตรการภาษี
เครื่องดื่มท่ีน้ําตาล(มาตรการระดับสังคม) เปนตน 

การทบทวนและวิเคราะห ระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
การทบทวนและวิเคราะหระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกระบวนการ ดังนี้  

1. การประเมินสมรรถนะดานการปองกันควบคุมโรคของประเทศดวยตนเองโดยอาศัยแบบ 
ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศฉบับใหม (Joint External 
Evaluation, JEE) โดยใหผูมีสวนเก่ียวของตาง ๆ ไดแก 

1) คณะอนุกรรมการประสานงานดานกฎอนามัยระหวางประเทศ  
2) คณะทํางานประสานงานดานกฎอนามัยระหวางประเทศดานโรคติดเชื้อ  
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3) คณะทํางานประสานงาน ดานกฎอนามัยระหวางประเทศดานโรคติดตอระหวางสัตวและ
คน  

4) คณะทํางานประสานงานดาน กฎอนามัยระหวางประเทศดานอาหารปลอดภัย  
5) คณะทํางานประสานงานดานกฎอนามัยระหวาง ประเทศดานสารเคมี 
6) คณะทํางานประสานงานดานกฎอนามัยระหวางประเทศดานกัมมันตรังสี และนิวเคลียร  
7) สํานักโรคติดตอท่ัวไป  
8) สํานักโรคติดตออุบัติใหม  
9) สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปนผูตอบแบบประเมิน  

2. การประเมินสมรรถนะระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโดยใช EOC assessment 
tool ซ่ึงกลุมประเทศพันธมิตรวาระความม่ันคงดานสุขภาพโลกเปนผูพัฒนาข้ึนเปนกรอบในการ
ประเมิน ประกอบดวย 10 ประเด็น 64 ตัวบงชี้ตามสมรรถนะ 4 ระดับ  
3. การรับฟงความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงานดานการปองกันควบคุมโรค และผูมีสวน
เก่ียวของอ่ืนๆ  
   1. ผลการประเมินสมรรถนะของประเทศ โดยใชแบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตามกฎ
อนามัย ระหวางประเทศฉบับใหม (Joint External Evaluation, JEE) สมรรถนะของประเทศดาน
การปองกันควบคุมโรคตามแบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติตาม กฎอนามัยระหวางประเทศฉบับ
ใหม ใหความสําคัญกับระดับสมรรถนะดานการปองกันและควบคุม สถานการณ/เหตุการณท่ีอาจ
นําไปสูการเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (public health emergency of 
international concern, PHEIC) ผลการประเมินสมรรถนะของประเทศตาม แบบประเมินสมรรถนะ
การปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศฉบับใหม  ดังนี้  
        1.1 กฎหมาย นโยบาย และงบประมาณประเทศไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ
โรคติดตอและอยูระหวางการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติและจัดทําอนุบัญญัติท่ีเก่ียวของ นอกจากการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 แลวยังตองมีการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ เชน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความ ปลอดภัยดานสารเคมีและกฎหมายเก่ียวกับอาหาร
ปลอดภัย เปนตน ผลการทบทวนและวิเคราะห ระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลการ
ทบทวนและวิเคราะหระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ในดานนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
เปนหนวยงานหลักในการประสานงานดานกฎอนามัย ระหวางประเทศโดยมติคณะรัฐมนตรีมี
หนวยงานภาคีใหการสนับสนุนทางนโยบาย ซ่ึงในสวนงบประมาณตองใชงบประมาณของแตละ
กระทรวงในการผลักดันงานตางๆ จากรัฐบาล  
      1.2 การประสานงาน กรมควบคุมโรครับผิดชอบเปนจุดประสานงานกฎอนามัย
ระดับชาติ (national focal point) ซ่ึงกรมควบคุมโรคไดดําเนินการประสานงานกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ ในรูปแบบคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทํางานในแตละสมรรถนะของกฎ
อนามัยระหวางประเทศ  และไดจัดทํายุทธศาสตรการดําเนินงานตามกฎอนามัยระหวางประเทศเพ่ือ
ใชเปนกรอบในการทํางานรวมกัน  
      1.3 การปองกันโรคติดตอ ดานการปองกันโรคติดตอ กฎอนามัยระหวางประเทศให
ความสําคัญกับการปองกัน การดื้อยาตานจุลชีพ การติดเชื้อในโรงพยาบาล และการปองกันโรคท่ี
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ปองกันไดดวยวัคซีน ซ่ึงประเทศไทยไดใหความสําคัญกับท้ัง 3 ปญหาและมีกลไกในการผลักดัน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานสําหรับท้ัง3 ประเด็นปญหามาอยางตอเนื่อง สําหรับการจัดการดานการด้ือ
ยาตานจุลชีพในประเทศไทย ตองการหนวยงานเจาภาพเพ่ือทําหนาท่ีเปน   ผูประสานงานหลักสวน
งานปองกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ยังตองมีการจัดระบบปองกันการแพรเชื้อในโรงพยาบาลและ
การพัฒนาบุคลากรดานนี้อยางตอเนื่อง และครอบคลุม  
       1.4 การเฝาระวังและการรายงาน ระบบเฝาระวังปญหาสาธารณสุขเปนอีกระบบท่ี
ประเทศไทยไดใหสําคัญพัฒนาระบบ มาอยางตอเนื่องยาวนาน ความทาทายท่ีสําคัญดานการเฝาระวัง
สําหรับประเทศไทยคือการดําเนินการ เฝาระวังโรคท่ีเชื่อมโยงกันระหวางคน สัตวเลี้ยง ปศุสัตวสัตว
ปา และสิ่งแวดลอม ในการดําเนินงาน การเฝาระวังยังตองประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน
กลุมภัยตางๆท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีหลากหลายหนวยงาน  
       1.5 การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตามกฎ
อนามัยระหวางประเทศมีกรมวิทยาศาสตรการ แพทยเปนแมขายในการพัฒนาเครือขายทาง
หองปฏิบัติการท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหมีการตรวจวินิจฉัยโรคและภัยสุขภาพให
ไดตามมาตรฐานสากล มีการจัดตั้งหองปฏิบัติการอางอิงในกลุมโรคและภัยสุขภาพท่ีสําคัญ และมีการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานซ่ึงมีการปรับปรุง ใหทันสมัย เสมอ การดําเนินการตอไปควรเนนท่ีการ
เชื่อมโยงขอมูลผลวิเคราะหและชันสูตรทางหองปฏิบัติการ ใหกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการเฝาระวัง
โรคของประเทศการควบคุมคุณภาพทางหองปฏิบัติการ และการพัฒนางานเก่ียวกับชีวนิรภัย 
(Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)  
       1.6 กําลังคนดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การพัฒนา
กําลังคนดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค ตามนัยของกฎอนามัยระหวางประเทศและวาระ
ความม่ันคงดานสุขภาพโลก หมายถึงการพัฒนากําลังคนดานระบาดวิทยา ภาคสนาม ซ่ึงในปจจุบันมี
แพทยเขามารับการฝกอบรมดานระบาดวิทยาภาคสนามนอยลง นับเปน ความทาทายท่ีสําคัญท่ีตอง
เรงแกไข ในดานการพัฒนากําลังคนตามสมรรถนะเก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพ หองปฏิบัติการและ 
ชองทางเขาออกประเทศเปนสิ่งท่ีตองมีการพัฒนาท้ังในระดับชาติภูมิภาคและระดับพ้ืนท่ีโดยเฉพาะ 
สําหรับภัยสุขภาพท่ีตองการองคความรูในการปฏิบัติงานเชิงเทคนิค เชน ในดานความปลอดภัยดาน 
สารเคมีและดานกัมมันตรังสีและนิวเคลียรเปนตน  
       1.7 การเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ กฎอนามัยระหวางประเทศ ใหน้ําหนักกับระบบการเตรียมความพรอมและการตอบโต ภาวะ
ฉุกเฉิน ประเด็นนี้ จึงเปนประเด็นท่ีมีตัวชี้วัดมากท่ีสุด จากผลการประเมินพบวาประเทศไทย มี
ประเด็นสําคัญท่ีตองเรงพัฒนา ดังนี้ 
         • การจัดทําแผนเตรียมความพรอมรับมือโรคและภัยสุขภาพท่ีอาจกอใหเกิดภาวะฉุกเฉิน 
ระหวางประเทศสําหรับทุกภัย  
          • การซอมการปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตองมีการบูรณาการรวมมือกัน ท้ังใน
สวนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืน ๆ อยางสมํ่าเสมอ 
          • การจัดลําดับความสําคัญของโรคและภัยสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดภาวะฉุกเฉินระหวางประเทศ           
การกําหนดทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีจะตองใชเพ่ือรับมือโรคและภัยเหลานั้น การจัดทําและปรับปรุง
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ฐานขอมูลทรัพยากรท่ีมีใหทันสมัยอยูเสมอ และการจัดทําแผนจัดหาทรัพยากรท่ีสําคัญและจําเปน
เพ่ิมเติม 
         • การพัฒนาระบบงานท่ีทําใหสามารถสถาปนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไดอยาง รวดเร็ว
ภายใน 2 ชั่วโมงตามเกณฑมาตรฐาน  
        • การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน และการจัดทําระบบงานของศูนยปฏิบัติการ ภาวะฉุกเฉิน
สําหรับเจาหนาท่ีในทุกระดับ และทุกภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ  
        1.8 การพัฒนาชองทางเขาออกระหวางประเทศ ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี
ชายแดนเชื่อมตอกับประเทศเพ่ือนบานคอนขางยาว และมี ดานชองทางเขาออกประเทศเปนจํานวน
มาก ในหลายพ้ืนท่ีประชาชนสามารถเดินทางขามพรมแดน ไดอยางงายดายจึงเปนปญหาอยางมากใน
ดานการปองกันและควบคุมโรคตามแนวชายแดน และดาน ชองทางเขาออกประเทศ ในปจจุบันโดย
การนําอยางเขมแข็งของกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย ไดระบุดานชองทางเขาออกประเทศท่ีมี
ความสําคัญและไดเรงพัฒนาปรับปรุงดานชองทางเขาออก ประเทศเหลานี้อยางเต็มท่ีสวนสําคัญท่ี
จะตองไดรับการพัฒนาเพ่ิมเติม คือการจัดระบบงานและบูรณาการ ประสานการทํางานกับพ้ืนท่ี
เพ่ือใหสามารถตอบโตภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ตารางท่ึ 7  ขอมูลชองทางการติดตอระหวางประเทศไทย – สปป.ลาว – ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ลําดับ จุดผานแดน ประเภท 
1 จุดผอนปรนหนาท่ีวาการอําเภอเขมราฐ – บานนาปากซัน 

เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
จุดผอนปรน อ.เขมราฐ 

2 ดานถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล –บานปากสะพาน เมือง
ละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว 

ดานถาวร อ.นาตาล 

3 จุดผอนปรนบานสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร – บานหนองแสง 
คอนหมากเดื่อ เมืองละคอนเพ็ง สปป.ลาว 

จุดผอนปรน อ.โพธิ์ไทร 

4 จุดผอนปรนบานคันทาเกวียน อ.โขงเจียม – เมืองคงเซโดน 
แขวงสาละวัน สปป.ลาว 

จุดผอนปรน อ.โขงเจียม 

5 จุดผอนปรนบานดาน อ.โขงเจียม – บานสิงสําพัน เมืองชนะ
สมบูน แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

จุดผอนปรน อ.โขงเจียม 

6 ดานถาวรชองเม็ก อ.สิรินธร – ดานสากลวังเตา เมืองโพนทอง 
แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

ดานถาวร อ.สิรินธร 

7 จุดผอนปรนชองตาอู บานหนองแสง  อ.บุณฑริก – บานเหียง 
เมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

จุดผอนปรน อ.บุณฑริก 

8 จุดผอนปรนชองอานมา อ.น้ํายืน – บานสะเดียดกวาง อําเภอ
จอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา 

จุดผอนปรน อ.น้ํายืน 
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10. หลักการเกี่ยวกับกระบวนการเฝาระวังควบคุมปองกันโรค 
สืบเนื่องจากผลกระทบการแพรระบาดของโรคติดตอท่ีเกิดข้ึนนั้นสงผลในหลายระดับท้ังใน

ระดับบุคคล และชุมชน ซ่ึงสงผลทําใหเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล หรืออาจรุนแรงถึงข้ัน
เสียชีวิตได ในระดับชุมชนอาจจะไดรับผลกระทบเปนวงกวางเพราะเม่ือพบคนปวยในชุมชน ถาเปน
โรคติดตออาจจะทําใหเกิดการแพรระบาดของโรคในชุมชนไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน สงผลทําใหมีจํานวน
ผูปวยเพ่ิมมากข้ึน หรืออาจมีการเสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึน ในระดับประเทศเม่ือเกิดการระบาดของโรคท่ี
เปนโรคติดตอท่ีสําคัญ ทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณในการควบคุมโรคในระดับท่ีเปนวงกวาง และ
อาจจะสงผลกระทบในหลากหลายมิติ เชน ทางดานเศรษฐกิจ ดานการทองเท่ียวตาง ๆ นักทองเท่ียว
อาจยกเลิกแผนการเดินทางมาทองเท่ียวยังประเทศและมีการแชรตอเนื่องในโลกออนไลน อาจเกิดการ
เลิกจางงานรวมท้ังปญหาทางดานสังคมผูปวยชาวตางชาติถูกทอดท้ิง หรืออาจจะถูกตีตราในชุมชน
อาจจะซบเซาลง 

ท้ังนี้เพ่ือเปนการควบคุมเฝาระวังและปองกันโรคและภัยสุขภาพขามชายแดน องคกรอนามัย
โลก WHO จึงไดจัดทําขอตกลงระหวางประเทศสมาชิกขององคการอนามัยโลกข้ึน โดยมีวัตถุประสงค
ในการตรวจจับการระบาดของโรค หรือภัยคุกคามทางดานสาธารณสุขเพ่ือวางมาตรการการปองกัน
ควบคุมโรคและลดผลกระทบตอการเดินทางและการขนสงระหวางประเทศ หรือเรียกวา กฎอนามัย
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 International Health Regulation (IHR), 2005 โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  

1. IHR นี้ถือเปนแนวปฏิบัติเพ่ือปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีเปนภาวะฉุกเฉิน
ทางดานสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergency of International Concern: 
PHEIC) โดยใหมีผลกระทบตอการเดินทางและการคาขายระหวางประเทศนอยท่ีสุด IHR จึงเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญในการบรรลุยุทธศาสตรความม่ันคงดานสุขภาพของโลก (Global Health 
Security)   

 2. การพัฒนาสมรรถนะของชองทางเขา-ออกประเทศตามขอกําหนดของกฎอนามัย ท้ังทา
อากาศยานหรือชายแดนนานฟา, ชายแดนนานน้ํา, พรมแดนทางบก ใหมีความพรอมในเรื่องของ
สถานท่ีปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและระบบของงาน ความพรอมในดาน
ของจํานวนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมไปถึงเวชภัณฑตามขอกําหนด  

3 .การพัฒนาสมรรถนะตามกฎอนามัย ท้ังในสถานการณปกติและฉุกเฉินเพ่ือปองกัน 
ตรวจจับและตอบโต  การระบาดของโรค โดยจะตองพัฒนาสมรรถนะหลักท้ังหมด 8 เรื่อง ไดแก 
กฎหมายและนโยบาย การติดตอสื่อสาร การเฝาระวัง การตอบโตภาวะฉุกเฉิน การเตรียมความพรอม 
การสื่อสารความเสี่ยง บุคลากรและความพรอมของหองปฏิบัติการ โดยตองมีการพัฒนาครอบคลุมท้ัง
ระดับชาติ ระดับเขต (เขตตรวจราชการจังหวัด) ระดับพ้ืนท่ี (อําเภอ ตําบล หมูบาน และชายแดน) 
นอกเหนือจากนั้นจะเปนในเรื่องของการพัฒนาโครงสรางหรือวัสดุอุปกรณพ้ืนฐานของชอง
ทางเขาออกประเทศตามกฎอนามัย เชน สมรรถนะหลักท่ีตองมีตลอดเวลา ไดแก การเขาถึงการ
บริการทางการแพทยท่ีเหมาะสมเพ่ือตรวจรักษา เจาหนาท่ี วัสดุ เวชภัณฑและสถานท่ีอยางเพียงพอ 
ยานพาหนะในการสงตอผูปวยไปสถานบริการทางการแพทยท่ีเหมาะสมและบุคลากรท่ีผานการอบรม
ในการตรวจยานพาหนะท่ีสามารถเดินทางขามประเทศได เจาหนาท่ีในการควบคุมพาหะนําโรคและ
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แหลงรั งโรคตามชองทางเขา -ออก เปนตน สมรรถนะหลักท่ีตองมีในภาวะฉุกเฉิน ไดแก              
แผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขท่ีมีผลแพรระบาดระหวางประเทศตามแนวทางขององคการ
อนามัยโลก  จัดใหมีการประเมิน ดูแล แยกกักผูเดินทางหรือสัตวท่ีจะไดรับผลกระทบ จัดใหมีการ
ประเมินผูเดินทางท่ีสงสัย การดําเนินมาตรการการกําจัดแมลง หนู ทําลายเชื้อ ขจัดการปนเปอนใน
บริเวณท่ีกําหนดและการจัดใหการเขาถึงเครื่องมือท่ีกําหนดไวเปนพิเศษและการฝกอบรมบุคลากร 
พรอมอุปกรณปองกันตัว   

ประเทศไทยจึงไดนําขอบัญญัติจาก IHR, 2005 มาเปนการบังคับใชเปนกฎหมายเพ่ือการเฝา
ระวังควบคุมปองกันโรคติดตอในประเทศไทยโดยมีมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
รวมไปถึงโรคติดตอชายแดนอยางเขมงวดตามมาตรฐานสากล ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ  
เนนการเฝาระวัง ผูเดินทางเขาออกระหวางประเทศในทุกชองทาง โดยมีมาตรการ ดังนี้ (สํานัก
โรคติดตอท่ัวไป กระทรวงสาธารณสุข, 2558)   

1.มีระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีเขมแข็งและมีการแลกเปลี่ยน 
ขอมูลขาวสารระหวางเครือขาย 

2.มีทีมเฝาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT) ท่ีมีประสิทธิผลและมีการสอบสวนโรค 
รวมกันระหวางประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบานในกรณีท่ีมีโรคระบาดเกิดข้ึน  

3.ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎอนามัยโลก
ระหวางประเทศ  

4. มีแผนงานการควบคุมปองกันโรคติดตอชายแดนท่ีเปนปญหาบริเวณชายแดนบูรณาการ 
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกัน  

5.มีการประสานงานความรวมมือ ระหวางจังหวัดชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบานอยาง
ใกลชิด เพ่ือเตือนภัยและเฝาระวังโรคติดตอท่ีสําคัญ 

ซ่ึงมาตรการเหลานี้ เปนการเฝาระวังในสวนท่ีเปนชองทางเขา-ออกระหวางประเทศ ท่ี
เปนดานสากล  ซ่ึงการควบคุมเฝาระวังปองกันโรค เดิมจะเปนภาระหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุขท่ี
ดําเนินการผานทางกรมควบคุมโรคติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเทานั้น    ในปจจุบันจากการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542 ไดกําหนดใหทองถ่ินมีบทบาท
ในการปองกันโรคระงับโรคติดตอวาเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองดําเนินการ 
หลังจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุขไดปรับบทบาทหนาท่ีเปนผูกําหนด
ยุทธศาสตร ควบคุมกํากับ และสนับสนุนทางวิชาการ ซ่ึงทุกหนวยงานรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีงานดานปองกันควบคุมโรค 2 ลักษณะ ไดแก 1) งานควบคุมโรค เปนการดําเนินมาตรการ
ในการควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพใหอยูในสภาวะปกติ และดําเนินการควบคุมการระบาดเม่ือมี
การเกิดโรคและภัยสุขภาพท่ีเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และ 2) งานระบาดวิทยา โดยการทํา
หนาท่ีเฝาระวังและตรวจจับการเกิดโรค/ภัยฉุกเฉินผิดปกติ สอบสวนโรคหาสาเหตุและรวมกันในการ
ควบคุมการระบาดนั้น  ซ่ึงการรับมือกับสถานการณฉุกเฉินนั้นทุกหนวยงานจะตองมีความพรอมท้ัง
ความรูท่ีหลากหลายดานและทีมงานในการปฏิบัติงานท่ีมีจํานวนมากและจะตองมีการจัดกลไกใหเกิด
การทํางาน  ท่ีมีท้ังกําลังคนท่ีเพียงพอและการออกปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วทันเหตุการณ ซ่ึงการนี้
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กระทรวงสาธารณสุขจึงไดกําหนดนโยบายใหมี “ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว (Surveillance 
and Rapid Response Team, SRRT)” ข้ึนตั้งแตปงบประมาณ 2548 โดยมีการจัดตั้งทีมระดับ
อําเภอ ทีมระดับจังหวัด ทีมระดับเขต และทีมสวนกลาง รวมท้ังหมด 1,030 ทีม และตอมาใน พ.ศ. 
2554-2555 กรมควบคุมโรคมีนโยบายจัดตั้งและพัฒนาทีม SRRT เครือขายระดับตําบลใหครบทุก
พ้ืนท่ี โดยมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนศูนยกลางในการรับแจงขาว โดยมีภารกิจของทีม 
SRRT เครือขาย ดังนี้  

1 เฝาระวังโรคติดตอท่ีแพรระบาดรวดเร็วรุนแรง  
2. ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency)  
3. สอบสวนโรคอยางมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ 
4. ควบคุมโรคข้ันตนทันที  
5. แลกเปลี่ยนขอมูลเฝาระวังโรคและรวมมือกันเปนเครือขาย ท้ังภายในและตางประเทศ 
ผานจุด 

ประสานงานอนามัยระหวางประเทศ ซ่ึงระบบหลักของงาน SRRT จะประกอบไปดวย  

       5.1 งานเฝาระวังโรคเหตุการณ (Event Based Surveillance)  
       5.2 งานสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ  

  5.3 งานควบคุมโรคข้ันตน  
  5.4 งานสนับสนุน ไดแก การพัฒนาศักยภาพของทีมและการเตรียมความพรอมของทีม 

 

11. หลักการและกลไกของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and 
Rapid Response Team, SRRT) ตามกฎอนามยัระหวางประเทศ (IHR 2005) 
 การปองกันควบคุมโรคเปนระบบบริการสาธารณะท่ีรัฐจัดทําใหแกประชาชน ซ่ึงเดิมเปน
ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินการผานทางกรมควบคุมโรคติดตอ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซ่ึงหลักการการปฏิรูปการ
ปกครองโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดหนาท่ีใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีระบบ
การควบคุมปองกันโรคติดตอในพ้ืนท่ี สวนกระทรวงสาธารณสุขไดปรับบทบาทมาทําหนาท่ีกําหนด
ยุทธศาสตร ควบคุม กํากับและสนับสนุนทางวิชาการ   

ท้ังนี้เพ่ือเปนการตอบโตภาวะฉุกเฉิน หรือการระบาดของโรค และหลายครั้งท่ีภาวะฉุกเฉิน
ของสุขภาพมีความรุนแรง จึงจําเปนจะตองมีผูท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความรูความสามารถท่ีหลากหลายดาน 
และทุกหนวยงานจะตองจัดกําลังคนใหเพียงพอและสามารถออกปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและทัน
เหตุการณ  ซ่ึงทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายในการจัดตั้ง “ทีมสอบสวนเคลื่อนเร็ว” (SRRT) 
โดยมีการจัดตั้งทีมสวนกลาง ทีมระดับเขต ทีมระดับจังหวัด ทีมระดับอําเภอ รวมท้ังหมด 1,030 ทีม 
ใน พ.ศ. 2548 ตอมาใน พ.ศ. 2554-2555 กรมควบคุมโรคมีนโยบายในการจัดตั้งและพัฒนาทีม 
SRRT เครือขายในระดับตําบลครบทุกพ้ืนท่ีโดยดําเนินการผานทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
(รพ.สต) โดยจัดตั้งใหเปนศูนยกลางในการรับแจงขาว  
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ทีม SRRT ส่วนกลาง/ด่านสุวรรณภูมิ (National Level) 

ทีม SRRT ระดบัเขต (National Level) 

ทีม SRRT ระดบั ระดบัจงัหวดั (Intermediate Level) 

ทีม SRRT ระดบัอําเภอ/ กทม. (Primary Level) 

ทีม SRRT เครือข่ายระดบัตําบล (Local Community Level) 

5.1 กลไกการดําเนินงานของทีม SRRT ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ (IHR 2005) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
       
 
                             ภาพท่ี 3  แสดงกลไกลการดําเนินงานของทีม SRRT 
 
5.2 ระดับและบทบาทหนาของทีม SRRT มี 5 ระดับ ไดแกตามกฎอนามัยระหวางประเทศ (IHR 
2005)  
 1. มีทีม SRRT สวนกลาง ทําหนาท่ี สนับสนุนและตอบสนองในระดับชาติ และมีความ
เชี่ยวชาญ เชน ทีมประจําสํานักวิชาการสวนกลางของกรมควบคุมโรคหรือดานควบคุมโรค ท่ีข้ึนตรง
กับสํานักในสวนกลาง     ทีมประจําสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมกรมอนามัย เปนตน 

2. มีทีม SRRT ระดับเขต ทําหนาท่ี สนับสนุนพ้ืนท่ีในหลายจังหวัด เชน ทีมประจําเขตตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขหรือเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในสวนของกรมควบคุมโรคเขตหรือดาน
ควบคุมโรคท่ีสังกัด สํานักงานปองกันควบคุมโรค เปนตน 
 3. มีทีม SRRT ระดับจังหวัด ทําหนาท่ี เปนทีม  SRRT ประจําพ้ืนท่ีในระดับจังหวัด ไดแก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักอนามัย สวนกรุงเทพมหานครฯ องคการบริหารสวนจังหวัด 
(อบจ.) เปนตน 

4. มีทีม SRRT  ระดับอําเภอ ทําหนาท่ี เปนทีม  SRRT ประจําพ้ืนท่ีท่ีมีหลากหลายทองถ่ิน 
เชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โซนตําบล ศูนยบริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เทศบาล เปน
ตน 

5. มีทีม SRRT เครือขายระดับตําบล/ทองถิ่น ทําหนาท่ี เปนทีม SRRT ท่ีจัดตั้งข้ึนใน
ทองถ่ิน โดยมีหนวยงานทางดานสาธารณสุข ในระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
รวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โรงเรียน ผูนําชุมชน เปนตน  
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หลักการแนวทางการดําเนินงานของเครือขาย SRRT ระดับตําบล 
 แนวทางการปฏิบัติงานเฝาระวังเหตุการณระดับตําบล มีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้  

ระบบเฝาระวังเหตุการณ (Event-base Surveillance System)  คือระบบเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพในรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงระวังโดยการใชขอมูลเริ่มตนจากทุกแหลงขาวท่ีพบหรือมีการแจง
ขาวซ่ึงมีการนํามาจัดการกับขอมูลหรือเหตุการณท่ีไดรับมานั้นอยางเปนระบบ เพ่ือใหทราบถึงความ
นาเชื่อถือและขอเท็จจริงของเหตุการณ ซ่ึงกระบวนการวิเคราะหขาวท่ีไดรับแจงนั้นจะไดรับการ
ตอบสนองในทันที โดยขาวท่ีเรงดวนนั้นควรจะไดรับการตอบสนองภายใน 2 ชั่วโมง นับจากการแจง
ขาวหรือเหตุการณ ท่ี เ กิด ข้ึน   ซ่ึ ง มีความแตกตางกับระบบเฝาระวังโรคปกติ  (Case-base 
Surveillance System) ท่ีเริ่มจากการนําขอมูลผูปวย มานําเสนอเปนกลุมหรือชวงเวลา เชน รายวัน 
รายสัปดาห รายเดือนหรือรายป เปนตน 

 

วัตถุประสงคของระบบเฝาระวังเหตุการณ 
1. เพ่ือตรวจจับเหตุการณท่ีผิดปกติ ซ่ึงพบไดนอยหรือไมเคยเกิดข้ึนมากอน ซ่ึงไมใชกลุมโรคหรือ 

อาการในระบบเฝาระวังโรคปกติ  
2. เพ่ือตรวจจับเหตุการณการเกิดโรคหรือกลุมอาการท่ีเฝาระวัง ซ่ึงเกิดในกลุมของประชากรท่ี 

ไมไดมารับบริการสุขภาพตามชองทางปกติหรือกลุมผูปวยท่ีอยูในชุมชนท่ีไมไดมาเขารับการรักษา 
พยาบาลตามสถานบริการสุขภาพ  

3. เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการเฝาระวังโรคในระบบปกติ 
เหตุการณท่ีเฝาระวังตามเกณฑ ดังนี้ 
1. เหตุการณการเกิดโรคในคน  ไดแก 
1.1  มีผูปวยดวยอาการแบบเดียวกันหลายคนหรือเปนกลุม เชน โรคอาหารเปนพิษ อุจจาระ

รวง ตาแดง   ไขออกผื่นทุกชนิด เปนตน 
1.2  มีผูปวยเปนโรคท่ีสําคัญหรือมีอาการตองสงสัยวาจะปวย เชน อหิวาตกโรค โรคมือเทาปาก               

โรคไขปวดขอยุงลาย โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม โรคไขหวัดนก โรคปอดบวม โรคพิษสุนัขบา โรคไข
ฉ่ีหนู  โรคไขกาฬหลังแอน เปนตน  

1.3  มีผูปวยดวยโรคท่ีรุนแรงมากกวาปกติ เชน ถายเปนน้ําจนช็อกหรือเสียชีวิต เปนโรคหวัด 
โรคหัด หรือโรคตาแดงท่ีมีอาการหนักหรือเสียชีวิต เปนตน 

1.4  มีผูปวยเปนโรคท่ีไมรูจักหรือไมเคยพบในพ้ืนท่ีมากอน เชน โรคมาลาเรียเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ี
ปลอดโรค โรคสําคัญท่ียังไมเคยพบมากอนในพ้ืนท่ี เปนตน 

1.5  มีผูปวยเสียชีวิตอยางรวดเร็วโดยไมทราบสาเหตุ เชน โรคท่ียังไมทราบชื่อหรืออาจจะเปน
โรคระบาดชนิดใหมหรือโรคท่ีเกิดจากเชื้อโรคสายพันธุใหมท่ีรุนแรง เปนตน 

2. เหตุการณท่ีเปนปจจัยเส่ียงสูงตอการเกิดโรคในคน ไดแก 
2.1. มีสัตวปวยหรือตายพรอมกันเปนจํานวนมาก เชน สัตวท่ีพบไดบอย นก เปด ไก วัว ควาย 

สุนัข ปลา เปนตน 
2.2. พบอาหารหรือน้ําดื่มท่ีไมปลอดภัยจํานวนมาก เชน นมโรงเรียนมีกลิ่นบูด พบการขาย

เนื้อสัตวท่ีเปนโรคตาย เปนตน 



45 
 

2.3. อันตรายจากสิ่ งแวดลอม การปนเป อนของสารเคมีหรือการรั่ ว ไหลของสาร
กัมมันตภาพรังสี เชน กองขยะเปนพิษ กลิ่นหรือควันจากโรงงาน ตลาดท่ีมีหนูหรือแมลงวันชุกชุม เปน
ตน 

2.4. เหตุการณอ่ืน ๆ ท่ีคาดวาเก่ียวของกับการเกิดโรคในคน เชน มีคนมาขอฉีดยา วัคซีน หรือ
เซรุมแบบเดียวกันจํานวนมาก หรือมีเด็กท่ีไมไดรับวัคซีนปองกันโรคหรือมีมารดาท่ีไมไดรับการฝาก
ครรภซ่ึงเปนกลุมเสี่ยงท่ีจะนําเชื้อโรคเขามาในพ้ืนท่ีได เปนตน (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 
2555)  
รูปแบบกลไกการดําเนินงานของระบบ SSRT อําเภอและเครือขายระดับตําบล 
 
 

                     ภาพท่ี 4  ระบบงานSRRT อําเภอและเครือขายระดับตําบล 
 

การเฝาระวังเหตุการณ (Event-base Surveillance) คือ การเฝาระวังการเกิดโรคและภัย
สุขภาพท่ีผิดปกติ จากแหลงขาวทุก ๆ แหลงท้ังท่ีเปนขาวท่ีเปนทางการ สื่อมวลชนรวมไปถึงขาวลือ
ตาง ๆ จากการเฝาระวังโรคในระบบรายงาน (Case-base หรือ Indicator-base Surveillance) ซ่ึง
เนนการไดรับขอมูลท่ีเปนทางการจากสถานพยาบาลและหนวยงานตาง ๆ การเฝาระวังเหตุการณเปน
สวนหนึ่งของระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) 

 

12. แนวคิดระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในชุมชนการเฝาระวังควบคุม
ปองกันโรคในชุมชน (Community-based Surveillance)  

การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในชุมชน คือ การขยายขอบเขตของงานเฝาระวังควบคุม

ปองกันโรคติดตอจากสถานบริการสาธารณสุขออกไปยังชุมชน เพ่ือใหไดขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็วและ

SRRT อาํเภอ 

 

ศูนย์รับแจ้งข่าว 

(รพ.สต.) 

 

แหล่งข่าวทีเ่กดิขึน้ในชุมชน 

สอบสวน 

 

ตรวจสอบ 

 

แจ้งข่าว 

เหตุการณ์ทีผ่ดิปกตใินชุมชน 
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ครบถวนยิ่งข้ึน เปนการตรวจจับเหตุการณท่ีผิดปกติหรือการระบาดของโรคท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนตั้ง

ระยะเริ่มตน เพ่ือจะนําไปสูการสืบสวนเพ่ือหาสาเหตุ และการควบคุมปองกันโรคไดรวดเร็วและทัน

เหตุการณ และหยุดการแพรระบาดของโรคในวงกวางเพ่ือใหประชาชนในชุมชนปลอดภัยจากโรค โดย

การพัฒนาการเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคในชุมชนเปนความรวมมือของภาคีเครือขายระหวางชุมชน 

ทองถ่ินและภาครัฐ ดังนี้ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555) 

 ชุมชน มีคน เปนองคประกอบหลัก โดยในชุมชนจะประกอบไปดวยกลุมคนท่ีหลากหลายท้ัง

แตกตางดานอาชีพ วัย และฐานะ ดังนั้นในการทํางานรวมกับชุมชน จึงตองมีความเชื่อพ้ืนฐานวา

ประชาชนแตละกลุมหรือคน มีเอกลักษณและอัตลักษณ มีสิทธิกําหนดการดํารงชีวิตของตนเอง 

สามารถเรียนรู และพัฒนาความสามารถในการรับผิดชอบตอตนเองและชุมชน มีความคิดริเริ่ม มี

ภาวะความเปนผูนํา หากชุมชนนั้นเขามามีสวนรวม คือ การรวมกันคิด รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ 

รวมกันประเมิน และรวมกันรับประโยชน  มีการดําเนินการเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรคในชุมชน

อยางตอเนื่อง ยอมประสบผลสําเร็จได การเฝาระวังโรคในชุมชนจะเกิดได ชุมชนตองเขาใจวา

ประโยชนของการเฝาระวังโรคในชุมชนนั้นคืออะไร และจะชวยใหชุมชนปลอดภัยจากโรคและภัย

สุขภาพไดอยางไร  ซ่ึงพวกเขาและคนในชุมชนจะเขามามีสวนรวมในการเฝาระวังอยางไรบาง และ

จะตอง มีระบบการบริการจัดการให เ กิดการมีส วนร วมของคนในชุมชนในการเฝ าระวั ง                

การรับรูของมูล ปญหาของโรคและภัยสุขภาพ  วิธีการใชประโยชนจากทรัพยากรภายในและภายนอก

เพ่ือใชในการดําเนินงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในหมูบาน การสรางระบบสื่อสารเตือนภัยผานสื่อ

ชุมชน เพ่ือบรรลุเปาหมายคือ มีเครือขายการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพโดยชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนบทบาทหนึ่งท่ีเกิดจากบทบาทหนาท่ีองคกรปกครอง               

สวนทองถ่ินท่ีตองมีการจัดสรรระบบบริการ  ซ่ึงหมายรวมถึงงานปองกัน และควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ และการนํากฎหมายและพระราชบัญญัติสําคัญหลายฉบับมาใชเปนการประกาศขอกําหนด

ทองถ่ิน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินจึงมีบทบาทในการสรางนโยบายสุขภาพภาค

ประชาชน สนับสนุนใหมีแผนเฝาระวังควบคุมโรคของชุมชน และการใชขอบัญญัติในการควบคุม

ปองกันโรคท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ี การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรคอยางเปน

รูปธรรม และการมีสวนรวมในการวางแผน และการดําเนินการเฝาระวังควบคุมปองกันโรค 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ประกอบดวยการปรับรูปแบบเปนผูประสานงาน 

รวมงาน การสนับสนุนชุมชน ในการพัฒนารูปแบบเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรคใหสอดคลองกับวิถี

ชีวิต เนนการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือใหชุมชนรูปญหาโรค และภัยสุขภาพไดอยางรวดเร็ว รวมคิดหา

แนวทางการแกปญหา ในทองถ่ิน จึงตองอาศัยการสรางเครือขายเฝาระวังในชุมชนจากภาคีเครือขาย

ทุกภาคสวนผานกระบวนการรวมคิดรวมทําตามข้ันตอนตาง ๆ เชน การเฝาระวังโรคติดตอท่ีสําคัญ 

หรือเหตุการณท่ีผิดปกติท่ีอาจจะสงผลตอสุขภาพของคนในชุมชน โดย อสม.เขามามีบทบาทในการ
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แจงขาว  และการสื่อสารประชาสัมพันธในการปองกันโรค และภัยสุขภาพในชุมชน และเปนแกนหลัก

ในการดําเนินการ รวมไปถึงกลุมอ่ืน ๆ ในชุมชน  การจัดทําฐานขอมูลขาวสารทางระบาดวิทยาให

ครบถวนถูกตองตามเหตุการณ พรอมการวิเคราะหสถานการณโรค การแจงกลับไปยังชุมชนให

รับทราบและการใชประโยชนอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ ทุกสัปดาห ทุกเดือนหรือทันที กรณีท่ีเหตุ

ฉุกเฉิน การตรวจสอบขอเท็จจริงเม่ือไดรับการแจงเหตุการณท่ีผิดปกติ และการประสานขอความ

รวมมือพ้ืนท่ีในการสอบสวน และควบคุมโรคกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การประสานงาน และสนับสนุน

การสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายเฝาระวังโรคในชุมชนและการกํากับ ติดตาม ประเมินผลเปน

ระยะอยางตอเนื่อง 
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แนวคิดระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในชุมชนการเฝาระวังควบคุมปองกันโรคสุขภาพ
หนึ่งเดียวในชุมชน 
 

 

ภาพท่ี 5  แนวคิดระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในชุมชน 
 

13. สถานการณโรคติดตอในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี 

              ดานปญหาการเคลื่อนยายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานสามสัญชาติ คือ กัมพูชา     

เมียนมา และลาว ซ่ึงเสี่ยงตอท้ังการคามนุษยและการแพรโรคระบาดในประเทศไทย จากขอมูลจัดหา

งานจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 10 ดังนี้  

 

ชุมชน 

-ประชาชน ผูนาํ อสม. มีความรูและมีสวน
รวมในการเฝาระวังโรคสุขภาพหนึ่งเดียวใน
ชุมชน 
-มีระบบการสื่อสาร การแจงขาว ผานสื่อ
ชุมชน 
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในหมูบาน 

อปท. 

-มีนโยบายสุขภาพภาคประชาชน 
-มีแผนชุมชนเฝาระวังควบคุมปองกัน
โรคติดตอและสุขภาพหนึง่เดียวชายแดน 
-มีและใชขอบัญญัติในการควบคุมโรคติดตอ
ชายแดนที่เปนปญหาในพื้นที ่
-จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเฝาระวังควบคุม
ปองกันโรคติดตอและสุขภาพหนึ่งเดียวใน
ชุมชนชายแดน 

รพ.สต. 

-มีการบริหารจัดการระบบเฝาระวังโรคติดตอและสุขภาพหนึ่งเดียวในชุมชนชายแดน ใหสอดคลองกับบริบทชุมชน 
-เจาหนาที่สาธารณสุขปรับบทบาทเปนพี่เลีย้งและผูรวมงานกับชุมชน 
-มีระบบขอมูลขาวสารทางระบาดวิทยาที่ครบถวนถูกตอง วิเคราะหและแจงสถานการณโรคใหชุมชนไดรับทราบ
อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ทันเหตุการณ 
-สนับสนนุ ประสานงานและสรางภาคีเครือขายการเฝาระวังโรคในชุมชนชายแดน 
-ติดตาม กํากับประเมินผลเปนระยะ 

ผลลัพธ ชุมชนปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ 
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ตารางท่ี 8  ขอมูลการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ 

จังหวัด 
ขอมูลแรงงาน 3 สัญชาติ ท่ีข้ึนทะเบียน ป 2562 

หมายเหตุ 
กัมพูชา เมียนมา ลาว 

อุบลราชธานี 160 1,623 2,187 ขอมูลจากจัดหา
งานจังหวัด ศรีสะเกษ 635 141 384 

มุกดาหาร 0 5 192 
อํานาจเจริญ 83 26 171 
ยโสธร 52 5 200 
รวม 930 1,803 3,134 
ท่ีมา: งานยุทธศาสตร เขตสุขภาพท่ี 10, 20 มีนาคม 2562  
 

ตารางท่ี 9  ขอมูลดานการเขารับบริการสุขภาพประชากรตางชาติ ภายใตระบบงานสาธารณสุข
ชายแดน แรงงานตางดาวและเหยื่อคามนุษย ในเขตสุขภาพท่ี 10  

จังหวัด 
ประเทศ OPD IPD 

เมียน
มา 

กัมพูชา ลาว เวียดนา
ม 

อ่ืน ๆ คน ครั้ง คน ครั้ง 

อุบลราชธานี 360 3,633 7,951 42 1,471 13,44
2 

21,72
5 

996 1,108 

ศรีสะเกษ 63 624 298 2 345 1,327 2,722 163 197 
อํานาจเจริญ 18 14 798 3 254 1,081 2,383 156 177 
มุกดาหาร 19 21 4,184 102 625 4,926 10,13

0 
1,366 1,593 

ยโสธร 15 14 137 5 320 490 1,096 86 95 
รวม 475 4,336 13.36

8 
154 3,017 21,26

6 
38,05

6 
2,767 3,167 

ท่ีมา: งานยุทธศาสตร เขตสุขภาพท่ี 10, 20 มีนาคม 2562  
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ตารางท่ี 10  ขอมูลคาใชจายของแรงงานตางดาวท่ีมารับบริการยังสถานบริการของรัฐ โดยจําแนก
เปน 2 สวนคือ ท้ังท่ีสามารถเรียกเก็บได และเรียกเก็บไมได ของเขตสุขภาพท่ี 10   

จังหวัด 

คาใชจายในการเขารับบริการท่ีสถานบริการสาธารณสุข ป 2561 
แผนกผูปวยนอก แผนกผูปวยใน 

คาใชจาย
ท้ังหมด 

เรียกเก็บได เรียกเก็บ
ไมได 

คาใชจาย
ท้ังหมด 

เรียกเก็บได เรียกเก็บ
ไมได 

อุบลราชธา
นี 

53,772,55
6 

49,946,02
4 

3,808,53
2 

13,335,81
4 

6,419,019 6,916,795 

ศรีสะเกษ 1,701,077 919,054 782,023 1,940,582 1,132,499 808,083 
อํานาจเจริญ 1,191861 597,808 594,053 2,668,445 1,286,462 1,361,983 
มุกดาหาร 6,308,683 4,647,276 1,661,40

7 
22,436,92

6 
20,041,54

8 
2,395,378 

ยโสธร 802,333 114,554 687,779 1,034,856 164,175 870,061 
รวม 63,776,51

0 
56,242,71

6 
7,533,79

4 
41,416,62

3 
29,043,70

3 
12,372,92

0 
ท่ีมา: งานยุทธศาสตร เขตสุขภาพท่ี 10, 20 มีนาคม 2562  
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ตารางท่ี 11  จํานวนผูปวยตางชาติ (ชาวลาว) ท่ีเขามารับการรักษาพยาบาล ท่ีสถานบริการของภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามรายโรค ตั้งแต ป พ.ศ. 2558 – 2562  ภาพรวมจังหวัดอุบลราชธานี 

โรค รวม 
 ปงบประมาณ  
2558 2559 2560 2561 2562 

1.Acute diarrhea 1,683 378 451 402 345 107 
2.PUO 1,429 367 483 282 243 Pneumonia 65 
3.Pneumonia 703 133 170 177 158  PUO 54 
4.Hemorrhagic 
conjunctivitis 

231 47 63 60 Influenza  55 Food poisoning  
16 

5.STIs 222 51 61 54 Food poisoning  
52 

14 

6.Food 
Poisoning 

184 36 49 Influenza 
49  

Hemorrhage 
conjunctivitis 49  

Hemorrhage 
conjunctivitis 

12 
7.DHF – total 148 43 44 34  STIs 42 11 
8.Influenza 142 11 Malaria 25  Food 

poisoning 31 
Meliodosis 33 9 

9.Malaria 133 83 Meliodosis 
31  

Meliodosis 30 DHF  16 Hepatitis  8 

10.Melioidosis 108 12 Influenza1
8 

Malaria 18 Hepatitis 14 Chicken pox 5 

ท่ีมา:  รายงาน 506 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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ตารางท่ี 12  ขอมูลผูปวยชาวตางชาติจากประเทศเพ่ือนบาน ( สปป.ลาวกับราชอาณาจักรกัมพูชา) จําแนกตามรายอําเภอชายแดนท่ีเขา 
มารับบริการรักษาโรคท่ีสถานบริการของรัฐในพ้ืนท่ีอําเภอชายแดน 10 อําเภอ ระหวาง ป พ.ศ. 2558-2562  
(เดือนตุลาคม 2561-เมษายน 2562)  
ลําดับ 2558 2559 2560 2561 2562 

อําเภอ จํานวน อําเภอ จํานวน อําเภอ จํานวน อําเภอ จํานวน อําเภอ จํานวน 
1 โพธิ์ไทร 53 โขงเจียม 152 โขงเจียม 121 โขงเจียม 122 ศรีเมืองใหม 28 
2 โขงเจียม 47 โพธิ์ไทร 75 เขมราฐ 63 เขมราฐ 64 โขงเจียม 27 
3 บุณฑริก 41 ศรีเมืองใหม 69 สิรินธร 56 สิรินธร 62 สิรินธร 24 
4 สิรินธร 37 บุณฑริก 65 โพธิ์ไทร 43 โพธิ์ไทร 58 บุณฑริก 22 
5 เขมราฐ 21 สิรินธร 48 ศรีเมืองใหม 40 บุณฑริก 56 เขมราฐ 20 
6 น้ํายืน 15 เขมราฐ 36 บุณฑริก 38 ศรีเมืองใหม 45 โพธิ์ไทร 18 
7 ศรีเมืองใหม 14 นาตาล 26 น้ํายืน 21 น้ํายืน 30 น้ํายืน 14 
8 นาตาล 13 น้ํายืน 15 นาตาล 16 นาตาล 20 นาตาล 7 
9 น้ําขุน 5 น้ําขุน 5 น้ําขุน 3 น้ําขุน 8 น้ําขุน 5 
10 นาจะหลวย 3 นาจะหลวย 1 นาจะหลวย 0 นาจะหลวย 5 นาจะหลวย 0 

ท่ีมา:   รายงาน 506 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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ตารางท่ี 13  ขอมูลผูปวยตางชาติ  OPD CASE  ท่ีมารับบริการรักษาท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
แยกรายเดือนตามสัญชาติ  ปงบประมาณ 2661  

สัญชาติ 
  ผูปวยมารับบริการ จําแนกรายเดือน (ราย) 
ตค.
60 

พย.
60 

ธค.
60 

มค.
61 

กพ.
61 

มีค.
61 

เมย.
61 

พค.
61 

มิย.
61 

กค.
61 

สค.
61 

กย.
61 

ลาว 571 643 594 586 589 692 508 622 652 564 719 619 
กัมพูชา 503 493 433 325 446 480 504 744 768 762 951 980 
เมียนมา 7 2 4 4 10 10 18 6 9 5 4 4 
อ่ืนๆ 56 72 55 69 69 65 66 81 82 80 74 81 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลสารเทศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  

 

 

ตารางท่ี 14  ขอมูลผูปวยตางชาติ IPD CASE ท่ีมารับบริการรักษาท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

ปงบประมาณ 2661 แยกรายเดือนตามสัญชาติ  

สัญชาติ 
ผูปวยมารับบริการ จําแนกรายเดือน (ราย) 

ตค.
60 

พย.
60 

ธค.
60 

มค.
61 

กพ.
61 

มีค.
61 

เมย.
61 

พค.
61 

มิย.
61 

กค.
61 

สค.
61 

กย.
61 

ลาว 128 143 139 125 117 135 120 149 92 107 138 130 
กัมพูชา 27 29 24 43 41 40 33 43 70 69 58 69 
เมียนมา 0 0 0 0 1 1 3 1 3 0 4 0 
อ่ืนๆ 7 6 4 9 9 7 7 7 15 18 23 11 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  
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ตารางท่ี 15  ขอมูลการสงตอผูปวยชาวลาว จาก ดานควบคุมโรคถาวรชองเม็กไปยังสถานบริการท้ัง
ของภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามรายโรงพยาบาล ระหวาง พ.ศ. 2558 – 
2561 
ลําดับ สถานบริการท่ีรับสงตอ 2558 2559 2560 2561 

1 รพ.สิรินธร 250 284 200 232 
2 รพ.สรรพสิทธิประสงค 33 2 14 72 
3  รพ.อุบลรักษ(เอกชน) 16 4 6 22 
4  รพ.ราชเวช (เอกชน) 10 1 8 2 
5 รพ.คายสรรพสิทธิประสงค 12 1 - 9 
6 รพ.สรรพสิทธิอินเตอร(เอกชน) 40 4 1 9 
7 คลินิกเอกชน 18 - 23 119 
8 รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 12 - 1 - 
9 รพ.วารินชําราบ - - 1 3 
10 Other provinces - - 2 2 
11 รพ.มะเร็ง - - - 2 
 รวม 441 296 259 472 

ท่ีมา : ดานควบคุมโรคถาวรระหวางประเทศ ดานพรมแดนชองเม็ก, พฤษภาคม 2562 

ตารางท่ี 16  ขอมูลการสงตอผูปวยชาวลาว ท่ีขามดานควบคุมโรคถาวรชองเม็กไปยังสถานบริการท้ัง
ของภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกรายแขวง ระหวาง พ.ศ. 2558 – 2561 

แขวง 
จํานวนผูปวยสงตอ (ราย) / ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 
จําปาสัก 345 248 234 424 
สาละวัน 41 26 17 21 
เซกอง 21 5 1 11 
อัตตะปอ 21 17 5 12 
อ่ืน ๆ  13 - 2 3 
รวม 441 296 259 472 
ท่ีมา : ดานควบคุมโรคถาวรระหวางประเทศ ดานพรมแดนชองเม็ก, พฤษภาคม 2562 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาระบบการบริหารจัดการโรคและภัย
สุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน ไทย – ลาว กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี แขวงสะหวันนะเขต แขวง
สาละวัน และแขวงจําปาสัก โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย 
2. พ้ืนท่ีศึกษา 
3. ประชากรท่ีศึกษา 
4. ขนาดตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
5. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
6. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
7. การจัดเก็บขอมูล 
8. การวิเคราะหขอมูล 
9. จริยธรรมในการศึกษาวิจัย 

        10.  สรุปข้ันตอนการวิจัย 
 

1. รูปแบบการวิจัย (Research design) 
              รูปแบบการวิจัยท่ีใชในการวิจัย คือ การวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) 
โดยวิธีการวิจัยเชิงขอมูล และวิธีวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดยใช
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมในระดับพ้ืนท่ี โดยจัดเก็บขอมูลแบบเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เปน
การศึกษาท่ีมุงหาขอมูลสถานการณดานการบริหารจัดการโรคติดตอขามแดน ชายแดนเมืองคูขนาน 
ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย กับแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก 
โดยนําประเด็นปญหามาอธิบายปรากฏการณ สถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ในแงของการบริหาร
จัดการโรคขามแดน ในระดับอําเภอ/ตําบล/ชุมชน โดยนําขอคนพบท่ีไดจากการศึกษา เพ่ือมุงหวังให
เกิดแนวทางการดําเนินการสรางกลไกความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินงานการบริหาร
จัดการโรคขามแดน ระดับเมืองคูขนาน  ใหเกิดการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนรูปธรรม ตลอดจนทํา
ใหเกิดการผลักดันนโยบายในระดับทองถ่ิน (Bottom-up policy oriented) โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ี 
หนวยงานองคกรในชุมชนท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคม เขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของ
นโยบายในระดับพ้ืนท่ีในดานใดดานหนึ่ง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการดําเนินการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีดวย
ตนเอง ตลอดจนนําปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีคนพบจากการวิจัย  นําไปขยายผล และพัฒนาตอยอดเพ่ือใหเกิด
ความรวมมือในการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดนในระดับพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน จังหวัด-
แขวงตอไป  
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2. พ้ืนที่การศึกษา 
จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดขนาดใหญเปนอันดับ 5 ของประเทศ และใหญเปนอันดับ 2 

ในเขตอีสานใตของประเทศไทย มีประชากรท้ังสิ้น 1.9 ลานคน ตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตรมีเนื้อท่ี
ประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ลานไร  ตั้งอยูในแองโคราช ลักษณะพ้ืนท่ีท่ัวไป
เปนท่ีราบสูงลาดเอียงไปทางตะวันออก มีแมน้ําโขงท่ีอําเภอโขงเจียม มีภูเขาสลับซับซอนทางตอนใต 
มีเทือกเขาท่ีสําคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรัก ถือวาเปนระเบียงชายแดนดาน
ตะวันออกสุดของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 2 ประเทศ คือ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชาแนวชายแดนท่ีติดตอกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทางยาว 361 กิโลเมตร มีอําเภอติดชายแดนลาว 9 อําเภอ ไดแก 
เขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม โขงเจียม บุณฑริก นาจะหลวย สิรินธร และน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชธานีเปนท่ีตั้งของจุดผานแดนสากลระหวางประเทศไทยกับลาว ซ่ึงเปนจุดผานแดนถาวร
ระหวางประเทศไทยกับลาว คือ จุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร และจุดผานดานถาวรบาน
ปากแซง อําเภอนาตาล นอกจากนี้มีจุดขามแดนท่ีเปนจุดผอนปรนทางการคาอีก 6 แหง รวมท้ังจุด
ผานแดนในหมูบานชายแดนท่ีอยูติดแมน้ําโขง 5 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเขมราฐ มีจุดผอนปรน
ทางการคา 1 แหง อําเภอนาตาล มีจุดผานแดนถาวร 1 แหง อําเภอโพธิ์ไทร มีจุดผอนปรนทางการคา 
1 แหง อําเภอศรีเมืองใหม มีเฉพาะชองทางธรรมชาติและดานประเพณี  และอําเภอโขงเจียม มีจุด
ผอนปรนทางการคา 2 แหง ในสวนชายแดนท่ีเปนผืนดินติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มี 3 อําเภอ ประกอบดวย สิรินธร มีจุดผานแดนสากล บุณฑริก มีจุดผอนปรน 1 แหง 
คือ ชองตาอู นาจะหลวยมีเฉพาะชองทางธรรมชาติ และน้ํายืนก็มีเฉพาะชองทางธรรมชาติ สวน
ชายแดนท่ีติดตอกับประเทศกัมพูชา มีระยะทางยาว 67 กิโลเมตร อําเภอชายแดนท่ีติดตอกับประเทศ
กัมพูชา ไดแก น้ํายืน และน้ําขุน โดยมีชองผานแดนท่ีสําคัญ คือ ชองอานมา ตั้งอยูในอําเภอน้ํายืน 
เปนจุดผอนปรนท่ีเปดดานชั่วคราวทุกวันอังคาร และวันพฤหัส 
  

 ขอมูลพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย พ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนพ้ืนท่ีชุมชนชายแดน ดังนี้ 
 1. อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต  ไดแก อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศ
ไทย กับ เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
 2.อุบลราชธานี – แขวงสาละวัน  ไดแก อําเภอนาตาล และอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย กับ เมืองนครเพ็ง และเมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน  สปป.ลาว 
 3. อุบลราชธานี – แขวงจําปาสัก ไดแก อําเภอโขงเจียม อําเภอสิรินธร และอําเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย กับ เมืองชนะสมบูน เมืองโพนทอง และเมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก 
สปป.ลาว  
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ตารางท่ี 17  ขอมูลกลุมตัวอยาง ในพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนชายแดน 6 อําเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี  
ลําดับ อําเภอ ประชากร กลุมตัวอยาง รายช่ือตําบล จํานวนหมูบาน 
1 เขมราฐ 89,699 398 1. นาแวง 12 
2 นาตาล 38129 396 1. นาตาล 

2. พะลาน 
17 
13 

3 โพธิ์ไทร 46,990 397 1. สําโรง 
2. สองคอน 
3. เหลางาม 

11 
9 
9 

4 โขงเจียม 38,199 396 1. นาโพธิ์กลาง 
2. หวยไผ 
3. โขงเจียม 

10 
10 
12 

5 สิรินธร 55,108 397 1. คําเข่ือนแกว 
2. โนนกอ 
3. ชองเม็ก 

16 
14 
8 

6 บุณฑริก 95,053 398 1. โพนงาม 
2. หวยขา 
3. คอแลน 

6 
23 
18 

 รวม     363,178        2,382  188 
 
ตารางท่ี 18  ขอมูลสถานบริการ ในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย 

อําเภอ โรงพยาบาลชุมชน ขนาด(เตียง) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
1. เขมราฐ โรงพยาบาลเขมราฐ 60 1. PCU เขมราฐ 

2. รพ.สต.นาแวง 
2. นาตาล โรงพยาบาลนาตาล 30 1. PCU นาตาล 

2. รพ.สต.ปากแซง 
3.โพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 30 1. รพ.สต.สองคอน 

2. รพ.สต.ปากหวยมวง 
3. รพ.สต.สําโรง 

4.โขงเจียม โรงพยาบาลโขงเจียม 30 1. PCU โขงเจียม 
2. รพ.สต.เวินบึก 
3. รพ.สต.หวยไผ 

5. สิรินธร โรงพยาบาลสิรินธร 30 1. รพ.สต.ชองเม็ก 
6. บุณฑริก โรงพยาบาลบุณฑริก 30 1. PCUบุณฑริก 

2. รพ.สต.หนองแสง 
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3. กลุมประชากรศึกษา  
 กลุมประชากรศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุมประชาชนท่ัวไป ไมจํากัดเพศ โดยจํานวนท่ีใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดมาจากคํานวณดวยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ 97 ซ่ึงกลุมประชากรศึกษา ประกอบดวย 
             3.1 ระดับเจาหนาท่ีประเทศไทย  
 1. ระดับจังหวัด ไดแก นพ.สสจ. หัวหนากลุมงานควบคุมโรค จังหวัดอุบลราชธานี หัวหนา
งานประสานงานระหวางประเทศหัวหนาดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. ระดับอําเภอ ไดแก     
  2.1 นายอําเภอ และผูบริหารสวนทองถ่ิน 

2.2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ไดแก สาธารณสุขอําเภอ ผูรับผิดชอบ 
งานปองกันควบคุมโรคติดตอชายแดน อําเภอเขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร โขงเจียม สิรินธร บุณฑริก  
  2.3 โรงพยาบาลชุมชน ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาล ท้ัง 6 แหง และผูรับผิดชอบ
งานปองกันควบคุมโรคติดตอชายแดน  
  2.4 ระดับตําบล ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)                         
ผูท่ีรับผิดชอบงานควบคุมโรค  

3.2 ระดับเจาหนาท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 1. ระดับแขวง ไดแก หัวหนาแผนกการสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และ
แขวงจําปาสัก  หรือผูแทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ  ผูรับผิดชอบงานปองกันควบคุม
โรคติดตอชายแดน และหัวหนาดานควบคุมโรค ชองทางเขา - ออกระหวางประเทศ และแผนกระบาด  
 2. ระดับเมือง (อําเภอ) ท่ีเปนเมืองคูขนาน ไดแก     
  2.1 หัวหนาแผนกสาธารณสุขเมือง ไดแก หัวหนาแผนกหองสาธารณสุข และ
ผูรับผิดชอบ งานปองกันควบคุมโรคชายแดน ดานควบคุมโรค และงานระบาด ไดแก เมืองสองคอน 
แขวงสะหวันนะเขต  เมืองละคอนเพ็ง เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน เมืองชนะสมบูน เมืองโพนทอง 
และเมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก 
  2.2 โรงพยาบาล ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาล และผูรับผิดชอบงานปองกัน
ควบคุมโรคติดตอชายแดน 
  2.3 สุขศาลา ไดแกหัวหนาสุขศาลาตามแนวชายแดน ในเมืองคูขนาน 
         3.3 ระดับชุมชน 

กลุมประชากรศึกษาในครั้งนี้คือกลุมประชาชนท่ัวไป ผูนําชุมชน องคกรชุมชน กลุมแรงงาน
ตางดาวผูรับบริการดานสุขภาพ กลุมภาคีเครือขาย ท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ในพ้ืนท่ี
ชายแดนไทย – ลาวท่ีอาศัยอยูในเขตจังหวัดอุบลราชธานีประกอบดวยอําเภอเขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร 
โขงเจียม สิรินธร บุณฑริก และเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต  เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน 
เมืองชนะสมบูน เมืองโพนทอง และเมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก 

1) ประชากรท่ีใชศึกษา ในการจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณในครั้งนี้ใชตัวแทนหลังคาเรือนใน
การตอบแบบสอบถาม  

2) ขอมูลท่ีใชในการศึกษาในการจัดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 
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-ระดับจังหวัด ไดแก นพ.สสจ.หรือผูแทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรค หัวหนางาน
ประสานงานระหวางประเทศ 
 -ระดับอําเภอ ไดแก นายอําเภอ ทองถ่ินอําเภอ ในสวนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
ไดแก สาธารณสุขอําเภอ หรือผูแทน ผูรับผิดชอบงานปองกันควบคุมโรคติดตอชายแดน 
อําเภอเขมราฐ  นาตาล  โพธิ์ไทร โขงเจียม สิรินธร บุณฑริก โรงพยาบาลชุมชน ไดแก 
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ท้ัง 6 แหง และผูรับผิดชอบงานปองกันควบคุมโรคติดตอ
ชายแดน สวนระดับตําบล ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูท่ี
รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.สต.  

 

4. ขนาดตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุมประชาชนท่ัวไป ผูนําชุมชน องคกรชุมชน กลุม

แรงงานตางดาว ผูรับบริการดานสุขภาพ กลุมภาคีเครือขาย อาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน 
ชายแดนไทย - ลาว ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย อําเภอเขมราฐ  นาตาล โพธิ์ไทร 
โขงเจียม  สิรินธร บุณฑริก จํานวน 2,382 ราย 
 

5. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 การดําเนินงานแบงเปน 3 ระยะ โดยมี ดังนี้ 
ระยะท่ี 1 (1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ 2563) ดําเนินการศึกษา โดยการสํารวจ วิเคราะห 

ศึกษา บริบทของพ้ืนท่ี ดังนี้ 
- บริบทและปญหาสุขภาพ และโรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดนเมืองคูขนาน ไทย – ลาว 

- นโยบาย/ความรวมมือระหวางประเทศ 

- ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรคติดตอขามแดนเมืองคูขนานในปจจุบัน 

- ศึกษาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการโรคติดตอขามแดนไทย – ลาว 
- การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรคติดตอเมืองคูขนานพ้ืนท่ีชายแดนไทย – ลาว 

โดยการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ท่ีโรงพยาบาล (รพ.) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.
สต.) โดยใชแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม กระบวนการกลุม ประชุม และถอดบทเรียน 

ระยะท่ี 2 (1 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563) เปนการพัฒนาและประยุกตใชรูปแบบ
ดําเนินงานการบริหารจัดการโรคติดตอขามแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว 

ระยะท่ี 3 (1 กันยายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) เปนการประเมินประสิทธิผลรูปแบบ
ดําเนินงานการบริหารจัดการโรคติดตอขามแดนเมืองคูขนาน ไทย – ลาว  

 

6. การจัดเก็บขอมูล   
ออกแบบการจัดเก็บขอมูลโดยใหนักวิจัย และทีมจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณในการตอบ

แบบสอบถาม สัมภาษณ และเชิงคุณภาพจะเปนผูจัดเก็บขอมูลใน สนทนากลุมยอย กลุมประชาชน
ท่ัวไป องคกรชุมชน  กลุมแรงงานตางดาว กลุมภาคีเครือขาย และสัมภาษณเชิงลึกในกลุม ผูนําชุมชน 
ผูใหบริการดานสุขภาพ 
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7. การวิเคราะหขอมูล  
 1) ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยสถิติท่ีใช คือ สถิติ
พรรณนา สัดสวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) การวิเคราะหเชิงคุณภาพ การวิเคราะห แกนเนื้อหา (Thematic analysis) 
 3) การสอบทานคุณภาพของขอมูลโดยใช Triangulation 
 

8. จริยธรรมในการศึกษาวิจัย 
 ผูศึกษาไดดําเนินการขออนุญาตทําการศึกษาวิจัยในมนุษยโดยผานคณะกรรมการจริยธรรม
ของในพ้ืนท่ี งานวิจัยครั้งนี้ตองไดรับการผานพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เลขท่ี SSJ.UB 2562/018 วันท่ีรับรอง วันท่ี 24 
พฤษภาคม 2562   
 

9. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
โดยมีข้ันตอนการวิจัยดังตอไปนี้  
ระยะท่ี 1 การศึกษาบริบท 

   ในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการศึกษา แบบ Mixed Method (Quantitative & Qualitative) 
เพ่ือศึกษาขอมูลบริบท และปญหาสุขภาพ และโรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดน ศึกษารูปแบบการ
ดําเนินงานการปองกันควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดนในปจจุบัน และดําเนินการพัฒนารูปแบบการ
ปองกันควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดน ดังนี้ 

1. ทบทวนวรรณกรรม และศึกษาขอมูลในพ้ืนท่ีโดยเริ่มกระบวนการจัดเก็บขอมูลระดับทุติยภูมิ

เปนแนวนโยบายความรวมมือระหวางประเทศในดานการปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตาม

แนวชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน ท้ังในรูป MOU, MOA, MOD หรือบันทึกขอตกลงตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของและสัมพันธกับงานการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดน ระบบระเบียนรายงาน 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ผลการดําเนินงานท่ีผานมา และนําขอมูลดังกลาวมาสรุปทบทวนใหเปนหัวขอท่ี

นํามาพูดคุย และวางแผนการดําเนินงานในทีมคณะทํางานผูศึกษาวิจัย หลังจากไดแนวทางทิศทางท่ี

จะนํามาเปนแนวทางประชุมปรึกษาหารือ และทบทวนการทํางาน 

2. ประชุมทีมนักวิจัย และการจัดสรางเครื่องมือ จัดอบรมใหกับทีมงานผูชวยนักวิจัย  

3. การลงพ้ืนท่ีใน สามแขวงใน สปป.ลาวเพ่ือเขาพบหารือ และเรียนชี้แจงถึงกระบวนการวิจัย 

4. ลงพ้ืนท่ีทดลองการจัดเก็บขอมูลเบื้องตนเชิงปริมาณ และคุณภาพ (pre – test) 

5. จัดประชุมชี้แจงผูบริหาร และผูมีสวนเก่ียวของในการลงพ้ืนท่ีวิจัย และผูท่ีมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัย โดยมีกระบวนการข้ันตอนในการประชุม ดังนี้ 

1) ชี้แจงวัตถุประสงคความเปนมาของการศึกษาวิจัย และประโยชนท่ีจะไดจากการ
ศึกษาวิจัย 

2) ทบทวนแนวทางในการดําเนินงานท่ีผานมามีปญหาอุปสรรค ขอจํากัดในการ
ดําเนินงาน 
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อยางไร วิเคราะหจุดขอดี - ขอดอย /จุดออน - จุดแข็ง ในการดําเนินงานท่ีผานมา รวมท้ังภาวะ
คุกคาม และโอกาสในการพัฒนารวมกันระดับพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน จังหวัด-แขวง 

3) รวมกันพิจารณาหารางแนวทางในการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ/ทิศทาง ในการ
ดําเนินงานระบบการบริหารจัดการรวมกัน ระดับพ้ืนท่ีชายแดนเมืองคูขนาน 
จังหวัด – แขวง 

4) พิจารณาทบทวน ปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดน
แบบมีสวนรวมของชายแดนเมืองคูขนาน ท่ีไดปฏิบัติมา ปรับปรุง และ/หรือจัดทํา
ใหเปนปจจุบัน ใหเทาทันตอเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และนําไปสูการปฏิบัติท่ี
เปนรูปธรรม ระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด – แขวง อําเภอ - เมือง ตําบล – 
บาน  หมูบาน – บาน นําไปจัดทํารางคูมือ/ระบบการบริหารจัดการโรค และ             
ภัยสุขภาพขามแดนแบบมีสวนรวมของชายแดนเมืองคูขนาน ท่ีมีแผนงาน/
โครงการรองรับในระดับพ้ืนท่ีในการแกไขปญหาระหวางประเทศรวมกันของเมือง
คูขนาน 

5) นํารางคูมือ/แนวทางการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดนแบบมีสวน
รวมของชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน รวมท้ังแผนงาน/โครงการท่ีไดจากการ
ประชุมนําไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี และนําขอจํากัด ปญหาอุปสรรคท่ีไดจากการ
ปฏิบัติ มาประชุมหารือหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข และนําไปปฏิบัติอีกครั้ง
หนึ่ง เปนระยะเวลาอยางนอย 2-3 เดือน  

6) มีแผนงาน/โครงการ และคูมือแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารจัดการโรค  
และภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ฝงประเทศไทย – สปป.ลาว ในพ้ืนท่ีศึกษา 
มีแผนงาน/โครงการรวม และนํารางคูมือไปชี้แจงแนวทางการทดลองปฏิบัติใน
ระดับ จังหวัด-แขวง / อําเภอ-เมืองคูขนาน และทดลองนําไปปฏิบัติจริง 1-2 
เดือน  

7) นําขอจํากัด ปญหาอุปสรรค ท่ีไดจากการปฏิบัติมารวมประชุมหารือแนวทางใน
การปรับปรุงแกไข และนําไปปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง เปนระยะเวลาอยางนอย 2-3 
เดือน 

8) มีแผนงาน/โครงการ และคูมือแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการโรค
และภัยสุขภาพขามแดน ในพ้ืนท่ีชายแดน ไทย - ลาว 

6. นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหขอมูล และแปลผลเบื้องตน 

7. นําขอมูลสงคืนใหกับองคกร หนวยงาน ภาคเครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบตรวจทานขอมูล รวมใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

8. ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ระดมความคิดเห็นแนวทางในการกําหนดรูปแบบการ

บริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดน ระหวางประเทศท่ีเหมาะสมกับบริบทเมืองคูขนาน 

ชายแดนไทย - ลาว และมีคูมือ/แนวทางในการปฏิบัติท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

9. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานวิจัยเสนอตอแหลงทุน 
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ระยะท่ี 2 การพัฒนา 
        นํารูปแบบฯ ท่ีไดไปประยุกตใช 
                  รูปแบบการวิจัยท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ Participatory action study 
ระยะท่ี 3 การประเมินผล 

    ประเมินผลรูปแบบฯ รูปแบบการวิจัยท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ Focus Group 
Discussion, In depth – interview 
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10. สรุปข้ันตอนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการวิจัย 

 

การดําเนินการ 

 

ผลลัพธ 

 

ระยะท่ี 2 การพัฒนา 
-การสรางและพัฒนาระบบ/กลไก
ความรวมมือ ภาคีเครือขายเมือง
คูขนาน 
-การพัฒนาและจดัการระบบขอมลู 
-การพัฒนาทีมวิจัยในระดับพ้ืนท่ี 
-การจัดทําแผน เมืองคูขนาน 
-กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
บริหารจดัการฯ 
 
 

ระยะท่ี 3 การประเมินผล 

การประเมินผลรูปแบบการ 

บริหารจดัการโรคและภัย

สุขภาพชายแดนในทุกมติ ิ
 

-รูปแบบการบรหิารจดัการ

โรคและภัยสุขภาพขาม

แดนในพ้ืนท่ีชายแดนเมือง

คูขนาน 

-เกิดแผนงาน/โครงการ

ดําเนินการในรูปแบบ

การบูรณาการแบบมีสวน

รวมในพ้ืนท่ีชายแดนเมือง

คูขนาน 
 

ประยุกตใชรูปแบบการ

บริหารจดัการโรคและภัย

สุขภาพขามแดนในพ้ืนท่ี

ชายแดนเมืองคูขนาน 

-มีการวางแผนรวมในระดับ

พ้ืนท่ีชายแดนเมืองคูขนาน 

Participatory action 

t d  

 

Focus Group interview 

 

ระยะท่ี 1 การศึกษาบริบท 

- บริบทและสถานการณโรคติดตอ

และภยัสุขภาพในพ้ืนท่ีชายแดน 

ไทย-ลาว 

- นโยบาย/ความรวมมือระหวาง

ประเทศ/IHR2005 

-รูปแบบการบรหิารจดัการโรคและ

ภัยสุขภาพขามแดนฯ ในปจจุบัน 

-การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 

- การพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการโรคและภยัสุขภาพ ฯ 

-ระบบการบริหารจัดการขอมูล 

บริบท ขอมูล รางรูปแบบบริหาร

จัดการโรคและภยัสุขภาพขามแดน 

Mixed Method (Quantitative 

& Qualitative) 

 

ภาพท่ี 6  สรุปข้ันตอนการวิจัย 



บทท่ี 4 

บริบทเชิงพ้ืนท่ี และสภาพปญหาสุขภาพขามแดน 

 ชุดโครงการวิจัยนี้ เปนความพยายาม ศึกษาและทําความเขาใจกับบริบทพ้ืนท่ีชายแดนในการ
เฝาระวัง โรคและภัยสุขภาพขามแดน ระหวางเมืองคูขนาน ไทย-ลาว ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานีมี
พรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จํานวน 
3 แขวง ประกอบดวย แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก ชุดโครงการวิจัยนี้ให
ความสนใจ ในประเด็นการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาขอมูลบริบทและประเด็นปญหาสุขภาพ และโรคติดตอในพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน 
ชายแดนไทย – ลาว จังหวัดอุบลราชธานีกับ 3 แขวงลาวใต 2) เพ่ือสรางและพัฒนาแผนยุทธศาสตร
ในระดับทองถ่ินและจังหวัด ดานการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดน 3) เพ่ือสรางและ
พัฒนารูปแบบกลไกความรวมมือในการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน รวมท้ังระบบสงตอ
ผูปวยระหวางประเทศ รวมกับภาคีเครือขายระดับพ้ืนท่ี เมืองคูขนาน ชายแดนไทย - ลาว 4) เพ่ือ
สรางและพัฒนาการจัดการระบบขอมูลขาวสารการเฝาระวังโรค และภัยสุขภาพขามแดนในระดับ
จังหวัด – แขวง อําเภอ-เมือง และระดับพ้ืนท่ี เมืองคูขนาน ชายแดน ไทย-ลาว 5) เพ่ือสรางและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการโรคติดตอขามแดนในระดับพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 6) เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีองคความรูในการจัดการระบบขอมูลขาวสาร และระบบการเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพชายแดนเมืองคูขนาน 7) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีสวนรวมในกระบวนการ
ศึกษาวิจัยระบบสุขภาพชายแดนรวมกับคนในพ้ืนท่ีท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ และชุมชนเมืองคูขนาน 
และ 8) เพ่ือประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพชายแดน เมืองคูขนาน   
 

ระยะที่ 1  การศึกษาบริบทของพ้ืนที่ในการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน 
เมืองคูขนาน ไทย-ลาว 
4.1 บริบทเชิงพ้ืนที ่
          4.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตรและขอมูลพ้ืนฐานเชิงพ้ืนที่ จังหวัดอุบลราชธานี 

อุบลราชธานี เปนจังหวัดขนาดใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ซ่ึงตั้งอยูทาง
ตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย มีประชากรถึง 1,878,146 คน ท้ังยัง
เปนตําบลท่ีตั้งของเสนเวลาหลักของประเทศ ท่ีเสนแวง 105 องศาตะวันออก โดยเปนจังหวัดแรกท่ีได
เห็นดวงอาทิตยกอนพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศไทย สามารถชมปรากฏการณตะวันออมโขงในชวงฤดู
หนาวชวงกอนสิ้นปและปใหม และยังมีภาษาถ่ินวัฒนธรรมและประเพณีท่ีโดดเดน คือ ประเพณีแห
เทียนพรรษา ทุงศรีเมืองอุบลราชธานี และสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติอีกมากมายไมวาจะเปนผา
แตม ผาชนะได สามพันโบก เสาเฉลียง น้ําตกแสงจันทร และ ความงามตามธรรมชาติของแมน้ํา
โขง อุบลราชธานีเปนหนึ่งในสองจังหวัดของประเทศไทยท่ีมีชายแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน
ดวยกันถึงสองประเทศ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
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อาณาเขตติดตอ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดอํานาจเจริญ และแขวงสะหวันนะเขต (สปป.ลาว)                       
ทิศตะวันออก   ติดตอกับแขวงจําปาสัก และแขวงสาละวัน (สปป.ลาว)                                  
ทิศใต      ติดตอกับจังหวัดพระวิหาร (ประเทศกัมพูชา)                                              
ทิศตะวันตก   ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร 

แนวพรมแดนติดตอกับประเทศลาวและกัมพูชา รวมความยาวประมาณ 428 กิโลเมตรติดตอ
กับประเทศลาว 361 กิโลเมตร (จากอําเภอเขมราฐถึงอําเภอน้ํายืน ติดตอกับแขวงสะหวันนะเขต 
แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก) และติดตอกับประเทศกัมพูชา 67 กิโลเมตร (อําเภอน้ํายืน ติดตอ
กับจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา) 

 
                                    ภาพท่ี 7  แผนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  

สภาพภูมิประเทศ 

 จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยูในบริเวณท่ีเรียกวา แองโคราช โดยสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลี่ย
ประมาณ 120-140 เมตร (395-460 ฟุต) ลักษณะโดยท่ัวไปเปนท่ีสูงต่ํา เปนท่ีราบสูงลาดเอียงไปทาง
ตะวันออกมีแมน้ําโขง เปนแนวเขตก้ันจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว มีแมน้ําชีไหลมาบรรจบกับ
แมน้ํามูลซ่ึงไหลผานกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแลวไหลลงสูแมน้ําโขงท่ีอําเภอ
โขงเจียม และมีลําน้ําใหญๆ อีกหลายสาย ไดแก ลําเซบาย ลําเซบก ลําโดมใหญ ลําโดมนอย หวยตุง
ลุง และมีภูเขาสลับซับซอนหลายแหงทางบริเวณชายแดนตอนใต ท่ีสําคัญคือ ทิวเขาบรรทัดและทิว
เขาพนมดงรัก ซ่ึงก้ันอาณาเขตระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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(1) พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี กับ สปป.ลาว พ้ืนท่ีศึกษา ประกอบดวยแขวงสะหวัน
นะเขต สปป.ลาว แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก ดังนี้  

  ตารางท่ี 19  เมืองคูขนาน ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับ สปป.ลาว 
จังหวัด

อุบลราชธานี 
สปป.ลาว ประเภทจุดผานแดน จุดพรมแดน 

แขวง เมือง 
อําเภอเขมราฐ สะหวันนะเขต สองคอน จุดผอนปรนทางการคา จํานวน  1 แหง 

-ชองทางธรรมชาติ      จํานวน 13 แหง 
แมน้ําโขง 

อําเภอนาตาล สาละวัน ละคอนเพ็ง -จุดผอนปรนทางการคา จํานวน 1 แหง 
-จุดผานแดนถาวร        จํานวน 1 แหง 
-ชองทางธรรมชาติ       จํานวน 6 แหง  

แมน้ําโขง 

อําเภอโพธิ์ไทร -จุดผอนปรนทางการคา จํานวน 1 แหง 
-ชองทางธรรมชาติ       จํานวน 6 แหง 

แมน้ําโขง 

อําเภอโขงเจียม จําปาสัก ชะนะสมบูน -จุดผอนปรนทางการคา จํานวน 2 แหง 
-ชองทางธรรมชาติ      จํานวน 13 แหง 

แมน้ําโขง 

อําเภอสิรินธร โพนทอง -จุดผานแดนถาวร       จํานวน 1 แหง 
-ชองทางธรรมชาติ      จํานวน 5 แหง 

ชองเม็ก 
(แผนดิน) 

อําเภอบุณฑริก สุขุมา จุดผอนปรนทางการคา จํานวน 1 แหง 
-ชองทางธรรมชาติ      จํานวน 13 แหง 

ชองตาอู 

 
ตารางท่ี 20  ขอมูลจุดผานแดนพ้ืนท่ีอําเภอชายแดนระหวาง จังหวัดอุบลราชธานี กับ สปป.ลาว  

  อําเภอ
ชายแดน 

จํานวนหมูบาน
ตามแนวชายแดน 

จํานวนจุดผานแดน   ระยะทาง  
(กม.) สากล ถาวร จุดผอนปรน ทางธรรมชาติ 

เขมราฐ 19   1 13  
 
 
 
 

361 

นาตาล 6  1 1(ช่ัวคราว) 6 

โพธ์ิไทร 6   2(ช่ัวคราว) 6 

ศรีเมืองใหม 1    1 

โขงเจียม 13   2 13 

สิรินธร 18  1  5 

บุณฑริก 29   1 18 

นาจะหลวย 11    3 

นํ้ายืน 11   1 10                
67 นํ้าขุน 2    2 
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• จุดผานแดนท่ีติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน  มีดังนี้ 
1. จุดผานแดนถาวร จํานวน 2 แหง ประกอบดวย 

1.1 จุดผานแดนถาวรชองเม็ก ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
เปนดานพรมแดนท่ีเปน Ground crossing มีพรมแดนติดกับดานสากลวังเตา บานวังเตา เมืองโพน
ทอง แขวงจําปาสัก สปป.ลาว เปดเวลา 06.00 น.-20.00 น. ของทุกวัน 

1.2 จุดผานแดนถาวรบานปากแซง ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล จังหวัด 
อุบลราชธานี เปนพรมแดนท่ีมีแมน้ําโขงขวางก้ัน อยูตรงขามกับดานบานปากตะพาน เมืองละครเพ็ง 
แขวงสาละวัน สปป.ลาว ระยะทางจากบานปากตะพาน ถึงแขวงสาละวัน 150 กิโลเมตร เวลาเปดทํา
การ 08.00-18.00 น. ของทุกวัน 

2. จุดผอนปรนทางการคา ระหวางชุมชนเมืองคูขนาน จํานวน 6 แหง ติดพรมแดน  
สปป.ลาว ประกอบดวย จุดผอนปรนทางการคาอําเภอเขมราฐ (หลังท่ีวาการอําเภอหลังเกา) เปน 
พรมแดนท่ีมีแมน้ําโขงขวางก้ัน อยูตรงขามกับจุดผอนปรนบานทา เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต 
เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว ระยะทางจากเวลาเปดทําการ 08.00-18.00 น. ของทุกวัน 
จํานวน 5 แหง คือ พ้ืนท่ี อําเภอเขมราฐ 1 แหง (หลังท่ีวาการอําเภอเขมราฐหลังเกา) อําเภอโพธิ์ไทร 
1 แหง (บานสองคอน ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร) อําเภอโขงเจียม 2 แหง (บานคันทาเกวียน 
ตําบลนาโพธิ์กลาง, บานดาน ตําบลโขงเจียม) อําเภอบุณฑริก (ชองตาอู) และติดพรมแดน
ราชอาณาจักรกัมพูชา 1 แหง คือ ชองอานมา อําเภอน้ํายืน 
 

 
                ภาพท่ี 8  จุดผานแดนไทย-สสป.ลาว 
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(2) ดานสังคม 

จังหวัดอุบลราชธานี   แบงเขตการปกครองออกเปน  25 อําเภอ 219 ตําบล 2,699 
หมูบาน ไดแก 

  1. อําเภอเมืองอุบลราชธานี 

2. อําเภอศรีเมืองใหม 

3. อําเภอโขงเจียม 

4. อําเภอเข่ืองใน 

5. อําเภอเขมราฐ 

6. อําเภอเดชอุดม 

7. อําเภอนาจะหลวย 

8. อําเภอน้ํายืน 

9. อําเภอบุณฑริก 

10. อําเภอตระการพืชผล 

11. อําเภอกุดขาวปุน 

12. อําเภอมวงสามสิบ 

13. อําเภอวารินชําราบ 

 

14. อําเภอพิบูลมังสาหาร 

15. อําเภอตาลสุม 

16. อําเภอโพธิ์ไทร 

17. อําเภอสําโรง 

18. อําเภอดอนมดแดง 

19. อําเภอสิรินธร 

20. อําเภอทุงศรีอุดม 

21. อําเภอนาเยีย 

22. อําเภอนาตาล 

23. อําเภอเหลาเสือโกก 

24. อําเภอสวางวีระวงศ 

25. อําเภอน้ําขุน 

 

  พ.ศ. 2562 ประชากรจํานวน 1,878,146 คน  เพศชาย 939,044 คน    เพศหญิง 939,102 
คน( กรมการปกครอง, 2562)   จํานวน 25 อําเภอ   219 ตําบล 2,699 หมูบาน ความหนาแนน
ประชากร  119.06 คนตอตารางกิโลเมตร   
           สถานบริการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลศูนยฯ 1 แหง โรงพยาบาลท่ัวไป 2 แหง  
โรงพยาบาลชุมชน 22  แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 317 แหง และโรงพยาบาล
เอกชน จํานวน 4 แหง 
 

(3) ดานเศรษฐกิจ 
 โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี แบงออกเปน 2 ภาค คือ (1) ภาคเกษตรกรรม  และ 
(2) ภาคการคาและบริการ เปนสวนใหญ โดยภาคเกษตรกรรมท่ีสําคัญคือ การปลูกขาวตามฤดูกาล 
รองลงมาคือ การปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง อันดับสามคือประมง เลี้ยงปลาน้ําจืด และปศุสัตว คือ 
เลี้ยงวัว และสุกร ฟารมไก  รองลงมาคือปลูกยางพารา 
 ภาคการคาและบริการท่ีสําคัญคือการคาขายกับประเทศเพ่ือนบาน (ไทย-ลาว) เปนสวนใหญ 
เนื่องจากมีจุดดานสากลจํานวน 2 แหง คือ ดานสากลชองเม็ก อําเภอสิรินธร และจุดผานแดนถาวร
บานปากแซง อําเภอนาตาล ซ่ึงกําลังกอสรางสะพานเชื่อมระหวาง ไทย-ลาว สินคาสงออกท่ีสําคัญคือ 
น้ํามันเชื้อเพลิง สินคาอุปโภค-บริโภค วัสดุกอสราง ยานพาหนะ  สินคานําเขาท่ีสําคัญคือ สินคากสิ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%9C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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กรรม พลังงานไฟฟา ไมแปรรูป เปนตน  สวนภาคบริการท่ีสําคัญคือ บริการขนสงสินคา อาหาร เปน
ตน 
 

(4) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
จังหวัดอุบลราชธานี มีระบบขนสง แบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ (1) ขนสงทางบก เชน 

รถยนตโดยสารประจําทาง  รถแท็กซ่ี  รถยนตโดยสารไมประจําทาง  (2) ขนสงระบบราง  เชน รถไฟ  
(3) ขนสงทางอากาศ เชน เครื่องบิน 

แผนท่ีชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย – ลาว 
 

 
ภาพท่ี 9  แผนท่ีชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย – แขวงสะหวันนะเขต – 

แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

          4.1.2 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว  

ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย  6  อําเภอ คือ เขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร โขง
เจียม สิรินธร และบุณฑริก พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ 65.9  ชวงอายุท่ีพบมาก 3 อันดับ
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 41-50 ป 51-61 ปและ 20-30 ป คิดเปน รอยละ 29.5, 21.1 และ
17.1 ตามลําดับ เชื้อชาติไทย รอยละ 90.6 สัญชาติไทย รอยละ 91.6 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98 
ระดับการศึกษา พบวา ประถมศึกษา รอยละ 39.7 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอย
ละ 21.9 สถานภาพ สมรส รอยละ 65.6 อาชีพเกษตรกร รอยละ  47.9 รองลงมา คือ รับจาง    รอย
ละ  29.3  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 7,397.03 บาท พบวา  สวนใหญมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ รอยละ 
46.8 และมีเงินไมพอใชและเปนหนี้ รอยละ 23.6 สําหรับบทบาทในชุมชน เปนชาวบาน/ลูกบาน รอย
ละ 70.4 รองลงมาเปน อสม./อสต./อสม.บัดดี้ รอยละ 20.8 
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อัตรา/ประชากรพันคน 

รอยละ 

ป พ.ศ. 

  ในพ้ืนท่ีประเทศลาว ประกอบดวย  3 แขวง  คือ แขวงสะหวันนะเขต  แขวงสาละวันและ
แขวงจําปาสัก พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ 65.5  ชวงอายุท่ีพบมาก 3 อันดับเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย คือ 31-40 ป 41-50 ปและ   20-30 ป คิดเปน รอยละ 25.4, 24.7 และ18.9 
ตามลําดับ เชื้อชาติลาว รอยละ 98 สัญชาติลาว รอยละ 98    นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.5 ระดับ
การศึกษา พบวา ประถมศึกษา รอยละ 40.8 ไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 31.0 สถานภาพสมรส รอย
ละ 81.6 อาชีพ รับจาง รอยละ 43.8 เกษตรกร รอยละ  40.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,275 บาท 
พบวา  สวนใหญมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ รอยละ 47.4 และมีเงินไมพอใชแตไมเปนหนี้ รอยละ 26.3 
สําหรับบทบาทในชุมชน   เปนชาวบาน/ลูกบาน รอยละ 92.5 เปนนายบานรอยละ 4.0 และเปน อส
ม./อสต./อสม.บัดดี้ รอยละ 1.9 

 

 

ท่ีมา: ฐานขอมูลการเกิด การตาย กองแผนงานและยุทธศาสตร (กยผ.) กระทรวงสาธารณสุข 

ภาพท่ี 10  อัตราเกิดและอัตราตาย จังหวัดอุบลราชธานี ป 2541-2563 

 

 

ท่ีมา: ฐานขอมูลการเกิด การตาย กองแผนงานและยุทธศาสตร (กยผ.) กระทรวงสาธารณสุข 

ภาพท่ี 11  อัตราเพ่ิมของประชากร  จังหวัดอุบลราชธานี ป 2541–2563 

13.63 13.7 13.18 13.01 
11.35  11.39   12.21   12.21   11.84   11.74   11.69   11.58   11.45  

 12.07   11.79  
 10.99   10.52   9.92  9.70 9.37 8.91  8.55   8.19  

5.37 5.36 5.56 5.42 4.64 5.26 5.23 5.47 5.43 5.45 5.60 5.81 5.85 6.12 6.03 6.36 6.39 6.45 6.38 6.35 6.39 6.81 6.96 
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ตารางท่ี 21  อัตราปวยดวยโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาป 2559–2563 

ลําดับ โรค ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

1 Diarrhea  (อุจจาระรวง) 2,859 2,359.18 2,418.28 2463.69 2,074.70 

2 Pyrexia (ไขไมทราบสาเหตุ) 2,093.38 1,657.48 1,767.57 3,095.90 1,560.74 

3 Pneumonia (ปอดบวม ปอดอักเสบ) 618.27 699.69 837 740.79 708.14 

4 Food Poisoning (อาหารเปนพิษ) 480.02 369.33 440.35 401.84 395.12 

5 H.conjunctivitis (ตาแดง ตาอักเสบ) 512.27 554.90 398.90 423.67 364.61 

6 Influenza (ไขหวัดใหญ) 251.48 355.89 429.71 915.42 306.15 

7 D.H.F (ไขเลือดออก) 117.80 42.18 110.50 406.12 131.19 

8 S.T.D. (โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธุ) 55.45 120.78 104.57 105.10 119.53 

9 Mushroom poisoning (เห็ดพิษ) 29.29 26.67 24.71 39.63 105.10 

10 Hand,foot and mouth disease       
(มือเทาปาก) 

120.87 99.86 124.84 143.13 71.82 

*** มาลาเรีย 43.9 16.1 28.2 7.7 0.80 

ท่ีมา : รายงาน 506 กลุมงานควบคุมโรค และรายงาน Malaria online ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 

 

     ภาพท่ี 12   อัตราตายประชากร จําแนกตามสาเหตุการตาย 10 ลําดับ ป 2561–2563                                                                      
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             จากภาพท่ี 12  พบวา สาเหตุการตาย ในป 2563 สูงท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก มะเร็งทุก
ชนิด, ไตวาย และปอดบวม   โดยมีอัตราตายตอแสนประชากร 95.79 , 50.26 และ 50 ตามลําดับได
วิเคราะหสถานการณและแนวโนมสถานะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยใชขอมูลประกอบการ
วิเคราะหดังตอไปนี้  ขอมูลสถานการณเจ็บปวยของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  จากรายงานผูปวย
นอก รายงานผูปวยใน ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ขอมูลสถานการณโรคติดตอจากศูนย
ระบาดวิทยา ขอมูลการเกิด ขอมูลการตาย ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน  ขอมูลผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน  นโยบายจากสวนกลาง  และขอมูลดานบุคลากรของหนวยงาน  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดลําดับความสําคัญของปญหาสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยใชองคประกอบ ขนาดของปญหา  ความรุนแรงของปญหา ความยากงายของการแกปญหาและ
ความตระหนัก ในการแกปญหา  เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  

1.  อัตราตายจากโรคมะเร็งตับและทอน้ําดี 
2.  โรคไมติดตอเรื้อรัง 
3.  อุบัติเหตุจราจร 
4.  การเสียชีวิตจากการจมน้ํา 
5.  TB 
6.  ปอดอักเสบ 
7.  แมและเด็ก (แมตาย ลูกตาย พัฒนาการเด็ก LBW IQ) 
8.  โรคไขเลือดออก 
9.  ฆาตัวตาย โรคระบบจิตเวช  
10. ภาวะพ่ึงพิงในกลุมผูสูงอายุ 

สถานการณโรคติดตอขามแดนระหวางประเทศไทย–สปป.ลาว ท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง 6 
พ้ืนท่ีวิจัย พบวา 5 อันดับโรคติดตอ ดังนี้ 
ตารางท่ี 22  โรคติดตอท่ีเปนปญหา ในชุมชน 5 อันดับโรคแรก 

อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 
1.ไขเลือดออก 1.ไขเลือดออก 1.ไขเลือดออก 1.ไขเลือดออก 1.วัณโรค 1.ไขเลือดออก 
2.ไขหวัด 2.มาลาเรีย 2.มาลาเรีย 2.ไขหวัดใหญ 2.ไขเลือดออก 2.ไขหวัด 
3.อุจจาระรวง 3.วัณโรค 3.วัณโรค 3.อุจจาระรวง 3.เอดส 3.อุจจาระรวง 
4.มาลาเรีย 4.ไขหวัดใหญ 4.ไขหวัดใหญ 4.มือเทาปาก 4.มาลาเรีย 4.มาลาเรีย 
5.วัณโรค 5.อุจจาระรวง 5.อุจจาระรวง 5.วัณโรค 5. ไขหวัดใหญ 5.โรคพิษสุนัขบา 
 

จากตารางท่ี 22 พบวา สถานการณโรคติดตอขามแดนระหวางประเทศไทย – สปป.ลาว ท่ีเปน
ปญหาในพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง 6 แหง พบวาโรคสวนใหญท่ีพบท้ัง 6 พ้ืนท่ีวิจัยเปนอําเภอตามแนวชายแดน 
โรคไขเลือดออกอยูอันดับ 1 รองลงมา คือ ไขหวัด และมาลาเรีย ตามลําดับ 

ดานกลไกการจัดการเดิมในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน เนนการมีสวน
รวม และการสรางกลไกในชุมชน ซ่ึงท่ีผานมาไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการโรคติดตอระดับจังหวัด อําเภอ และระดับตําบล 
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2. มีการสรางระบบเฝาระวังโรคติดตอในระดับพ้ืนท่ี ระดับเมืองคูขนาน ดังนี้ 
2.1 ระบบการทํางาน ประกอบดวย 

2.1.1 การทํางานเปนทีมควบคุมโรคระดับตําบล 
2.1.2 การทํางานเชิงรุก เชน การลงพ้ืนท่ี การออกเยี่ยมชุมชน การฉีดวัคซีนใหสุนัขใน

ชุมชน 
2.1.3 แจงผูนําชุมชนในการสุมตัวอยาง ใหแนวทางรักษา และรณรงคทําความเขาใจ

ในการปองกันโรคในชุมชน 
2.1.4 ผูนําชุมชนและชาวบาน มีสวนรวมในการควบคุมโรคทุกวันศุกร 
2.1.5 การรักษา เนนการคัดแยกผูปวยติดเชื้อ 
2.1.6 มีการบูรณาการ การทํางานรวมกันท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
2.1.7 ใชหลัก 5 ป 2 ข                             

2.2 การประชาสัมพันธ การดําเนินงาน ดังนี้ 
2.2.1 การรณรงค เรื่องการปองกันยุงลายกัด การกําจัดยุงลาย การหลีกเลี่ยงเขาปา การ
ลางมือและกินชอนกลาง รวมท้ังการปองกันโรคภัยตามฤดูกาล 
2.2.2 มีการจัดเสียงตามสายเพ่ือประชาสัมพันธในการเฝาระวังโรคในโรงพยาบาลโดย
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และใหชุมชนรับทราบขาวสารและรวมปองกัน 

2.3 การสรางการมีสวนรวม ของภาคีเครือขาย ประกอบดวย 
2.3.1 สรางระบบเฝาระวังดวยการกําหนดรูปแบบทําความสะอาดบาน วัด และ

โรงเรียน อยางสมํ่าเสมอ 
2.3.2 มีสวนรวมในการปองกันการระบาด โดยการสํารวจลูกน้ํา การทําลายแหลง

เพาะพันธุยุง และการใสทรายอะเบท 
2.3.3 การอบรมใหความรูแกประชาชนในชุมชน 
2.3.4 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแจงเหตุ การรายงาน การประสานผูท่ี

เก่ียวของดําเนินการปองกัน และควบคุมโรค เม่ือ พบวา 1) มีคนเปนโรคติดตอ 
และ 2) มีความผิดปกติเกิดข้ึนในหมูบาน 

สถานการณโรคติดตอตามแนวชายแดนท่ีพบสวนใหญท่ีพบ ในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยท้ัง 6 อําเภอ 
จากรายงาน 506 ยังคงเปนโรคไขเลือดออก มีอัตราปวยตอแสนประชากร 3 ป คือ ป 2561, 2562 
และ 2563 คือ 1,530.83, 3,128.78 และ 252.68 ตามลําดับ เม่ือแยกเปนรายอําเภอโดยเรียงจาก
อัตราปวยตอแสนประชากรท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด คือ อําเภอโขงเจียม (1,999.84) 
รองลงมา อําเภอสิรินธร (1,919.70) อําเภอบุณฑริก (1,692.99) อําเภอนาตาล (1,367.59) อําเภอ
เขมราฐ (1,211.98) และอําเภอโพธิ์ไทร (607.35) ตามลําดับ อยางไรก็ตามกิจกรรมในการดําเนินการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคในชุมชนก็ยังดําเนินการอยางเขมขนโดยทีมงานเจาหนาท่ี
สาธารณสุขรวมกับทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในการออกควบคุมโรคเชิงรุกใน
ชุมชน ดวยการสํารวจลูกน้ํายุงลายท้ังในภาชนะท้ังในบาน วัด และโรงเรียน  
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ตารางท่ี 23  ขอมูล 5 อันดับโรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดนอําเภอเขมราฐ 5 ป ยอนหลัง จากป 2559 – 
2563         

รายโรค 
ป  

2559 2560 2561 2562 2563 
อุจจาระรวง 2,435 1,789 2,130 1,893 1,956 
ไขหวัดใหญ 643 765 469 554 789 
ตาแดง 365 532 412 454 321 
อาหารเปนพิษ 398 431 348 375 428 
ไขเลือดออก 134 105 145 278 267 

จากตารางท่ี 23  พบวา โรคติดตอตามแนวชายแดนในพ้ืนท่ีอําเภอเขมราฐ ท่ีพบยอดผูปวย
มารับบริการท่ี โรงพยาบาลเขมราฐ สูงเปนอันดับหนึ่งติดตอกันมา 5 ป คือ โรคอุจาระรวง รองลงมา 
คือ โรคไขหวัดใหญ อันดับท่ีสาม คือ โรคตาแดง ในสวนลําดับท่ีสี่ คือ โรคอาหารเปนพิษซ่ึงมีแนวโนม
สูงข้ึนทุกป ในสวนลําดับท่ีหาคือ โรคไขเลือดออก ซ่ึงในป 2562 และ ป 2563 มีแนวโนมสูงข้ึน 

 

ตารางท่ี 24  ขอมูล 5 อันดับโรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดนอําเภอนาตาล 5 ป ยอนหลัง จากป พ.ศ.
2559 – 2563              

รายโรค 
ป  

2559 2560 2561 2562 2563 
อุจจาระรวง 618 443 848 1303 1030 
โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 126 214 335 514 359 
อาหารเปนพิษ 142 83 118 146 103 
ไขเลือดออก 33 37 14 79 23 
ตาแดง 175 121 115 62 15 

จากตารางท่ี 24  พบวา 5 อันดับ โรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดนอําเภอนาตาล 5 ป ยอนหลัง 
จากป พ.ศ.2559 – 2563 เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อุจาจาระรวง โรคปอดบวมปอดอักเสบ 
อาหารเปนพิษ ไขเลือดออกและตาแดง ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 25  ขอมูล 5 อันโรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดน อําเภอโพธิ์ไทร 5 ป ยอนหลัง จากป 2559 – 
2563  

รายโรค 
ป  

2559 2560 2561 2562 2563 
อุจจาระรวง 1,739 1,739 976 1,576 447 
ไขหวัดใหญ 19 19 45 191 92 
อาหารเปนพิษจากเห็ดปา 121 121 43 72 29 
ไขเลือดออก 36 36 24 56 18 
เมลิออยโตสิส 17 17 23 34 18 

จากตารางท่ี 25  พบวา 5 อันดับ โรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดนอําเภอโพธิ์ไทร 5 ป ยอนหลัง จากป พ.ศ.
2559 – 2563 เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อุจจาระรวง ไขหวัดใหญ อาหารเปนพิษจากเห็ดปา  
ไขเลือดออกและเมลิออยโดซิส ตามลําดับ    

 ตารางท่ี 26  ขอมูล 5 อันโรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดน อําเภอโขงเจียม 5 ป ยอนหลัง จากป 2559 – 
2563  

รายโรค 
ป  

2559 2560 2561 2562 2563 
อุจจาระรวง 1,561 1,220 1,449 1,550 1,038 
ไขไมทราบสาเหตุ 1,162 944 1,202 2,533 832 
ปอดอักเสบ 281 324 296 412 425 
ตาแดง 201 253 237 229 131 
ไขเลือดออก 105 58 96 327 35 

จากตารางท่ี 26  พบวา 5 อันดับ โรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดนอําเภอโขงเจียม 5 ป ยอนหลัง จากป 
พ.ศ.2559 – 2563 เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อุจจาระรวง ไขไมทราบสาเหตุ ปอดอักเสบ ตา
แดงและไขเลือดออก ตามลําดับ             
ตารางท่ี 27  ขอมูล 5 อันโรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดน อําเภอสิรินธร 5 ป ยอนหลัง จากป 2559 – 
2563   

รายโรค 
ป  

2559 2560 2561 2562 2563 
อุจจาระรวง 1.291 1,399 1,297 1,257 1,024 
ไขไมทราบสาเหตุ 1,735 1,564 1,804 2,478 437 
ปอดบวม 371 343 373 419 238 
ตาแดง 268 297 252 284 175 
ไขเลือดออก 32 30 76 393 17 
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จากตารางท่ี 27  พบวา 5 อันดับ โรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดนอําเภอสิรินธร 5 ป ยอนหลัง 
จาก พ.ศ.2559 – 2563 เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อุจจาระรวง ไขไมทราบสาเหตุ ปอดบวม 
ตาแดงและไขเลือดออก ตามลําดับ        
ตารางท่ี 28  ขอมูล 5 อันโรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดน อําเภอบุณฑริก 5 ป ยอนหลัง จาก พ.ศ. 2559 
– 2563  

รายโรค 
ป  

2559 2560 2561 2562 2563 
ทองรวง 1,424 2,651 2,047 1,627 1,592 
ไขเลือดออก 125  50 247 277 74 
มาลาเรีย 15 42 44 49 8 

จากตารางท่ี 28 พบวา 3 อันดับ โรคติดตอในพ้ืนท่ีชายแดนอําเภอบุณฑริก 5 ป ยอนหลัง 
จาก พ.ศ.2559 – 2563 เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ทองรวง ไขเลือดออก และมาลาเรีย 
ตามลําดับ             

จากขอมูลระบาดวิทยาเก่ียวกับตนทุนคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวยโรคติดตอท่ีตอง
เฝาระวังทางระบาดวิทยาชาวตางชาติ จัดเก็บโดยโรงพยาบาลสิรินธรซ่ึงเปนโรงพยาบาลดานหนาใน
การตรวจ และคัดกรองโรคและภัยสุขภาพขามแดนเบื้องตนแกตางชาติในทุกกลุมโรค และทุกระบบท่ี
เดินทางผานจุดผานแดนสากล พรมแดนชองเม็กเขามารับการรักษา ท่ีโรงพยาบาลสิรินธร ดังนี้ 
 พ.ศ.  2561 จํานวน 1,449 ราย 
 พ.ศ. 2562  จํานวน 1,843 ราย 
 พ.ศ. 2563 จํานวน  666 ราย 

จากขอมูลดังกลาวไดมีการจําแนกตนทุนคารักษาชาวตางชาติท่ีเขามารักษาท่ีโรงพยาบาลสิ
รินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการจําแนกตามรายโรค อัตราคารักษาท้ังผูนอกและผูปวยใน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 29  ผูปวยโรคติดตอท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยาของชาวตางชาติ ท่ีเขามารับการรักษาใน
จังหวัดอุบลราชธานี 10 อันดับแรก พ.ศ. 2561   

ลําดับ โรค จํานวน 
(ราย) 

อัตราคารักษาOPD 
(บาท/คน/วัน) 

อัตราคารักษาIPD  
(บาท/คน/วัน) 

1 อุจจาระรวง 440 250 3,000 
2 ไขไมทราบสาเหตุ 346 350 5,000 
3 ปอดอักเสบ 228 550 5,000 
4 อาหารเปนพิษ 67 250 3,500 
5 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 51           1,500 4,000 
6 ไขหวัดใหญ 98 350 4,000 
7 เห็ดพิษ 6 300 4,000 
8 ไขเลือดออก 31 700 1,500 
9 เมลิออดโดซีส 34           1,000 2,500 
10 วัณโรค 4           1,000 2,000 

ท่ีมา: งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร ขอมูล ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 
 

ตารางท่ี 30  ผูปวยโรคติดตอท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยาของชาวตางชาติท่ีเขามารับการรักษาใน
จังหวัดอุบลราชธานี 10 อันดับแรก ป 2562 

ลําดับ โรค จํานวน 
(ราย) 

อัตราคารักษาOPD 
(บาท/คน/วัน) 

อัตราคารักษาIPD  
(บาท/คน/วัน) 

1 อุจจาระรวง 496 250 3,000 
2 ไขไมทราบสาเหตุ 493 350 5,000 
3 ปอดอักเสบ 282 550 5,000 
4 อาหารเปนพิษ 125 250 3,500 
5 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 114               1,500 4,000 
6 ไขหวัดใหญ 82 350 4,000 
7 เห็ดพิษ 53 300 4,000 
8 ไขเลือดออก 14 700 1,500 
9 เมลิออดโดซีส 13               1,000 2,500 
10 วัณโรค 7               1,000 2,000 

 

ท่ีมา  งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร ขอมูล ณ วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 
จากตารางท่ี29 และตารางท่ี30 พบวา คาใชจายตอหัวสูงสุดในกรณีผูปวยนอก คือ โรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ อัตราคาใชจายในการรักษาตอคน คือ 1,500 บาท รองลงมาคือโรควัณโรค และเมลิ
ออดโดซีส อัตราคาใชจายในการรักษาตอวัน คือ 1,000 บาทตอวัน และอัตราคาจายในการรักษาท่ี
นอยท่ีสุด คือ 250 บาทตอคนตอวัน คือ ผูปวยโรคอุจจาระรวงและโรคอาหารเปนพิษ สวนอัตรา
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คาใชจายในการรักษาในผูปวยใน พบวา อัตราคาใชจายตอหัวสูงสุด คือ โรคไขไมทราบสาเหตุและโรค
ปอดบวม อัตราคาใชจายในการรักษาตอวัน คือ 5,000 บาทตอคนตอวัน คารักษาผูปวยในตอวันท่ีถูก
ท่ีสุด 1,500 บาทตอคนตอวัน คือ โรคไขเลือดออก 

ดานการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพ พบวา ขอมูลของกลุมตัวอยางท้ัง 3 

อําเภอ (เขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร) เปรียบเทียบ กับเมืองคูขนานใน 2 แขวง (เมืองสองคอน แขวง

สะหวันนะเขต กับเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน  ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 31  ขอมูลภาวะสุขภาพการเจ็บปวยของของกลุมตัวอยางชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน 

อําเภอเขมราฐกับเมืองสองคอน อําเภอนาตาล-กับเมืองละครเพ็ง และอําเภอโพธิ์ไทรกับเมืองละคอน

เพ็ง 

ขอมูลภาวะ
สุขภาพการ
เจ็บปวย 

อ.เขมราฐ 
เมือง 

สองคอน 
อ.นาตาล 

เมือง 
ละคอนเพ็ง 

อ.โพธิ์ไทร 
เมือง 

ละคอนเพ็ง 

-มีโรคประจําตัว   29.4% 37.8 % 13.0 % 21.2 % 24.8 % 10.8 % 
-ทางเลือกในการ
เขารับการรักษา
สุขภาพตนเอง 
 

1.รพ. 
2.คลินิก/
สถานพยา 
บาลเอกชน 
3.รพ.สต. 

1.รพ. 
2.คลินิก/
สถานพยา 
บาลเอกชน 
3.รานขาย
ยา 

1.รพ. 
2.รพ.สต. 
3.คลินิก/
สถาน 
พยาบาล
เอกชน 

1.รพ. 
2.คลินิก
แพทยฯ 
3.รานขาย
ยา 

1.รพ.สต. 
2.รพ. 
3.คลินิก
แพทยฯ 

1.รพ.สต. 
2.รานขาย
ยา 
3.รพ. 

 จากตารางท่ี 31 พบวา ภาวะสุขภาพการเจ็บปวย และทางเลือกในการเขารับการรักษา
สุขภาพตนเองของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนชาวลาวจากแขวงสะหวันนะเขต ปวยเปน
โรคประจําตัว (โรคเรื้อรัง)สูงถึง รอยละ 37.8 รองลงมา คือ อําเภอเขมราฐ รอยละ 29.4 ซ่ึงเปนเมือง
คูขนาน จากขอมูล (นางก.นามสมมติ) เจาหนาท่ีโรงพยาบาลเขมราฐ กลาววา “ หลายปท่ีผานมาทาง
โรงพยาบาลเขมราฐไดเปดการจําหนายบัตรสุขภาพใหแกผูปวยจากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงมีคนแหมา
ซ้ือเปนจํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญเปนโรคเรื้อรังพวกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต การมารับยา
แตละครั้งมูลคาคาใชจายสูง โรงพยาบาลขาดทุนทางโรงพยาบาลเลยยกเลิกการขายบัตร ดังกลาว ให
ผูปวยคนลาว ใหผูปวยจายเงินเอง เปนเรื่องยากซ่ึงทางคลินิกเบาหวาน และความดันก็มีกิจกรรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แตไมเปนผล”  และอีกเหตุผลหนึ่งคือระยะทางจากโรงหมอเมืองสองคอนไป
โรงหมอแขวงสะหวันนะเขต ระยะทาง 70 กิโลเมตร การเดินทางไปรับยาใชเวลาเดินทาง ไป – กลับ 
รวม 4 ชั่วโมง เม่ือเปลี่ยนมารับยาท่ีโรงพยาบาลเขมราฐซ่ึงตองจายเงินเองและระยะทางใกลกวา การ
ลงเรือโยสารขามฟากมารับบริการใชเวลา ไป-กลับ ประมาณ 2 ชั่วโมง เปนการประหยัดเวลา ซ่ึงเปน
การสนับสนุนขอมูลผูปวยท่ีมีโรคประจําตัวท่ีเปนโรคเรื้อรังท่ีมารับบริการเปนขอมูลท่ีคอนขางสูง ใน
สวนทางเลือกในการเขารับการรักษาสุขภาพตนเอง พบวาอําเภอเขมราฐ เมืองสองคอน และอําเภอ
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นาตาลกับเมืองละคอนเพ็ง เลือกเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลเปนแหง ในสวนของเมืองคูขนาน อําเภอ
โพธิ์ไทรกับสวนท่ีติดกับเมืองละคอนเพ็งของสปป.ลาว พบวากลุมตัวอยางเลือกเขารับบริการท่ี รพ.สต.
เปนแหงแรก ขอสังเกตท้ังสองเมืองคูขนานของลาว จะเลือกรานขายยาเพ่ือซ้ือยามารักษาตัวเอง 

ตารางท่ี 32  ขอมูลภาวะสุขภาพการเจ็บปวยของของกลุมตัวอยางชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน 

อําเภอโขงเจียมกับเมืองชะนะสมบูน อําเภอสิรินธรกับเมืองโพนทอง และอําเภอบุณฑริกกับ       

เมืองสุขุมา 

ขอมูลภาวะ
สุขภาพการ
เจ็บปวย 

อ.โขงเจียม 
เมืองชะนะ

สมบูน 
อ.สิรินธร 

เมือง 
โพนทอง 

อ.บุณฑริก 
เมือง 
สุขุมา 

-มีโรคประจําตัว   18.5 % 7.8 % 41.1 % 36.9 % 24.2% 19.6 % 
-ทางเลือกในการ
เขารับการรักษา
สุขภาพตนเอง 
 

1.รพ.สต. 
2.รพ. 
3.คลินิก/
สถาน 
พยาบาล
เอกชน 

1.รพ. 
2.คลินิก/
สถาน 
พยาบาล
เอกชน 
3.รานขายยา 

1.รพ. 
2.คลินิก/
สถาน 
พยาบาล
เอกชน 
3.รานขาย
ยา 

1.รานขาย
ยา 
2.รพ. 
3.คลินิก
แพทยฯ 

1.รพ. 
2.รพ.สต. 
3.รานขาย
ยา 

1.รพ. 
2.รานขาย
ยา 
3.คลินิก/
สถาน 
พยาบาล
เอกชน 

จากตารางท่ี 32 พบวา จากขอมูลภาวะสุขภาพการเจ็บปวย และทางเลือกในการเขารับการ
รักษาสุขภาพตนเองของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีอําเภอสิรินธร และเมืองโพนทอง 
ปวยเปนโรคเรื้อรังสูงถึง รอยละ 41.1 และรอยละ 36.9 ตามลําดับซ่ึงตางจากพ้ืนท่ีเมืองคูขนานท่ีอยู
ในแขวงจําปาสักเหมือนกัน จากขอมูลเจาหนาท่ีใหบริการท่ีโรงพยาบาลสิรินธรใหเหตุผลถึงการเขารับ
บริการของกลุมผูปวยโรคเรื้อรังเมืองชายแดนคูขนานวา “ชาวบานท่ีมารับบริการมีความเชื่อม่ันใน
ระบบการใหบริการของโรงพยาบาลท่ีใหบริการดวยความเปนมิตร โดยมีทีมเสี่ยวสุขภาพมาชวยคัด
กรองผูปวยท่ีแผนกโอพีดีและพาไปตรวจตามคลินิกเฉพาะ คายาก็ไมแพงเม่ือเทียบกับคลินิกหรือ
สถานพยาบาลเอกชนท่ีชองเม็ก ท่ีสําคัญการเดินทางมาสะดวกจากลาวมาไทย ท่ีสําคัญมีรถรับจางวิ่ง
ผานและนําสงถึงโรงพยาบาล ซ่ึงสะดวกสําหรับผูมารับบริการจากประเทศเพ่ือนบาน และอีกอยางท่ี
ชองเม็กเปนดานสากลการขามไปมางายและสะดวก” ในสวนทางเลือกในการเขารับการรักษาสุขภาพ
ตนเองของกลุมตัวอยางจากเมืองคูขนานของประเทศเพ่ือนบาน จากแขวงจําปาสัก พบวากลุม
ตัวอยางเมืองโพนทองเวลาปวยไขเลือกท่ีจะซ้ือยามารักษาตัวเองเปนอันดับแรก สวนเมืองท่ีเหลือจะ
เลือกไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล และรพ.สต.ในพ้ืนท่ี 

ในสวนทางเลือกในการดูแลสุขภาพของกลุมตัวอยางเม่ือเกิดการเจ็บปวย ในชุมชนชายแดน
เมืองคูขนาน ไทย-ลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี ในกรณีท่ีตัวกลุมตัวอยางหรือคนในครอบครัว เกิดการ
เจ็บปวยมีวิธีการรักษาอยางอ่ืนหรือไม พบวา ท้ัง 6 อําเภอชายแดนเมืองคูขนาน ประกอบดวยอําเภอ
เขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร โขงเจียม สิรินธร และบุณฑริก ท่ีเลือกใชประจํา 3 อําดับแรก คือ ไปหาหมอ
ท่ีคลินิก หรือสถานพยาบาล ปลอยใหหายเอง และไปโรงพยาบาลรัฐเปนอันดับสุดทาย ในสวนกลุม
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ตัวอยางชุมชนชายแดน ในประเทศลาว พบวาทางเลือกท่ีใชประจําคือ ไปโรงพยาบาลรัฐ ไปหาหมอท่ี
คลินิก หรือสถานพยาบาลเอกชน และสุดทายปลอยใหหายเอง ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของเจาหนาท่ี
ระดับสูงของแผนกสาธารณสุขแขวงจําปาสัก ท่ีใหขอมูลนโยบายดานหลักประกันสุขภาพของประเทศ
ลาว ดานการรักษาพยาบาลวา “ตอนนี้ทางลาวเฮามีระบบหลักประกันสุขภาพคือไทยแลว ซ่ึงประกัน
ใชท้ังประเทศ ใหประชาชนท่ีมารับบริการไดจายเงินสมทบทุกครั้งท่ีมารับบริการ คือทางโฮงหมอนอย
คนไขมาปนปวไปกลับ เพ้ินคิด 12,000 กีบตอเท่ือ ถาปวบเซาเพ่ินซิสงไปโฮงหมอเมือง ท่ีโฮงหมอ
เมืองผูปวยตรวจภายนอก 13,000กีบตอคนตอเท่ือ ถาทานหมอสั่งในนอนเปนผูปวยในเพ้ินคิด 
30,000 กีบตอเท่ือ ทางรัฐบาลเฮาเพ้ินมีนโยบายประกาศใชแลว แตกะมีคนลาวเพ้ินผูมีกะขามไป
รักษาอยูไทยกะหลาย เพราะหนทางไปมาสะดวก” แสดงใหเห็นถึงนโยบายความเทาเทียมในการ
เขาถึงบริการสาธารณสุขของประเทศเพ่ือนบาน 

ในสวนสิทธิในการรักษาพยาบาลของกลุมตัวอยางในครัวเรือนชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน 
ไทย-ลาว พบวา ท้ัง 6 อําเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวยอําเภอเขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร 
โขงเจียม สิรินธร และบุณฑริก กลุมตัวอยางมีสิทธิการรักษา รอยละ 86.1 เปนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา รองลงมาเปนสิทธิอิงประกันสังคม  สวนสิทธิการรักษาพยาบาลของสมาชิกใน
ครัวเรือนของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว ในประเทศลาว 3 แขวง 
ประกอบดวยเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน เมืองชะนะสมบูน 
เมืองโพนทอง และเมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก พบวา กลุมตัวอยางมีสิทธิการรักษา รอยละ 23.3 เปน
กองทุกหนักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 73.9 รองลงมามีจํานวนเทากันคือ กองทุนคลอด แม
หญิงถือพา และกองทุนเด็กนอย รอยละ 3.1 
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ตารางท่ี 33  การเลือกใชบริการดานการรักษา ปองกัน สงเสริม และฟนฟูของกลุมตัวอยางในชุมชน

ชายแดนเมืองคูขนานไทย-ลาว ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงสะหวันนะเขตและแขวงสาละวัน 

การเลือกใช
บริการ 

อ.เขมราฐ 
เมือง 

สองคอน 
อ.นาตาล 

เมือง 
ละคอนเพ็ง 

อ.โพธิ์
ไทร 

เมือง 
ละคอน

เพ็ง 
-ดานการปองกัน
ควบคุมโรค 

68.9 % 29.7 % 51.2 % 53.8% 66.4% 36.5% 

-สถานบริการ ท่ี
กลุมตัวอยางไป
ใช ดานการรักษา 

1.รพ.สต 
2.รพ.ชุมชน 
3.รพศ. 

 1.รพ.สต. 
2.รพ.ชุมชน 
3.คลินิก/
สถานพยาบาล
เอกชน 

1.รพ.สต 
2.รพ.
ชุมชน 
3.รพศ. 

1.รพ.ชุมชน 
2.รพศ. 
3.รพ.แขวง 

1.รพ.สต 
2.รพ.
ชุมชน 
3.รพศ. 

1.รพ.สต. 
2.โรงหมอ
เมือง 

-ดานการปองกัน
ควบคุมโรค 

1.คลินิก/
สถานพยาบ
าลเอกชน 
2.รพ.สต. 
3.รพ.ชุมชน 

1.รพ.สต. 
2.รพ.ชุมชน 
3.คลินิก/
สถานพยาบาล
เอกชน 

1.รพ.สต. 
2.รพ.
ชุมชน 

1.รพ.แขวง 
2.รพ.เอกชน
เวียดนาม/
จีน 

1.รพ.สต. 1.สุขศาลา 
2.รพ.สต. 
3.รพ.
เอกชน
เวียดนาม/
จีน 

-ดานการสงเสริม
สุขภาพ 

1.รพ.ชุมชน 
2.รพ.สต. 

1.รพ.สต. 
2.รพ.ชุมชน 

1.รพ.สต. 
2.รพ.
ชุมชน 

1.สุขศาลา
หรือโรง
หมอนอย 

1.รพ.สต. 1.สุขศาลา 
2.รพ.สต. 

จากตารางท่ี 33 ขอมูลการเลือกใชบริการดานการรักษา ปองกัน สงเสริม และฟนฟูของกลุม
ตัวอยางในชุมชนชายแดน เมืองคูขนานไทย-ลาว ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงสะหวันนะเขต
และแขวงสาละวัน พบวา ในจังหวัดอุบลราชธานี ดานการปองกันควบคุมโรคอําเภอเขมราฐ และ
อําเภอโพธิ์ไทร มีการดําเนินงานสูงเปนอันดับตน รอยละ 68.8 และ 66.4 ตามลําดับ ในสวนเมือง
ชุมชนคูขนาน สวนประเทศ พบวา  เมืองสองคอนแขวงสะหวันนะเขต มีการดําเนินการดานการ
ปองกันควบคุมโรคเพียง รอยละ 29.7 ดานเมืองละคอนเพ็งชุมชนชายแดนคูขนาน พบวา มีการ
ดําเนินกิจกรรมดานการปองกันควบคุมโรคสูงกวา ในชุมชนดานติดกับอําเภอโพธิ์ไทร สวนสถาน
บริการท่ีกลุมตัวอยางเลือกใช ท้ังในดานการรักษา ปองกันควบคุมโรคและสงเสริมสุขภาพ พบวา การ
เขาถึงสถานบริการไมคอยแตกตางกัน จะมีเมืองละคอนเพ็งในดานการปองกันควบคุมโรคจะมี
โรงพยาบาลเอกชนเวียดนามและจีนเขารวม และในสวนกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ กลุม
ตัวอยางจะไปใชบริการท่ีสุขศาลาหรือโรงหมอนอยในพ้ืนท่ีกอน 
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ตารางท่ี 34  การเลือกใชบริการดานการรักษา ปองกัน สงเสริม และฟนฟูของกลุมตัวอยางในชุมชน
ชายแดนเมืองคูขนานไทย-ลาว ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจําปาสัก 

การเลือกใชบริการ อ.โขงเจียม 
เมืองชะนะ 

สมบูน 
อ.สิรินธร 

เมืองโพน
ทอง 

อ.บุณฑริก เมืองสุขุมา 

-ด า น ก า รป อ ง กั น
ควบคุมโรค 

51.1 % 56.1 % 72.2 % 78.0% 64.7% 68.1% 

-สถานบริการท่ีกลุม
ตัวอยางไปใช ดาน
การรักษา 

1.รพ.สต 
2.รพ.ชุมชน 
3.รพศ. 

1.รพ.สต. 
2.รพ.ชุมชน 
 

1.รพ.สต 
2.รพ.
ชุมชน 
3.รพศ. 

1.รพ.แขวง 
2.รพ.เมือง 
3.คลินิก/
สถาน 
พยาบาล
เอกชน 

1.รพ.สต 
2.รพ.
ชุมชน 
3.รพศ. 
 

1.รพ.สต. 
2.รพศ. 
3.รพ.ชุมชน 

-ด า น ก า รป อ ง กั น
ควบคุมโรค 

1.คลินิก/
สถาน ฯ 
2.รพ.สต. 
3.รพ.ชุมชน 

1.รพ.สต. 
2.สุขศาลา 
3.รพ.เอกชน
เวียดนาม/จีน 

1.รพ.สต. 
 

1.สุขศาลา 
2.โรงหมอ
เมือง 

1.รพ.สต. 1.รพ.สต. 
2.รพศ. 
3.รพ.ชุมชน 

-ด านการส ง เส ริ ม
สุขภาพ 

1.รพ.ชุมชน 
2.รพ.สต. 

1.รพ.สต. 
2.รพ.ชุมชน 
3.สุขศาลา 

1.รพ.สต. 
 

1.สุขศาลา 
2.โรงหมอ
เมือง 

1.รพ.สต. 1.รพ.สต. 

จากตารางท่ี 34 พบวา การเลือกใชบริการดานการรักษา ปองกัน สงเสริม และฟนฟูของกลุม
ตัวอยางในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจําปาสัก 
พบวา กลุมตัวอยางของชุมชนชายแดนเมืองคูขนานท่ีมีความเขมแข็งดานการปองกันควบคุมโรค 
สูงสุด คือเมืองโพนทอง และอําเภอสิรินธร ในดานการปองกันควบคุมโรค และสงเสริมสุขภาพ พบวา 
กลุมตัวอยางของเมืองโพนทองจะเขารับบริการท่ี สุขศาลากอนเปนอันดับแรก และตามดวยโรงหมอ
เมือง ดานความสําเร็จของชุมชนเมืองคูขนาน ระหวางอําเภอสิรนธรกับเมืองโพนทอง 2 ปท่ีแลว มี
การระบาดของโรคไขเลือดออกท่ีเมืองโพนทองสาธารณสุขระดับพ้ืนท่ีของท้ังสองเมืองไดมีกิจกรรม
รณรงครวมกันในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย และมีการสนับสนุนเคมีภัณฑเพ่ือพนกําจัดยุงท่ีเปนพาหนะ
ของไขเลือดออก อยางไรก็ตามอําเภอสิรินธร นายสนอง มะลัยขวัญ นายอําเภอกลาววา “ผมอยาก
สรางหมูบานตนแบบดานสุขภาพ ระหวางประเทศรวมกันระหวางอําเภอสิรินธร กับเมืองโพนทอง ท่ี
บานทุงหนองบัว ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร คูขนานกับบานวังเตา เมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก 
เพ่ือใหประชาชนท้ังสองแผนดินไดเรียนรูและแบงปนสุขภาพดีๆ รวมกัน ใหคนในชุมชนเปนแบบอยาง
ท่ีดีในดานการดูแลสุขภาพตนเอง”  
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ตารางท่ี 35  สถานบริการท่ีเลือกใช และการรายงานเม่ือเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือเกิดโรคระบาด
ของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว ระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวง
สะหวันนะเขตและแขวงสาละวัน 
สถานบริการท่ี
เลือกใชกับการ

รายงาน 
อ.เขมราฐ 

เมือง 
สองคอน 

อ.นาตาล 
เมือง 

ละคอนเพ็ง 
อ.โพธิ์ไทร 

เมือง 
ละคอนเพ็ง 

เ ม่ื อ เ จ็ บ ป ว ย
ดวยโรคติดตอ
รายแรงไปใชไป
ใชบริการท่ี 

1.รพ.สต. 
2.รพศ. 
3.รพ.
ชุมชน 

1.ราน
ขายยา
ซ้ือยากิน
เอง 
2.รพ. 

1.รพ.
ชุมชน 
2.รพ.สต. 
3.รพศ. 

1.รพ.
ชุมชน 
2.คลินิกฯ 
3.รพศ. 

1.รพ.สต. 
2.รพ.
ชุมชน 
3.รพศ. 

1.รพ.สต. 
2.รพ.ชุมชน 
3.สุขศาลา 

-แจงขาวท่ีใคร 1.อสม./
อสต./อสม.
บัดดี้ 
2.พอ/แม 
ฯ 
3.
ผูใหญบาน/
นายบาน 

1.ไมเคย
แจงขาว 
2.แจงอ
สบ./อส
ม./อสต./
อสม.
บัดดี้ 

1.อสม./
อสต. ฯ 
2.
ผูใหญบาน/
นายบาน 
3.เจาหนาท่ี
สุขศาลา 

1.อสม./
อสต. ฯ  
2.
ผูใหญบาน/
นายบาน 
3.พอแม ฯ 

1.อสม./
อสต.ฯ 
2.พอแม ฯ 
3.
ผูใหญบาน/
นายบาน 

1.พอแม ฯ 
2.อสม./
อสต.ฯ 
3.เจาหนาท่ี
สุขศาลา 

จากตารางท่ี 35 พบวา สถานบริการท่ีเลือกใชกับการรายงานเม่ือเจ็บปวยดวยโรครายแรง
หรือเกิดโรคระบาดของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี 
กับแขวงสะหวันนะเขต และแขวงสาละวัน พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีชายแดนเมืองคูขนาน
จะเลือกใชสถานบริการสาธารณสุขในชุมชนกอน และคอยไปในระดับท่ีสูงข้ึน กลุมตัวอยางในเมือง
สองคอนเม่ือเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงจะเลือกท่ีจะไปซ้ือยาท่ีรานขายยามารักษาตัวเอง ในสวน
การแจงขาวพบวาไมแจงขาวกับใคร หากตองการแจงจะแจงกับ อสม. อสต. อสม.บัดดี้ ในมุมมอง
นักวิจัยชุมชนชายแดนดังกลาวควรมีการลงพ้ืนท่ีหาขอมูลเพ่ิมเติมวามีปญหาอุปสรรค หรือความเชื่อ
ใดในชุมชนท่ีทําใหคนในชุมชนเม่ือมีคนในชุมชนเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงแลวไปหาซ้ือยาตาม
รานขายมารับประทานเอง รวมท้ังไมยอมแจงขาวกับใคร ในสวนพ้ืนท่ีเมืองคูขนานระหวางอําเภอโพธิ์
ไทรกับเมืองละคอนเพ็ง พบวาเม่ือเกิดปญหาเก่ียวกับโรคระบาดท่ีรุนแรงในชุมชน จะแจงใหเจาหนาท่ี
สุขศาลาในพ้ืนท่ีรับทราบ 
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ตารางท่ี 36  สถานบริการท่ีเลือกใช และการรายงานเม่ือเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือเกิดโรคระบาด
ของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนานไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงจําปาสัก 
สถานบริการท่ี
เลือกใชกับการ

รายงาน 
อ.โขงเจียม 

เมืองชะ
นะ 

สมบูน 
อ.สิรินธร 

เมืองโพน
ทอง 

อ.บุณฑริก 
เมืองสุขุ

มา 

เม่ือเจ็บปวยดวย
โ ร ค ติ ด ต อ
รายแรงไปใชไป
ใชบริการท่ี 

1.รพ.สต. 
2.รพ.ชุมชน 
3.รพศ. 

1.รพ.
ชุมชน 
2.รพ.สต. 
3.สุข
ศาลา 

1.รพ.
ชุมชน 
2.รพ.สต. 
3.รพศ. 

1.โรงหมอ
เมือง 
2.รพศ. 
3.รพ.สต. 

1.รพ.สต. 
2.รพ.ชุมชน 
3.รพศ. 

1.รพ.สต. 
2.รพ.
ชุมชน 
3.สุขศาลา 

-แจงขาวท่ีใคร 1.อสม./
อสต./อสม.
บัดดี้ 
2.ผูใหญ 
บาน/นาย
บาน 
3.พอ/แม/
ญาต ิ

1.อสบ./
อสม./
อสต. ฯ 
2.ผูใหญ 
บาน/นาย
บาน 
3.พอ/แม  

1.อสม./
อสต./อส
ม.บัดดี้ 
2.พอ/แม  
3.ผูใหญ 
บาน/นาย
บาน 

1.ผูใหญ 
บาน/นาย
บาน 
 2.พอ/แมฯ 
3.อสม./
อสต./อสม.
บัดดี้ 
 

1.อสม./
อสต. 
2.
ผูใหญบาน
นายบาน 
3.พอแม/
ญาติ 

1.พอ/แม/
ญาติ 
2.อสม./
อสต.ฯ 
3.gจา
หนาท่ี/สุข
ศาลา 

จากตารางท่ี 36 พบวา ขอมูลสถานบริการท่ีเลือกใชกับการรายงานเม่ือเจ็บปวยดวยโรค
รายแรง หรือเกิดโรคระบาดของ กลุมตัวอยางในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว จังหวัด
อุบลราชธานี กับแขวงจําปาสัก พบวา เม่ือกลุมตัวอยางหรือคนในครอบครัว เจ็บปวยดวยโรคติดตอ
รายแรงไปใชไปใชบริการท่ีสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี ยกเวนกลุมตัวอยางท่ีเมือง
โพนทอง จะใชบริการท่ีโรงหมอเมืองกอนขามไปรับบริการท่ีฝงจังหวัดอุบลราชธานี ดานการแจงขาว 
พบวา สวนใหญจะแจงท่ี อสม. อสต. อสม.บัดดี้เปนหลัก จะมีท่ีเมืองโพนทองท่ีจะแจงขาวใหกับผูนํา
ชุมชน หรือนายบานใหชวยแจงขาวตอลูกบาน ในสวนเมืองสุขุมาจะแจงขาวใหพอ แมและญาติราบ
กอน จึงจะแจงตอ อสม. อสต. ฯ และเจาหนาท่ีของสุขศาลา เปนลําดับสุดทาย  ขอสังเกตของนักวิจัย
ในกรณีการแจงขาวการเจ็บปวยของคนในชุมชนเม่ือปวยดวยโรคติดตอรายแรง การกําหนดตัวบุคคล
รับแจงขาว      ซ่ึงนําไปสูการควบคุมโรคใหสงบโดยเร็วและปองกันไมใหโรคแพรกระจายไปยังชุมชน
อ่ืน 

ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุม และจัดทําแนวทางการปองกันโรคติดตอท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว  พบวา การมีสวนรวมของชุมชน
ตอการแจงขาวและการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอในชุมชน โดยการเขารวมกิจกรรมในชุมชน ใน
สวนจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ใน   24 ชั่วโมง ใน 3 อันดับแรกท่ีกลุมตัวอยางมีสวนรวมคือ 1) แจง
เจาหนาท่ีสาธารณสุขเม่ือคนในบานปวยดวยโรคติดตอ 2) แจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเม่ือคนใน
ครอบครัวเสียชีวิตดวยโรคติดตอ และ 3) แจงอสม. เม่ือคนในบานปวยดวยโรคติดตอ ในสวนท่ีมี
กิจกรรมรวมกับชุมชนในการควบคุมปองกันโรคติดตอท่ีทําเปนประจํา คือ 1) ใหคําแนะนําเพ่ือนบาน
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ปองกันควบคุมโรคติดตอเม่ือพบแหลงเพาะพันธยุง 2) รวมทําลายแหลงเพาะพันธยุงเม่ือเกิด
ไขเลือดออกในหมูบาน และ 3) รวมกิจกรรมรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก โรคเอดส และโรคหัด  
ดานชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว ในประเทศลาว พบวา ดานการแจงขาว ใน 3 อันดับ มีการ
แจงขาวภายใน 24 ชั่วโมง ประกอบดวย 1) ) แจงเจาหนาท่ีผูเก่ียวของเม่ือคนในครอบครัวเสียชีวิต
ดวยโรคติดตอ 2) แจงเจาหนาท่ีเม่ือพบคนตางถ่ินเขามาพักอาศัยในชุมชนและสงสัยปวยดวย
โรคติดตอรายแรง 3) แจงผูนําชุมชนเม่ือคนในบานเจ็บปวยดวยโรคติดตอท่ีรายแรง สวนการเขารวม
กิจกรรมพบวาไมแตกตางจากกิจกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี 

ขอสังเกตของนักวิจัย ตอการมีสวนรวมของพ้ืนท่ีในการแจงขาว และการเฝาระวังโรคติดตอ 
ในชุมชนชายแดนเมืองคูขนานไทย –ลาว ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงสะหวันนะเขต แขวง
สาละวัน และแขวงจําปาสัก การท่ีจะใหพ้ืนท่ีเมืองคูขนาดเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการโรคและ
ภัยสุขภาพขามแดน การสื่อสารความเสี่ยง เครื่องมือท่ีใชในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค
ระหวางประเทศ ยังไมมีความชัดเจนและการดําเนินงานยังไมมีความตอเนื่อง สอดคลองกับคํากลาว
ของผูบริหารระดับสูงของอําเภอเขมราฐวา “การดําเนินกิจกรรมดานการควบคุมโรคระหวางประเทศ
ยังไมเคยมี แมกระท่ังการจะแจงขาวเด็กจากเมืองสองคอน มาปวยและนอนรักษาตัวท่ีรพ.ฝงไทย ไมรู
จะแจงไปท่ีไหนเพ่ือใหทางโนนออกควบคุมโรค คือมันยังไมมีการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล กับ 
สปป.ลาว อยางเปนระบบ เพียงแตไดพูดคุยบางในบางโอกาส เชน มีการประชุมระหวางไทย-ลาว 
ของหนวยงานความม่ันคง(ดานยาเสพติด) เปนตน”  
 

ตารางท่ี 37  โรคติดตอ 5 อันดับแรกท่ีมีปญหาในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว ระหวาง
จังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก  
 

โรคติดตอท่ีเปนปญหา ในชุมชน 5 อันดับแรก 
อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 

1.
ไขเลือดออก 

1.ไขเลือดออก 1.ไขเลือดออก 1.ไขเลือดออก 1.วัณโรค 1.ไขเลือดออก 

2.ไขหวัด 2.มาลาเรีย 5.วัณโรค 2.ไขหวัดใหญ 2.ไขเลือดออก 2.มาลาเรีย 
3.อุจจาระ
รวง 

3.วัณโรค 3.มาลาเรีย 3.อุจจาระรวง 3.เอดส 3.ไขหวัด 

4.มาลาเรีย 4.ไขหวัดใหญ 4.พิษสุนัขบา 4.มือเทาปาก 4.มาลาเรีย 4.อุจจาระรวง 
5.วัณโรค 5.อุจจาระรวง 5.อุจจาระรวง 5.วัณโรค 5.ไขหวัดนก 5.พิษสุนัขบา 
 

จากตารางท่ี 37 พบวา การฝาระวังโรคในชุมชนชายแดน  เมืองคูขนาน ใน 5 อันดับโรค 
พบวา  โรคติดตอ 5 อันดับแรกท่ีมีปญหาในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว ระหวางจังหวัด
อุบลราชธานี ท้ังอําเภอกับแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก  ท่ีพบบอย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ไขเลือดออก โรคอุจาระรวง โรคมาเลเรีย  วัณโรค  และโรคไขหวัด
(รวมไขหวัดใหญ ไขหวัดนก) อยางไรก็ตาม ยังพบโรคพิษสุนัขบาใน อําเภอโพธิ์ไทรและอําเภอบุณฑริก 
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ตารางท่ี 38  การจัดการโรคติดตอในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน แยกตาม 5 อันดับโรค ดังนี้ 
โรค การดําเนินการแกไขปญหา 

1.ไขเลือดออก 1. จัดตั้งคณะกรรมการทํางานในการควบคุมและกําจัดยุงลาย 
2. แนะนําใหรูพิษภัยของโรค 
3. ปฏิบัติตาม 5 ป 2 ข 
4. รณรงคทําความสะอาดดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 
5.ปองกัน เฝาระวังโรคภัยคนในครอบครัว 
6. พนยากันยุงกําจัดลูกน้ํายุงลาย ดูแลภาชนะท่ีมีน้ําขัง 
7. หม่ันสํารวจลูกน้ํายุงลาย 

2.ไขหวัด 1. หาวิธีปองกัน 
2. ออกกําลังกาย 
3. ไมไปในแหลงชุมชนท่ีมีคนเยอะ 

 4. กินอาหารครบ 5 หมู 
5. แยกผูปวย 

3. โรคมาลาเรีย 1. ใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพ 
2. มีอาการไปพบแพทย ตรวจและรับยาตอเนื่อง 
3. ทายากันยุงกอนเขาพ้ืนท่ีปา 
4.ปฏิบัติตาม 5 ป 2 ข 
5.ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง 

4. โรคอุจจาระรวง 1. การลางมือบอยๆ กินรอนชอนกลาง 
2. ใชยาสมุนไพร 
3. รณรงคประกาศใหความรูตามหอกระจายขาว 
4. ไปหาหมอท่ี รพ. 
5. ใหความรูเก่ียวกับโภชนาการ 

5.โรควัณโรค 1. แจงเจาหนาท่ี 
2. มาพบตามหมอนัด รับยาอยางตอเนื่อง 
3. ใสหนากากอนามัย 
4. ใหความรูในการปองกันเก่ียวกับโรค ทางหอกระจายขาว 

 

จากตารางท่ี 38 พบวา การจัดการโรคติดตอในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน แยกตาม 5 

อันดับโรค พบวา มีการดําเนินการแกไขปญหาตามรายโรค ดังนี้ 1) โรคไขเลือดออก มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการทํางานในการควบคุมและกําจัดยุงลาย สํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลาย การใหความรู  

รณรงคทําความสะอาดดานสิ่งแวดลอมในชุมชนและปฏิบัติตาม 5 ป 2 ข 2) โรคไขหวัด เนนหาวิธี

ปองกัน ออกกําลังกาย กินอาหารครบ 5 หมู หลีกเลี่ยงแหลงชุมชน และแยกเม่ือปวย 3)โรคมาลาเรีย 

เนน การปองกันและทําลายแหลงเพาะพันธุยุง การปฏิบัติตาม 5 ป 2 ข การดูแลสุขภาพและเม่ือ
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เจ็บปวยไปพบแพทย 4)โรคอุจจาระรวง เนนการลางมือ รณรงคใหความรู เม่ือปวยไปพบแพทย และ

ใหความรู และ 5) โรควัณโรค เนน แจงเจาหนาท่ี ใสหนากากอนามัย  มาพบตามหมอนัด รับยาอยาง

ตอเนื่อง และ รณรงค ใหความรู 

ตารางท่ี 39  ภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมในการดําเนินการปองกัน และแกไขปญหา 
อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 

1.เจาหนาท่ี 
รพ.(เทานั้น) 
2.อสม. 
3.เจาหนาที่ 
รพ.สต. 

4.อบต. 
5.เจาหนาท่ี
รพ. และ อส
ม.(เทานั้น) 
6.คนในชุมชน
ทุกคน 
7.บุคคลใน
ครอบครัว 
8.ผูนําชุมชน 

1.อบต. 
2. แพทย, 
เจาหนาท่ี
สาธารณสุข 
3.ทุกคนใน
ชุมชน ประชา
ขนทุกคน      
จิตอาสา 
4.ญาติ 
 

1. ทุกคนใน
ชุมขน อสม. 
ผูนําหมูบาน 
2. อบต. อบท. 
3. แพทยรพ., 
รพ.สต., 
เจาหนาท่ี
สาธารณสุข 
4. เจาท่ีของรัฐ 
5. ตัวเองและ
ครอบครัว 
 

1.ผูนําชุมชน, 
อสม, 
ชาวบาน และ
ประชาชนทุก
คน 
2.รพ.สต เวิน
บึก 
3.ภาคี
เครือขาย 

1. คนใน
ครอบครัว
ชุมชน, โรง
หมอเมือง,  
รพ.สต. ,
เทศบาล, อบต.
, ผูใหญ บาน, 
อสม., ผูนาํ
ชุมชน
เจาหนาที่
สาธารณสุข
และภาครัฐ 
รวมกันออกให
ความรูแก
ชุมชน 
2. เมือง แขวง           
สาธารณ สุข
เมือง – แขวง 

1. ผูนําชุมชน
และ
อาสาสมัคร
ประจําหมูบาน 
2. จนท.สา
ธารณสุข 
3. ตํารวจบาน 
4. แพทย 

 

จากตารางท่ี 39 พบวา จากขอคําถาม “ ใครมีสวนรวมในการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาโรคติดตอชายแดน ?” ในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว พบวา ภาคีเครือขายท่ีมี
สวนรวมในการแกไขปญหาดังกลาว ประกอบดวย บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ  องคการบริหารสวน
ทองถ่ิน(อบต. อบท.) ผูนําและประชาชนในชุมชน เทศบาล บุคคลในครอบครัว จิตอาสา โรงหมอเมือง 
เมือง แขวง สาธารณ สุขเมือง – แขวง และตํารวจบาน 
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ตารางท่ี 40  ระบบในการจัดการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในชุมชนท่ีผาน 
อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 

1.ใหคําแนะนํา
ผูปวย ญาติ ให
รูจักการ
ปองกัน 
2.คนในชุมชน
รวมมือกัน
ปองกัน 
3.
ประชาสัมพนัธ 
เสียงตามสาย 
การกําจัด
ยุงลาย 
4.มีการทํา
ความสะอาด
บริเวณบาน 
และรอบ
หมูบาน 
5.รณรงคฉีด
วัคซีนพิษสนุัข
บา 
6.สํารวจลูกน้ํา
ทุกวันศุกร 

1.ใหออกตรวจ
เยี่ยมในชุมชน 
2.ชวยกันทํา
ความสะอาด 
ทําลายแหลง
เพาะพันธ
ยุงลาย 
3.ใสหนากาก
อนามัย แยก
ของใช ออก
กําลังกาย 
4.รณรงคและ
ปองกันยุงลาย
กัด หลีกเลี่ยง
การเขาปา 
5.รณรงคการ
กินรอน ชอน
กลาง ลางมือ
บอยๆ 
6.แยกผูปวย
ติดเชื้อวัณโรค 
7.แจงผูนํา
ชุมชน จนท.ลง
มาสุมตัวอยาง
ใหแนวทางการ
รักษา และ
รณรงคการทํา
ความเขาใจ 
8.ให 
ผูใหญบาน+อส
ม.แจงขาวและ 

1. ทําความ
สะอาดหมู 
บานวัด 
โรงเรียนบาน 
เรือนที่อยู
อาศัย
ตรวจสอบ
ภาชนะไมใหม ี 
น้ําขัง 
2. พนยากําจัด
ยุง และใส
ทรายอะเบท 
3. เดินรณรงค
เร่ืองโรคภัย
ตามฤดูกาล มี
การประชุม
ชาวบานใน
ทองที่ 
4. รณรงค
กําจัดยุงลาย 
5. มีการฉีด
วัคซึนใหกับ
สุนัขบาน 
6. ดูแลภาชนะ
ไมใหมีน้ําขัง 
หยอด
ทรายอะเบท 
7. จัดใหมีการ
เดินรณรงค
เร่ืองโรคภัย
และการ
ปองกันที่
ถูกตอง 
 
 
 

1.กําจัดยุงลาย
พนหมอกควัน 
2.5ป. 2ข. ปด 
เปอน ปลอย 
ปรับ ปรุง เปน
นิสัย หมั่นทาํ  
ความสะอาด
ทุกวันเปน
ประจํา 
3.ใหผูนําชุมชน
และชาวบานมี
การควบคุมโรค
ทุกวันศุกร  
4.
ประชาสัมพนัธ
แกเจาหนาที่
ผูเก่ียวของ 
5.รายงาน
เจาหนาที่และ
ประชาสัมพนัธ
ใหชุมชนไดรับ
ขาวสารและ
รวมกันปองกัน 
6.มีการลงพื้นที่
บอยคร้ัง 
7.มีการทํางาน
เปนทีมควบคุม
โรคระดับ
ตําบล 
8.มีการติดตาม 

1. หมั่นทําความ
สะอาดบานเรือน 
2. เมื่อมีคนใน
ชุมชนเปน
โรคติดตอ รีบแจง 
อสม./จนท. 
จนท.สาธารณสุข
หรือหนวยงานที่
รับผิดชอบ ออก
ควบคุมโรค 
เบื้องตนในชุมชน 
3. เจาหนาที,่ อส
ม. 
4. มีการ
ประชาสัมพนัธให
ประชาชนทราบ 
และรณรงคกําจัด
แหลงลูกน้ํา
ยุงลาย ทําความ
สะอาดพืน้ที่ที่มี
น้ําขัง 
5. ภาครัฐมา
ดําเนินการ 
6. บูรณาการ 
การทํางาน
รวมกันทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
7. ประชาสัมพันธ
ใหประชาชน
ทราบและรณรงค 

1. อาหาร
สะอาดถูก
อนามัย 
2. กําจัดลูกน้ํา
ยุงลายใน
ภาชนะ หมั่น
ทําความ 
สะอาด
บานเรือนที่อยู
อาศัย 
3. แจง
รายงาน 
ประสานกับ
ผูนําชุมชนเมื่อ
พบผูปวย
ชวยกันปองกัน
และควบคุม
โรค 
4. รณรงค
กําจัดยุงลาย 
5. มีการฉีด
วัคซีนใหกับ
สุนัขบาน 
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ตารางท่ี 41    ระบบในการจัดการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในชุมชนท่ีผาน (ตอ) 
อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 

 ออกเยี่ยม มี
การรายงานผล
ตอ 

8. ใหมีการ
ประชาสัมพนัธ 

ขาวอยาง
ตอเนื่องและ
ชวยกัน 

  

 เจาหนาที่
สาธารณสุข 
9.ปด ปลอย 
เปลี่ยน 
ปรับปรุง 
10.แจงสถานี
อนามัยประจาํ
หมูบาน 
11.ให
หนวยงานของ 
รพ. – อนามัย
มาใหความรูใน
ชุมชน 
12.ทุกคนใน
ชุมชน ทําตาม
ความรูที่ไดรับ
มา 

เสียงตามสาย 
รพ.สต.ชวย
แจงเตือนให 
อสม.สงขาว 
9. ลางมือ
บอยๆ 
10.แจง
เจาหนาที่
ผูเก่ียวของให
ทราบเมื่อมี
ความ 
ผิดปกติเกิดข้ึน
ในหมูบาน 
11.อบรมให
ความรูแก
ประชาชนใน
ชุมชน 

รณรงคทําลาย
แหลงเพาะ
พันธยุง หมั่น
ทําความ
สะอาดตาม
แหลงชุมชน 

  

 
 

จากตารางท่ี 40-41 พบวา จากขอคําถาม “ท่ีผานมาชุมชนของทานมีระบบในการจัดการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคอยางไร?” ในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว พบวา ระบบการ
จัดการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคประกอบดวย 

1. ระบบการทํางาน ไดแก 
1.1 การทํางานเปนทีมควบคุมโรคระดับตําบล 
1.2 การทํางานเชิงรุก เชน  การลงพ้ืนท่ี/การออกเยี่ยมชุมชน  การฉีดวัคซีนใหสุนัขบาน 
1.3 แจงผูนําชุมชน ในการสุมตัวอยาง ใหแนวทางรักษาและรณรงคทําความเขาใจ 
1.4 ผูนําชุมชนและชาวบานมีการควบคุมโรคทุกวันศุกร 
1.5 การรักษา เนนการแยกผูปวยติดเชื้อ 
1.6 บูรณาการ การทํางานรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชน 
1.7 ใชหลัก 5 ป 2 ข 

2. การประชาสัมพันธ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
       2.1 การรณรงค เรื่อง การปองกันยุงลายกัด การกําจัดยุงลาย หลีกเลี่ยงเขาปา ลางมือ

และกินชอนกลาง รวมท้ังการปองกันโรคภัยตามฤดูกาล 
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       2.2 วิธีการใชเสียงตามสายใน โรงพยาบาลโดยเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และใหชุมชน
รับทราบขาวสารและรวมปองกัน 
 3. บทบาทของชุมชน มีดังนี้ 
      3.1 ทําความสะอาด บาน วัด โรงเรียนและหมูบานอยางสมํ่าเสมอ 

3.2 มีสวนรวมในการปองกันการระบาดโดย สํารวจลูกน้ํา ทําลายแหลงเพาะพันืยุง พน
ยากําจัดยุงและใสทรายอะเบท 
     3.3 อบรมใหความรูแกประชาชนในชุมชน 
     3.4 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแจง/รายงาน/ประสานผูเก่ียวของดําเนินการ
ปองกันและควบคุมโรค เม่ือพบวา 1) มีคนเปนโรคติดตอ 2) มีความผิดปกติในหมูบาน 

4. ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยากใหเกิดในอนาคตเปนอยางไร 
4.1 ใครมีบทบาทในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ซ่ึงการ

ดําเนินงานในพ้ืนท่ีชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน มุงเนนใหชุมชนท้ังสองฝงประเทศเพ่ือนบานเขามารวม
จัดการคนหาปญหาและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

 

ตารางท่ี 42  ผูท่ีมีบทบาทในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยากใหเกิดใน
อนาคต 

อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 
1.ผูใหญบาน 
ผูนําชุมชน 
2.อสม. 
3.เจาหนาที่
โรงพยาบาล
เทานั้น 
3.คนในชุมชน
ทุกคน 
4.เจาหนาที่รัฐ
และคนใน
ชุมชนรวมมือ
กัน 
 

1.ประชาชน
ทุกคน ชวยกัน 
แบงหนาทีต่าม
บทบาท 
2.เจาหนาที่สา
ธารณ- สุข, 
รพ.สต., รพช.
,อสม., อบต. 
3.หนวยงานรัฐ
ทุกแหลงลงมา
ดูแลชวยกัน 

1. ทุก
หนวยงาน 
ประชาชนทุก
คน 
2. ผูนาํชุมชน 
เจาหนาที่สา
ธารณ -สุข, 
รพ.สต., รพช.,  
อสม., อบต 
3. ใหเจาหนาที่
ของรัฐ จัด
อบรมให
ความรูแก
ประชาชนใน
ชุมชน ใหรูวิธี 
การปองกัน 
แกไข 

1.อสม,ชาวบาน
,ผูใหญบาน คน
ในครอบครัว 
2.รพ.สต เวิน
บึก, เจาหนาที่
รัฐ, เจาหนาที่
สาธารณสุข  
3.รัฐวิสาหกิจ 
4.บาน วัด 
โรงเรียน 
 

1. คนในชุมชน 
2. ทุก
หนวยงานที่มี
หนาที่
รับผิดชอบ เชน 
ภาครัฐ รพ.สต. 
อสม. ผูนํา
ชุมชน 
3. กลไกการ
ทํางานรวม กัน
ที่มีความ
ชัดเจนเปน
รูปธรรม ทั้ง
อําเภอ รพ.
อําเภอ รพ.สต. 
อสม. ผูนํา
ชุมชน อปท.
คนในชุมชน 

1. ทุกหนวย 
งานประชาชน
ทุกคน 
2. ผูนาํชุมชน 
เจาหนาที่
สาธารณสุข, 
รพ.สต., รพช., 
อสม., อบต. 
 
 

    4. กรมควบคุม
โรค 
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จากตารางท่ี 42 พบวา จากขอคําถาม “ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยากใหเกิด
ในอนาคตเปนอยางไร :ใครมีบทบาทในสวนท่ีเก่ียวของ ?” ในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย – 
ลาว พบวา  ผูท่ีมีบทบาทในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบดังกลาว ประกอบดวย หนวยงาน/สถานท่ีท่ี
เก่ียวของไดแก กรมควบคุมโรค หนวยงานรัฐทุกแหง รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาน
บริการสาธารณสุขทุกระดับ บาน วัด โรงเรียน ดานบุคคล ประกอบดวย ประชาชนทุกคนในชุมชน 
ผูนําชุมชน บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ  เจาหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อบต.)  

 รูปแบบการบริหารจัดการท่ีควรจะเปน, กิจกรรมท่ีอยากใหเกิดข้ึน 

ตารางท่ี 43  รูปแบบการบริหารจัดการท่ีควรจะเปน, กิจกรรมท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคต 
อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 

1.รวมกัน
กําจัดเทานั้น 
2.รวมมือกัน
ในชุมชน 
3.หากิจกรรม
เพ่ือปองกัน
การเกิดโรค 
4.ทุก
หนวยงาน
รวมกัน
รณรงค 
5.ปลูกฝงใหมี
ความ
รับผิดชอบ 
6.การเฝา
ระวังดวย
ตนเอง 
7.ความ
สามัคคี 
8.การปองกัน 

1.จัดประชุม 
อบรม ทําทุก
เดือน 
2.รณรงค
ปองกัน
ไขเลือดออก 
ทําความ
สะอาดใน
หมูบานทุก
เดือน 
3. ใสหนากาก
อนามัย 
4. ประชา3 
สัมพันธและให
ความรูเก่ียวกับ
โรค 
5.แยกผูปวย 

1.ควรจัดใหมี
การทําความ
สะอาดใน
หมูบานอยาง
นอยเดือนละ
ครั้ง 
2.จัดใหมี
กิจกรรม
สงเสริม
รณรงค ให
คําแนะนํา 
ตามบริบท
ของโรค 
3.จัดการให
ความรู
เก่ียวกับโรค
มือเทาปากใน
เด็ก 

1.ใหชาวบาน
และชุมชน
ออกมาทํา
กิจกรรม
รวมกันในการ
ควบคุมโรค 
สัปดาหละ 1 
ครั้ง 
2.มีการรณรงค
เรื่องโรค
ไขเลือดออก 
3.ควรมีวิธีการ
และดูแลให
ชัดเจนมากข้ึน 
4.ใหมีการพน
ยาทุก 1 เดือน 
5.ใหมีการพน
ยา 

1. ภาครัฐมา
เยี่ยมชุมชน
บอยครั้งข้ึน มี
การออกให
คําแนะนํา
เก่ียวกับโรคภัย
อยางตอเนื่อง 
2. จัดเวที
ประชุม, 
รณรงคสปอรต
เสียงตามสาย 
จัดนิทรรศการ
ตามชุมชน 
เชน จัดท่ีหนา
ดาน เพ่ือสราง
ความเขาใจ
เก่ียวกับ 

1.ใหมี
กิจกรรมใน
ชุมชนทุก
สัปดาห และ
ใหมีกองทุน
ในหมูบาน 
2.จัดใหมีการ
อบรม 
3.เฝาระวัง
ควบคุมโรคท่ี
เกิดข้ึนทุก
โรค 
 

 6.จัดกิจกรรม
รณรงค กิน
รอน ชอน
กลาง ลาง 

4.จัดใหมี
กิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพ 

อยางนอยปละ 
2-3 ครั้ง 
6.ปลูกผักสวน 

โรค
ไขเลือดออก 
3. อยากใหมี 
จุด 

 

 มือ 
 

ประจําป 
 

ครัวท่ีกินได  บริการรวมจุด   
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ตารางท่ี 44  รูปแบบการบริหารจัดการท่ีควรจะเปน, กิจกรรมท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคต (ตอ) 
อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 

 8. อบต.จัดทีม
ดูแลรวมกัน
ตรวจสอบทุก 
หลังคาเรือน 
และสงรายงาน
ตอเจาหนาท่ี 
9. ทุกคน
ชวยกันดูแล
สุขภาพ 
รวมกันปองกัน
และ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
10.ออกเปน
กฎหมาย 

5.จัดใหมีการ
ออกเยี่ยมตาม
หมูบานเปน 
ประจํา 
6.ใหเจาหนาท่ี
จัดการดูแล
และเปนแกน
นํา 
7.จัดอบรม 
แนะแนว 
ปองกัน แกไข 
ในโรคระบาด
หรือโรคติดตอ
ท่ีเกิดข้ึน 

และมีการ
ตรวจสุขภาพ
ทุกป 
7.รวมมือคนใน 
ชุมชนผูนํา
ชุมชนหมูบาน
และหนวยงาน
ตรวจสอบ
ติดตาม
ประเมินผล 

เดียวกัน ลด
ความซับซอน 
ซํ้าซอน 
4. หม่ันทํา
ความสะอาด 
กอนฤดู
ระบาดของ
โรคตางๆ 

 

      
      
 
 

จากตารางท่ี  43-44  พบวา จากขอคําถาม “ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยากให
เกิดในอนาคตเปนอยางไร : รูปแบบการบริหารจัดการท่ีควรจะเปน, กิจกรรมท่ีอยากใหเกิดข้ึน ?” ใน
ชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว พบวา รูปแบบการบริหารจัดการท่ีควรจะเปน ไดแก 1) 
ความรวมมือของคนในชุมชน ผูนําชุมชนและหนวยงานตรวจสอบติดตามประเมินผล 2) การอบรม 
แนะแนว ปองกัน แกไขโรคระบาด/โรคติดตอท่ีเกิดข้ึน 3) ใหเจาหนาท่ีจัดการดูแลและเปนแกนนํา  4) 
จัดใหมีกิจกรรมในชุมชนทุกสัปดาหและใหมีกองทุนหมูบาน 5) มีจุดบริการจุดเดียว ลดความซํ้าซอน 
6) ชาวบานและชุมชนทํากิจกรรมรวมกันในการควบคุมโรค สัปดาหละ  1 ครั้ง 7) อบต. จัดทีมดูแล
รวมกัน ตรวจสอบทุกหลังคาเรือน สง เจาหนาท่ี 

กิจกรรมท่ีอยากใหเกิดข้ึน ไดแก 1)  เฝาระวัง ควบคุมโรคท่ีเกิดข้ึนทุกโรค  2)  ทําความ
สะอาดกอนฤดูระบาดของโรคตางๆ  3) รณรงค ในเรื่องตอไปนี้คือ การปองกันโรคไขเลือดออก การทํา
สะอาดทุกเดือน กินแกงรอน ชอนกลาง ลางมือและใหคําแนะนําตามบริบทของโรค  4) จัดเวทีประชุม 
รณรงค สปอรตเสียงตามสาย  จัดนิทรรศการตามชุมชน เชน จัดท่ีหนาดาน 5)  ออกเยี่ยมหมูบานเปน
ประจํา  6) พนยาทุกเดือน หรือปละ 2-3 ครั้ง 
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ทรัพยากรท่ีจําเปนจะตองใช 
 
ตารางท่ี 45  ทรัพยากรท่ีจําเปนจะตองใชท่ีเก่ียวของกับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยาก
ใหเกิดในอนาคต 

อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 
1.เครื่องมือ 
2.บุคลากรท่ีมี
คุณภาพ 
3.ทรายอะเบท 
4.วัคซีนพิษ
สุนัขบา 
5.อุปกรณการ
พนหมอกควัน 
6.น้ําดื่มน้ําใช
ท่ี 
สะอาดถูก 
สุขลักษณะ 
7.ยารักษาโรค 
8.ยาท่ีใช
ควบคุม
ปองกันโรค 
9.ผาปดปาก
ปดจมูก 
10.คนในแขวง 
 

1. ยา 
เวชภัณฑ 
เครื่องมือ
แพทย 
2. คน 
3. น้ํายาฆา
เชื้อ  
4. รถยนต, 
น้ํามัน 
5. เงิน 
6. 
ทรายอะเบท 
7. สมุนไพร ท่ี
ได มาจาก
ธรรมชาติท่ีมี
ในชุมชนท่ีพอ
ทําได 
 

1. เงิน 
2. กําลังคน,    
บุคลากรท่ี
เชี่ยวชาญ 
3. อุปกรณ
ทําความ
สะอาด
หมูบาน  
อุปกรณ
จํากัดยุง 
เครื่องพน ยา
กันยุง มุง 
เครื่องตัด
หญา ฯลฯ 
4. เครื่องมือ
ทางการ 
แพทย 
5. สื่อในการ
อบรม สาธิต 
หรือบุคลากร
ท่ี 
มีความรู
ความ 
เชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

1.ชาวบานและ
บุคลากร 
2.เครื่องมือ
อุปกรณตางๆ ท่ี
จําเปน เชน 
เครื่องพนหมอก
ควัน ทรายอะเบท 
3.มีงบประมาณ
ติดตาม
ประเมินผล 
4.ชุดปองกันการ
ติดเชื้อโรค 
5.อุปกรณทาง
การแพทย วัคซีน 
6.เงิน ท่ีมารักษา
โรครายเพ่ือชุมชน
จะไดมีสุขภาพ
แข็งแรง 
7.ปลูกพืชผัก
สมุนไพรท่ีกินได
และมีประโยชน 
8.อยากได 
สิ่งของท่ี 
ทันสมัยเครื่องมือ
ท่ีใชกําจัดโรค
ไขเลือดออกท่ี
สะดวกและ
รวดเร็ว 

1. 
เครื่องมือ
อุปกรณ
ทาง
การแพทย, 
เครื่องพน
ควัน 
ทรายอะเบ
ท 
2. ผูนํา
ชุมชน หอ
กระจาย
ขาว 
3. 
งบประมา
ณในการ
ดําเนินงาน 
4. ยารักษา
โรค เชน 
วัคซีน 
 

1. เงิน 
2. 
ทรายอะเบท, 
น้ํายาพนกันยุง 
3. อุปกรณทํา
ความสะอาด
หมูบาน 
4. กําลังคน 
 

 

จากตารางท่ี 45 พบวา จากขอคําถาม “ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยากใหเกิดใน
อนาคตเปนอยางไร : ทรัพยากรท่ีจําเปนจะตองใช ?” ในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว 
พบวา ทรัพยากรท่ีจําเปนในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ประกอบดวย 
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 1. ดานบุคลากร: มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ  
 2. ดานงบประมาณในการดําเนินงาน 
 3. ดานเครื่องมือ/อุปกรณ/เวชภัณฑ แบงเปน 
  ยาและเวชภัณฑ เชน วัคซีนพิษสุนัขบา ยารักษาโรค  น้ํายาฆาเชื้อ  

อุปกรณทางการแพทย เชน ผาปดปากปดจมูก ชุดปองกันการติดเชื้อ 
  อุปกรณในการปองกันโรค เชน ทรายอะเบท เครื่องพนหมอกควัน อุปกรณทําความ
สะอาดหมูบานอ่ืนๆ  เชน น้ําดื่ม/น้ําใช  รถยนต/น้ํามัน ปลาหางนกยูง หอกระจายขาว  

 

แหลงงบประมาณ 
ตารางท่ี 46  แหลงงบประมาณท่ีเก่ียวของกับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยากใหเกิดใน
อนาคต 

อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 
1.รัฐและ
ชุมชน 
2.เงินอุดหนุน
จาก อบต. 
3. เทศบาล 
4.กองทุน
หมูบาน 
5) มูลนิธิ 
6) หมอแขวง 

1.สนับสนุน
จากรัฐบาล 
จาก รพ. เงิน
บริจาค 
2.อนามัย 
3.จากรัฐบาล 
4. อบต. 
โรงพยาบาล,  

1.อบต. 
2.รพ.สต., 
สสส. 
3.มีการจัดสรร
ใหกับ
ประชาชนและ
ใหครัวเรือน
โดยตรง 
4.รัฐบาล 
5.จัดใหมี
อาหาร
กลางวัน และ
อาหารกินเลน 

1. อยากให
อบต.
สนับสนุนงบ 
ประมาณ 
มากกวานี้ 
2.จากองคกร
ภาครัฐและ
เอกชน 
 

1. หนวยงาน 
อบต., อปท., 
เทศบาล 
2. หนวยงาน  
สาธารณสุข 
3.หนวยงาน
ของรัฐ 
4. จิตอาสา 
 

1. อบต., 
กองทุน
หมูบาน 
2. แพทย 
3. ภาครัฐ 

 

จากตารางท่ี 46 พบวา จากขอคําถาม “ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยากใหเกิดใน
อนาคตเปนอยางไร : แหลงงบประมาณ?” ในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว  

พบวา แหลงงบประมาณท่ีจะใชในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค มาจาก  1) รัฐบาล  2)  
เอกชน 3) องคกรปกครองทองถ่ิน ( อบต. )  4) เทศบาล  5) กองทุนหมูบาน  5) มูลนิธิ  6) สสส. 
และ 7) เงินบริจาค 
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การติดตามประเมินผล 
ตารางท่ี 47   การติดตามประเมินผลท่ีเก่ียวของกับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยากใหเกิด
ในอนาคต 
 

อ.เขมราฐ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.โขงเจียม อ.สิรินธร อ.บุณฑริก 
1. ติดตามทุก
ครั้ง 
2. ติดตามผล
ทุกสัปดาห 
3. ติดตามผล
ทุกเดือน 
อ.เขมราฐ 

1. ทุกเดือน 
2. ทุกวัน 
3. ติดตาม
อาการ
เจ็บปวย 
4. ติดตาม
อยางใกลชิด 
อ.นาตาล 

1. ติดตามผล
ทุก 3 เดือน 
2. ติดตามทุก
เดือน 
3. ใหเปน
หนาท่ีของสา
ธารณ-  
อ.โพธิ์ไทร 

1.ผูนําชุมชน
และชาวบาน
รวมกัน
ประเมินผล 
2.มีการ
ประเมินผลทุก 
อ.โขงเจียม 

1. อสม.ออก
สํารวจลูกน้ํา
ยุงลาย 
อาทิตยละ 1 
ครั้ง. 
2. เจาหนาท่ี
สาธารณสุข 
อ.สิรินธร 

1. ให อสม.
ติดตามผล
การทํางาน
ทุกสัปดาห 
2. หมอ 
อ.บุณฑริก 

-ทุกๆ 3 เดือน 
4. ติดตาม
ประเมินผล
โดย อสม. 
เจาหนาท่ี รพ.
สต. 
5. ติดตาม
ประเมินผล
โดยทีมบริหาร 
6. ติดตาม
ประเมินผล
โดยเจาหนาท่ี
โรงพยาบาล 
7.การแจงขาว
ใหเจาหนาท่ี
ทราบ 
8. ติดตามโดย
หมอแขวง 

5. ประเมินผล 
2 ครั้งตอ
เดือน 
 

สุขดําเนินงาน 
4. ติดตามผล
การเกิดโรคใน
หวงเวลา
เดียวกันวามี
อัตรา
เปลี่ยนแปลง
ไปอยางไร 

สัปดาห 
3.ใหทุก
หนวยงานมี
การประสาน
รับรูทุกภาค
สวน 
4.ไมใหเกิดซํ้า
อีก 

3. ใหชุมชนมี
สวนรวมใน
การเฝาระวัง
โรค  
4. สถานการณ
ของโรค การ
ควบคุมจัดเก็บ
ขอมูลโรค  
 

 

 

 จากตารางท่ี 47 พบวา จากขอคําถาม “ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยากใหเกิดในอนาคต

เปนอยางไร : การติดตามประเมินผล ?” ในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว พบวา การ

ติดตามประเมินผล ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค อยากใหเกิดในอนาคต มีดังนี้ 

1. ความถ่ีในการติดตามประเมิน มีตั้งแตใหประเมินทุกครั้ง ทุกสัปดาห ทุกเดือนและทุก 3 
เดือน 
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2. ผูทําหนาท่ีในการติดตามประเมินผล ประกอบดวย ทีมบริหาร เจาหนาท่ีสาธารณสุข   
อสม.เจาหนาท่ี รพ.สต. เจาหนาท่ีโรงพยาบาล หมอ หมอแขวง ผูนําชุมชนและชาวบาน 

3. รูปแบบการติดตามประเมินผล เชน  1) สถานการณของโรค การควบคุมโรค การจัดเก็บ
ขอมูลทุกหนวยงานมีการประสานรับรูทุกภาคสวน 2) ติดตามผลการเกิดโรคในหวงเวลา
เดียวกันวามีอัตราท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 3) ชุมชนมีสวนรวมในการเฝาระวังโรคและ 

4. ทุกหนวยงานมีการประสานรับรูทุกภาคสวนประเด็น การวิเคราะหระบบการบริหาร
จัดการการเฝาระวังสุขภาพขามแดน ใน 6 พ้ืนท่ีศึกษา รวมท้ังเมืองคูขนาน ของประเทศ
เพ่ือนบาน  ทางทีมผูวิจัย ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับทราบปญหาในการดําเนินงานเฝาระวังโรค
ขามแดน กบประเทศเพ่ือนบาน รวมรับฟงปญหาดานศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขของ
ประเทศเพ่ือบานในแตละระดับ ระหวางจังหวัด กับแขวงคูขนาน รวมท้ังอําเภอกับเมือง
คูขนาน โดยวิธีการท่ีใชในการคนหาปญหา และชองวาง ดังกลาว มีดังนี้ 

1. การประชุม ระหวาง จังหวัด – แขวง, อําเภอกับเมืองคูขนาน 
2. การลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟงการสะทอนถึงปญหาในพ้ืนท่ี และหาทางออกรวมกัน 
3. การถอดบทเรียนการดําเนินงานท่ีผานมา 
4. การทํา SWOT Analysis รวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี 
ขอคนพบจากการวิเคราะห GAP ของพ้ืนท่ีท่ีมีจุดผานแดนถาร  จุดผอนปรนทางการคา 
และชองทางธรรมชาติ ท่ีไดจากการดําเนินการจัดทําการประชุมรวมภาคีเครือขาย โดยเนน
การมีสวนรวม ในการแสดงออกทางความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ และการพัฒนา
ตอยอดเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในอนาคตในการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน โดย
การมีสวนรวม คิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบ ประกอบดวยเครือขาย ฝาย
ความม่ันคง ฝายปกครอง ดานสาธารณสุข เครือขายชุมชนและภาคประชาชน รวมท้ังองคกร
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี มีขอคนพบ ปญหา ชองวาง ในการดําเนินงานเฝาระวังโรค ในระดับพ้ืนท่ี 
ท้ัง 6 พ้ืนท่ีศึกษา ดังนี้ 
1. พ้ืนท่ีชายแดนแขวงสะหวันนะเขต กับแขวงสาละวัน พบปญหา ดังนี้ 

1.1 ไมมีระบบการคัดกรอง การท่ีไมสามารถระบุตัวตนของผูมารับบริการได  เนื่องจากผู
มารับบริการไมนําเอกสารมาแสดงตัวตนและมีการเปลี่ยนท่ีอยูตลอดเวลา ไม
สามารถเรียกเก็บคารักษาพยาบาลจากผูมารับบริการจากประเทศเพ่ือนบานได
รวมท้ังดานการปองกัน และควบคุมโรคตามแนวชายแดน ทําใหเกิดปญหาโรคติดตอ
ท่ีมาจากผูปวยท่ีขามมารับการรักษา เชนโรคไขมาลาเรีย, โรควัณโรค (มีการตรวจ
เจอ MDR TB มาจากประเทศเพ่ือนบาน) ซ่ึงเปนประเด็นละเอียดออนดาน
สาธารณสุข  

1.2 ดานระบบสงตอผูปวยไปรับการดูแลรักษาตอเนื่องท่ีโรงพยาบาลเมืองคูขนานของ
ประเทศเพ่ือนบาน  

1.3 ทุกพ้ืนท่ียังไมมีระบบการแลกเปลี่ยน และสงตอขอมูล ระดับพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน 

ระหวาง 
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อําเภอกับเมือง หรือจังหวัดกับแขวง  เนื่องจากมีปญหาดานการเขาถึงขอมูลของท้ังสองประเทศท้ัง
ประเทศไทย และสปป.ลาว 
 1.4 ทุกพ้ืนท่ีตองการท่ีจะผลักดันใหเกิดการทํางานดานสาธารณสุขรวมกัน ในรูปแบบ
เมืองคูขนาน และใหเกิดการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานสาธารณสุข ในรูปแบบ MOU, MOA 
หรือ MOD ใน Phase1  
 1.5 ดานบุคลากรไมสามารถกําหนดผูรับผิดชอบท่ีแนนอน ทําใหงานท่ีทําไมมีความยั่งยืน 
และขาดความตอเนื่อง 

1.6 แรงงานขามชาติขามมาใชบริการจํานวนมาก แตไมตองการจายคาบริการ เชน คา
ตรวจ 

รักษาโรค คาฉีดวัคซีน จึงเลือกท่ีไปใชบริการคลินิกแทน และไมมีการรายงานขอมูลใหหนวยงาน
ภาครัฐ 

1.7 ปญหาระบบการสงตอผูปวยมารับบริการจากประเทศเพ่ือนบาน ไมมีใบสงตอจาก
โรงพยาบาลจากประเทศเพ่ือนบานเพราะสมัครใจเขามารับการรักษา และรัฐบาลลาว 
ไมมีนโยบายสงตอผูปวยเขามารับการรักษาท่ีประเทศเพ่ือนบาน  

2. พ้ืนท่ีชายแดนแขวงจําปาสัก พบปญหา ดังนี้ 
       2.1 การระบาดของโรคไขเลือดออกยังมีสูง 
                 2.2 การคัดกรองโรคท่ีดานยังไมครอบคลุม ทางฝงลาวมีเจาหนาท่ีควบคุมโรคแตไมเคย
มีการประสานงาน หรือแลกเปลี่ยนขอมูลกับดานควบคุมโรคดานพรมแดนชองเม็ก 
                 2.3 สุขศาลาฝงลาวไมรูจัก หรือคุนเคยกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชองเม็ก มี
ผูปวยชาวลาวขามไปใชบริการจํานวนมากหลากหลายระบบ แตไมมีขอมูลยอนกลับ 
                 2.4 เจาหนาท่ีดานระบาดวิทยา ยังขาดองคความรูทางดานระบาด การจัดการขอมูล 
                 2.5 ผูปวยชาวลาวไปรับบริการฝงไทยใชชื่อซํ้า 
                 2.6 ปญหาเรื่อง IT ท่ีโรงพยาบาลเมืองโพนทอง 
                 2.7 ดานสาธารณสุขของเมืองคูขนาน การประชุมพูดคุยกันนอยมาก 
                 2.8 ไมมี MOU/MOD/MOA ระดับพ้ืนท่ีอยากใหมีจะไดเอ้ือตอการทํางาน 
                 2.9 ไมมี information sharing  
    2.10 เคยมีความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางรพ.เมืองชนะสมบูนกับโรงพยาบาลโขง
เจียม เม่ือ ค.ศ. 1998 ดานการควบคุมโรค จากนั้นไมมีความรวมในทุกดาน 
            2.11 ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมืองชนะสมบูน เห็นชอบใหมีการพัฒนาระบบ และใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานระบาดวิทยาและโรคอ่ืนๆ และขอมูลดานอนามัยแมและเด็ก 
            2.12 ผูปวยจากเมืองชนะสมบูน แขวงจําปาสัก เดินทางขามมาทางเรือเขารับบริการตรวจ
รักษาโรคท่ีโรงพยาบาลโขงเจียม มีการเปลี่ยนชื่อบอย ทําใหยากลําบากตอการติดตามดูแลตอเนื่อง 
            2.13 ไมมีการคัดกรองท่ีจุดผานแดนท้ังสองฝง (สุขศาลาบานใหมสิงหสําพัน กับ PCU บาน
ดาน) 
  

 
 



98 
 

อุปสรรค ขอดี/ขอเสีย จากกระบวนการมีสวนรวม 
ขอคนพบจากกระบวนการมีสวนรวม ในการลงเก็บรวบรวมขอมูล ของพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน กับ

ประเทศเพ่ือนบาน พบวา ในการลงไปศึกษาบริบทพ้ืนท่ี เมืองคูขนาน ในขณะเดียวกันไดมีการประชุม
หารือถึงความเปนไดในการดําเนินการวิจัยรวมกันในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพรวมกัน ซ่ึงพบวา
ไดขอคิดเห็นท่ีดี และเปนประโยชนมาใชในการวางแผนใน phase ตอไป ดังรายละเอียด 

 

 
ตารางท่ี 48  ขอดี/ขอเสีย จากกระบวนการมีสวนรวม 

พ้ืนท่ีศึกษาวิจัย กระบวนการมีสวนรวม 
ขอดี ขอเสีย 

1.อําเภอเขมราฐกับ
เมืองสองคอน แขวง
สะหวันนะเขต 
2.อําเภอนาตาล – 
อําเภอโพธิ์ไทรกับ
เมืองละคอนเพ็ง แขวง
สาละวัน 
 

1.เปนการพบปะหารือท่ีเปนทางการ
ท้ังฝายไดรวมแสดงความคิดเห็น 
รวมท้ังไดขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชน 
2.การเตรียมขอมูลมาพรอม 
3.ทําใหรูเขารูเรา และรับทราบความ
เปนไปไดในการดําเนินงานตอเนื่อง 
4.ไดมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และขอคิดเห็นท่ีหลากหลายรูปแบบ 
5.ไดรูปแบบการทํางานใชสาธารณสุข
นําการทูต 

1.การประสานงานไมตอเนื่อง 
2.ระยะเวลามีนอย 
3.การประสานงานการชี้แจงขอมูล
การตอบกลับจากทางฝง สปป.ลาว
จะฟงผูบริหารจากสวนกลางเปน
หลัก 
3.การขับเคลื่อนตองรอระบบการสั่ง
การจากสวนกลางท่ีมีหนังสือ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษร 
4.การแสดงความคิดเห็นมีนอยใน
สวนของทีมงานจาก สปป.ลาว 

 6.มีการจัดทํา join action plan 
รวมกัน 
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แผนงาน และกิจกรรมในการวางแผนเพ่ือแกไขปญหา 
ตารางท่ี 49   แผนงานและกิจกรรมท่ีไดจากการระดมสมอง ในการวางแผนเพ่ือแกไขปญหา 

เมืองคูขนาน กิจกรรมในการวางแผนแกไขปญหา 
อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี กับเมือง
สองคอน แขวงสะหวัน
นะเขต 

ระดับจังหวัด - แขวง โดยทาน ดร.แสงดาว สีดาไล รองหัวหนาแผนก
สาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีมติ เห็นชอบดวยอยางยิ่งกับ
กรอบแนวคิดแนวคิด รูปแบบ และผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนหลังสิ้นสุดการวิจัย 
โดยทางแผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขตจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งทีมวิจัย/ผูประสานงานระดับแขวงและระดับเมือง สง
ใหสวนกลาง 
2. แตงตั้ง Focal point ระดับแขวง ระดับเมือง 
3. การจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณรอ ethic จากกระทรวงสาธารณสุขลาว 
แจงพ้ืนท่ี จะไดดําเนินการตอเนื่อง 
4. สิ่งทางแขวงตองการ การวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะหบริบท การ
เอาขอมูลมาออกแบบรวมกันกับระดับพ้ืนท่ี ในรูปแบบเมือง/แขวงคูขนาน 
5.ทางแขวงเห็นดวยในการพัฒนาจุดคัดกรองท่ีดานประเพณี รวมท้ังเรื่อง 
"สุขศาลาเมืองคูขนาน" และ "รพ.อําเภอเมืองคูขนาน" 
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมกัน เชนการสรางนักวิจัยระดับพ้ืนท่ี
ท้ังสองฝง (ทางสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10/ กลุมงานควบคุมโรค 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) 
7.Information sharing ระดับจังหวัดกับแขวง, อําเภอกับเมือง 
8. การรวมพัฒนาคูมือ/แนวทาง การดําเนินงานเฝาระวังโรคและภัย
สุขภาพชายแดน 
- ระดับ อําเภอ กับเมือง  
1. Information sharing ระดับเมืองคูขนาน 
2. MOD, MOA เมืองคูขนาน 
3. สุขศาลาเมืองคูขนาน เขมราฐ - เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต 
สปป.ลาว 
4. SOP การคัดกรองท่ีดานประเพณีอําเภอเขมราฐ – เมืองสองคอน แขวง
สะหวันนะเขต 

อําเภอนาตาล – อําเภอ
โพธิ์ไทร กับเมือง
ละคอนเพ็ง แขวงสาละ
วัน 

1.การทบทวน MOU ท่ีเคยมีการดําเนินงานตั้งแตป 2558 
2.การพัฒนาระบบสงตอ รวมถึงขอมูลการติดตามผลการรักษา  
3.การสรางระบบเฝาระวังโรคและการแลกเปลี่ยนขอมูลท้ัง 2 ฝง  
4.การเตรียมความพรอมในการพัฒนาดานถาวร (ดานบานปากตาพาน 
แขวงสาละวัน) เพ่ือพัฒนายกระดับเปนดานสากล เม่ือมีการสรางสะพาน
ขามแมน้ําโขงแหงท่ี 6 เสร็จ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีคาดวาจะมีจํานวน
เพ่ิมมากข้ึน 
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ตารางท่ี 50   แผนงานและกิจกรรมท่ีไดจากการระดมสมอง ในการวางแผนเพ่ือแกไขปญหา (ตอ) 
เมืองคูขนาน กิจกรรมในการวางแผนแกไขปญหา 

อําเภอนาตาล – อําเภอ

โพธิ์ไทร กับเมือง

ละคอนเพ็ง แขวงสาละ

วัน 

5.การจัดประชุมความรวมมือ ท้ัง 2 ฝงเมืองคูขนาน โดยมีการหมุมเวียนกัน

เปนเจาภาพ และการจัดทําแผนดําเนินงานรวมกัน 

6.การสรางความเขมแข็ง ระดับ อสม.และระดับบาน 

7. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในดานตางๆ เชน ระบาดวิทยา การเฝา

ระวังและตอบโตภาวะฉุกเฉิน การรับมือกับภัยพิบัติในทุกรูปแบบ 

8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคติดตอและขยายไปสูปญหาสุขภาพ 

อ่ืนๆ เชน งานอนามัยแมและเด็ก 

ส่ิงท่ีตองดําเนินการเรงดวน... 

1. การยกราง MOA การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพชายแดนท่ีดานถาวร 2 

ฝง 

2. การจัดทํา SOP ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เมืองคูขนาน 

3. การพัฒนา รพ.สต.กับสุขศาลาเมืองคูขนาน (อ.นาตาล/อ.โพธิ์ไทร) 

4. การ identify ผูมารับบริการชาวลาวโดย finger print ท่ีรพ.โพธิ์ไทร 

(สนใจจะทํา) 

อ.สิรินธรกับเมืองโพน

ทอง แขวงจําปาสัก 

1. มีการชี้แจงโครงการ/หารือ คนหาปญหาและชองวางในการดําเนินงาน

ดานการควบคุมโรคและภัยสุขภาพท่ีผานมา 

2. อยากมี information sharing ระดับสุขาศาลากับรพ.สต. และรพ.เมือง

กับรพ.ชุมชน 

3. ใหมีการแลกเปลี่ยน/จัดทําเนียบ focal point จนท.ท่ีรับผิดชอบ การ

ติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลทาง mail, messenger, e-mail, by call. 

4. การพัฒนาระบบ IT เชื่อมกับงานระบาด 

5. การบริหารจัดการเรื่องดานฝงวังเตา 
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ตารางท่ี 51   แผนงานและกิจกรรมท่ีไดจากการระดมสมอง ในการวางแผนเพ่ือแกไขปญหา (ตอ) 
เมืองคูขนาน กิจกรรมในการวางแผนแกไขปญหา 

อ.สิรินธรกับเมืองโพน

ทอง แขวงจําปาสัก 

6. Joint meeting 4 ครั้ง/ป ถามีเรื่องเรงดวนดานสาธารณสุขสามารถ

ดําเนินการไดทุกเดือน 

7. มีการประชุมถอดบทเรียนทุกป 

อําเภอโขงเจียมกับเมือง

ชนะสมบูน แขวงจําปา

สัก สปป.ลาว 

 

1. เสนอใหโรงพยาบาลโขงเจียม มีระบบการ identify ตัวตนผูมารับ

บริการ 

2. เสนอใหเจาเมืองชนะสมบูน ออกหนังสือสั่งการไปยังนายบานใหแจง

ลูกบานนําบัตรประจําตัวหรือสัมมะโนประชากร มาดวยทุกครั้งท่ีขามมารับ

บริการท่ีสถานบริการสาธารณสุขฝงประเทศไทยใหแจงท่ีหองบัตรทุกครั้งท่ี

ไปรับบริการท่ีโรงพยาบาล (หัวหนาหองการสาธารณสุขเมืองชนะสมบูน) 

3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม เสนอใหมีการทํา finger printing ท่ี

หองบัตร ชาวตางชาติทุกรายตองผานระบบ Identify person 

4. การสงตอผูปวย ATM (AIDS, TB, Malaria) จากโรงพยาบาลโขงเจียม 

กลับมารับการรักษาตอเนื่องท่ีโรงพยาบาลเมืองชนะสมบูน แขวงจําปาสัก 

5. Information Sharing , การจัดทําเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล 

6. จัดทํา SOP ระบบสงตอผูปวย ระหวางสุขศาลาเมืองคูขนาน, 

โรงพยาบาลเมืองชนะนะสมบูนกับโรงพยาบาลโขงเจียม 

7. ทําเนียบ Focal Point 

8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานระบาดวิทยา การจัดเก็บขอมูล

พ้ืนฐาน 

9. Joint meeting ทุกเดือน ทุกสามเดือน 

อ.บุณฑริกกับเมืองสุขุ

มาแขวงจําปาสัก 

1. ทบทวนปรับรางขอปฏิบัติท่ีผานมาใหการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันมี

ประสิทธิผลมากข้ึน 

2. พัฒนาขีดความสามารถดาน EMS รวมกันและ Up level ดาน   
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ตารางท่ี 52   แผนงานและกิจกรรมท่ีไดจากการระดมสมอง ในการวางแผนเพ่ือแกไขปญหา (ตอ) 
เมืองคูขนาน กิจกรรมในการวางแผนแกไขปญหา 

อ.บุณฑริกกับเมือง   

สุขุมา แขวงจําปาสัก 

Tele Med Conference (รองผูอํานวยการโรงพยาบาลแขวงจําปาสัก 

เสนอประเด็นขอความรวมมือพัฒนาระบบงาน EMS) 

3. เพ่ิมเติมขอมูลโรคท่ีตองเฝาระวังเพ่ิมระหวางเมืองท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ี 

ไดแก Melioidosis, Disaster (Flooding, Breakage Dam) 

4.พัฒนาระบบการ Identify person ชาวตางชาติท่ีมารับบริการท่ี รพ.

บุณฑริก 

5.ทบทวนและการพัฒนา SOP ผูปวยมีการพิสูจนตัวตนเม่ือเขารับบริการ 

มีขอมูลประวัติท่ีชัดเจน สําหรับเปนขอมูลเฝาระวัง 

6. Information Sharing ระหวางสุขศาลาบานเหียงกับโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลหนองแสง, โรงพยาบาลบุณฑริกกับโรงพยาบาลเมือง

สุขุมา ท่ีเปนเมืองคูขนาน เม่ือไดรับแจงขาวชี้เปาหมายพ้ืนท่ีลงดําเนินการ

สอบสวนควบคุมโรค  

7. Focal Point รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมขอมูล รวมกันออก

แบบฟอรมการรายงานระหวางเมืองคูขนานกัน 2 ฝงในการแลกเปลี่ยนกัน 

ไดแก Primary Care unit และ Secondary Care Unit   

 
 

จากขอมูลดังกลาว ทางทีมงานวิจัยไดเขารวมประชุม และรวมเสนอโครงการรวมกับ 
ทีมนักวิจัยในพ้ืนท่ีชุมชนชายแดนไทย-ลาว ณ กรมพยาธิติดตอ นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว และ
มหาวิทยาลัยสาธารณสุขและวิทยาศาสตรสุขภาพ นครหลวงเวียงจันทน ระหวาง วันท่ี 27– 30 
ตุลาคม 2562 โดยไดนําเสนอในประเด็น ดังตอไปนี้ 

1. ผลักดันใหเกิดการทํา MOU หรือ MOD แตตองเสนอผานกระทรวง 
2.  โครงการตองมีการระบุนักวิจัยหลักอยางชัดเจน 
3. แตงตั้งนักวิจัยในพ้ืนท่ีของ สปป.ลาว โดยระบุชื่อนักวิจัยในแตละแขวง 
4. แสดงขอมูลภาพรวมโดยแจกแจงรายละเอียดท้ังหมด ระบุงบประมาณท่ีไดรับ และ

สวนท่ีนํามาชวยเหลือในการดําเนินการหรือจัดกิจกรรมอยางชัดเจน 
ปจจัยแหงความสําเร็จ 

1. มีการวางแผนงานท่ีชัดเจน และทํางานท่ีเปนระบบ 
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2. ภาคีเครือขายท้ังใน และระหวางประเทศ ท่ีดําเนินงานภายใตความซ่ือสัตย สมํ่าเสมอ 
จริงใจ  เคารพและใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 

3. การสงคืนขอมูล รับฟงการสะทอนปญหาและแนวทางแกไข 
4. ความเขมแข็งของทีมงานภาคีเครือขาย ท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนสังคม 
5. การมีสวนรวมของพ้ืนท่ีวิจัย ในการรวมคิดแนวทาง และกําหนดยุทธศาสตรการ

ดําเนินงาน 
6. ผูบริหารระดับสูงของพ้ืนท่ี คือนายอําเภอ ใหความสําคัญและนําผลท่ีไดจากการ

ศึกษาวิจัยนําไปเปนขอมูลสนับสนุนในการจัดทํายุทธศาสตรงานสาธารณสุขชายแดนใน
ระดับพ้ืนท่ี โดยบูรณาการเขากับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

7. มีการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการท่ีตอเนื่อง จาก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

บทสรุป  
 ในสวนการวิเคราะหคนหาปญหา อุปสรรค และชองวางในการดําเนินงานการบริหารจัดการ
การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน รวมท้ังศักยภาพคนทํางาน ในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย ทีมวิจัย มีขอ
คนพบ ดังนี้ 

1. ระบบการประสานงาน มีการประสานงานท้ังเปนทางการ และไมเปนทางการ 
2. รูปแบบและกระบวนการในการคนหาปญหา 
3. ขอคนพบ 
4. ศักยภาพบุคลากร ท้ังสองฝงเมืองคูขนาน 

4.1 ฝงประเทศไทย 
4.2 ฝงเมืองคูขนาน 

5. ขอสังเกต 
6. กระบวนการคนหาปญหา ท้ังฝงประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบาน ไดใชรูปแบบการมี

สวนรวม ภายใตการดําเนินงานระบบราชการ เนนย้ํา “การใชระบบสาธารณสุขนําการ
ทูต”  โดยการเคารพและใหเกียรติซ่ึงกัน และกัน  

7. ข้ันตอนการการประสานงาน ดําเนินการ ดังนี้ 
7.1 การประสานงานอยางไมเปนทางการกับหัวหนาแผนกสาธารณสุขแขวงคูขนาน หรือ

ผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังประสานกับสํานักกงสุลใหญ แขวงสะหวันนะเขต 
เพ่ือชี้แจงข้ันตอน และศึกษาขอมูล ณ ปจจุบันของแตละแขวง 

7.2 ดําเนินการตามระบบ และระเบียบของราชการ ระบบหนังสือราชการทุกฉบับตอง
ผานทานผูวาราชการตองเปนผูเซ็นลงนามในการประสานงานกับสํานักกงสุลใหญ 
แขวงสะหวันนะเขต และสํานักกงสุลใหญแขวงสะหวันนะเขตจะเปนผูติดตอ
ประสานงานกับแขวงคูขนาน 

7.3 ขาราชการทํางานภายใตระบบกระทรวงสาธารณสุข การขออนุญาตไปราชการ
ตางประเทศตองไดรับอนุญาตจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขกอน จึงจะสามารถลง
ไปปฏิบัติงานนอกประเทศไทยได 
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7.4 การประสานงานการยืน วัน เวลา สถานท่ี และประเด็น กับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ในแตละแขวง เพ่ือการยืนยันกระชับในประเด็น และเนื้อหาท่ีจะนําเสนอตอผูบริหาร
และทีมงานของแตละแขวง 

ในสวนพ้ืนท่ีประเทศไทยเอง ใน 6 พ้ืนท่ี จากการใชกระบวนการการมีสวนรวม ทําใหทีม
ผูวิจัยไดรับทราบปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน ท่ีการทํางานจากสวนกลาง ในระดับ
จังหวัดจะเปนการสั่งการลงมาเปนทอด ๆ กรณีเกิดปญหาการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมอุบัติ
ซํ้าในชุมชน เชน โรคพิษสุนัขบา ซ่ึงทีมงานชุดสอบสวนโรคจะลงมาจากจังหวัด รวมกับพ้ืนท่ีใน
การลงสอบสวนโรคในชุมชน หรือกรณีเกิดโรคไวรัสซิการะบาดในพ้ืนท่ี ตําบลสองคอน อําเภอ
โพธิ์ไทร ซ่ึงอยูตรงขามกับเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว ซ่ึงใชเวลาในการเฝาระวัง และ
ควบคุมโรค นานรวมเดือน บทบาทเนนหนักเปนอสม. เปนผูใหการดูแลผูปวยท่ีเปนหญิงตั้งครรภ 
ซ่ึงใหขอมูลท่ีนาสนใจวา “ปกติทางฝงไทยบเคยมีโรคแบบนี้ระบาดอาจจะติดมาจากทางฝง
ประเทศเพ่ือนบานกะได เพราะวามีไทบานเฮาเปนพวกสิงหสองฝงหลายครอบครัว แตทางลาว
เพ้ินกะตื่นตัวหลายคือกัน ฉันเปนอสม.กับหมู คุณหมอใหเปลี่ยนกันมาเฝาผูปวยแมมานถือพา
(ตั้งครรภ) พาไปหองน้ํา เอาขาวน้ําทามปลา (สงอาหาร) ไปสงใหนั่งกินในมุง หยาน (กลัว) ยุงกัด
เราละไปกัดคนอ่ืนเฮ็ดใหปวยไดคือเรา แตกะใชเวลานานกะมีแตพวก อสม.ชวยคุณหมอเพ้ินดูแล
คนไข” 
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บทท่ี 5 

รูปแบบและการพัฒนาระบบเฝาระวังโรคตดิตอ 

 จากการวิเคราะหสภาพปญหาในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย 6 พ้ืนท่ีพบวา ปญหาของแตละพ้ืนท่ีมี
หลากหลายประเด็น ท้ังในสวนของจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรนทางการคา และชองทางธรรมชาติ 
หรือดานประเพณี แตอยางก็ตามปญหาดานบุคลากรพบวา จากการไมมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานคัดกรอง
ท้ังในจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรนทางการคา และชองทางธรรมชาติ ในสวนงานสาธารณสุข
ชายแดน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวไมมีการตอบสนองจากฝง สปป.ลาว ท่ีจะนําไปสูแนว
ทางการปฏิบัติงานท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะระบบการรายงานท่ีแตกตางกัน ดานการ
ประสานงานพบวายังไมครอบคลุม อีกท้ังยังไมมีการจัดการระบบท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดน ในสวนงานดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ท่ีจุดผานแดนถาวร
บานปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  ดานการควบคุมเฝาระวังโรคขามแดนจากประเทศ
เพ่ือนบานยังไมมีไมมีมาตรการในการเฝาระวัง ตรวจ คัดกรอง ท่ีมีมาตรฐาน ตองการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณให อสม. เพ่ือคัดกรองท่ีจุดดังกลาว จะมีหนวยออกตรวจคัดกรองเฉพาะในชวงวันท่ีมีตลาดนัด
ในพ้ืนท่ี ดานการลงนามในบทบันทึกขอตกลงระหวางเมืองคูขนานชายแดน ไทย-ลาว ยังขาดการ
สนับสนุนเชิงนโยบาย อีกท้ังไมไดใชขอมูลท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี และไมไดนํามาวิเคราะหเพ่ือนํามาวางแผนใน
การจัดทําแผนปฏิบัติงาน  จากสถานการณดังกลาวนําไปสูการพัฒนารูปแบบการเฝาระวังโรคและภัย
สุขภาพขามแดน ดังนี้ 
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5.1 รูปแบบและกลไกการเฝาระวังควบคุมโรคระหวางประเทศ 
 ชายแดนไทย-ลาว ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจําปาสัก – แขวงสาละวัน และแขวง
สะหวันนะเขต สปป.ลาว ดังภาพท่ี 13 

  

  
ภาพท่ี 13  แผนท่ีชายแดนไทย-สปป.ลาว และแผนท่ีแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวันและแขวง    
              จําปาสัก 

การพัฒนาระบบและกลไกความรวมมือในการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน 
เมืองคูขนาน ไทย-ลาว ระหวาง จังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจําปาสัก – แขวงสาละวัน และแขวง
สะหวันนะเขต สปป.ลาว พบวา มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเริ่มดําเนินการใน ป พ.ศ.2551 
จังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจําปาสัก ไดรับสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากมูลนิธิคีนันดวย 
การจัดประชุมความรวมมือในการควบคุมโรคและเฝาระวังโรคติดตอระหวางประเทศไทย-ลาว จังหวัด
อุบลราชธานี  ตอมาใน พ.ศ. 2552 - 2555 ไดเขารวมโครงการความรวมมือในการเฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมโรคลุมน้ําโขง (Mekong Bain Disease Surveillance : MBDS)  มีการเริ่มเปนรูปธรรมท่ี
ชัดเจน มีการจัดทําบทบันทึกขอตกลงในประเด็นการควบคุม ปองกัน และเฝาระวังโรคติดตอขามแดน 
รวมท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และมีการประชุมความรวมมือทางดานวิชาการและการเฝาระวัง
โรคระหวางประเทศทุกป ใน พ.ศ. 2552 - 2553 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองยุทธศาสตรและ
แผน ภายใตบทบันทึกขอตกลงความรวมดานสาธารณสุขระหวางประเทศ ระดับทองถ่ินคือระหวาง
จังหวัดกับแขวง และอําเภอกับเมืองคูขนาน และใน พ.ศ. 2558 จนถึงปจจุบัน ไดรับงบประมาณ

แขวงสะหวันนะเขต 

แขวงสาละวัน แขวงจําปาสัก 
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สนับสนุนจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ดําเนินการภายใตโครงการ
สรางความตระหนักและเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและโรคอุบัติใหม ตามแนวชายแดน ไทย 
– สปป.ลาว – เมียนมา ภายใตโครงการดังกลาวไดมีการจัดทําบทลงนามความรวมมือดานสาธารณสุข 
ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน และแขวงสะหวันะเขต เปนครั้งแรกเม่ือ
วันท่ี 23 มิถุนายน 2558 และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2558 โดยเขตสุขภาพท่ี 10 ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
รวมถึงจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ แหงราชอาณาจักรไทย ไดมี
พรมแดนท้ังทางน้ํา และทางบกติดกับสามแขวงดังกลาวของ สปป.ลาว ซ่ึงท่ีผานมาไดมีการดําเนินงาน
สาธารณสุขระหวางประเทศ ในดานความรวมมือในการชวยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานดาน
ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง และจากกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.2548 (International Health 
Regulations: 2005) ขององคการอนามัยโลกไดกําหนดใหประเทศสมาชิกดําเนินการประเมินและ
พัฒนาหนวยงานสาธารณสุข และดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ (points of entry) ใหมี
สมรรถนะหลัก (core capacities) ในการเฝาระวัง และควบคุมโรค รวมท้ังการคัดกรองผูเดินทาง 
ยานพาหนะ และสินคา เขา-ออก ท่ีผานชองทางพรมแดนระหวางประเทศใหเปนไปตามกฎอนามัย
ระหวางประเทศ ซ่ึงรวมถึงระเบียบ และกฎหมายท่ีประเทศสมาชิกแตละประเทศกําหนดไว ท้ังนี้
เพ่ือใหการดําเนินงานความรวมมือในการดําเนินงานดานสาธารณสุขเปนไปอยางตอเนื่อง           
มีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรมสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีแทจริงโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ อีก
ท้ังเปนการสงเสริมความสัมพันธและมิตรภาพอันดีระหวางหนวยงาน บุคลากรท่ีเก่ียวของ และ
ประชาชนท้ังสองประเทศภายใตบทบันทึกความเขาใจ เรื่องความรวมมือดานสาธารณสุขระดับ
ทองถ่ิน ซ่ึงเปนการลงนามระหวางนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร – อุบลราชธานี –
อํานาจเจริญ แหงราชอาณาจักรไทย กับหัวหนาแผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต – สาละวัน 
และจําปาสัก แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงเปนการลงนามระดับเขต ดังนี้  
 1. การดําเนินงานตามมาตรฐานกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.2548 (International 
Health Regulations : IHR 2005) 
 2. การดําเนินงานเพ่ือคุมครองคุณภาพความปลอดภัยทางดานอาหาร ยา และเครื่องสําอาง 
 3. พัฒนาระบบ และการแลกเปลี่ยนขอมูลดานสาธารณสุข รวมท้ังระบบเฝาระวัง ปองกัน 
สอบสวนควบคุมโรคติดตอตามแนวชายแดน 
 4. พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล และการสงผูปวยระหวางประเทศรวมกัน 
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนเขาสูประชาคมอาเซียน 
และจากการดําเนินงานภายใตขอตกลงดังกลาว นําไปสูใน พ.ศ. 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ได
ดําเนินการวิจัยรวมระหวางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ภายใตโครงการการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว กรณีศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี – แขวง-สะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก ผูศึกษาและทีมวิจัยได
จัดเตรียมพ้ืนท่ีดําเนินการศึกษาวิจัย โดยไดมีการประชุมชี้แจงทีมงานท่ีเก่ียวของ มีการแตงตั้งทีมวิจัย
ท้ังในระดับจังหวัดและระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงท้ัง 6 พ้ืนท่ี คือ อําเภอเขมราฐ อําเภอนาตาล อําเภอโพธิ์ไทร 
อําเภอโขงเจียม อําเภอสิรินธร และอําเภอบุณฑริก ไดมีการเขาพบทานนายอําเภอ และทีมงานภาคี
เครือขายชี้แจงวัตถุประสงคโครงการวิจัยมีการจัดประชุมทํา SWOT วิเคราะหปญหาหาแนวทาง
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รวมกับผูบริหารและภาคีเครือขายปฏิบัติการในพ้ืนท่ีท้ังดานความม่ันคง ดานการปกครอง องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และกลุมอาสาสมัครภาคประชาสังคม ประกอบดวยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขระหวางประเทศ อสม.บัดดี้ อสต. โดยเนนการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย การรับฟงและรวมสนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการท่ีทางพ้ืนท่ีรองขอในการเฝาระวัง
โรคและภัยสุขภาพขามแดน ระหวางเมืองคูขนาน จนเกิดเปนนวัตกรรมระดับชุมชนในบางพ้ืนท่ี 
นําไปสูการบูรณาการเขากับงานประจํา รวมท้ังไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานในการเฝา
ระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดนในระดับพ้ืนท่ีจากองคการบริหารสวนตําบล  
  
 
     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14  การเชื่อมโยงระบบและกลไกความรวมมือของโครงการวิจัยรวมกับองคกรภาคีเครือขาย
ในระดับจังหวัดกับการดําเนินงานวิจัยในพ้ืนท่ีศึกษา 

  1.กรอบแนวคิดและนโยบายดานความรวมมือในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน 
เมืองคูขนานกับประเทศเพ่ือนบาน ดังนี้ 

1. มีมาตรการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศท่ีจังหวัดอุบลราชธานีได
รวมลงนามในระดับเขต เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2558 มีการประสานหารือแบบไมเปน
ทางการเรื่องการขอเขาพบในการดําเนินงานโครงการวิจัยระบบบริหารจัดการโรคและ
ภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว ระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกับแผนก
สาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก  

ผูบริหาร 
ระดับจังหวัด 

 

ภาคีเครือขายท่ี
เกี่ยวของ 

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม 

ดานความมั่นคง ดานปกครอง 

อปท

 

นโยบาย 

กระทรวงการ 

ตางประเทศ 

งบประมาณ 

การดําเนินงาน 

ความตอเน่ือง & ยั่งยืน ขยายผล 

สนับสนุนดานเทคนิค

วิชาการ 

ตอบโจทยพ้ืนท่ี 

สราง&ขยายเครือขาย 

M & E (หนุนเสริม) 

ถอดบทเรียน 

มหาวิทยาลยั 
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2. มีการประสานกับกงสุลใหญแขวงสะหวันนะเขต ในการเชื่อมประสานและเตรียมความ
ของทีมวิจัยท่ีตองออกเดินทางไปทํางานท่ีตางประเทศ ในการเขาพบและหารือดานงาน
งานสาธารณสุขชายแดน ในประเด็นการสรางและพัฒนาความรวมมือในการเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพขามแดนระหวางจังหวัด-แขวง และอําเภอกับเมืองคูขนาน  

3. มีการนําขอมูลท่ีไดมาสังเคราะหและจัดทํายกรางบทบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
ประเทศ ดานสาธารณสุขระดับทองถ่ิน ระหวางเมืองคูขนานของอําเภอนาตาลกับอําเภอ
โพธิ์ไทรกับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน ในวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2563 ในสวนของ
แขวงจําปาสัก ประกอบดวยอําเภอโขงเจียมกับเมืองชะนะสมบูน  อําเภอสิรินธรกับเมือง
โพนทอง และอําเภอบุณฑริกกับเมืองสุขุมา มีการประชุมและลงนามเม่ือวันท่ี 7 
มกราคมพ.ศ.2563 ซ่ึงไดรูปแบบการติดตอประสาน และความเชื่อมโยงในทํางาน
ระหวางประเทศโดยใชกลไกความรวมมือผานกระบวนการของกระทรวงการตางประเทศ      
ดังภาพท่ี 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพท่ี 15  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  
2. การดําเนินงาน 

1) มีการทบทวนแนวทางในการดําเนินงานท่ีผานมามีปญหาอุปสรรค ขอจํากัดใน
การดําเนินงานอยางไร วิเคราะหจุดขอดี - ขอดอย /จุดออน - จุดแข็ง ในการ
ดําเนินงานท่ีผานมา รวมท้ังภาวะคุกคามและโอกาสในการพัฒนารวมกันระดับ
พ้ืนท่ีเมืองคูขนาน จังหวัด-แขวง ท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี สามารถนํามา
จัดทําแนวทางการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี 

ศาลากลางจังหวัด 
สกญ.แขวง 

สะหวันนะ
เขต 

แขวงสะหวันนะเขต 
เมืองสองคอน -
อําเภอเขมราฐ 

แขวงสาละวัน 
เมืองละครเพ็ง 

-อําเภอนาตาล 

แขวงจําปาสัก 
เมืองชะนะสมบูน 

-อําเภอโขงเจียม 
 

เมืองโพนทอง -
อําเภอสริินธร 

เมืองสุขุมา – 
อําเภอบุณฑริก 
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2) ในการรวมกันพิจารณาหารางแนวทางในการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ/ทิศทาง ใน
การดําเนินงานระบบการบริหารจัดการรวมกัน ระดับพ้ืนท่ีชายแดนเมืองคูขนาน 
จังหวัด – แขวง ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงของท้ังสองพ้ืนท่ี ซ่ึง
รวมท้ังในระดับชุมชนเมืองคูขนาน 

3) มีความเชื่อมโยงกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี สองฝงเมือง
คูขนาน ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมในชุมชน ท้ังฝายความม่ันคง (ตํารวจ
ตรวจคนเขาเมือง, ตํารวจตระเวนชายแดน, ทหาร, ตํารวจภูธร) ฝายปกครอง 
(นายอําเภอ, อส. อพปร., ชรบ.) ,ฝายสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

4) มีการทบทวน ปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดนแบบ
มีสวนรวมของชายแดนเมืองคูขนาน ท่ีไดปฏิบัติมา ปรับปรุง และ/หรือจัดทําให
เปนปจจุบัน ใหเทาทันตอเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรม ระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด – แขวง อําเภอ - เมือง ตําบล – บาน  
หมูบาน – บาน นําไปจัดทํารางคูมือ/ระบบการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพ
ขามแดนแบบมีสวนรวมของชายแดนเมืองคูขนาน ท่ีมีแผนงาน/โครงการรองรับ
ในระดับพ้ืนท่ี ในการแกไขปญหาระหวางประเทศรวมกันของเมืองคูขนาน 

5) การประสานงาน มีการประสานท้ังแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ  ในสวน
ระหวางประเทศ มีการประสานผานทางระบบงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานจังหวัด 
ผานไปยังสํานักงานกงสุลใหญแขวงสะหวันนะเขต เพ่ือการประสานตอไปยัง
หนวยงานในพ้ืนท่ีเปาหมายเมืองคูขนาน ในสวนภายในระดับจังหวัดมีการ
ประสานภาคีเครือขายทุกภาคสวนเขารวมในการขับเคลื่อนระบบงานการบริหาร
จัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน โดยผานจากผูวาราชการจังหวัด และ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ถึงนายอําเภอแตละพ้ืนท่ี และภาคีเครือขายทุก
ภาคสวน 

5.1.1 ขอคนพบของการดําเนินงาน 

1. แขวงสะหวันนะเขต 
ขอคนพบ สิ่งท่ีตองการพัฒนาความรวมมือ 

-ระดับแขวง เขาพบทานทาน ดร.แสงดาว สีดาไล รองหัวหนาแผนกสาธารณสุขแขวงสะหวัน
นะเขต มีมติ เห็นชอบดวยอยางยิ่งกับกรอบแนวคิดแนวคิด รูปแบบ และผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน
หลังสิ้นสุดการวิจัย โดยทางแผนกสาธารณสุขแขวงจะดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งทีมวิจัย/ผูประสานงานระดับแขวงและระดับเมือง สงให
สวนกลาง 

2. แตงตั้ง Focal point ระดับแขวง ระดับเมือง 
3. การจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณรอ ethic จากกระทรวงสาธารณสุขลาว แจงพ้ืนท่ี 

จะไดดําเนินการตอเนื่อง 
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4. สิ่งท่ีทางแขวงตองการ การวิเคราะหสถานการณ การวิเคราะหบริบท การเอา
ขอมูลมาออกแบบรวมกันกับระดับพ้ืนท่ี ในรูปแบบเมือง/แขวงคูขนาน 

5.ทางแขวงเห็นดวยในการพัฒนาจุดคัดกรองท่ีดานประเพณี รวมท้ังเรื่อง "สุขศาลา
เมืองคูขนาน" "รพ.อําเภอเมืองคูขนาน" 

6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมกัน เชนการสรางนักวิจัยระดับพ้ืนท่ีท้ังสองฝง 
(ทางสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10/ กลุมงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี) 

7. Information sharing ระดับจังหวัด-แขวง 
8. การรวมพัฒนาคูมือ/แนวทาง การดําเนินงานเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ

ชายแดน 
- ระดับเมือง/อําเภอ 

1. Information sharing ระดับเมืองคูขนาน 
2. MOD, MOA เมืองคูขนาน 
3. สุขศาลาเมืองคูขนาน เขมราฐ - เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
4. SOP การคัดกรองท่ีดานประเพณีอําเภอเขมราฐ-เมืองสองคอน 

 
 

ภาพท่ี 16  การประชุมเพ่ือรวมพัฒนาแนวทางการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพกับแขวงสะหวันนะเขต 
 

2. แขวงสาละวัน 
แผนกสาธารณสุขแขวงสาละวัน สปป.ลาว ตอนรับโดย ดร.อาคม ล่ําวิจิตร รองหัวหนาแผนก

สาธารณสุขแขวงสาละวัน พรอมทีมงานและทีมงาน หัวหนาแผนกทุกแผนกจากแขวง, รอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแขวงสาละวัน หัวหนาหองวาการเมือง/ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมือง
ละคอนเพ็ง 
 ขอคนพบ สิ่งท่ีตองการพัฒนาความรวมมือ ไดแก  

-การทบทวน MOU ท่ีเคยมีการดําเนินงานตั้งแตป 2558 
-การพัฒนาระบบสงตอ รวมถึงขอมูลการติดตามผลการรักษา  
-การสรางระบบเฝาระวังโรคและการแลกเปลี่ยนขอมูลท้ัง 2 ฝง  
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-การเตรียมความพรอมในการพัฒนาดานถาวร (ดานตาพาน แขวงสาละวัน) เพ่ือพัฒนา
ยกระดับเปนดานสากล เม่ือมีการสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงท่ี 6 เสร็จ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ี
คาดวาจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

-การจัดประชุมความรวมมือ ท้ัง 2 ฝงเมืองคูขนาน โดยมีการหมุมเวียนกันเปนเจาภาพ และ
การจัดทําแผนดําเนินงานรวมกัน 

-การสรางความเขมแข็ง ระดับ อสม.และระดับบาน 
-การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในดานตางๆ เชน ระบาดวิทยา การเฝาระวังและตอบโตภาวะ

ฉุกเฉิน การรับมือกับภัยพิบัติในทุกรูปแบบ 
-การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคติดตอและขยายไปสูปญหาสุขภาพ อ่ืนๆ เชน งานอนามัย

แมและเด็ก 
สิ่งท่ีตองดําเนินการเรงดวน... 
1. การยกราง MOA การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพชายแดนท่ีดานถาวร 2 ฝง 
2. การจัดทํา SOP ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เมืองคูขนาน 
3. การพัฒนา รพ.สต.กับสุขศาลาเมืองคูขนาน (อ.นาตาล/อ.โพธิ์ไทร) 
4. การ identify ผูมารับบริการชาวลาวโดย finger print ท่ีรพ.โพธิ์ไทร (สนใจจะทํา) 
 

 
ภาพท่ี 17  การประชุมเพ่ือรวมพัฒนาแนวทางการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพกับแขวงสาละวัน 
 

3.แขวงจําปาสัก  
      3.1 ทีมงานวิจัยจากพ้ืนท่ีอําเภอบุณฑริก อําเภอสิรินธร และอําเภอโขงเจียม เขาชี้แจง
โครงการท่ี แผนกสาธารณสุขแขวงจําปาสัก สปป.ลาว และลงชี้แจงโครงการ ในพ้ืนท่ีเมืองสุขุมา แขวง
จําปาสัก สปป.ลาว 

 ขอคนพบ สิ่งท่ีตองการพัฒนาความรวมมือ ไดแก 
ท่ีไดจากพ้ืนท่ีวิจัยเมืองคูขนานคือเมืองสุขุมา กับอําเภอบุณฑริก สิ่งท่ีตองการพัฒนา
ความรวมมือ ไดแก  
1. ทบทวนปรับรางขอปฏิบัติท่ีผานมาใหการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันมีประสิทธิผล
มากข้ึน 



113 
 

2. พัฒนาขีดความสามารถดาน EMS รวมกันและ Up level ดาน Tele Med 
Conference  (รองผูอํานวยการโรงพยาบาลแขวงจําปาสัก เสนอประเด็นขอความ
รวมมือพัฒนาระบบงาน EMS) 
3. เพ่ิมเติมขอมูลโรคท่ีตองเฝาระวังเพ่ิมระหวางเมืองท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ี ไดแก 
Melioidosis, Disaster (Flooding, Breakage Dam) 
4.พัฒนาระบบการ Identify person ชาวตางชาติท่ีมารับบริการท่ี รพ.บุณฑริก 
5.ทบทวนและการพัฒนา SOP ผูปวยมีการพิสูจนตัวตนเม่ือเขารับบริการ มีขอมูลประวัติ
ท่ีชัดเจน สําหรับเปนขอมูลเฝาระวัง 
6. Information Sharing ระหวางสุขศาลาบานเหียงกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองแสง, โรงพยาบาลบุณฑริกกับโรงพยาบาลเมืองสุขุมา ท่ีเปนเมืองคูขนาน เม่ือ
ไดรับแจงขาวชี้เปาหมายพ้ืนท่ีลงดําเนินการสอบสวบควบคุมโรค  
7. Focal Point รับผิดชอบจัดเก็บและรวบรวมขอมูล รวมกันออกแบบฟอรมการ
รายงานระหวางเมืองคูขนานกัน 2 ฝงในการแลกเปลี่ยนกัน ไดแก Primary Care unit 
และ Secondary Care Unit   
8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคติดตอและขยายไปสูปญหาสุขภาพอ่ืนๆ เชน งาน
อนามัยแมและเด็ก 

 

ภาพท่ี 18  การประชุมเพ่ือรวมพัฒนาแนวทางการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพกับแขวงจําปาสัก 
     3.2 ทีมงานจากโรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลโขงเจียม ลงพ้ืนท่ีรวมชี้แจงและหารือการ
ทํางานวิจัยรวมกันระหวางเมืองคูขนาน อําเภอสิรินธร-เมืองโพนทอง และอําเภอโขงเจียม-เมืองชนะ
สมบูน แขวงจําปาสัก  

ขอคนพบ 
เมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก  สปป.ลาว 
1. มีการชี้แจงโครงการ/หารือ คนหาปญหาและชองวางในการดําเนินงานดานการควบคุมโรค

และภัยสุขภาพท่ีผานมา 
2. สภาพปญหาท่ีพบ เมืองโพนทอง 

       2.1 การระบาดของโรคไขเลือดออกยังมีสูง 
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      2.2 การคัดกรองโรคท่ีดานยังไมครอบคลุม ทางฝงลาวมีเจาหนาท่ีควบคุมโรคแตไมเคยมี
การประสานหรือแลกเปลี่ยนขอมูลกับดานควบคุมโรคดานพรมแดนชองเม็ก 

    2.3 สุขศาลาฝงลาวไมรูจักหรือคุนเคยกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชองเม็ก มี
ผูปวยชาวลาวขามไปใชบริการจํานวนมากหลากหลายระบบ แตไมมีขอมูลยอนกลับ 

    2.4 เจาหนาท่ีดานระบาดวิทยา ยังขาดองคความรูทางดานระบาด การจัดการขอมูล 
    2.5 ผูปวยชาวลาวไปรับบริการฝงไทยใชชื่อซํ้า 
    2.6 ปญหาเรื่อง IT ท่ีโรงพยาบาลเมืองโพนทอง 
    2.7 ดานสาธารณสุขของเมืองคูขนาน การประชุมพูดคุยกันนอยมาก 
    2.8 ไมมี MOU/MOD/MOA ระดับพ้ืนท่ีอยากใหมีจะไดเอ้ือตอการทํางาน 
    2.9 ไมมี information sharing  
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมี information sharing ระดับสุขาศาลากับรพ.สต. และรพ.เมืองกับรพ.ชุมชน 
2. ใหมีการแลกเปลี่ยน/จัดทําเนียบ focal point จนท.ท่ีรับผิดชอบ การติดตอสื่อสาร

แลกเปลี่ยนขอมูลทาง mail, messenger, e-mail, by call. 
3. การพัฒนาระบบ IT เชื่อมกับงานระบาด 
4. การบริหารจัดการเรื่องดานฝงวังเตา 
5. Joint meeting 4 ครั้ง/ป ถามีเรื่องเรงดวนดานสาธารณสุขสามารถดําเนินการไดทุกเดือน 
6. มีการประชุมถอดบทเรียนทุกป 

 
ภาพท่ี 19  การประชุมเพ่ือรวมพัฒนาแนวทางการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพกับแขวงจําปาสัก (ตอ) 

 
เมืองชะนะสมบูน แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 
ขอคนพบ  
1. เคยมีความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางรพ.เมืองชะนะสมบูนกับโรงพยาบาลโขงเจียม 

เม่ือป 1998  
2. ดานการควบคุม จากนั้นไมมีความรวมในทุกดาน 
3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลเมืองชะนะสมบูน เห็นชอบใหมีการพัฒนาระบบ และใหมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานระบาดวิทยาและโรคอ่ืนๆ และขอมูลดานอนามัยแมและเด็ก 
4. ผูปวยจากเมืองชะนะสมบูน แขวงจําปาสัก เดินทางขามมาทางเรือเขารับบริการตรวจ

รักษาโรคท่ีโรงพยาบาลโขงเจียม มีการเปลี่ยนชื่อบอย ทําใหยากลําบากตอการติดตามดูแลตอเนื่อง 
5. ไมมีการคัดกรองท่ีจุดผานแดนท้ังสองฝง (สุขศาลาบานใหมสิงหสัมพัน กับ PCU บานดาน) 
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ขอเสนอแนะจากการประชุม 
1. เสนอใหโรงพยาบาลโขงเจียม มีระบบการ identify ตัวตนผูมารับบริการ 
2. เสนอใหเจาเมืองชะนะสมบูน ออกหนังสือสั่งการไปยังนายบานใหแจงลูกบานนําบัตร

ประจําตัวหรือสัมมะโนประชากร มาดวยทุกครั้งท่ีขามมารับบริการท่ีสถานบริการสาธารณสุขฝง
ประเทศไทยใหแจงท่ีหองบัตรทุกครั้งท่ีไปรับบริการท่ีโรงพยาบาล (หัวหนาหองการสาธารณสุขเมือง
ชนะสมบูน)  

3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม เสนอใหมีการทํา finger printing ท่ีหองบัตร 
ชาวตางชาติทุกรายตองผานระบบ Identify person 

4. การสงตอผูปวย ATM (AIDS, TB, Malaria) จากโรงพยาบาลโขงเจียม กลับมารับการ
รักษาตอเนื่องท่ีโรงพยาบาลเมืองชะนะสมบูน แขวงจําปาสัก 

5. Information Sharing , การจัดทําเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
6. จัดทํา SOP ระบบสงตอผูปวย ระหวางสุขศาลาเมืองคูขนาน, โรงพยาบาลเมืองชะนะ

สมบูนกับโรงพยาบาลโขงเจียม 
7. ทําเนียบ Focal Point 
8. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานระบาดวิทยา การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
9. Joint meeting ทุกเดือน ทุกสามเดือน 
 

5.1.2 ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนนิงาน                                                                                                         
  6.1 สัมพันธภาพในการดําเนินงานระหวางประเทศ บนฐานราก “การใชงานสาธารณสุข 

นําการทูต”ความเคารพ เชื่อม่ัน และจริงใจ และใสใจตอการทํางาน 
  6.2 การมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวมท้ังประชาชนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียใน 

การดําเนินงานเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน ท่ีมีความมุงม่ันในการรวมสรางชุมชนตนเองให
เขมแข็ง และพ่ึงพาตนเองได เกิดธรรมนูญสุขภาพโดยชุมชนลุกข้ึนมาจัดการแกไขปญหาในการเฝา
ระวังโรคและภัยสุขภาพในชุมชน 

  6.3 ความสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง 

  5.1.3 ความย่ังยืน 
 ปจจัยท่ีสงตอความยั่งยืนในพ้ืนท่ี ประกอบดวย 

1) การมีสวนรวมของชุมชน ในการกําหนดมาตรการท่ีเปน new normal 
2) ภาวะผูนําในการเปนตนแบบในการมีสวนรวม ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายใน

ระดับทองถ่ิน ผลักดันไปสูการจัดสรรงบประมาณใหพ้ืนท่ีดําเนินการเกิด
โครงการและกิจกรรมในการแกปญหาไดตรงกับความตองการองชุมชน 

3) ความเขมแข็งของภาคีเครือขายทุกภาคสวน ท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม 

4) การนําไปสูการจัดทําบทบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ ดาน
สาธารณสุข ของเมืองคูขนาน และนําใชในการติดตอประสานงาน การ
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แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการ อยาง
ตอเนื่อง 

5) เกิดการขับเคลื่อนระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดนระดับจังหวัด-
แขวง และอําเภอกับเมืองคูขนาน 
 

5.1.4 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

จุดแข็ง 
 1) จุดแข็งท่ี 1 คือ การมีบทบันทึกความเขาใจ เรื่องความรวมมือดานสาธารณสุขระดับ
ทองถ่ินระหวางนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร – อุบลราชธานี – อํานาจเจริญ แหง
ราชอาณาจักรไทย กับหัวหนาแผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ลงนามเม่ือ วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ.2558  มี
การนําไปสูการจัดทํายุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพ่ือนบาน ชวย
ในการขับเคลื่อนงานเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน และนําสูการทําบทบันทึก 
ความตกลง ความรวมมือ ดานสาธารณสุขระดับทองถ่ิน ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับแชวงสาละ
วัน และแขวงจําปาสัก สปป.ลาว จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้  
 1) ระหวางอําเภอนาตาล กับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว 
 2) ระหวางอําเภอโพธิ์ไทร กับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว 

3) ระหวางอําเภอโขงเจียม กับเมืองชะนะสมบูน แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 
4) ระหวางอําเภอสิรินธร กับเมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 
5) ระหวางอําเภอบุณฑริก กับเมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

การดําเนินงานอยางตอเนื่องภายใตบทบันทึกดังกลาว ในประเด็นการเฝาระวัง  
ปองกัน และควบคุมโรคขามแดน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางเมืองคูขนาน การสนับสนุน
ทางดานเทคนิควิชาการ และนําสูการพัฒนาโครงการสงยาผูปวยโรคเรื้อรัง ระหวางจังหวัด
อุบลราชธานี กับแขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปอ 

2) จุดแข็งท่ีสอง สัมพันธภาพ มิตรภาพ ความเคารพ และการใหเกียรติตอกันในทุกกรณี บน
ความสมํ่าเสมอท่ีตอเนื่องและยั่งยืน ระหวางคนทํางานดานสาธารณสุขชายแดนกับผูบริหารระดับสูง
ของแผนกสาธารณสุขแขวงและโรงพยาบาลแขวงจําปาสัก แขวงสาละวัน และแขวงสะหวันนะเขต 
-จุดแข็งท่ีสาม การทํางานในรูปภาคีเครือขาย และความเชื่อมโยง ระหวางจังหวัด – สถานกงสุลใหญ
แขวงสะหวันนะเขต – สามแขวงพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย 

3) จุดแข็งท่ีสาม ผูบริหารระดับสูงของจังหวัดใหความสําคัญ งานดานการตางประเทศ โดย
การจัดตั้งศูนย/งานความรวมมือระหวางประเทศ ดานสาธารณสุข 

4) จุดแข็งท่ีสี่ มีการบูรณาการกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ท้ังภายในและตางประเทศ 
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จุดออน  
          จุดออน ในสวนของชองทางธรรมชาติ ยังมีการลักลอบขามแดน และเขาเมืองแบบผิด
กฎหมาย รวมท้ังอัตรากําลังของบุคลากรดานสาธารณสุข รวมท้ังวัสดุ อุปกรณท่ีตองใชในการเฝาระวัง 
และคัดกรองโรคเบื้องตน ในกลุมคนขามแดนในพ้ืนท่ีหมูบานตามแนวชายแดน ยังมีไมเพียงพอและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
โอกาส                                                                                                                       
           โอกาส คือการมีสวนรวมของชุมชน ท่ียอมรับในสภาพปญหาท่ีคนพบ และมีการจัดเวที
ชุมชนเพ่ือหาหนทางแกไขรวมกันกับประชาชนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตามแนวชายแดน รวมท้ังการเขา
มามีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 
อุปสรรค 

           อุปสรรค คือ การเขาถึงขอมูลระหวางประเทศ ของประเทศเพ่ือนบานในบางประเด็น ในบาง
แขวงตองรอสวนกลางอนุญาต ในสวนการเตรียมความพรอมของการเคลื่อนยายแรงงานจากประเทศ
เพ่ือนบาน ระบบการเฝาระวัง การตรวจคัดกรอง การปองกัน และการควบคุมโรค ในพ้ืนท่ีจุดผอน
ปรนทางการคา และชองทางธรรมชาติ ยังตองการการสนับสนุนท้ังบุคลากร วัสดุอุปกรณท่ีใชในการ
คัดกรองเบื้องตน รวมท้ังระบบสงตอกรณีฉุกเฉินของโรคติดตอท่ีชองทางดังกลาว ซ่ึงในสวนของงาน
ความรวมมือระหวางประเทศ เปนเรื่องละเอียดออน ท่ีตองรับทราบและรูถึงนโยบายดานงาน
สาธารณสุขของประเทศเพ่ือนบาน 

5.1.5 งบประมาณ 
 งบประมาณเปนปจจัยสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานเฝาระวังโรค และภัยสุขภาพ
ขามแดนกับประเทศเพ่ือนบานในรูปแบบเมืองคูขนาน การจัดสรรงบประมาณ เมืองชายแดน เมือง
ทองเท่ียว เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมความตอเนื่อง และการขยายผลในการเฝาระวังโรค
ติดตามแนวชายแดนเปนสิ่งท่ีสําคัญ และจําเปนในรูปแบบการบูรณาการงานจากระดับจังหวัดสูอําเภอ 
ตําบล และชุมชนท่ีเปนพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ยังตองการการสนับสนุนงบประมาณท่ีตอเนื่อง 

5.5.6 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 ในสวนหนวยงานท่ีเก่ียวของ มี 2 สวน คือ ในประเทศ และระหวางประเทศ 

1) สวนระหวางประเทศ ประกอบดวย งานวิเทศสัมพันธ สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี  
สํานักกงสุลใหญแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว แผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน 
และแขวงจําปาสัก แผนกพัวพันตางประเทศแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก 
โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก  หัวหนาหองวาการสาธารณสุข
เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต หัวหนาหองวาการเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน หัวหนาหองวา
การเมืองชะนะสมบูน เมืองโพนทอง และเมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก 

2) สวนประเทศ ประกอบดวย ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอท้ัง 6 อําเภอ ฝายความ 
ม่ันคง ประกอบดวย ทหารจากกองกําลังสุรนารี ตํารวจตรวจคนเขาเมือง ตํารวจตระเวนชายแดน 

ตํารวจภูธร ตํารวจน้ํา หนวยปฏิบัติการตามลําน้ําโขง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดาน

ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ดานพรมแดนชองเม็ก โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน อาสาสมัคร
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สาธารณสุข อาสาสมัครสุขภาพระหวางประเทศ อสม.บัดดี้ อสต. จิตอาสาเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ

ขามแดน 

5.1.7 ขอเสนอแนะ 
 1. ดานการติดตอประสานงานระหวางประเทศควรมีทําเนียบผูประสานงานหลักเมืองคูขนาน 
พ้ืนท่ีศึกษาวิจัย ชองทางการติดตอประสานงาน 
 2. จัดใหมีศูนยประสานงานความรวมมือระหวางประเทศ ระดับอําเภอ และตําบล 
 3. ใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน เมืองคูขนาน ระหวางโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กับองคการบริหารสวนตําบล 
และ/หรือบรรจุเขาไปในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
ตําบล 
 4. จัดทําแผน และใหมีการสนับสนุน คน เงิน และวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานการเฝาระวัง 
การตรวจคัดกรองเบื้องตน ท่ีจุดผอนปรนทางการคา ชองทางธรรมชาติท่ีมีการเปดเปนดานประเพณี 
หรือการเปดใหขามตามวันเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหเกิดการคัดกรองตามแนวทางท่ีกําหนด 
 5. มีระบบการหนุนเสริมทางดานเทคนิควิชาการใหกับพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 
 

5.2 รูปแบบและกลไกความรวมมือในการโรคติดตอขามแดน ท่ีจุดผานแดนถาวร จุดผอน
ปรนทางการคา และชองทางธรรมชาติ 

5.2.1 แนวคิดและนโยบาย 
 1) มีมาตรการในการบริหารจัดการโรคติดตอขามแดน ท่ีจุดผานแดนถาวร 

2 จุด (อ.สิรินธรกับ อําเภอนาตาล) จุดผอนปรนทางการคาจํานวน 5 แหง (อําเภอเขมราฐ 
อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอโขงเจียม และอําเภอบุณฑริก) และชองทางธรรมชาติ 76 แหง ภายใต
การบริหารจัดการของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด                                                     

           2) มีการดําเนินการภายใตบทบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ 
ดานสาธารณสุขเมืองคูขนานในการเฝาระวังโรคติดตอขามแดน 

                 3)  มีชองทางการติดตอสื่อสาร และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
ประเทศ อยาตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ ผานทางระบบ line, messenger, e-mail  

                4)  มีระบบการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ระหวางเมืองคูขนาน 
                       5)  ควรมีการจัดทําคูมือ/แนวทางการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพ

ขามแดนแบบมีสวนรวมของชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน รวมท้ังแผนงาน/โครงการท่ีไดจาก

การประชุมนําไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี และนําขอจํากัด ปญหาอุปสรรคท่ีไดจากการปฏิบัติ มา

ประชุมหารือหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข และนําไปปฏิบัติแบบมีสวนรวมของชุมชน

ชายแดน เมืองคูขนาน รวมท้ังแผนงาน/โครงการท่ีไดจากการประชุมนําไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี 

และนําขอจํากัด ปญหาอุปสรรคท่ีไดจากการปฏิบัติ มาประชุมหารือหาแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไข และนําไปปฏิบัติ 
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  ระบบการเฝาระวังทางระบาดวิทยาระหวางจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงจําปา

สัก สปป.ลาว 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 20  ระบบการเฝาระวังทางระบาดวิทยาระหวางจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวง

จําปาสัก สปป.ลาว 

1) รูปแบบและกลไกความรวมมือในควบคุมปองกันโรคติดตอขามแดน ท่ีจุดผานแดนถาวร ดาน 
พรมแดนชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  

ข้ันตอนการติดตอสื่อสารในสวนข้ันตอนการสื่อสาร ตามขอกําหนดของกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ (IHR 2005) หรือตามท่ีองคการอนามัยโลก แนะนําตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
ประกาศ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ดานพรมแดน
ชองเม็ก  อําเภอสิรินธร มีการตรวจสอบขอมูล รายงาน
ผูปวยสงสัย/ยืนยัน  ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทั้งใน
ประเทศไทยและฝง สปป.ลาว 

- ผูปวยสญัชาติลาว 

- ผูปวยสญัชาติไทย 
 

รพ.จําปาสัก/ สถานีอนามัยในพ้ืนท่ีแขวงจําปาสัก 

รายงานผูปวยสงสัย/ยืนยัน  
- ผูปวยสญัชาติลาว 

- ผูปวยสญัชาติไทย 
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ผังข้ันตอนการติดตอส่ือสาร รายละเอียดข้ันตอนการติดตอส่ือสาร 

 วิธีการท่ี 1 
        ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศชองเม็ก.... 
ติดตอสื่อสารถึงชองทางเขาออกประเทศ ดานสากลวังเตา สปป.ลาว
(Destination Port )โดยใชInternet: Emai – โทรศัพทมือถือ
(สวนตัว – เครือขาย สปป.ลาว หรือเครือขายราชอาณาจักรไทย)   

 
วิธีการท่ี  2 
1. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศชองเม็ก........... 
 แจงมาตรการ/ขาวสาร ใหกลุมปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข (PHER) ของ สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรค (สคร.10 อบ) ตนสังกัด ทราบทางโทรศัพท/โทรสาร 
2. กลุมปฏิบัติการควบคมุโรคและตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดาน
สาธารณสุข (PHER) แจงมาตรการ/ขาวสารใหสาํนักงานปองกัน
ควบคุมโรค (สคร.) ตนสังกัด ทราบ  
3. สํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) ตนสังกัด แจงมาตรการ/
ขาวสารให สํานักโรคติดตอท่ัวไป ทราบ  
4. สํานักโรคติดตอท่ัวไปแจงมาตรการ/ขาวสารให IHR 2005 
National Focal Point สวนกลางประจําประเทศไทย        
5. IHR2005 NFP สวนกลางประจาํประเทศไทยแจงมาตรการ/
ขาวสาร ให NFP ของ สปป.ลาว ทราบ 
6. IHR2005 NFP ของประเทศปลายทางแจงมาตรการ/ขาวสาร ให
ชองทางเขาออก สปป.ลาว ทราบ 

 

 

 

 

วิธีการท่ี 3  
1. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศชองเม็ก.......... แจง
มาตรการ/ขาวสารใหชองทางเขาออกประเทศชองเม็ก.. ทราบทาง
โทรศัพท 
2. ชองทางเขาออกประเทศชองเม็ก....... แจงมาตรการ/ขาวสาร ไป
ยังชองทาง สปป.ลาว ทราบ 
3. ชองทางประเทศถัดไปแจงมาตรการ/ขาวสาร ใหสาธารณสุข
แขวงจําปาสัก/ดานสากลวังเตา สปป.ลาว ทราบ 

ภาพท่ี 21  ข้ันตอนการติดตอสื่อสารในสวนข้ันตอนการสื่อสาร  

ปญหาท่ีพบท่ีดานสากลชองเม็ก–วังเตา ในการควบคุมเฝาระวัง โรคและภัยสุขภาพขามแดน
ของเมืองคูขนาน ดังนี้ 

1. กําลังคนในการทํางานท้ัง การคัดกรอง เฝาระวัง ควบคุม และปองกันโรค ตามมาตรฐาน  

ดานควบคุมโรคฯ (พรมแดนชองเม็ก) 

ดานสากลวังเตา/สาธารณสุขแขวงจําปาสัก 

ดานควบคุมโรคฯ (พรมแดนชองเมก็) 

กลุม PHER (สคร.10 อบ.) 

สํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.10 )

 

สํานักโรคติดตอท่ัวไป 

สํานักระบาดวิทยา (IHR2005 NFP) 

IHR NFP ของประเทศปลายทาง/ดาน
สากลวังเตา/สาธารณสุขแขวงจําปาสัก 

 
ดานควบคุมโรคฯ (พรมแดนชองเม็ก) 

ผูบริหารชองทาง/ประธานชองทาง 
(ประเทศไทย) 

ผูบริหารชองทาง/ประธานชองทาง (ดานสากลวังเตา) 

ดานสากลวังเตา/สาธารณสุขแขวงจําปาสัก 
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IHR2005 ไมเพียงพอกับการเขา ออก พรมแดน ท่ีดานควบคุมโรคระหวางประเทศชองเม็ก 
และดานสากลวังเตา 
2. ไมมีจุดคัดกรองแยกโรค กรณีท่ีเปนโรคติดตอรายแรง เชนวัณโรคระยะแพรเชื้อ XDR- 
TB,COVID19                                                                                         3.  
การสงตอผูปวยนอกเวลา การคัดกรอง โรคทุกระบบ และทุกกลุมโรคไมสามารถ   
ดําเนินการไดครอบคลุม รอยละ 100                                                                                                 
4.  ระบบการแลกเปลี่ยน และสงตอขอมูลขาวสารระหวางประเทศ เก่ียวกับการเฝาระวังโรค
การคัดกรองโรค ตามแนวชายแดน ยังไมมีระบบท่ีชัดเจน                                         
5.  งบประมาณในการพัฒนาคน สถานท่ี และอุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน ไมเพียงพอ    
6. ขวัญกําลังใจคนทํางานดาน 

     ปญหาดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอชายแดนท่ีดานสากลวังเตา 
ดังนี้ 

 1. การจัดตั้งดานควบคุมโรคท่ีดานสากลวังเตา พ่ึงมีเจาหนาท่ีมาประจําการ เวลา  
ปฏิบัติงาน เวลา 06.00 - 20.00 น. ปฏิบัติงานจริง เวลา 08.00 – 17.00 น. ไมมีเวรนอก
เวลา เจาหนาท่ีท่ีดูแลนอกเวลาจะเปนตํารวจตรวจคนเขาเมืองดานสากลวังเตา 

 2. ไมมีจุดปฏิบัติงานถาวร ปฏิบัติงานรวมกับจุดคัดกรองของตํารวจตรวจคนเขาเมืองวังเตา 
 3. ไมมีอุปกรณเครื่องมือในการตรวจคัดกรอง 
 4. เจาหนาท่ีประจําดาน ขาดทักษะและประสบการณในการทํางานดาน 
 5. ไมมีเครื่องมือท่ีใชบันทึกในการตรวจคัดกรองท่ีดานสากล 

จากคํากลาว ของเจาหนาท่ีประจําดานควบคุมโรควังเตา “นองพ่ึงมารับผิดชอบงานใหม  
สถานท่ีทํางาน อุปกรณเครื่องมือท่ีชวยในการตรวจคัดกรองกะยังบมีครบ คงตองอาศัยขอมูลจากทาง

ไทยชวยชี้นําการทํางานดาน สวนการเขาเวรยามกะซิอยูแตตอนเชาฮอดแลง สวนยามกลางคืนนองบ

ไดอยูยามเปนทาง ตม.เพ่ินชวยเบ่ิงแยงแทน” ซ่ึงจากคํากลาวดังกลาว จุดท่ีตองทํางานหนักในการคัด

กรองผูปวยก็ยังคงเปนท่ีดานควบคุมโรค ฯ ท่ีชองเม็ก อยางไรก็ตามการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การ

ชวยเหลือและพัฒนาในบทบาทพ่ีเลี้ยง 

2) รูปแบบและกลไกความรวมมือในควบคุมปองกันโรคติดตอขามแดน จุดผานแดนถาวร บาน
ปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี   

ขอมูลชองผานแดนถาวรปากแซง อําเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงเปนดานคูขนาน
กับดานสากลบานปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว ท่ีดานถาวรดังกลาวมีตัว
อาคารซ่ึงจัดสรางโดยงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด และไดมอบหมายพ้ืนท่ีใหตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองเขมราฐ เปนผูดูแล ซ่ึงประเทศไทย เปนประเทศภาคีสมาชิกองคการอนามัยโลก ซ่ึง
ไดใหสัตยาบัน วาจะปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 ตั้งแต 15 มิถุนายน 2550 โดย
ชองทางเขาออกประเทศ พรมแดนอําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงอําเภอนาตาลเปน 1 ใน 9 
ของอําเภอชายแดนท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบานคือแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมืองชายแดน เมืองทองเท่ียว อยูภายใตยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน 
และมีจุดผานแดนถาวร ถือเปนพรมแดนทางน้ําท่ีมีลําน้ําโขงขวางก้ันพรมแดนไทย-ลาว ท่ีมี
ความสําคัญ โดยมีปริมาณคนผานเขาออก จากลาวมาไทยเฉลี่ย 60 – 80 ตอวัน และจากฝงประเทศ
ไทยขามไป สปป.ลาว เฉลี่ย 50 คนตอวัน  และจะมีแผนจัดสรางสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแหงท่ี  6 
นาตาล – ละครเพ็ง เปนชองทางเขาออกประเทศ และตองมีการจัดตั้งดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศ เพ่ือจะไดมีการพัฒนาใหไดมาตรฐานสากล (กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548: กฎ
อนามัยฯ) ตามมาตรา 21 (1) และทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดดําเนินการเสนอ
ตามกระบวนการเพ่ือใหมีการจัดตั้งดานควบคุมโรคระหวางประเทศประจําดานสากลบานปากแซง
อําเภอนาตาล ข้ึน ซ่ึงอยูในระหวางข้ันตอนการดําเนินการ และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังดาน
โครงสราง คน เงิน และวัสดุ ครุภัณฑการจัดตั้งดาน และใหมีการพัฒนาการเตรียมความพรอมอยาง
จริงจัง ใหมีการดําเนินงานปองกันการแพรระบาดของโรคและภัยสุขภาพไมใหเขาสูราชอาณาจักรไทย  
ตามเจตนารมณของกฎอนามัยฯ (มาตรา 2) ในการปองกัน ตรวจจับ ตอบโต โรคและภัยสุขภาพท้ัง 5 
ดาน (โรคติดตอ โรคสัตวสูคน อาหารปลอดภัย ภัยจากสารเคมี ภัยจากนิวเคลียร กัมมันตรังสี) ได
อยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะ พรมแดนทางบกท่ีถูกกําหนดใหตองพัฒนา (Designated Point of 
Entry) เพ่ือเปนการปฏิบัติตามท่ีกฎอนามัยฯ กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานสากล 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดปรับปรุงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523 ใหสอดคลอง
กับ กฎอนามัยฯ และจัดทําพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.   2558   ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 132 ตอนท่ี 86 ก เม่ือวันท่ี 8 เปนตนไป 2559มีนาคม 6  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  

ในชวง พ.ศ. 2561- 2562 จากขอมูลระบาดวิทยาของจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ไดมีผูปวยวัณ
โรคขามมาจากเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน ขามมารับบริการท่ีสถานบริการในฝงประเทศไทย คือ
โรงพยาบาลนาตาล จํานวน 4 ราย โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จํานวน 4 ราย และโรงพยาบาลเขมราฐ จํานวน 
2  ราย และทุกรายท่ีผานจุดตรวจคนเขาเมือง ไมไดมีการคัดกรองท่ีจุดผานแดนทําใหมีการแพรกระจาย
ของเชื้อท้ังในระหวางการดําเนินการผานการตรวจคนเขาเมืองท่ีดานปากแซง อําเภอนาตาล และระหวาง
การเดินทางไปตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงถือวาเปนอุบัติการณของการเกิดโรคในพ้ืนท่ีท่ีมีโอกาสเสี่ยงสูง
ท่ีประชาชนในประเทศไทยท่ีจะไดรับผลกระทบจากโรคดังกลาว  ซ่ึงมีผลกระทบท้ังทางดานเศรษฐกิจ
เพราะเม่ือปวยในระยะแพรกระจายเชื้อในชวงระยะ 14 วัน ผูปวยตองไดรับการรักษาท่ีหองแยก มีการ
ดูแลใหรับการกินยาอยางตอเนื่องจนกวาผลเสมหะจะเปลี่ยนเปนปกติ ในพ้ืนชายแดนในสามพ้ืนท่ี จึงเปน
สิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการเฝาระวังโรคติดตอ ซ่ึงอาจมีการแพรระบาดขามแดนได 
ซ่ึงเปนปญหาสําคัญเพราะไมมีการคัดกรองผูปวยท้ังสองฝงทําใหผูปวยโรควัณโรคเดินทางขามไปมาอยาง
สะดวก 

ปญหาท่ีในพ้ืนท่ี 1) ไมมีดานควบคุมโรคท่ีดานถาวรปากแซง  2)  ไมมีระบบการคัดกรองและ
รายงานผูปวยจากดานมายังโรงพยาบาลท่ีผูปวยแสดงเจตจํานง  ดังกรณีผูปวยวัณโรคท่ีขามฝงมาจาก
ประเทศเพ่ือนบานจะตรวจพบผลเอกซเรยผิดปกติ และเสมหะบวกในระยะแพรเชื้อ หลังจากท่ีใหการ
รักษาจนครบตามเกณฑมาตรฐาน การสงตอกลับไปรับการรักษาตอเนื่องท่ีสถานบริการสาธารณสุขของ
ประเทศเพ่ือนบานยัง 3) ไมมีระบบการสงตอผูปวยขามแดนท่ีชัดเจน  และ 4) ไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารรวมกันระหวางเมืองคูขนาน กับสถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุขระหวางอําเภอกับเมือง 
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และสาธารณสุขระดับจังหวัดกับระดับแขวง อยางไรก็ตามทางทีมงานสาธารณสุขระดับพ้ืนท่ีประกอบดวย 
ทีมงานจาก โรงพยาบาลนาตาล  สาธารณสุขอําเภอนาตาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากแซง ได
รวมประชุมจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาดานถาวรปากแซง ใหมีดานควบคุมโรคระหวาง
ประเทศเกิดข้ึน ณ ดานแหงนี้ และจะรวมกันพัฒนาสาธารณสุขเมืองคูขนานกับเมืองละคอนเพ็ง แขวง
สาละวัน โดยการเขารวมหารือแนวทางแกไขปญหาในการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน
รวมกัน 

สวนปญหาท่ีพบในสวนดานสากลบานปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน พบวายัง 1) 
มีดานควบคุมโรคแตไมมีการคัดกรองผูปวยท่ีดานถาวรบานปากตะพาน 2) ไมมีขอมูลผูปวยท่ีผานดานฝง
สปป.ลาว 3) ไมมีระบบสงตอผูปวยระหวางประเทศของเมืองคูขนาน 4) ไมมีการแลกเปลี่ยนดานขอมูล
การเฝาระวังโรคติดตอชายแดนกับทุกระดับ ท้ังระดับเมือง และระดับแขวง  
อยางไรก็ตามในพ้ืนท่ีอําเภอนาตาลไดมีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขระหวางประเทศ ชายแดน
เมืองคูขนานระหวางอําเภอนาตาล กับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน เม่ือ พ.ศ.2561 เพ่ือสราง
เครือขายความรวมมือระหวางประเทศในระดับทองถ่ิน ในการดําเนินงานดานเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรค ระหวางชายแดนรวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข ระดับ รพ.สต. และสุขศาลาของประเทศ
เพ่ือนบาน และทีมงานอําเภอนาตาลไดรวมกันคิดกรอบการดําเนินงาน ดานการเฝาระวังโรคติดตอ
ระหวางประเทศ ตามภาพท่ี 22 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                      

ภาพท่ี 22  กรอบการดําเนินงาน ดานการเฝาระวังโรคติดตอระหวางประเทศ ระหวางอําเภอนาตาล
กับเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว 
      จากภาพท่ี 22 เราไดเห็นกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับอําเภอท่ีภาคีเครือขายเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนากลไกรวมกัน ภายใตกรอบเมืองคูขนาน หรือ Twin City  โดยมีการคนหา
ปญหาและวิเคราะหปญหารวมกันเพ่ือขับเคลื่อนใหบรรลุตามเปาประสงคท่ีวางไวคือการจัดตั้งดาน
ควบคุมโรคเพ่ือพัฒนายกระดับจากดานถาวรปากแซง เปนดานสากลปากแซง มีการตรวจคัดกรองโรค

กลไกความรวมมือ
คูขนานชายแดน 

กลไกรวมมือชุมชนชายแดน 

MOU Twin city 

Situation analysis    

problem   analysis 

Set up team building 
focal point 

ดานสากล IHR 2005 
บานปากแซง 

Information sharing 

 

กลไกการขับเคล่ือน 

การพัฒนาระบบขอมูล 
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ใหกับประชาชนชาวตางชาติทุกรายท่ีผานดานดังกลาว ซ่ึงตองพัฒนาภายใตกรอบ IHR2005 เปนการ
จุดประการเริ่มตนของคนในพ้ืนท่ีท้ังในองคภาครัฐ องคกรภาคเอกชน และองคภาคชุมชนท่ีเขามามี
สวนรวมในการขับเคลื่อนใหเกิดมีการเฝาระวังการปองกันและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการ
ควบคุมโรคกับประเทศเพ่ือนบาน และรวมพัฒนาแนวทางการจัดทําบทบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
ดานสาธารณสุข ระหวางเมืองคูขนาน อําเภอนาตาลกับเมืองละครเพ็ง ดังแผนภาพท่ีนําเสนอ จากคํา
กลาวของผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ทานใหขอคิดเห็นไวนาสนใจ “ผมอยากใหมีดาน
ควบคุมโรคครับ จุดดานบานปากแซงเปนจุดท่ีเสี่ยงตอการแพรกระจายของโรคคงไมใชแควัณโรค อาจ
มีโรคอ่ืนๆ เพราะตอนนี้ท่ีปากแซงมีทารถทัวรวิ่งนาตาล-กรุงเทพฯ ถึง 4 บริษัท และคนโดยสารสวน
ใหญเปนคนลาวท่ีขามไปทํางานท่ีกรุงเทพฯ ท้ังเขาเมืองถูกและไมถูกกฎหมายไมมีใครรู เพราะยื่นแค
พาสปอรต ไมมีใบทะเบียนแรงงาน บางคนเขาออกหลายรอบ ยิ่งชวงเทศกาลสงกรานตปใหมลาว คน
ลาวกลับไปฝงโนนเยอะมากครับ ผลกลัวจริงๆ ครับเราไมเคยมีขอมูลคนปวยเลยครับ จะรูอีกทีก็นอน
รพ.ละ สวนเรื่องจัดคนมาทํางานท่ีดานผมไมอยากครับผมวาระดับอําเภอเราทําได และอีกอยางทราบ
วามีแผนการสรางสะพานแหงท่ี 6 หรือ 7 ไมแนใจ คงไมมีแคโรคระบาดจากลาว จะมีจากเวียดนามมา
ดวย ผมอยากใหมีดานควบคุมโรคปากแซงครับ” ในสวนผูบริหารระดับสูงท่ีใหบริการในอําเภอนาตาล 
มองเห็นปญหาการสงตอขอมูลยอนกลับผูปวยวัณโรค เรื่องการกินยา การกํากับติดตามการกินยาของ
ผูปวยวัณโรค และไดใหขอมูลวา “อาจารยนิดคะ ทางโรงพยาบาลเราเองก็มีปญหาเรื่องการสงตอ
ขอมูลกลับไปประเทศเพ่ือนบานเชนผูปวยวัณโรคท่ีมารักษาท่ีเรา จะสงกลับไปรับและทานยาตอเนื่อง
ท่ีเมืองละครเพ็ง ไมรูจะสงใหใครและจะประสานใครได อาจารยพาทําหนอยคะ บางทีก็มีเคสมาคลอด
ตองสงลูกไปรพศ.พอเด็กดีข้ึนทางรพศ.โทรมาหาบอกใหตามแมเด็กใหหนอยก็ไมรูจะไปตามท่ีใครอีก 
หนูคิดวาผูประสานงานหลักนี้สําคัญท้ังสองฝง อยากใหมีคนพาทําตอนนี้คนไขวัณโรคก็มาหาเราเยอะ 
จากไมเคยมีมา ตอนนี้มาปละ 2-3 คน บางคนตรวจเจอเสมหะบวก ไมรูตอนนั่งรถมารพ.จะแจกโรค
ใหใครบาง ท่ีดานตม.นาจะรับไปเต็มเพราะเปนหองแอร พูดเรื่องนี้อยากใหมีการคัดกรองโรคท่ีดาน
ปากแซงทําเหมือนดานเม็กคะ”  

สรุปปญหาท่ีพบ เปนปญหาดานสาธารณสุขรวมกันระหวางชายแดนเมืองคูขนาน อําเภอนา
ตาลกับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน มีดังนี้ 

1. ระบบการเฝาระวังและคัดกรองโรคติดตอชายแดนท้ังสองฝงยังไมมี 
2. ไมมีเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล 
3. ไมมีระบบการสงตอผูปวยระหวางประเทศ ในทุกระบบและทุกกลุมโรค 
4. ไมมีการจัดเก็บและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเมืองคูขนาน 
5. ไมมี focal point ในการติดตอประสานงาน 
ซ่ึงมีปญหารวมกันเมืองคูขนานเห็นพองใหมีการจัดทําบันทึกลงนามความรวมมือดาน

สาธารณสุขระดับทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดระบบการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน ของ
ชายแดนเมืองคูขนานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3) รูปแบบและกลไกความรวมมือในควบคุมปองกันโรคติดตอขามแดน จุดผานแดนท่ีเปนจุดผอน
ปรนทางการคาระหวางชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน 
 3.1 จุดผอนปรนทางการคาอําเภอเขมราฐ (หลังท่ีวาการอําเภอหลังเกา) กับดานจุดผอน
ปรนบานทาประชุมเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
 
ตารางท่ี 53  ขอมูลจุดผอนปรนทางดานการคาระหวางประเทศ  ชายแดนเมืองคูขนาน จังหวัด
อุบลราชธานี กับแขวงสะหวันนะเขต  (อําเภอเขมราฐกับเมืองสองคอน) 

กิจกรรมดําเนินการภายใต IHR 2005 ขอสังเกต ชองทางผานแดน 
-ไม มีการดําเนินการตามมาตรฐาน IHR 
2005 
-ไมมีระบบการเฝาระวังและการคัดกรองโรค
ใหกับประชาชนท่ีขามแดนมาจากประเทศ
เพ่ือนบานทางเรือโดยสารท่ีขามมารับบริการ
ท่ีโรงพยาบาล หรือมาซ้ือเครื่องอุปโภค
บริโภควันท่ีมีตลาดนัด 
-ไมระบบการจัดเก็บขอมูลและทําฐานขอมูล 
ประชาชนจากประเทศเพ่ือนบานท่ีขามมารับ 
บริการดานสุขภาพท่ีฝงไทย 
-ไมมีฐานขอมูลผูปวยโรคติดตอท่ีขามมา
รักษาจากประเทศเพ่ือนบาน 

1.ท่ีอําเภอเขมราฐมีจุดผอน
ปรนทางการคา 1 แหง และมี
ชองทางเขา-ออก ท่ีเปนดาน
ประเพณีถึง 16 แหงซ่ึง
ประชาชนจากประเทศเพ่ือน
บานสามารถขามลําน้ําโขง 
โดยเรือสวนตัวหรือเชา 
เรือโดยสารขามฟากไดตลอด 
24 ชั่วโมง รวมท้ังมีตลาดนัด
ขายสินคาตามหมูบานขนาด
ใหญโดยคนลาวจะเอาสินคา
ทางการเกษตรมาขาย 

1.จุดผอนปรนทาง
การคาหลังท่ีวาการ
อําเภอเขมราฐหลัง
เกา เวลาเปดทําการ
08.00 –16.00 น. 

จากสภาพปญหาท่ีทีมวิจัยสังเกตเห็นท่ีจุดผอนปรนทางการคา หลังท่ีวาอําเภอหลังเกาซ่ึงใกล
กับสถานีตํารวจตรวจคนเขาเมืองเขมราฐ จากการสอบถาม อส.ท่ีนั่งจดจํานวนและถามประชาชนท่ี
ขามฟากวา “วันนี้มาทําไม บางคนจะบอกวามาตลาดซ้ือเครื่อง (เครื่องอุปโภคบริโภค) ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน บางคนมาเปนครอบครัวบอกวาลูกปวย สามีปวยจะพาไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล บาง
รายมาตรวจตามนัด กรณีท่ีปวยทุกรายจะบอกใหไปแจง ตม.กอนเพ่ือออกเอกสารการเขาเมืองเผื่อได
นอนพักรักษาตัว จะไมไดถูกจับถาไมกลับในวันนั้น ก็มีคนไปบอกบางไมไปบาง บางรายหอบลูกข้ึน
ตุกๆ ไปรพ.เลย ก็เจอเยอะ” ในประเด็นเครื่องมือปองกันโรคจากประชาชนท่ีขามฟากไปมา เชนการ
สวมหนากากอนามัยปองกันเวลามีผูปวยมาไอ หรือจามใสหนา ทาง อส.ตอบวา “ถามีกะใส สวนใหญ
บใสรําคาญ อึดอัดหายใจบออก จะบอกผูปวยวาไปไอไกลๆ” เปนประเด็นท่ีนาสนใจท่ีจุดดังกลาวหาก
มีการแพรเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ คนท่ีอยูจุดคัดกรองการขามแดนจะติดเปนคนแรกและ
แพรกระจายเชื้อใหกับคนอ่ืนๆ ไดท่ีตองผานมาพูดคุย หรือใหขอมูลกับ อส.คนดังกลาว ในสวนของรถ
รับจางท่ีจุดตลาดจุดผอนปรน จะมีวินรถตุกๆ สกายแลป 10 กวาคัน ท่ีวิ่งสงคนท้ังไปตลาด ราน
สรรพสินคา หรือในชวงวันเปดตลาดนัด ทางคนขับรถตุกๆ ใหขอมูลวา “บางวันก็เอาหลานสาวมา
ดวยเพราะแมเคาไมอยูยายตองเอามาเลี้ยงนั่งรถตุกๆ ไปดวยกัน บางทีก็ไปสงคนลาวท่ี รพ. มีคนลาว
ไอใสหนา ตัวเองมีหมวกท่ีเปนหนากากก็นาจะปองกันได และหลานสาวไมมีก็เปนหวงเหมือนกัน บาง
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ทีก็มีเด็กปวยฉ่ีอึใสรถก็เอาน้ําธรรมดาฉีดลาง วันหนึ่งรับ 4-5 รายพอไดคาอาหาร และคาขนมใหหลาน 
วันไหนหลานปวย หรือตัวเองปวยก็ไมไดออกมาขับรถหาเงิน” 
ในสวนผูบริหารระดับสูงดานสาธารณสุขของอําเภอเขมราฐ ไดใหขอคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นขอมูลไว
อยางนาสนใจวา “เรายังไมมี แตสิ่งท่ีจะจัดเก็บ คือโครงสรางพ้ืนฐาน ชองทาง เขา- ออก ประเทศ 
สถานบริการดานสาธารณสุขท้ังสองฝาย /กลุมบุคคลและองคกรตางๆท่ีเก่ียวของ เชน ผูนําชุมชน/
แกนนํา/อสม./อสบ./ชมรมเรือขามฟาก/ชมรมรถรับจาง ท้ังสองฝาย/ขอมูลผูมารับบริการในสถาน
บริการ เก่ียวกับการเจ็บปวยดวยโรคติดตอประเภทตางๆ/โรคไมติดตอ/ภัยสุขภาพอ่ืนๆ/จํานวน/
คาใชจายฯลฯของประชาชน ชาว สปป.ลาว ท้ังท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย และ ใน สปป.ลาว ท่ี
เดินทางเขามาเปนครั้งคราวตามความจําเปน อยากทําเปนฐานขอมูลสุขภาพชายแดนไว ตอนนี้ยัง
ไมไดทําครับ” จากปญหาท่ีกลาวมาเปนความเสี่ยงตอการรับเชื้อโรค จากผูปวยท่ีขามารับบริการท่ีฝง
ประเทศไทย และขาดระบบการคัดกรองท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีจุดผอนปรนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดกับทุก
คน ระบบการเฝาระวัง ระบบการคัดกรอง ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลการสรางความตระหนักใหกับ
คนทํางาน ท่ีท้ังรูวาตนเสี่ยงแตก็ไมใสใจในการปองกัน แตผูบริหารในพ้ืนท่ีไดเห็นความสําคัญและมี
แผนการดําเนินงาน และรวมกับหนวยสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ภาคีเครือขายอ่ืนๆ และทีมวิจัย ในการ
จัดทํากรอบแนวคิดการดําเนินงานเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน ระหวางอําเภอ
เขมราฐกับเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต ดังภาพท่ี 23 
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ภาพท่ี 23  กรอบแนวคิดการดําเนินงานเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน ระหวาง
อําเภอเขมราฐกับเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต 
 
 
 
 
3.2 จุดผอนปรนบานสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร กับบานหนองแสง คอนหมากเดื่อ เมืองละครเพ็ง 
แขวงสาละวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Data Information 

sharing Focal point 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Community 
Base management 

 

 

 

 

 

 

 

   3.) Situation Analysis  
Thai + non-thai 

 

 

 

 

 

 

4.) เรื่องสุขภาพ 
มอเตอรไซครับจาง 

 

 

 

 

 

5) จุดผอนปรนมีการคัดกรอง 
 

 

 

 

 

ความรวมมือระดับเมืองคูขนาน 
Twin city (MOD/MOA) 

 

 

 

 

 

เมืองคูขนานชายแดน 
รพ.สต./สุขศาลาบัดดี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

กลไกการขับเคลื่อนสาธารณะสุข

ชายแดนเมืองคูขนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบงบประมาณสนับสนุนการ

แกปญหาพ้ืนท่ี 
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ตารางท่ี 54  จุดผอนปรนดานการคา ชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน กับบานหนองแสง คอนหมากเดื่อ  
เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว 

กิจกรรมดําเนินการภายใต IHR 2005 ขอสังเกต 
ชองทางผาน

แดน 
อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
1. ไมมีการดําเนินการตามมาตรฐาน IHR 2005 ไม
มีขอมูลการเกิดโรคระบาดในพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือน
บาน 
2. เดิมไมมีระบบการเฝาระวังและการคัดกรองโรค
ท่ี 

1.  ยังไมมีการทํางานดานความ
รวมมือระหวางประเทศรวมกัน 
2. มีการเฝาระวังคัดกรองโรค 
ระบบการรายงานจะอยูใน
โปรแกรม HDC 
ระบบการรายงานเปน visit ไมใช 
case ทําใหวิเคราะหขอมูลไม
ครอบคลุม 
3. ควรมีรายชื่อผอ.รพ.สต.กับผอ.
โรงหมอนอยเปนผูประสานงาน
ระดับรพ.สต.เมืองคูขนาน 
4. สวนใหญผูปวยจะมาเองหรือ
ญาติพามารับบริการตรวจรักษาโรค 
5. ไมรูวิธีสงวาจะสงใหใคร 
6. สวนใหญงานชายแดนไมมีใน
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดเม่ือทําเสร็จจะ
รายงานเฉพาะตัวเลขผลสําเร็จ 
7. ผูมารับบริการตองเอาสัมมโน
ประชากรมาดวยทุกครั้งเพ่ือยืนยัน
ตัวตน 

-จุดผอนปรน
บานสองคอน  
อํ า เ ภ อ โ พ ธิ์
ไทร 
จังหวัด
อุบลราชธานี 

เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน ปญหาท่ีพบ 
1. ในพ้ืนท่ีไมมีจุดคัดกรอง และการคัดกรองผูท่ี
ขามมารับบริการท่ีอําเภอโพธิ์ไทร 
2. ผูปวยสวนใหญขามมารับบริการ ท่ีรพ.สต.สอง
คอน และรพ.สต.ปากหวยมวง สวนใหญจะมาใน
วันท่ีมีตลอดนัด 
3. ไมมีขอมูลผูปวยท่ีขามมารักษาโรคในเมือง
คูขนานสงขอมูลกลับไปโรงหมอเมืองละคอนเพ็ง 
4. ไมมี focal point เมืองคูขนาน 
5. มี อสม.เมืองคูขนานท่ีทํางานรวมกัน แตอสบ.ฝง
สปป.ลาวมีนอย ทางลาวอยากมี อสบ.เพ่ิม 

1. ผูปวยจะขามมารับบริการใน
วันท่ีมีตลาดนัด เม่ือเสร็จภารกิจจึง
แวะไปรับบริการตรวจรักษาโรค 
2. ประเด็นการสงกลับขอมูล ทาง
รพ.สต.ตองสงขอมูลเขา  สสอ. ซ่ึง
สสอ.จะมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบงาน
AEC ระดับอําเภอรวบรวมและสง
ใหจังหวัดตอไป 
3. การสงตอขอมูลจะบรรลุผล
สําเร็จไดตองมี focal point ท้ัง
ระดับอําเภอ-เมือง, จังหวัด-แขวง 
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ท่ีจุดผอนปรนท่ีบานสองคอน ซ่ึงอยูตรงกันขามกับบานหนองแสงคอนมะเกลือ เมืองละคอน

เพ็ง แขวงสาละวัน ซ่ึงมีโรงหมอนอยบานหนองแสงรับผิดชอบ 4 หมูบาน มีเจาหนาท่ีประจําการ 4 

คน เปนแพทยชั้นกลาง 2 คน พยาบาล 1 คน และผดุงครรภ 1 คน ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีจุด

ผอนปรนดังกลาวเปนเครือญาติกันมากกวา รอยละ 80  ประชาชนจะขามไปมาหาสูกันมีการนําพืชผล

ทางการเกษตร มาซ้ือขายแลกเปลี่ยนในวันท่ีท่ีมีตลาดนัด ในขณะเดียวกันก็มารับบริการท้ังฝากครรภ 

นําบุตรหลายมารับการฉีดวัคซีน บางครั้งมาวางแผนครอบครัวแบบชั่วคราว ท้ังท่ี รพ.สต.สองคอน, 

รพ.สต.ปากหวยมวง และรพ.สต.สําโรง อยางไรก็ตามจะคําท่ีกลาวในพ้ืนท่ีในกลุมทีมงาน อสม.วา 

“สิงหสองฝง” ชวยในงานควบคุมไขเลือดออกไดดี  จากคําบอกเลาของประธาน อสม. ต.สองคอน เลา

สูกันฟงวา “เอ้ือย....เพ้ินเปนสิงหสองฝงมีครอบครัวท้ังฝงไทยกับฝงลาว เวลาพ่ีนองเพ่ินปวยไขเพ่ินกะ

ซิโทรมาบอกกันกอน คือชวงดํานาปท่ีผานมาในบานเพ่ินทางลาวมีไขเลือดออกระบาดในชุมชน มีเด็ก

เล็กเด็กนอยปวยกันหลายคน ขามมารักษาฝงไทย 2-3 คน เพ่ินวาทางไทยเกงรักษาเซาทุกคน กอนมา

รักษาทางไทยทางพ่ีนองทางลาวเพ้ินซิโทรแจงเอ้ือย...กอนทุกครั้งวาจะพาคนไขมารักษาทางไทย(โรง

หมอสองคอน) ซ่ึงเพ้ินจะบอกอาการของเด็กใหทาง รพ.สต.ทราบกอนเผื่อวาจะไดสงตอไป

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร  ผมวามี อสม.เปน”สิงหสองฝง” กะดีครับ ทําใหเราติดตอและรูขาวโรคระบาด

ฝงโนนเราจะไดเฝาระวังทางฝงไทย”  จาก คําบอกเลาของประธาน อสม.ทําใหเห็นภาพการทํางาน

ดานความรวมมือระหวางประเทศแบบไมเปนทางการท่ีชุมชนเอง มีการบริหารจัดการ ดานการสื่อสาร

ระหวางคนทํางานท่ีเปนอาสาสมัครสิงหสองฝง รวมท้ังไดทราบการระบาดของโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี

ประเทศเพ่ือนบาน อยางไรก็ตามหนวยงานทางดานสาธารณสุขฝงประเทศไทย ไมไดมีการแจง

ผลการรักษากลับไปใหสุขศาลาฝงคูขนานไดรับทราบวามีคนในชุมชนขามมารับการรักษาดวย

โรคติดตอซ่ึงอาจเกิดการระบาดในชุมชนเปนวงกวางได ซ่ึงในจุดผอนปรน ท้ังในพ้ืนท่ีอําเภอโพธิ์ไทร

กับเมืองละครเพ็ง จําตองมีการพัฒนาทางดานความรวมมือระหวางประเทศ ท้ังในดานการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอตามแนวชายแดน รวมท้ังการนําแนวคิด

การสรางภาคีเครือขายจิตอาสาเฝาระวัง ปองกันโรคและภัยสุขภาพขามแดนตอไปในอนาคต  จาก

การลงพ้ืนท่ีเขาพบและรวมหารือประเด็นงานสาธารณสุขชายแดน ระหวางเมืองคูขนานอําเภอโพธิ์

ไทรกับเมืองละครเพ็ง และระดับจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวัน ท่ีหองประชุมแผนก

สาธารณสุขสาละวัน นําสูการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน 

ชายแดนเมืองคูขนาน และลงนาม MOA เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลเขมราฐ อําเภอ

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และไดกรอบแนวคิดการดําเนินงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขาม

แดนเมืองคูขนาน ระหวางอําเภอโพธิ์ไทร กับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน  สปป.ลาว 
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ภาพท่ี 24  แนวคิดการดําเนินงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน ระหวาง

อําเภอโพธิ์ไทร กับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน  สปป.ลาว 

3.3 จุดผอนปรนดานการคา อําเภอโขงเจียม 
ตารางท่ี 55   จุดผอนปรนดานการคาชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน อําเภอโขงเจียม กับเมืองคงเซโดน 
แขวงสาละวัน  และเมืองชะนะสมบูน  แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

กิจกรรมดําเนินการภายใต IHR 2005 ขอสังเกต ชองทางผานแดน 
1. ไมมีการดําเนินการตามกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ ป 2548 (IHR2005) 
2. เปนจุดผอนปรนท่ีตั้งข้ึนใหม ดานการคัด
กรองโรคอยูภายใตการดูแลของรพ.สต.คัน
ทาเกวียน 
3. ดานการตรวจรักษาโรคจะใหการดูแล
ผูปวยท่ีขามมารับบริการท้ังการตรวจรักษา
โรค การฝากครรภและการใหวัคซีนเด็ก 
อัตราคาบริการเก็บเทาท่ีผูมารับบริการจาย
ได ชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม 
4. ดานการควบคุมโรคติดตอระหวาง 

-เปดเพ่ือการคาขาย
แลกเปลี่ยนสินคาดาน
การเกษตรและเครื่องอุปโภค
บริโภคจากฝงไทยไปสปป.ลาว
ในระดับทองถ่ินท่ีเปนชุมชน
คูขนาน 
-การควบคุมโรคจะทําโดยการ
มีสวนรวมของชุมชน เชน การ
เฝาระวังโรคไขเลือดออก หรือ
ในฤดูรอนเนนเรื่อง เฝาระวัง
โรคอุจจาระรวง 

1.จุดผอนปรนบาน
คันทาเกวียน ต.นา
โพธิ์กลาง อ.โขง
เจียม-เมืองคงเซโดน 
แขวงสาละวัน
08.00-15.00น. ใน
วันอังคาร/วัน
พฤหัส/วันเสาร 
 
 
 

Information sharing 

 Identifies person 

Community  
Base management 

for check point 

 

Referral system 

 

อสม.บัดดี้ 
เมืองคูขนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลไกความรวมมือ  
เมืองคูขนานชายแดน  

MOD Twin city 

 

กลไกความรวมมือระบบสุขภาพ

ชายแดน การจัดการโรคสุขภาพ 
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ตารางท่ี 56  จุดผอนปรนดานการคาชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน อําเภอโขงเจียม กับเมืองคงเซโดน 
แขวงสาละวัน  และเมืองชะนะสมบูน  แขวงจําปาสัก สปป.ลาว (ตอ) 

กิจกรรมดําเนินการภายใต IHR 2005 ขอสังเกต ชองทางผานแดน 
ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ น บ า น  ร ว ม ท้ั ง ไ ม มี ก า ร
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน 

  

1.ไมมีการดําเนินการตามกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ ป 2548 (IHR2005) 
2.ดานการตรวจรักษาโรคจะใหการดูแล
ผูปวยท่ีขามมารับบริการท้ังการตรวจรักษา
โรค การฝากครรภ และการใหวัคซีนเด็ก 
อัตราคาบริการเก็บเทาท่ีผูมารับบริการจาย
ได ชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม 
-วันอังคาร/พฤหัสทีมงานสาธารณสุขอําเภอ
รับผิดชอบ 
-วันเสารทีม รพ.รับผิดชอบในการตรวจคัด
กรอง 
3.ดานการควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
ไมเคยมีการทํางาน หรือประสานงานกับ
ประเทศ 
เพ่ือนบาน รวมท้ังไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกัน 
4.กรณีผูปวยท่ีขามมารับบริการท่ีรพ.สต.ตาม
แนวหรือท่ีโรงพยาบาลจะเปลี่ยนชื่อบอย ทํา
ใหการรักษาไมตอเนื่อง 
5.ไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพ
ระหวางกันท้ังในระดับรพ.สต.กับสุขศาลา
หรือโรงหมอนอย  รพ.ชุมชนกับโรงหมอ
เมือง 
6. การเฝาระวังและสอบสวนโรครวมกันไม
เคยทํา 

-จุดผอนปรนบานด านเปน
ชุมชนบริบทเมือง สวนใหญ
ผูปวยท่ีขามมาจะมารับบริการ
รักษาในชวงวันท่ีมีตลาดนัดจะ
ได ซ้ือของ พบแพทยท้ังกรณี
รายใหมและมาตรวจตามนัด 
-ถากรณีเปนคนปวยคนขับเรือ
โดยสารและวินรถรับจางจะ
ทราบ หากไมมีการคัดกรอง
หากเปนโรคติดตอเสี่ยง 
ตอการแพรระบาดท้ังทางเรือ
และรถรับจางท่ีพาผูปวยไปรับ
การรักษา 

2.จดผอนปรนท่ีบาน
ดานเกาใกลสถานี
ตํารวจน้ําซ่ึงตรงกัน
ขามกับบานใหมสิง
สัมพัน เมืองชะนะ
สมบูน แขวงจําปา
สัก เวลาเปดทําการ 
08.00-15.00 น.ใน
วั น อั ง ค า ร / วั น
พฤหัส/วันเสาร 

จากจุดผอนปรนท้ังสองจุด มีประเด็นท่ีนาสนใจ และทาทายหลายประเด็น อาทิเชนท่ีจุดผอน
ปรนบานคันทาเกวียน เปนลักษณะชุมชนเครือญาติท่ีขามไปมาหาสูกัน มีการแลกเปลี่ยนสินคา และ
การดูแลกันยามเจ็บปวย เม่ือมีอาการหนักสงเขารับการรักษาตอท่ีโรงพยาบาลโขงเจียมรถท่ีนําสง
ผูปวยจะเปนรถของเครือญาติ ในระบบการแจงขาวการปวยไขของท้ังสองฝงจะแจงกับเครือญาติ  
มุมมองของนักวิจัยการสรางเครือขายสาธารณสุขชายแดนในระดับชุมชนเมืองคูขนาน รูปแบบ
อาสาสมัครบัดดี้ ซ่ึงทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดสรางและพัฒนาในรูปแบบ อสม.
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บัดดี้ ไทย-ลาว เมืองคูขนาน อยางไรก็ตามการออกแบบระบบเฝาระวังโดยชุมชนจะเกิดความยั่งยืน
โดยฝายรัฐเปนฝายสนับสนุน ท้ังทางดานเทควิชาการ ใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
เชื่อมตอกับระบบสาธารณสุขของประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือความยั่งยืนสืบตอไป  

จากขอคิดเห็นของผูนําระดับสูง ของเมืองคูขนานจากประเทศเพ่ือนบาน กลาวถึงบทบันทึก
การลงนามความรวมมือดานสาธารณสุขในระดับทองถ่ิน ในรูปแบบ MOU ไววา “ทางลาวเคยมี
ขอตกลงเปน MOU มานานแลวระหวางโรงหมอเมืองชะนะสมบูนกับโรงหมอโขงเจียมตั้งแต คศ. 
1998 ซ่ึงดลแฮงจําบได แตกะมีมาอบรมประชุมอยูอุบลหลายเท้ือ เม่ือ 2-3 ปท่ีแลวไดมารวมอบรมกับ 
อสม.ไทยท่ีโขงเจียมคิดวาเปนประโยชนหลาย หลักสูตรเพ้ินสอน อสม.ไทยเรื่องการควบคุมพยาธิไขยุง 
โรคปอด โรคพยาธิเอด  เวียกงานแมและเด็ก หากเฮามีขอตกลงเห็นดีใหมีบทขอตกลงฮวมกันท้ังดาน
การควบคุมพยาธิ การสงขอมูลคนลาวท่ีมาปนปวอยูไทยใหทางลาวไดฮูจะไดนําเบิ่งแยงคนเจ็บบานได 
อันนี้กะอยากใหมีสงขอมูลใหนําแน พยาธิวัณโรคทางลาวเฮากะมียาปนปวใหฟรีคือทางไท”  “กับ
กรณีท่ีทางโรงหมอโขงเจียมวาชื่อคนเจ็บทางลาวบตรงกันจักเท่ือ ทางขาพเจากะจะไปนําเสนอใหทาน
เจาเมืองออกหนังสือสั่งการใหทุกบานเม่ือมีคนเจ็บจะขามไปปนปวฝงไทใหเอาสัมมโนประชากรไปนํา
เพ่ือยืนยันตัวตนเจาของ ซ่ึงขาพเจาเห็นดีนําจะไดปวคนไขถึกคน” เปนขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนอยาง
ยิ่งในการนํามาวางแผนทบทวนระบบเฝาระวังควบคุมโรคท่ีมีอยู เพ่ือนําไปสูความรวมมือในการ
ดําเนินงานระหวางประเทศปดชองวาง และทางทีมงานวิจัยระดับจังหวัดไดสังเคราะหรวมกับทีม
งานวิจัยในระดับพ้ืนท่ีไดรวมกันออกแบบ วางกรอบการดําเนินงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
ขามแดนเมืองคูขนาน ระหวางอําเภอโขงเจียมกับเมืองชะนะสมบูน แขวงจําปาสัก สปป.ลาว  
ดังภาพท่ี 25  

  1      2     3

  

     

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 25  กรอบการดําเนินงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน ระหวางอําเภอ
โขงเจียมกับเมืองชะนะสมบูน แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 
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3.4 จุดผอนปรนทางการคาชองตาอู อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี กับเมืองสุขุมา 
แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 
 จุดผอนปรนชองตาอู เปนชองทางผานแดนท่ีหางจากตัวอําเภอบุณฑริก 12 กิโลเมตร และมี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองแสง ตําบลโพนงาม เปนจุดคัดกรองโรคเบื้องตนกอนจะเขาสู
โรงพยาบาลบุณฑริก ในสวนดานเมืองสุขุมาชองตาอูจะหางจากเมืองสุขุมา 30 กิโลเมตร และมีโรง
หมอนอย หรือสุขศาลาบานเหียง เปนสถานบริการสาธารณสุขระดับพ้ืนท่ีท่ีใหบริการแกประชาชนใน
ชุมชนชายแดน ชองตาอูเปดเปนจุดผอนปรนเพ่ือการคาใหระดับพ้ืนท่ีไดมาแลกเปลี่ยนสินคากัน โดย
จะเปดทุกวันจันทร พุธ และศุกร เวลา 08.00 – 15.00 น. อยางไรก็ตามกรณีฉุกเฉินนอกเวลามีการสง
ตอผูปวยกรณีฉุกเฉินก็สามารถเปดดานนําคนเจ็บท่ีปวยทุกระบบ และปวยทุกกลุมโรคสามารถนําสง
โรงพยาบาลไดตามชองทางดังกลาว โดยนายอําเภอบุณฑริกจะเปนผูท่ีอนุญาตใหเปดจุดผานแดนนํา
คนเจ็บขามแดนมารักษาท่ีฝงประเทศไทย โดยท่ีจุดดังกลาวจะมีกองรอยตชด.225 รวมกับฝาย
ปกครอง อําเภอบุณฑริก เปนผูใหการดูแลอยางเปนระบบ สวนใหญท่ีอําเภอบุณฑริก การคัดกรองโรค
เบื้องตนกรณีมีโรคระบาดในชุมชนทางสาธารณสุขอําเภอจะเปนผูรับผิดชอบหากกรณีมีการแพร
ระบาดของโรค ทีมโรงพยาบาลจะเขารวมสอบสวนโรค และรายงานผลมาท่ีหนวยงานระบาดจังหวัด 
อยางไรก็ตามอําเภอบุณฑริกกับเมืองสุขุมา ไดมีการริเริ่มดําเนินการความรวมมือดานสาธารณสุข
ระหวางประเทศ ผานชองทางการประชุมดานความม่ันคงระหวางประเทศในงานยาเสพติด การ
ลักลอบนําสิ่งของผิดกฎหมายขามแดน การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอตามแนวชายแดน  
รวมท้ังการดูแลรักษาประชาชนท่ีเจ็บปวย และขามมารักษาท่ีประเทศไทย  เนื่องจากจุดผอนปรน
ดังกลาวตั้งอยูบนเนินเขาท้ังสองฝงประเทศ และเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ทางหนวยงานสาธารณสุข
ระดับพ้ืนท่ีของ สปป.ลาวเองไดใหความสําคัญกับระบบ EMS เทียบเทากับการเฝาระวังโรคและภัย
สุขภาพขามแดน เพราะหากเกิดข้ึนแลวใหการชวยเหลือไมทันทวงทีก็อาจกอใหเกิดความพิการ หรือ
สูญเสียชีวิตได เฉกเชนการควบคุมโรคหากออกสอบสวนควบคุมโรคลาชาอาจกอใหเกิดการแพร
ระบาดของโรคซ่ึงโรคระบาดท่ีพบในชวง 2-3 ป ท่ีผานมาท่ีระบาดในพ้ืนท่ีและมีผูปวยเสียชีวิตท้ังสอง
ฝงไดแก โรคไขเลือดออก  โรคมาลาเรีย และโรคพิษสุนัขบาได ในกรณีผูปวยท่ีเสียชีวิตท้ังสามรายไดมี
การดําเนินการสอบสวนโรคระหวางประเทศรวมกันระหวางอําเภอบุณฑริกกับเมืองสุขุมา และระดับ
จังหวัดกับแขวงเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหารวมกันปองกันไมใหเกิดการเสียชีวิตอีกในสามโรคดังกลาว 
จากคํากลาวสะทอนถึงปญหาการเสียชีวิตของผูปวยโรคไขเลือดออกท่ีสงตอขามจุดผอนปรนมารักษา
ท่ี รพ.บุณฑริก และรพ.บุณฑริกสงไปรักษาตอท่ี รพ.สรรพสิทธิประสงค และเสียชีวิตดวยอาการแทรก
ซอนหลายโรค จากกรณีดังกลาวทางผูบริหารระดับสูงของเมืองสุขุมา ไดกลาวไววา  “ทางโฮงหมอ
เมืองสุขุมาไดสงคนเจ็บไปปนปวผานทางดานชองตาอูดวยการวินิจฉัยวาเปนสงสัยวาปวยเปนโรค
ไขเลือดออกระยะใกลชอค เขารักษาท่ีโรงหมอบุณฑริก พอพ้ินตรวจวินิจฉัยยืนยันไดวาเปน
ไขเลือดออกระยะชอค แลวสงตัวไปรักษาตอโรงหมอสรรพสิทธิ์ อยูหลายม้ือจนเสียชีวิต ญาติจึงแจงให
ทางโฮงหมอสุขุมาทราบวาตายหยอนโรคไขยุง(ไขเลือดออก) ซ่ึงในประเด็นนี้ทางโฮงหมอสุขุมาเฮากะ
อยากใหทางโรงหมอบุณฑริกแจงขอมูลอาการเด็กนอยคนเจ็บใหทางโรงหมอสุขุมาทราบแนวาเปน
โรคหยั้งจะไดลงควบคุมโรคเพราะในบานเฒานอยท่ีเสียมีการระบาดของไขยุงเพ่ิมข้ึนเกือบสิบคน”  
และทานยังกลาวตออีกซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญและนําไปสูการลงนาม MOA เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 
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ท่ีศูนยฝกอบรมและพัฒนาสาธารณสุข อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วา “กะอยากใหมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมกัน รวมท้ังทางลาวเฮาอยากใหมีการพัฒนา อสบ. ในทางลาว คือ อบรม
กับ อสม. ไทย คือกับการอบรม อสม.บัดดี้ เม่ือ 2-3 ป ท่ีแลวซ่ึงเปนการดีหลายท่ีทางระดับลาง เพ้ิน
จะไดเรียนรูเวียกงานจิตอาสาหวมกัน ท่ีสําคัญกะอยากใหมีการประชุมพัฒนาเฮ็ดบันทึกขอตกลง
รวมกันระดับพ้ืนท่ีใหเจาเมืองท้ังสองเมืองเพ้ินลงนามกัน เพ้ินจะไดชวยหนุนเสริมใหซุกยูเวียกงาน
ชายแดนโดยเฉพาะดานการควบคุมโรคระหวางสองเมืองเฮาใหเขมแข็งยิ่งๆ ข้ึนไป บอยากใหมีคนเจ็บ
เสียชีวิตอีกถาบสุดอิหลี”  
ปญหาดานสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก ดังนี้ 

1. ไมมีระบบรับ-สงตอ ผูปวยทุกกลุมโรคทุกระบบท่ีจุดผอนปรน 
2. ไมมีการคัดกรองโรคตามแนวชายแดนเมืองคูขนาน 
3. ไมมีระบบการตรวจสอบบุคคลขามแดน 
4. การประสานสงตอขอมูลผูปวยยังไมเปนระบบการสงตอท่ีเปนทางการ 
5. บุคลากรทางสาธารณสุขเมืองคูขนานขาดความรู และทักษะในการสงขอมูลโรคระบาด

และโรคติดตออันตราย 
6. ขาดผูประสานงานหลักดานควบคุมโรคเมืองคูขนานในการจัดเก็บ  /รวบรวม และ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระดับพ้ืนท่ี 
7. ไมมีบทตกลงความรวมมือดานสาธารณสุขระดับทองถ่ินระหวางอําเภอบุญฑริกกับเมือง

สุขุมา     แขวงจําปาสักรองรับการทํางานระหวางประเทศ  
ปญหาดานสาธารณสุขเมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก  มีดังนี้ 

1. ไมมีระบบรับ -สงตอ  ผูปวยทุกกลุมโรคทุกระบบท่ีจุดผอนปรน 
2. ไมมีการคัดกรองโรคตามแนวชายแดนเมืองคูขนาน 
3. การประสานสงตอขอมูลผูปวยยังไมเปนระบบการสงตอท่ีเปนทางการ 
4. อสบ.ทางฝงเมืองคูขนานขาดทักษะดานการเฝาระวัง และควบคุมโรคตามแนวชายแดน 
5. บุคลากรทางสาธารณสุขเมืองคูขนานขาดความรู และทักษะในการสงขอมูลโรคระบาด

และโรคติดตออันตราย 
6. บุคลากรทางสาธารณสุขเมืองคูขนานขาดความรู และเทคนิคในการบํารุงรักษาอุปกรณ

ในการควบคุมโรคไขเลือดออกและมาลาเรีย 
7. ขาดผูประสานงานหลักดานควบคุมโรคเมืองคูขนานในการจัดเก็บ  /รวบรวม และ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระดับพ้ืนท่ี 
8. บุคลากรดานสาธารณสุขของ สปป.ลาว ขาดทักษะดาน EMS. 
9. ไมมีบทตกลงความรวมมือดานสาธารณสุขระดับทองถ่ินระหวาง อําเภอบุณฑริกกับเมือง    

สุขุมา แขวงจําปาสัก รองรับการทํางานระหวาประเทศ 
ซ่ึงปญหาสวนใหญมีคลายคลึงกัน มีท่ีแตกตางกันท่ีทางไทยถือวาเปนปญหา แตทางสปป.ลาว

ไมถือวาเปนปญหา คือการยืนยันตัวบุคคล/ผูปวยท่ีไปรับบริการท่ี รพ.บุณฑริก ท่ีเปลี่ยนชื่อบอย ซ่ึง
สงผลกระทบตอการดูแลรักษาท่ีตอเนื่อง ทางดานเมืองสุขุมาปญหาท่ีตาง คือ เรื่องทักษะของ อสบ.ใน
การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอตามแนวชายแดนเมืองคูขนานบุคลากรดานสาธารณสุขของ
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สปป.ลาวขาดทักษะ ดาน EMS คงนําไปสูแผนการพัฒนาบุคลากรระหวางเมืองคูขนานตอไป  และ
ทางทีมงานวิจัยรวมกับทีมระดับพ้ืนท่ีไดรวมกันจัดทํากรอบการดําเนินงานเฝาระวังโรค และภัย
สุขภาพขามแดนเมืองคูขนานระหวางอําเภอบุณฑริกกับเมืองสุขุมา ดังภาพท่ี 26 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 26  กรอบการดําเนินงานเฝาระวังโรค และภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนานระหวางอําเภอ

บุณฑริกกับเมืองสุขุมา 

 
 

3.5 ชองทางธรรมชาติ (ดานประเพณี)                 
จังหวัดอุบลราชธานีมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน 2 ประเทศ มีท้ังหมด 10 อําเภอ 

ชายแดนและมีชองทางท่ีเปนดานประเพณี 76 แหง ท่ีไมมีจุดคัดกรอง หากเกิดโรคระบาดในพ้ืนท่ี 
หนวย SRRT ท้ังระดับตําบล อําเภอ และจังหวัดนั้นๆ จะลงไปสอบสวน เฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคในพ้ืนท่ี อยางไรก็ตามการขามมาจากประชาชนจากประเทศเพ่ือนบานเพ่ือเขารับบริการ
การตรวจรักษาโรคท่ัวไป บริการฝากครรภ หรือพาเด็กมารับวัคซีน หนวยท่ีจะใหการดูแลกวดขันการ
ขามไปมาของผูคนคือ ชรบ. (ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน) ซ่ึงคนลาวทุกคนตองแจงผูใหญ
รับทราบ เปนเรื่องเก่ียวกับความม่ันคงระหวางประเทศ  อยางไรก็ตามในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน
ในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย 6 อําเภอ มีหลากหลายประเด็นท่ีทาทายในการทํางานดานการเฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมโรคชายแดนเมืองคูขนาน ดังนี้ 

 

 

Information sharing 

 

รพ.บุณฑริก/รพ.สต.หนองแสง 

Identifies person 

Check point Health 
Volunteers 

 

Referral system 

 อาสาสมัครสุขภาพระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลไกความรวมมือ  
เมืองคูขนานชายแดน  

MOD Twin city 

กลไกความรวมมือระบบสุขภาพ

ชายแดน การจัดการโรคสุขภาพ 
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ตารางท่ี 57   ขอมูลชองทางดานประเพณี  

อําเภอ 
พรม 
แดน 

บานท่ีเปนชองทางดาน
ประเพณีท่ีมีตลาดนัด 

บริบทท่ัวไป 
ปจจัยความเส่ียงตอโรค

ระบาดในชุมชน 
เขมราฐ ทางน้ํา 16 แหง 

 มี 5 แหงท่ีมีตลาดนัด 
-เทศบาลเขมราฐ (วั น
จันทร) 
-บ า น ล า ด เ จ ริ ญ ( วั น
อังคาร) 
-บานหนองเมือง(วันพุธ) 
-บานนาหวา(วันพฤหัส) 
-บานบุงซวย (วันอาทิตย) 

ท้ัง 5 แหงมีตลาดนัด
ข า ย สิ น ค า ท า ง
ก า ร เ ก ษ ต ร จ า ก
ประเทศเพ่ือนบาน 
และสินค า อุปโภค
บริโภคจากประเทศ
ไทย ซ่ึงจะมีตลาดนัด
เปดเวลา 06.00 -
13.00 น. 
 

-หากมีประชาชนขามมา
จากประเทศเพ่ือนบานเพ่ือ
มาจับจายใชสอยสินคาใน
ตลาดนัด และตองการอยู
ต อ เ พ่ื อตรวจรักษาโรค 
หากตองคางคืนตองแจง
ผูใหญบานและชรบ. 
-กรณีเ กิดโรคระบาดใน
ชุมชนเชนกรณีไวรัสซิกา
ระบาดท่ี    อ.โพธิ์ไทร อส
ม . แ ล ะ เ จ า ห น า ท่ี
ส า ธ า ร ณ สุ ข ท้ั ง ร ะ ดั บ
จังหวัด/อําเภอ/ตําบล จะ
ลงควบคุมโรค และมีการ
ใหความรูเก่ียวกับ 
ปจจัยความเสี่ยงตอโรค
ระบาดในชุมชน 
ปองกันทางหอกระจาย
ขาวในชุมชน หรือท่ีตลาด
นัด 

นาตาล ทางน้ํา -บานนาทราย(วันเสาร) ตลาดนัดขายสินคา
ทางการเกษตรจาก
ประเทศเพ่ือนบาน 
และสินค า อุปโภค
บริโภคจากประเทศ
ไทย ซ่ึงจะมีตลาดนัด
เปดเวลา 06.00 -
13.00 น. 
 
 

-ไม มีจุด คัดกรองโรคไม
ทราบวาใครเปนกลุมเสี่ยง 
-กรณีปท่ีแลวมีการระบาด
ของโรค 
ไขหวัดหมูท่ีแขวง 
สาละวันมีหมูตายและถูก
กําจัด 4,000 ตัว มีการเฝา
ระวังเรื่องการงดบริโภค
เนื้อหมูท่ีมาจากประเทศ
เพ่ือนบานในทุกรูปแบบ 
การงดบริโภคเนื้อหมูท่ีมา
จากประเทศเพ่ือนบานใน
ทุกรูปแบบ 
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ตารางท่ี 58   ขอมูลชองทางดานประเพณี (ตอ) 

อําเภอ 
พรม 
แดน 

บานท่ีเปนชองทางดาน
ประเพณีท่ีมีตลาดนัด 

บริบทท่ัวไป 
ปจจัยความเส่ียงตอโรค

ระบาดในชุมชน 
โพธิ์ไทร ทางน้ํา -บานสองคอน(วันพฤหัส) 

-บานสําโรง 
-บานเหลางาม 
-บานปากหวยมวง(วัน
เสาร) 
-บานโปงพง 

ท้ัง 5 หมูบาน มี
ชองทางดาน
ประเพณีเปดทุกวัน
จาก 06.00-16.00 
น. ควบคุมดูแลโดย
ชุดชรบ.(ชุดรักษา
ปลอดภัยหมูบาน) 
สังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

-การลักลอบเขาเมืองแบบ
ผิดกฎหมาย 
-การคามนุษย 
-ยาเสพติด 
-การลักลอบคาไมพะยุง 
-การระบาดของโรคตาม
ฤดูกาล 

โขง
เจียม 

ทางน้ํา -บานดงนา 
บานโหงนขาม 

ด า น ป ร ะ เ พ ณี จ ะ
สามารถข้ึนไดตลอด
24ชั่วโมงแตตองแจง
ผูใหญบาน 

สิรินธร ทางบก ชองทางดานประเพณีจะ
มีทุกหมูบานตามแนว
ชายแดนท่ีสามารถเดิน
ขามพรมแดนท่ีเปนดิน
ตอดิน 

-สวนใหญชุมชน
ชายแดนผูคนท่ีอาศัย
อยูจะเปนเครือญาติ
กันท่ีสามารถ
เดินทางขามไปมาหา
กันได โดยไมตองใช
หลักฐานแตตองแจง
ผูใหญบานทุกครั้ง 
ครัวเรือนท่ีใหท่ีพัก
แกชาวตางชาติจาก
ประเทศเพ่ือนบาน
ตองแจงขอมูลตอ
ผูใหญบานทุกครั้งท้ัง
เขามาพักอาศัยและ
กลับออกไป 

-การลักลอบเขาเมืองแบบ
ผิดกฎหมาย 
-การคามนุษย 
-ยาเสพติด 
-การลักลอบคาไมพะยุง 
-กรณีท่ีมีโรคติดตอรายแรง
เ กิด ข้ึนในชุมชน ผู ท่ี ให
ชาวตางชาติพํานักอาศัย
ตอง            แจงอสม./
ผูใหญบานเพ่ือจะไดแจงให
หน ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง
รั บ ท ร า บ แ ล ะ ล ง ม า
ดําเนินการสอบสวนโรค 
แ ล ะ กั ก กั น                         
ผูสัมผัส รวมท้ังใหความรู
คน 

บุณฑริก ทางบก มีชองทางดานประเพณี  
8 แหง ประกอบดวย 
-บานบก  
-บานหนองฟาน 

ท่ีชองทางดาน
ประเพณีสวนใหญ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู
ในชุมชนชายแดน 

-เปนอําเภอชายแดนท่ี
ประชากรกลุมคนไรมาก
ท่ีสุดในจังหวัด
อุบลราชธานี ซ่ึงมีกองทุน 
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ตารางท่ี 59   ขอมูลชองทางดานประเพณี (ตอ)  

อําเภอ 
พรม 
แดน 

บานท่ีเปนชองทางดาน
ประเพณีท่ีมีตลาดนัด 

บริบทท่ัวไป 
ปจจัยความเส่ียงตอโรค

ระบาดในชุมชน 
บุณฑริก ทางบก -บานหนองเมา  

-บานสรางหอม  
-บานคําบาก  
-บานปาเตี้ยหลักปาย  
-และบานแกงสวาง 

เมืองคูขนานมี
ความสัมพันธใกลชิด
เครือญาติกัน 
-ดานการเขาถึง
บริการจะเขารับ
บริการกับ              
รพ.สต.ใกลบาน 
-บริบทการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารในสวนของ
ชองทางดาน 
ประเพณีจะทําได
ยาก 
-ไมมี Focal point 
ในชุมชนเพราะอสบ.
ท่ีฝงประเทศเพ่ือน
บานมีจํานวนนอย
การดูแลชุมชนไม
ท่ัวถึง 
-ไมมีการคัดกรอง
ผูปวยระดับชุมชน 
ซ่ึงผูปวยจะตรงไป
โรงพยาบาล 
-ไมมีรูปแบบการ
บริหาร 
จัดการโรคและภัย
สุขภาพขามแดนใน
ชองทางดาน
ประเพณี 

รัฐสวัสดิการชวยเหลือ
กรณีเจ็บปวย 
-ประชาชนท่ีขามแดนมา
สวนใหญไปใชบริการท่ี 
รพ.สต. ท้ังกรณีเจ็บปวย
ดวยโรคตามฤดูกาลหรือ
โรคระบาด รวมท้ังการฝาก
ครรภ การมารับบริการ
วางแผนครอบครัว หรือพา
เด็กมารับวัคซีนการขามมา
รับบริการผานทางชองทาง
ดานประเพณีจะงายตอ
การขามแดน แตจะลําบาก
ในการติดตามเฝาระวัง
หรือควบคุมโรคเม่ือผูปวย
กลับไปยังบานหรือชุมชน
ในลาว 
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1.2 การดําเนินงาน  
 1) มีการทํา SWOT รวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน มีการวิเคราะหตกผลึกปญหาแตละ
พ้ืนท่ี และมีการสะทอนขอมูลกลับไปใหพ้ืนท่ี 
 2) มีการประชุมการจัดทําแนวทางการเฝาระวัง การคัดกรอง การปองกัน โรคและภัยสุขภาพ
ขามแดนใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี ใหสอดคลองกับบทบันทึกขอตกลงท่ีวางไว 
 3) มีการจัดอัตรากําลังใหเหมาะกับบริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังการจัดหาวัสดุอุปกรณทาง
การแพทยในการตรวจคัดกรองเบื้องตน รวมท้ังการดูแลซอมบํารุงอยางตอเนื่อง 
 4) การประสานงาน ท้ังในและระหวางประเทศ โดยใชชองทาง ทาง line, messenger,     
e-mail 
 5) การสื่อสาร ระหวางหนวยงาน ในแตละระดับ รวมท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
 6) การเฝาระวัง และการรายงานทางระบาดวิทยา ใหกับศูนยขอมูลขาวสาร 
 7) การทบทวนแผนการดําเนินงาน มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันระหวาง
ภาคีขาย 
1.3 ความย่ังยืน 
 ปจจัยแหงความยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
 1) การตระหนักรูและเขาใจรากเหงาท่ีมาแหงปญหาโรคและภัยสุขภาพขามแดน 
 2) ระบบการเฝาระวังเดิมของชุมชนท่ีมีอยูถูกเสริมสรางและยกระดับ โดยการพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชน ใหลุกข้ึนมาจัดการปญหาๆ ดวยตนเอง และมีหลายพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการได
ตอเนื่อง 
 3) ชุมชนมีมาตรการท่ีเขมแข็ง และการหนุนเสริมทางดานเทคนิค และวิชาการในการเฝา
ระวังโรคติดตอขามแดน อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 4) การยอมรับ และเชื่อม่ันวาพ้ืนท่ีทําได และสามารถทําไดดี 
 5) แผนงาน/โครงการในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน ไดรับการบูรณาการเขากับ
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
 6) เมืองชายแดน/ เมืองทองเท่ียวไดรับงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานการเฝาระวัง 
โรคติดตอชายแดน อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 7) การคนหาชองวาง และปดชองโดยคนในชุมชนเอง 
1.4 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
 1) จุดแข็ง คือ การมีสวนรวมของภาคีเครือขายของแตละพ้ืนท่ี มีการกําหนดมาตรการ/แนว
ทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี และมาตรการท่ีออกโดยคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัด การประสานงานกับทีมงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอระหวางจังหวัดกับแขวง มีการ
ติดตอประสานงานกันอยางตอเนื่อง ดานการบริหารจัดการท่ีจุดคัดกรองทุกจุด ชุมชนมีทีมงานจิต
อาสาเฝาระวังโรค และภัยสุขภาพขามแดน ในท้ัง 6 พ้ืนท่ี ซ่ึงนายอําเภอเปนหนึ่งในทีมงาน รวมท้ัง
ตัวแทนจากฝายความม่ันคง ฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
อาสาสมัครเรือขามฟาก และเรือทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอําเภอชายแดน อาสาสมัครรถรับจางในชุมชน ซ่ึงมี



140 
 

การทํางานเปนทีม และมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขเปนพ่ีเลี้ยง มีการจัดทําแนวปฏิบัติตนในการเฝาระวัง
ปองกันโรค และภัยสุขภาพขามแดนแบบวิถีใหม (new norms) 
 2) จุดออน คือ ในบางพ้ืนท่ีอัตรากําลังในการดําเนินงานการเฝาระวัง การคัดกรองโรค
เบื้องตน ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี รวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีใชในตรวจคัดกรองเบื้องตนในพ้ืนท่ีจุดผอน
ปรนทางการคา และชองทางธรรมชาติ 
 3) โอกาส คือ โครงการวิจัยใหโอกาสท่ีดียิ่งกับการพัฒนาเพ่ือยกระดับจุดผานแดนถาวรบาน
ปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ใหมีดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ โดยไดมีการ
ทํายกรางยื่นคําขอการจัดตั้งดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ระหวางบานปากแซง ตําบลพะ
ลาน อําเภอนาตาล กับจุดผานแดนสากลบานปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว  
มีการศึกษาดูงานรูปแบบการดําเนินงานดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ดานพรมแดนชองเม็ก 
อําเภอสิรินธร การจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณในการดําเนินการ รวมท้ังการจัดหาแหลงทุน
สนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งดานควบคุมโรคติดตอท่ีเปนรูปธรรม 

4) อุปสรรค คือ งบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาเพ่ือจัดตั้งดานควบคุมโรคติดตอระหวาง

ประเทศ อัตรากําลังในการดําเนินงานในพ้ืนท่ีไมเพียงพอ บางพ้ืนท่ีการสื่อสารระหวางชุมชนชายแดน 

เมืองคูขนาน ไมเสถียร ไมมีเครื่องมือในการเฝาระวัง ควบคุมโรคในชุมชน ไมมีฐานขอมูลประชากร

ตางชาติชุมชน หรือถามีไมมีการนํามาใชวางแผนในการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน 

ของชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน เครือขายการเฝาระวังโรคไมชัดเจน 

1.5 งบประมาณ มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินงาน ท่ีรวมท้ังการสราง ขยาย และ
พัฒนางานระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอขามแดนจากประเทศเพ่ือนบาน ควรมีการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องและชัดเจน สามารถบูรณาการไดกับสายงานความม่ันคงในระดับพ้ืนท่ี ทํา
อยางไรท่ีจะใหแหลงงบประมาณจากพ้ืนท่ีเขามีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 
และยั่งยืน ควรมีการประเมินผลคุณภาพการดําเนินงานกับงบประมาณวามีความสอดคลองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือตองเพ่ิมงบประมาณในดานใดบาง ท้ังนี้เพ่ือนําขอมูลไปประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการรวมท้ังการของบประมาณสนับสนุนในการดําเนินการตอไป 
1.6 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 ประกอบดวย หนวยท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท้ังในระดับประเทศ 
ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และในระดับชุมชน 
1.7 ขอเสนอแนะ 

1) ในทุกจุดผานแดนตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ มีคูมือและแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และเปนปจจุบัน 

2) มี flow การปฏิบัติงานทุกจุดผานแดนท่ีชัดเจนเชื่องโยงกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ใน
แตละจุดในสวนของจุดผานแดนถาวรชองเม็ก อําเภอสิรินธร มีการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ
ของ IHR 2005  

3) มีระบบการจัดเก็บขอมูล การเดินทางผานเขา-ออกประเทศ และจําแนกตามประเภท และ
วัตถุประสงค 
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4) งบประมาณสนับสนุนใหเพียงตามบริบทของพ้ืนท่ี 
5) มีการลงเยี่ยมหนุนเสริมใหกําลังใจแกคนทํางานในทุกพ้ืนท่ี อยางนอยปละ 1-2 ครั้ง เพ่ือ

รับฟงปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงาน ตลอดจนขอเสนอแนะในการแกไขท่ีมาจากพ้ืนท่ี โดยใหภาคี
เครือขายท่ีเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียมารวมรับฟงการนําเสนอดังกลาว 

6) มีการถอดบทเรียน การดําเนินงานในพ้ืนท่ีมีการดําเนินงานท่ีมีผลสําเร็จของเนื้องานท่ีเปน
รูปธรรม (best practices) เพ่ือเปนตนแบบและขยายผลการดําเนินงานใหกับพ้ืนท่ีชายแดนท่ีสนใจ 
 
5.3 กลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน ชายแดน เมืองคูขนาน 

ไทย-ลาว : จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน –แขวงจําปาสัก สปป.
ลาว เปนการสืบคนปญหาแบบมีสวนรวม และใหชุมชนรวมกําหนดรูปแบบในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ตามบริบทของพ้ืนท่ี และชองทางการ
เดินทางเขา-ออก ระหวางประเทศ  จากระบบท่ีมีอยูเดิมใน 6 พ้ืนท่ี ทีมวิจัยไดลงไปคนหาปญหา 
และหาแนวทาง และพัฒนาตอยอด ดังรายละเอียด 

 ตารางท่ี 60  กลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดน ชายแดนเมือง
คูขนาน ไทย – ลาว  จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต 

เมืองคูขนาน ปญหา การแกไข การพัฒนาตอยอด 
อําเภอเขมราฐ-
เมืองสองคอน 

1.ไมมี Focal point 
ระดับแขวง และระดับ
เมือง 
2.ไมมีแนวทาง
(SOP)และระบบตรวจ
คัดกรองโรคติดตอท่ีจุด
ผอนปรน /ดานประเพณี  
3.ขาดการวิเคราะห
สถานการณ บริบทและ
การเอาขอมูลมา
ออกแบบรวมกันใน
ระดับพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน/

แขวงคูขนาน  
4.ไมมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารท้ังระดับ
เมืองและแขวงคูขนาน 
5.ไมมีคูมือ /แนวทางการ
ดําเนินงานเฝาระวังโรคฯ
ระดับอําเภอ/เมือง 

1.จัดทําทําเนียบผู
ประสานงานระดับอําเภอ-

เมือง และจังหวัด-แขวง  
2.ประชุมจัดทําแนวทาง
ระบบตรวจคัดกรอง
โรคติดตอท่ีจุดผอนปรน
และดานประเพณี 
3.มีการนําขอมูลมา
วิเคราะหและนําเสนอใน
การประชุมMid-year 
meeting, Annual 
meeting 
4.จัดประชุมรวมเมือง
คูขนานในการจัดและวาง
ระบบในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร 
รวมกันระดับเมืองคูขนาน 
 

1. พัฒนาชองทางเขา -ออกและ
สถานบริการสาธารณสุข 
1.1 พัฒนารพ .สต.กับโรงหมอนอย

เมืองคูขนาน 1แหง 
1.2 การ identify person โดย
ระบบ finger print 
2. Capacity Building 
2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ภาคีเครือขายในการเฝาระวังโรคและ
ภัยสุขภาพขามแดน )ดานสากล/ดาน
ถาวร/จุดผอนปรน(  
2.2 พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
เมืองคูขนานและ  
ภาคีเครือขาย )คนขับเรือ/คนขับรถ
โดยสาร(  
2.3 การซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางดานสาธารณสุข  ปละ1 ครั้ง 
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ตารางท่ี 61  กลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรค และภัยสุขภาพขามแดน ชายแดนเมือง

คูขนาน ไทย – ลาว  จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต (ตอ) 

เมืองคูขนาน ปญหา การแกไข การพัฒนาตอยอด 
อําเภอ
เขมราฐ -เมือง
สองคอน 

6. ไมมี MOA/MOD
เมืองคูขนาน 

5. จัดทําคูมือ /แนว
ทางการดําเนินงานเฝา
ระวังโรคฯ ระดับ

อําเภอ-เมือง  จังหวัด-
แขวง 
6.จัดทํา MOAเมือง
คูขนาน 

3.Referral system 
3.1 พัฒนาหนวยกูชีพ /กูภัย  
เมืองคูขนาน 
3.2 พัฒนาระบบรับ -สงตอผูปวย

ทุกระบบ/ทุกกลุมโรค  ทางบก 
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ/
ความรวมมือ 
4.1 พัฒนาคู มือ  /แนวทางการ
ดําเนินงานฯ 
4.2 Joint meeting 2 times 
per year 
4.3 การสรางหมูบานตนแบบ
ดานการจัดการสุขภาพ 
5. ประชุมคืนขอมูลใหพ้ืนท่ี  /ภาคี
เครือขาย 

1.1 แนวคิดและนโยบาย 
 1. มีมาตรการในการในการตรวจคัดกรองท่ีจุดผานแดนถาวร ดานพรมแดนชองเม็ก     
อําเภอสิรินธร (แผนดิน) ดําเนินการตามมาตรการ IHR 2005 โดยหัวหนาดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ ดานพรมแดนชองเม็ก และทีมงาน ในรูปแบบการบูรณาการทุกภาคสวน 
ประกอบดวยหนวยงานฝายความม่ันคง (ทหาร, ตํารวจตระเวนชายแดน, ตํารวจภูธร, ตํารวจตรวจคน
เขาเมือง) ฝายปกครอง ศุลกากร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมการขนสงทางบก (สถานีรถประจํา
ทาง) มีการตรวจคัดกรองโรคผูท่ีเดินทางเขา-ออกในประเทศ รวมท้ังการตรวจคัดกรองโรคในผูท่ีสงตอ
จากประเทศเพ่ือนบานเพ่ือเขารับการรักษาตัวตอเนื่อง ท้ังในการสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลภาครัฐ 
และโรงพยาบาลเอกชน และการรับ-สงศพ ท่ีจุดดังกลาว ดังภาพท่ี 27 

 

 

 

 

1.1 จุดผานแดนถาวรดานพรมแดนชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 27  รูปแบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน อําเภอสิรินธรกับเมืองโพนทอง 

1.2 ในสวนจุดผานแดนถาวรบานปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี (พ้ืนน้ํา) มี
มาตรการการตรวจคัดกรองโรค ในรูปแบบการบูรณาการ mobile clinic โดยทีมสหวิชาชีพ และภาคี
เครือขายท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดังภาพท่ี 28 

 

 

ภาพท่ี 28  รูปแบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน อําเภอนาตาลกับเมืองละคอนเพ็ง 

1.3 มีมาตรการการตรวจคัดกรองโรค คนขามแดนจากประเทศเพ่ือนบานทุกรายท่ีจุดผอน
ปรนทางการคาทุกแหงท่ีเปดใหมีการติดตอขามแดนคาขายระหวางประเทศ ภายใตมาตรการและวัน
เวลาท่ีกําหนด รวมกับภาคีเครือขายท้ังฝายความม่ันคง ฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสาเฝาระวังภัยและสุขภาพขาม
แดน ดังภาพท่ี 29 
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ภาพท่ี 29  รูปแบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน อําเภอเขมราฐกับเมืองสองคอน 

 

 
ภาพท่ี 30  รูปแบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน อําเภอโพธิ์ไทรกับเมืองละคอนเพ็ง 
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ภาพท่ี 31  รูปแบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน อําเภอโขงเจียมกับเมืองชนะสมบูน 
 

 
 ภาพท่ี 32  รูปแบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน อําเภอบุณฑริกกับเมืองสุขุมา 

              1.4. ชองทางธรรมชาติ ใชมาตรการตามท่ีฝายปกครองกําหนด โยนายอําเภอ
มอบหมายใหผูใหญบาน พรอมดวยทีมงานประกอบดวย อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อพปร.) อาสาสมัครชุดคุมครองหมูบาน (ชรบ.) ตํารวจบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขเปน
ทีมรวมในการตรวจคัดกรอง ผูท่ีขามแดนมาจากประเทศเพ่ือนบาน และรายงานตอ
นายอําเภอโดยตรง 

2. มีการกําหนดมาตรการระบบการเฝาระวัง ปองกัน โดยดําเนินการตามแนวทางท่ีวางไวอยาง
เครงครัด รวมท้ังระบบการรายงานท่ีสอดคลองกับระบบสากลท่ีใชในอนุภาคลุมน้ําโขง หรือ MBDS 
3. มีระบบการประสานงานใหเกิดนโยบายเชิงรุกในการปองกัน และเฝาระวังโรคติดตอขามแดน กับ
ประเทศเพ่ือนบาน ท่ีสอดคลองกับบทบันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานสาธารณสุข ระดับทองถ่ิน 
เมืองคูขนานท่ีมีการลงนามรวมกัน ในทุกกลุมโรคท่ีกําหนด รวมท้ังใหสอดคลองกับปญหาของพ้ืนท่ี 
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และแนวทางการแกไขปญหาตองเกิดจากการมีสวนรวมของคนในชุมชน ท่ีรวมคิด รวมตัดสินใจ รวม
ทํา และรวมรับผิดชอบ 
 

                1.1 การดําเนินงาน 

1. การลงพ้ืนท่ีรับฟงสภาพปญหาแตละชองทางผานแดน รวบรวมมาแยกเปนรายหมวดหมู 
2. ศึกษาบริบทพ้ืนท่ีชายแดนเมืองคูขนาน รวมท้ังนโยบายสาธารณสุขระดับประเทศ ระดับ

แขวง และระดับเมือง เพ่ือเชื่อมประสานกับบริบทพ้ืนท่ีชายแดนประเทศเพ่ือนบาน 
3. มีการประชุมจัดทํา SWOT ในรายพ้ืนท่ีรวมกับภาคีเครือขาย วิเคราะหและนํามา

วางแผน จัดทําแผนปฏิบัติการเสนอโครงการเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ีใหตรงกับความ
ตองการของประชาชน ในชุมชน 

4. มีการประชุมจัดทําแนวทาง และคูมือการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอใน
ระดับพ้ืนท่ี พรอมกับทดลองใช และประกาศใชจริง 

5. จัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณทางการแพทยในการตรวจคัดกรองท่ีจุดผานแดน ตาม
ความเหมาะสมของบริบทพ้ืนท่ี 

6. ทีมวิจัยมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามประเมินผลกิจกรรมการดําเนินในแตละจุดคัดกรอง ท้ัง
การสังเกตการณ การสัมภาษณภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 
1.2 ความย่ังยืน 

ปจจัยท่ีสงผลตอความยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
1.  ความเขมขน และมาตรการท่ีตอเนื่องของชุมชน 
2.  ความเขมแข็งของภาคีเครือขาย ท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
3.  คนในชุมชนตระหนักรูวาปญหาโรคและภัยสุขภาพขามแดน  
4.  เกิดทีมงานจิตอาสาเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน ในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยท้ัง 6 แหง 
5.  มีงบประมาณสนับสนุนท้ังระดับกรม กอง จังหวัด อําเภอ และระดับตําบล อยางตอเนื่อง 
6. การผลักดันใหเกิดนโยบายการดําเนินการเฝาระวังโรคขามแดนในชุมชนเมืองคูขนาน ใน

ระดับพ้ืนท่ี 
7.  มีกิจกรรม/แผนงานโครงการท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง 

         1.3 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
1) จุดแข็ง คือ กรณีจุดผานแดนถาวร เปนนโยบายท่ีตองจัดระบบการใหบริการของดานควบคุม

โรคระหวางประเทศใหไดตามมาตรฐาน IHR 2005 ในสวนของจุดผอนปรนทางการคาเปนตก
ลงระหวางจังหวัดกับแขวงในการเปดเพ่ือผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจระหวางจังหวัด-
แขวง เมืองคูขนาน มาตรการการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดตอขามแดน ยึดตาม
แนวทางและระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และจังหวัดมีขอสั่งการลงไปใน
พ้ืนท่ีจัดทําแนวทางและระเบียบปฏิบัติใชใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี เนนย้ําดานความ
ม่ันคงรวมดวย ในสวนของชองทางธรรมชาติ สั่งการโดยผูวาราชการจังหวัดใหมีการจัดเวร
ยามในการเฝาระวังการลักลอบเจาเมืองแบบผิดกฎหมาย รวมท้ังมีการตรวจคัดกรองโรค
เบื้องตน และรายงานตอนายอําเภอในพ้ืนท่ี กรณีมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานสามารถ
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รายงานสายตรงตอนายอําเภอได และมีจุดแข็งดานการรับ และสงตอผูปวยระหวางประเทศ 
ซ่ึงจะมีการตรวจคัดกรองโรคอยางเปนระบบท้ังท่ีสงตอไปรักษาท่ีโรงพยาบาลในสังกัดภาครัฐ 
หรือโรงพยาบาลเอกชน 

2) จุดออน คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานโดยเฉพาะ สสป.ลาว 
เปนระยะทางถึง 361 กิโลเมตร มีจุดผอนปรนทางการคา จํานวน 6 แหง และมีชองทาง
ธรรมชาติสามารถเดินทางติดตอกับประเทศเพ่ือนบานถึง 67 แหง/หมูบาน ทําใหเกิดการ
ดูแลไมท่ัวถึง และยังมีการลักลอบเขาเมืองแบบผิดกฎหมายซ่ึงการตรวจคัดกรองโรคไม
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีประเด็นละเอียดออนในเรื่องยาเสพติด ไมพะยูง และการคามนุษย 
ในสวนการเขาเมืองแลวยังมีอีกหลายประเด็นท่ีการดําเนินการเฝาระวังโรคขามแดนจาก
ประเทศเพ่ือนบานไมสามารถเขาถึงได อาทิการเอารถสวนตัวเขามาเพ่ือการตรวจสุขภาพ แต
แจงวามาเพ่ือซ้ือสินคา หรือทองเท่ียว แตไมแจงถึงเหตุผลท่ีแทจริงวาเขามาตรวจรักษาโรค
ตามคลินิก หรือโรงพยาบาลเอกชนทําใหไมสามารถติดตามผูปวยไดกรณีท่ีเปนโรคติดตอท่ี
รายแรงเชนโรควัณโรคระยะแพรเชื้อ ท่ีสามารถผานดานเขามาถึงตัวเมืองชั้นใน 

3) โอกาส คือ จังหวัดอุบลราชธานีเปนท้ังเมืองชายแดนและเมืองทองเท่ียว รวมท้ังมีดาน
สนามบิน จุดผานแดนถาวร 2 แหง ซ่ึงสามารถพัฒนาใหเปนเมืองหนาดานเปนศูนยกลางของ
ภูมิภาคได 

4) อุปสรรค คือ การดึงภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริหารจัดการโรคขาม
แดนเพราะปญหาสุขภาพไมใชของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีทุกคนตองดูแลและเอาใจใสรวมกัน การทํางานกับประเทศเพ่ือนบานตองรูเขารูเรา สิ่งใด
ควรพูดสิ่งใดไมควรพูด การเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมดูถูกเหยียดหยาม
เรื่องชาติพันธุ ปญหาและอุปสรรคเรื่องความไมเสถียรของสัญญาณอินเตอรในเรื่องการ
สื่อสาร  อัตรากําลังคนไมเพียงพอในบางพ้ืนท่ี และวัสดุอุปกรณทางการแพทยท่ีใชในการ
ตรวจคัดกรองเบื้องตนก็มีไมเพียงพอ 
        1.4 งบประมาณ   งบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง ในการดําเนินงานเฝาระวัง 

ปองกันโรคและภัยสุขภาพขามแดน ในทุกพ้ืนท่ี 

        1.5 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย กองยุทธศาสตรและแผน สํานัก

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ กรมควบคุมโรค สํานักงาน

ปองกันควบคุมโรคท่ี 10 อุบลราชธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กองรอย

ทหารพราน กองกับตํารวจตระเวนชายแดน 22 ตํารวจตรวจคนเขาเมือง ตํารวจภูธร ตํารวจ

น้ํา หนวยปฎิบัติการตามลําน้ําโขง ศุลากร ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ทีมงานจิต

อาสาเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.บัดดี้ อสต. 

อาสาสมัครชาวเรือ และอาสาสมัครรถรับจางในชุมชน 
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1.6 ขอเสนอแนะ 

1. ความชัดเจนในการสนับสนุนและดูแลดานงบประมาณในการจัดตั้งดานควบคุมโรคติดตอ

ระหวางประเทศบานปากแซง อําเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี ตองมีความชัดเจนวาจะดูใน

ความดูแลของ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกรมควบคุมโรค 

2. การจัดสรรงบประมาณเฉพาะเพ่ือการเตรียมการการจัดตั้งดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศบานปากแซง อําเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี 

3. ทุกจดุผอนปรนควรมีการจัดวัสดุ/อุปกรณในการตรวจคัดกรองเบื้องตนภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน 

4. ควรมีการหนุนเสริมทางดานเทคนิควิชาการอยางตอเนื่องใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
รวมท้ังมีการจัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน/flowการปฏิบัติงานท่ีจุดผอนปรนทางการคา
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

5. มีระบบการจัดเก็บรายงานทุกจุดผอนปรนทางการคา และชองทางธรรมชาติ รวมท้ังมีการ
วิเคราะหนํามาปรับใชและพัฒนางานระบบการบริหารจัดการโรคขามแดน 

6. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการเฝาระวังโรคขามแดนกับเมืองคูขนาน 
7. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 
 

5.4 การพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการทํางานภายใตกลไกความรวมมือในการ
โรคติดตอขามแดน 

1.1 แนวคิดและนโยบาย ภายหลังการเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ซ่ึงสงผลกระทบตอท้ังระบบเศรษฐกิจสุขภาพเศรษฐกิจทางการเงิน ระบบ
สาธารณสุขท่ีมีการไหลบากลับประเทศของแรงงานจากประเทศเพ่ือน มากกวา รอยละ  80 ท่ีติดเชื้อ
โควิด-19   ท่ีประเทศไทย กอนเดินทางกลับประเทศตนทาง และมีแรงงานอีกหลายรายท่ีไดรับ
กระทบจากการปดประเทศไมสามารถเดินทางกลับประเทศตนทางทําใหเปนแรงงานตกคางอยูตาม
พ้ืนท่ีอําเภอตามแนวชายแดนประกอบดวยอําเภอเขมราฐ อําเภอสิรินธร และอําเภอบุณฑริก  ซ่ึงผูท่ีมี
บทบาทดูแลจะเปนอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนท่ี และอีกประเด็นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี เปนเมือง
ชายแดนและเมืองทองเท่ียว ท่ีธรรมชาติ เกาะแกง โขดหินสวยงาม อาทิเชนอุทยานผาแตม สามพัน
โบก วัดภูพราว ฯลฯ  

1.2   การดําเนินงาน 
          1) ในแตละพ้ืนท่ีมีการจัดทํา SWOT analysis ในรูปภาคีเครือขาย เพ่ือตองการทราบสวน
ขาดทางดานเทคนิควิชาการ และสิ่งท่ีตองการการหนุนเสริมในดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม 
โรคติดตอขามแดน โดยใหเหมาะกับบริบทของพ้ืนท่ี 
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 2) หลักสูตรการอบรม ในกรณีท่ีมีแรงงานตกคางจากประเทศเพ่ือนบานท่ีคางอยูในชุมชน
ชายแดน ในการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมเปาหมายในการดูแล
แรงงานตกคาง เนนเรื่องนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการดูแลแรงงานเคลื่อนยายท่ีตกคางใน
ประเทศไทยในชวงวิกฤติโควิด-19 กอนผลักดันกลับประเทศตนทาง 
 3) กรณีภาคีเครือขาย การดําเนินงานการเฝาโรคและภัยสุขภาพขามแดน กรณีจุดผอนปรน
ทางการคาท่ีเปนพรมแดนแผนน้ํา และพรมแดนท่ีเปนแผนดินทักษะในการทํางานดานการเฝาระวัง 
ปองกันโรคและภัยสุขภาพขามแดนก็แตกตางกัน มีการประชุมกําหนดบทบาทหนาท่ี และการบูรณา
การงานรูปภาคีเครือขาย ทุกภาคสวนใหเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังดานขอมูลขาวสารท่ีตอง
นํามารายงานใหกับทีมงานไดรับทราบ 
 4. ระบบการจัดเก็บขอมูล การรายงาน และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับเมืองคูขนาน 
 5. มีการจัดทําทําเนียบผูประสานงาน 
 6. มีการจัดทํา new norms ท่ีเปนท้ังระเบียบปฎิบัติ แนวทาง และธรรมนูญสุชภาพ ใน
ชุมชนเมืองคูขนาน 
 7. มีการพัฒนาศักยภาพแกนนําจิตอาสาเฝาระวังโรคและภัยขามแดนอยางตอเนื่อง 

8. ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานในท้ัง 6 พ้ืนท่ี  
  8.1 ภาวะความเขมแข็งของผูนําในการกระตุน และผลักดันชุมชนใหลุกข้ึนมาจัดการ
ปญหา ในการเฝาระวังโรคติดตอขามแดน 
  8.2 การมีสวนรวมของภาคีเครือทุกภาคสวน ท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม 
  8.3 การยอมรับ ใหเกียรติ และเคารพในบทบาทหนาท่ีซ่ึงกันและกัน 
  8.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเริ่มเขามามีบทบาท เขามาหนุนเสริมในการทํางาน
เฝาระวังโรคติดตอขามแดน โดยการ สนับสนุนงบประมาณ คนทํางาน และวัสดุอุปกรณทาง
การแพทยท่ีสําคัญและจําเปน 

1.3 ความย่ันยืน 
 1. ผูบริหาร และผูนําระดับสูงในพ้ืนท่ีใหความสําคัญ  
 2. ชุมชนมีการกําหนดมาตรการและผลักสูการทําธรรมนูญชุมชนในการเฝาระวังโรคติดตอใน
ชุมชน ซ่ึงบูรณการวมกับการเฝาระวังโรคไขเลือดออก 
 3. กิจกรรมการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน ถูกบรรจุเขาเปนแผนงานในระดับ
อําเภ (พชอ.) และระดับตําบล 
 4. ชุมชนมีการเรียนรูและตอยอดกิจกรรมการทํางาน โดยการประสานงานจากทีมงานสา
ธารณระดับจังหวัด/อําเภอ และขยายผลไปยังพ้ืนท่ีขางเคียง 

1.4 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
 1. จุดแข็ง คือชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพในการเฝาระวังโรคขามแดน เปนการติดอาวุธ
และความคิดใหกับคนในชุมชนไดลุกข้ึนมาจัดการปญหา และมีภาคีเครือขายท่ีเขมแข็งมีกหลากหลาย
สาขาและวิชาชีพ กรณีพ้ืนท่ีเปนเมืองทองเท่ียวตามธรรมชาติ มีการจัดทํา new norms ในการ
ปองกันโรคโควิด-19 อีกท้ังมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในระดับพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน เชนอําเภอสิริน
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ธรกับเมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก อําเภอบุณฑริกกับเมืองสุขุมา แขวงจําปาสัก  อําเภอนาตาลและ
อําเภอโพธิ์ไทรกับเมืองละคอนเพ็ง  แขวง      สาละวัน 
 2. จุดออน คือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารบางครั้งก็ไมตอเนื่อง เนื่องจะระบบอินเตอรเนต
ของเมืองคูขนาน ทีมงานพ่ีเลี้ยงบางพ้ืนท่ีใหการหนุนเสริมไมตอเนื่อง เนื่องจากบุคลากรไมเพียงพอ 
 3. โอกาส คือการท่ีหนวยงานสาธารณสุขท้ังระดับจังหวัด และในระดับพ้ืนท่ีมีการทํางาน
แบบเชื่อมประสานกับภาคีเครือขายท่ีเพ่ิมมากข้ึนแบบไมเคยมีมากอน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ท้ังฝายความม่ันคง ฝายปกครอง และสาธารณสุขระดับอําเภอ และตําบลมีการทํางานเนียนเปนเนื้อ
เดียวกันกับชุมชน มีการดึงเอาเครือขานความม่ันคง ฝายปกครอง องคกรภาคเอกชน และภาค
ประชาชนมาเปนเครือขายจิตอาสา ท้ังทางน้ํา(ชาวเรือ) ทางภาคพ้ืนท่ี อาสาสมัครรถรับจางในชุมชน 
เขารวมการอบรมในการคัดกรองโรคติดตอขามแดนเบื้องตน และทํางานรวมกัน  ในการสรงทีมงาน
นั้น บทบาททีมวิจัยถอยออกมาเปนทีมหนุนเสริมและชวยประสานงานในระดับอําเภอ และจังหวัด
ชวยเหลือในการสนับสนุนอุปกรณใหกับทุกจุดผานปรนในชวงวิกฤตโควิด-19 แพรระบาดอยางรุนแรง
ในพ้ืนท่ี ท้ังเขตในและในพ้ืนท่ีชายแดน  เชนเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบอัตโนมัติมีขาตั้ง หนากาก
อนามัย face shields รวมท้ังสื่อประชาสัมพันธท่ีเปนหนังการตูน ท่ีไดรับสนับสนุนจาก TICA สงมอบ
ถึงมือใหกับพ้ืนท่ี และประเทศเพ่ือนบานแขวงจําปาสักและแขวงสาละวัน แขวงละละ 1 เลม ซ่ึงเปนท่ี
ประทับใจ 
ภายใตวิกฤตดังกลาว ทีมวิจัย ไดมีโอกาสสรางและพัฒนาคนทํางานไดครอบคลุมครบทุกพ้ืนท่ีวิจัย มี
การบูรณาการงบประมาณของงานสาธารณสุขชายแดน เขากับงบประมาณงานวิจัยสงมอบใหพ้ืนท่ี
ดําเนินการในรูปการหนุนเสริมและการติดตามประเมินผล ตัวอยางผลสําเร็จ ไดแกนวัตกรรมชุมชน 
เรื่อง”เบญจภาคี”ในพ้ืนท่ีอําเภอเขมราฐ ทีมหาทหารเสือในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน 
ท่ีอําเภอบุณฑริก และอีกหลายผลงานซ่ึงจากลาวถีงในบทตอไป รวมท้ังการท่ีมีจิตอาสาโรคและภัย
สุขภาพขามแดนท่ีเปนสิงหสองฝงซ่ึงชวยเหลือเราไดมากในการสื่อสารกับประเทศเพ่ือบานรวมท้ังการ
ใหความรูในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน 
 4. อุปสรรค คือการลักลอบเขาเมือผิดกฎหมายตามชองทางธรรมชาติยังมี การคัดกรองไม
ครอบคลุม การสื่อสารการสงตอขอมูลในบางพ้ืนท่ียังไปไมถึง อุปกรณการท่ีตองนํามาใชในการคัด
กรองในพ้ืนท่ียังมีไมครอบคลุมอาทิเชน เครื่องวัดอุณหภูมิ หนากากอนามัย ชุดสื่อสารความรูกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีหางไกลและเขาถึงยาก 

1.5 งบประมาณ 
 ควรมีการสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

1.6 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอาสาสมรถสาธารณศุข 
ในชุมชน รวมท้ังทีมงานจิตอาสาเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน 

1.7 ขอเสนอแนะ 
 1. มีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานดานสาธารณสุขชายแดนในการเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพขามแดนใหตอเนื่อง 
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 2. จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในระดับอําเภอ และจังหวัด เพ่ือเปนกรอบในการทํางาน
กับพ้ืนท่ี 
 3. ควรมีการถอดบทเรียน ความสําเร็จของการดําเนินงานการพัฒนาศักยภาพ ใหกับท้ัง     
อสม. และทีมงานจิตอาสาเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน 
 4. การขยายผลการดําเนินไปยังพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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 บทท่ี 6 
นวัตกรรมการเฝาระวังโรคติดตอชายแดน 

ภายใตการดําเนินงานวิจัยโครงการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน 
ไทย-ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน –แขวงจําปาสักได
สรางและพัฒนานวัตกรรมการจัดการโรคติดตอขามแดน ในระดับพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนท่ี มีการดําเนินงานขอเสนอทางเทคนิค การบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมือง
คูขนาน ไทย – ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวง
จําปาสัก   อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชแนวคิดวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบดวย 4 
นวัตกรรมท่ีชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับพลังชุมชน ท่ีสามารถบริการจัดการระบบขอมูลขาวสาร 
ตลอดจนสภาพปญหาสามารถท่ีจะนําผลการวิเคราะหท่ีแปลผลไปใหชุมชนไดใชประโยชนและ
สามารถแกไขปญหาไดทันทวงที โดยนวัตกรรมดังกลาวเปนการคิดคนรวมกันระหวางคนทํางานใน
พ้ืนท่ีรวมกับอาจารยในมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีรวมกันคิดคนนวัตกรรมข้ึนมา ดังนี้ 

1) นวัตกรรมระดับจังหวัด 
 นวัตกรรมเรื่อง “ การพัฒนาเว็บไซต”ทีมงานพัฒนาวิชาการและวิจัยระหวางประเทศ  

จังหวัดอุบลราชธานี”ท่ีอยูเว็บไซต www.ubonstrategy.com/ResearchTeam/index.php เพ่ือ
การบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนานไทย-ลาว  

จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน ๒ ประเทศ คือ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ๓ แขวง คือ แขวงสะหวันนะเขต, แขวงสาละวัน และแขวง
จําปาสัก และประเทศกัมพูชา คือ จังหวัดพระวิหาร ซ่ึงแตละชายแดน มีความแตกตางกันทางดาน
ภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา รวมท้ังมีการเคลื่อนยายของ
ประชากร เขาเมืองท้ังถูกกฎหมาย และไมถูกกฎหมาย ประกอบกับปญหาสาธารณสุขชายแดน มี
แนวโนมสูงข้ึน มีการเกิดโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า และการเกิดโรคติดตอขามแดน นอกจากนี้ คานิยม ใน
การเขามารับการรักษาท่ีประเทศไทยมีจํานวนสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอภาวะสุขภาพของ
ประชาชนตามแนวชายแดน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยจาก สกสว.ในการทําวิจัย ชุดโครงการ การบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมือง
คูขนาน ไทย – ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวง
จําปาสัก โดยพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 

1. อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต  ไดแก อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศ
ไทย กับเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

2.  อุบลราชธานี – แขวงสาละวัน  ไดแก อําเภอนาตาล และอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย กับ เมืองละคอนเพ็ง และเมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน  สปป.ลาว 

3. อุบลราชธานี – แขวงจําปาสัก ไดแก อําเภอโขงเจียม  อําเภอสิรินธร และอําเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย กับ เมืองชะนะสมบูน  เมืองโพนทอง และเมืองสุขุมา แขวง                 
จําปาสัก สปป.ลาว 



153 
 

 
 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมวิจัยในพ้ืนท่ีมีความสําคัญและจําเปนเพราะทีมงานวิจัยตอง
รับรูขอมูลท่ีเก็บโดยทีมงานในพ้ืนท่ี เพ่ือวิเคราะหและตกผลึกปญหารวมกัน ในการสรางระบบเฝา
ระวังโรคและภัยสุขภาพใหเขมแข็งไดอยางไร ทําอยางไรจะใหชุมชนมีบทบาทในการจัดการปญหาได
โดยชุมชนเอง คนชุมชนสามารถเขารวมในบทบาทนักวิจัยชุมชนไดโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอาสาสมัคร
จิตอาสาในพ้ืนท่ีชายแดน ใหสามารถนํากิจกรรมท่ีดําเนินการในชุมชนมาวางและจัดระบบได  โดย
เริ่มตนท่ีทีมงานพ่ีเลี้ยงท่ีเปนบุคลากรดานสาธารณสุขตองมีความเขาใจในเนื้องานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

การทําเว็บไซต ”ทีมงานพัฒนาวิชาการและวิจัยระหวางประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี”
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว โดย 

1. พัฒนาเว็บไซตขอมูลงานวิจัยการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน
เมืองคูขนานไทย-ลาว และความกาวหนาของการวิจัย 

2. พัฒนาขอมูลการคัดกรองผูเดินทางระหวางประเทศ 
3. รายงานขอมูลผูรับบริการระหวางประเทศ 
4. พัฒนาเครื่องมือจุดคัดกรองหมูบานชายแดน 

  

 
 

ภาพท่ี 33  เว็บไชตทีมงานพัฒนาวิชาการและวิจัยระหวางประเทศ  
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ภาพท่ี 34  ฐานขอมูลทีมงานพัฒนาวิชาการและวิจัยระหวางประเทศ จ.อุบลราชธานี 
 
 

 
ภาพท่ี 35  เรื่องเลาสนับสนุนงานวิจัยการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน 

ใน website ดังกลาว ประกอบดวย 1) การจัดทําขอมูลคลังวิชาการ 2) งานวิจัย 3) ผลงาน
วิชาการงานสาธารณสุขชายแดน และ 4) คลังภาพประวัติศาสตรการทํางานความรวมมือระหวาง
ประเทศดานสาธารณสุข กับประเทศเพ่ือนบานท่ีรวบรวมไวเพ่ือคนควา และอางอิงในการดําเนินงาน 
รวมท้ังมีการจัดตั้งเปนศูนยขอมูลขาวสารจังหวัดอุบลราชธานี  และเปนคลังจัดเก็บบทบันทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวางประเทศ ในระดับทองถ่ิน จังหวัด  เขต และประเทศ 
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2) นวัตกรรมระดับอําเภอ 
 เรื่องท่ี 1 โปรแกรมเส่ียวสุขภาพ  นวัตกรรม 5.0 Sirindhorn model  โรงพยาบาลสิรินธร   

เปนการตกผลึกการดําเนินงานของทีมงานเสี่ยวสุขภาพกับผูมารับบริการ โดยมีทีมงานสาธารณสุข
อําเภอสิรนธร ประกอบดวย ทีมงานจากโรงพยาบาลสิรินธร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสิรินธร และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชองเม็ก  ซ่ึงประโยชนในการใชงานของโปรแกรมดังกลาว เพ่ือชวย
ในการคัดกรองผูปวยชาวตางชาติท่ีดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ดานพรมแดนชองเม็ก ดาน
อนามัยเจริญพันธุ ในกลุมประชากรขามชาติ จากประเทศเพ่ือนบาน กอนสงตอขอมูลพรอมผูปวยไป
ยังโรงพยาบาลสิรินธร ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดระบบบริการท่ีเปนมิตรกับประชากรตางชาติ  และเสี่ยวสุขภาพ
ไดรับการพัฒนาทักษะการทํางานเพ่ิมข้ึน  ในดานการคัดกรอง การใหสุขศึกษา และการสงตอผูปวย 
ทําใหเกิดเครือขายใหมในการทํางาน คือ เสี่ยวสุขภาพใหม 
ตัวช้ีวัด 
1. ขอมูลชาวตางชาติมารับบริการเพ่ิมข้ึนกวาท่ีผานมา 
2. เกิดระบบสงตอ การติดตามผูปวยระหวางประเทศ 
    ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 36  โปรแกรมเสี่ยวสุขภาพ 
 



156 
 

 
 

  
   ภาพท่ี 37  โปรแกรมเสี่ยวสุขภาพ (ตอ) 

การควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ในพ้ืนท่ีอําเภอสิรินธร โดยทีมงานเสี่ยวสุขภาพได

บูรณาการงาน เขากับหนวยงานสาธารณสุขภาครัฐ จากคํากลาวของตัวแทนเสี่ยวสุขภาพท่ีบอกวา 

“ทีมงานเสี่ยวสุขภาพจะมีการเยี่ยมบานเปนระยะ สวนใหญการเฝาระวังโรคในชุมชน มีทีม อสม.คอย

ดูแลอยู และทีมเสี่ยวของเราสวนใหญจะเปน อสม. และมีทีมผูนําชุมชน จะประชาสัมพันธทุกวัน

เก่ียวกับโรคโควิด-19 วาถามีใครเดินทางมาจากจังหวัดกลุมเสี่ยง ทางทีมงานผูใหญบาน อสม. ก็จะ

เดินทางมาตรวจวัดไข กักตัว”  

โปรแกรมเสี่ยวสุขภาพสิรินธร โมเดล 5.0 นําไปใชในการคัดกรองผูมารับบริการท่ีดาน

พรมแดนชองเม็ก ชวยในการทํางานไดมาประหยัดเวลา ดังบทสัมภาษณท่ีเสี่ยวสุขภาพใหขอมูล 

“พอใจ เพราะ 1.รวดเร็วข้ึน 2.ไมตองเขียนขอมูลของคนไขตอหนา เพราะไมไดเอาความลับของคนไข

ไปเปดเผยเพราะขอมูลถูกจัดเก็บไวในโปรแกรม จึงสรางความรูสึกปลอดภัย สวนใหญคนท่ีมาหาหมอ

เดินทางมากับญาติ จะแยกกันไปประสานการเดินทาง เราจึงชวนคุยขอขอมูลกับคนไขรอเพ่ือจะไม

เปนการเสียเวลา” 

2) นวัตกรรมระดับชุมชน 
 เรื่องท่ี 1 “เบญจภาค”ี อําเภอเขมราฐ 

 ชื่อนวัตกรรม “เบญจภาคี” ในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน เจาของนวัตกรรม 
อําเภอเขมราฐ  จากกรณีท่ีมีการอพยพเคลื่อนยายแรงงาน และประชาชนท่ีขามแดนมาจากประเทศ
เพ่ือนบานท่ีเขาเมืองท้ังถูกกฎหมาย และลักลอบเขาเมืองแบบไม ถูกกฎหมาย ตามท่ีทาง
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ท่ีเดินทางผานทางชองทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีหมูบานตามแนวชายแดน 
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จํานวน 14 หมูบาน บริบทของพ้ืนท่ีอําเภอเขมราฐ เปนอําเภอชายแดนท่ีคอนขางหางไกลจากตัว
จังหวัด 100 กิโลเมตร ติดกับเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต มีความสัมพันธท่ีเปรียบเสมือนเพ่ือน
บานท่ีใกลชิดสนิทสนมกัน แตในชวงท่ีผานมาท่ีมีการระบาดของโรคโควิด -19 ประเทศไทย ได
ประกาศพระราชกําหนดฉุกเฉิน มีการปดประเทศท้ังท่ีเปนชองทางธรรมชาติ จุดผอนปรนทางการคา
ทุกแหง และจุดผานแดนถาวร ท้ังบานปากแซง อําเภอนาตาล และท่ีดานพรมแดนชองเม็ก อําเภอ   
สิรินธร  และอําเภอเขมราฐ มีพ้ืนท่ีชายแดนติดกับอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ ไปถึงอําเภอ
นาตาล มีเขตชายแดนท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบาน  48 กิโลเมตร ท้ังหมด  2 ตําบล มีหมูบานท่ีติดกับ 
ริมแมน้ําโขง จํานวน  17 หมูบาน และมีชองทางธรรมชาติท่ีเปนดานประเพณี จํานวน 14 แหง และ
จุดผอนปรนทางการคา จํานวน 1 แหง กอนท่ีจะมีการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  จะมี
การเคลื่อนยายของประชากรจากประเทศเพ่ือน คือจากเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต ทุกวัน 
สวนใหญจะขามมาซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคท่ีอําเภอเขมราฐ และขนสงกลับประเทศเพ่ือนบานทางเรือ 
ในสวนของประชาชนจาก สปป.ลาว สวนใหญจะขามมาจําหนายสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑการเกษตร 
สินคาการเกษตร ของปา เชน หนอไม เห็ด หรือกระท่ังแมลงตางๆ ในพ้ืนท่ีของเราจะมีตลาดนัดแทบ
ทุกวัน  ใน 14 ดาน ในความหมายของแทบทุกวันนี้ ก็จะมีตลาดใหญๆ อยางเชน ตลาดนัดวันจันทร ก็
เปนสวนในพ้ืนท่ีของตําบลเขมราฐ ตลาดนัดวันอังคารก็จะมีท่ีบานลาดเจริญ ตลาดนัดวันพุธหนาท่ี
บานบุงแกงเกลี้ยง และตลาดนัดวันอาทิตยก็ท่ีบานบุงซวย นอกนั้นก็จะเปนตลาดขนาดเล็กในชุมชน 
ซ่ึงตามชองทางประเพณีชาวลาวจะสามารถขามมาไดตลอด 2 ชั่วโมง และไมมีการตรวจคัดกรองใน
ชุมชน ผูปวยจากประเทศเพ่ือบานสามารถขามมาไดตลอดเวลา ซ่ึงรวมถึงมีการลักลอบเขาเมืองแบบ
ผิดกฎหมาย รวมถึงสุมเสี่ยงตอการคามนุษย ประกอบดวย ผูนําชุมชน 1 คน ชรบ. 1 คน อสม. หรือ 
อสรป. 1 คน  อาสาสมัครตัวแทนชาวเรือขามขามฟากระหวางประเทศ 1 คน และ อาสาสมัครรถ
รับจางในหมูบานชุมชนตามแนวชายแดน 1 คน มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีชัดเจน รวมท้ังระการคัด
กรอง การรักษา และการสงตออยางเปนระบบ 
กิจกรรมหลัก คือ  
           1. การคัดกรองและเฝาระวังโรคขามแดนในชุมชน หรือหมูบานท่ีชองทางธรรมชาติ จํานวน 
14 แหง  
           2.  มีการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังขาเขาเมือง และขาออกนอกประเทศ  

3.  มีการรายงานผลตามลําดับเกณฑท่ีกําหนดและมีการรายงานตอ IC ของอําเภอ คือ 
นายอําเภอเขมราฐ 

4.  มีระบบการติดตามและประเมินผล ในรูปแบบ  
   4.1 ระบบขอมูลการเดินทางเขาออกประเทศของทีมเบญจภาคี 
   4.2 ระบบการตรวจสอบขอมูลผูมารับบริการจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหรือ
โรงพยาบาลเขมราฐ 

4.3 มีขอมูลการสงแรงงานตางชาติท่ีตกคางภายในพ้ืนท่ีท่ีเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีเสี่ยง  
มีการติดตามเยี่ยมและเฝาระวังรวมกันในพ้ืนท่ี โดยการประสานงานกับ CG (care Givers) ในชุมชน
อยูในระหวางการดําเนินการ กับแรงงานภายในพ้ืนท่ีท่ีเดินทางกลับบานในชวงวิกฤตโควิด-19 
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เรื่องท่ี 2 การจัดทํา แอพพลิเคช่ัน GIS Mapping การสํารวจลูกน้ํายุงลาย 
 

   

ภาพท่ี 38  แอพพลิเคชั่น GIS Mapping การสํารวจลูกน้ํายุงลาย 

 

ภาพท่ี 39  แอพพลิเคชั่น GIS Mapping การสํารวจลูกน้ํายุงลาย (ตอ) 
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เรื่องท่ี 3 ระบบโปรแกรม UBONCHANA  ผนวกกับแบบคัดกรอง ต.8 ในพ้ืนท่ี โดยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เจาของนวัตกรรม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

สืบเนื่องจากโปรแกรมไทยชนะ ท่ีมีการประกาศใชท้ังประเทศในการคัดกรองประชากรกลุม 
เสี่ยงท่ัวประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดในกลุมเปาหมายท่ีมีการใชงานโปรแกรมดังกลาวทุก
อําเภอ ทุกตําบล และทุกหมูบาน อําเภอโพธิ์ไทร เปนเมืองชายแดน และ เมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง
โดงดังระดับประเทศ และระดับโลก คือ สามพันโบก รวมท้ังในพ้ืนท่ีมีการเคลื่อนยายของประชากรท้ัง
จากประเทศเพ่ือนบาน และจากตางจังหวัด เม่ือมีการนําใชโปรแกรมไทยชนะในการลงทะเบียนเขา
และออกในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 สาธารณสุขอําเภอ
โพธิ์ไทรไดศึกษาขอดี และชองวางในการใชงานของโปรแกรม  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลผูมีโอกาสเสี่ยงตอการสัมผัสโรคติดตอรายแรง ในสถานท่ี หรือท่ีชุมนุมชน 
เชน โควิด-19 อหิวาตกโรค  อาหารเปนพิษ 
อรรถประโยชน 

1. ติดตาม แนะนํา ประชาชนกลุมผูมีความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดตอรายแรง  
2. วางแผน ควบคุมสถานการณการระบาดของโรคติดตอรายแรง ลดการแพรกระจาย 
3. ลดคาใชจายในการตรวจคัดกรอง กลุมประชาชนกลุมเสี่ยงสัมผัสโรค 

 
ตารางท่ี 62  ขอดีและขอเสียของระบบ  UBONCHANA  ผนวกกับแบบคัดกรอง ต.8 ในพ้ืนท่ี 

ขอดี ขอจํากัด 
-สามารถเช็คเอาต หลังใชบริการเม่ือไรก็ได 
-ปองกันคิวอารโคดปลอม 
-ปองกันการกรอกเบอรโทรศัพทผิด 
-ลงทะเบียนรวดเร็ว ผานหมายเลขโทรศัพท 
- Platforms รองรับระบบ Android & iOS 
-คนหาราน-กิจการงาย โดยตองอนุญาตใหเปดระบบนําทาง
กอน 
-ขอมูลแสดงเฉพาะสถานท่ีท่ีไปในวันนั้นเทานั้น ระบบจะ
ลบขอมูลออกภายใน 60 วัน 
-ขอมูลใชเฉพาะการควบคุมปองกันโรค กรมควบคุมโรค
เปนผูใชขอมูลนี้เทานั้น (ฐานขอมูลอยูท่ีกระทรวงดิจิทัลฯ 
-ประเมินราน บริการมากจะกลายเปนจุดเสี่ยง 
-รองรับ User จํานวนมากได 

1. ความนากังวลท้ังในดาน 
"ประสิทธิผลการใชงาน" และ "ความ
ปลอดภัยของผูใช“ 
2. การเคารพความเปนสวนตัว 
(Privacy) ตาม พรบ.คุมครองขอมูล
สวนบุคคล  เบอรโทรศัพท 
3. Location 
  - ประชาชนบางพ้ืนท่ี มีปญหาในเรื่อง 
Telephone, 
Internet, Program Scan QR Code, 
Technology Literacy 
 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดขอเสนอโปรแกรมอุบลชนะ เพ่ือใชในระบบการ
ตรวจคัดกรองในระดับพ้ืนท่ี โดยใชชื่อ program UBON CHANA  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 63  ข้ันตอนการใชงานระบบ UBONCHANA 
ขอดี ขอจํากัด 

1. ลงทะเบียนงาย ใชแทนการเขียนดวยมือ  (เจาของ
กิจการลงทะเบียนให หรือ สแกน QR-CODEดวยตนเอง)  
2. ใชกับพ้ืนท่ีชนบท ประชาชนเขาไมถึงอินเตอรเน็ต และ 
สมารทโฟน 
3. รานคา กิจการ หองประชุมสวนราชการ ลงทะเบียนได
และพิมพ QR-CODE ไดเอง 
4. รักษาขอมูลสวนบุคคล (Privacy) สอบถาม ชื่อ-นามสกุล 
และหมูบาน หรือ เบอรโทรศัพท (กรณีนอกพ้ืนท่ีอําเภอ) 
5. ระบบฐานขอมูล ดูแลระดับอําเภอ(สวนราชการ/
สาธารณสุขอําเภอ) 
6. สามารถนําขอมูลมาใชในการติดตาม สอบสวนไดอยาง
รวดเร็ว  
7. เปน WebApp รองรับระบบ Android & iOS  
8. ผูใหบริการสามารถ Check Out ผูใชบริการได   

1. เจาของกิจการหรือเจาหนาท่ี
รับผิดชอบ 
2. ระบบไมรองรับขอมูลจํานวนมาก 
(ใชเฉพาะระดับอําเภอ) 
3. ปจจัยอ่ืน ๆ  
      -Telephone  
      -Internet 
      -Program Scan QR Code 
      -Technology Literacy 
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ภาพท่ี 40  แอพพลิเคชั่น UBON CHANA 
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แนวทางการพัฒนา app ลงทะเบียน 
เปนการลงทะเบียนท่ีงาย และ รวดเร็ว เชน QR-CODE เปน app ท่ีเขาใจงาย เขาถึงสะดวก ลด

การสัมผัสกับสิ่งของท่ีใชรวมกัน เชน ปากกา กระดาษ รวมท้ังมีการเวนระยะหาง งดการสอบถาม
อยางใกลชิด มีการคํานึงถึงความเปนสวนตัว (Privacy) ของประชาชน สามารถนํามาใชประโยชนได
ทันสถานการณ โดยผนวก ต.8 ใชในการคัดกรองท่ีจุดผอนปรน  ตลาดนัด และคัดกรองการเขาออก
ของประชากรขามชาติจากประเทศเพ่ือนบาน 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการใชในการคัดกรองผูท่ีเดินทางจากตางถ่ินเขามาในพ้ืนท่ีอําเภอโพธิ์ไทร ใชท้ังในวันท่ี 
มีการเปดตลาดนัด และท่ีจุดผอนปรนทางการคาบานสองคอน  ตําบลสองคอน อําเภอโพธิ์ไทร 
จังหวัดอุบลราชธานี 

2. มีการพัฒนาแอพลิเคชั่น คัดกรองตลาดนัด /จุดผอนปรน ปองกันโควิด 
3. มีการการติดตามประเมินผล 
4. สามารถเชื่อมตอประเทศเพ่ือนบาน 

นวัตกรรมการบริหารจัดการระบบการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน ในชุมชนเมืองคูขนาน 
 

เรื่องท่ี 4    การจัดการโรคตดิตอขามแดนในระดับพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 
4.1 จุดผานแดนสากล 

          4.1.1 การสรางและพัฒนารูปแบบและพัฒนานวัตกรรมการคัดกรองท่ี 
1) จุดผานแดนสากล ใช CBDC: Cross Border Disease Centre โดยการใช bar 

code,  
face recognized, iris recognized, แบบคัดกรอง ต.8 

     2) การรับคนไทยเดินทางกลับเขาประเทศ 
     3) การรับผูปวยเขามารักษาในหวงวิกฤตโควิด-19 
     4) ระบบการสงยาระหวางประเทศในหวงวิกฤตโควิด-19 
     5) การผลักดันกลับประเทศ 
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4.2 จุดผานแดนถาวร อ.นาตาล   
ใชรูปแบบ Mobile Screening Networks 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
ภาพท่ี 41  การจัดการโรคติดตอขามแดนในระดับพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี  
คําอธิบาย 

หมายเลข 1 เรือขามฟาก หมายถึง เรือโดยสารระหวางประเทศ,เรือทองเท่ียวในประเทศ 
และเรือหาปลา 

หมายเลข 2 ทาเทียบเรือ หมายถึง ทาท่ีเรือโดยสารระหวางประเทศ, เรือทองเท่ียว ในพ้ืนท่ี 
หมายเลข 3 จุดรับ-สงผูโดยสารท่ีมาจากทาเทียบเรือ หมายถึง จุดท่ีเปนท่ีผูโดยสารลงจาก

เรือมาเพ่ือใชบริการรถรับจาง หรือรถเชาเหมาหรือมอเตอรไซดรับจาง 
หมายเลข 4 ตํารวจตรวจคนเขาเมือง หมายถึง ตํารวจตรวจคนเขาเมืองท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ

เอกสารและยืนยันตัวบุคคลตางชาติ หรือตางดาวท่ีเขาเมืองโดยมีจุดทํางานท่ีจุดผานแดนถาวร และ
จุดผานแดนสากล 

หมายเลข 5 รพ.สต.ปากแซง หมายถึง สถานบริการดานสาธารณสุขของรัฐประจําตําบลเปน
จุดคัดกรอง และใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

หมายเลข 6 โรงพยาบาลนาตาล หมายถึง สถานบริการของรัฐ ท่ีใหบริการตรวจรักษาโรค
ระดับทุติยภูมิ 

 

เอกสารท่ีใชประกอบในการเดินทาง ประกอบดวย  
1. Border pass ใชในไดเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี  เวลา 3 วัน 2 คืน กรณี เปน One day 

trip ไปตลาดนัด หรือเจ็บปวยเปน OPD case ใชไดเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี 
2. Passport อายุบัตรตองเหลืออยางนอย 6   เดือนกอนบัตรหมดอายุ หากพักอาศัยเกิน

ระยะเวลา 
ท่ีกําหนดจะถูกปรับวันละ 500   บาท และปรับไมเกิน 20,000.-บาท 

4.3 นวัตกรรมชุมชนการจัดการโรคติดตอขามแดนชองทางธรรมชาติบานลาดเจริญ ตําบลนาแวง 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  มีการดําเนินการ โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน ในการรวมคิด 
รวมทํา รวมตัดตัดสินใจ และรวมติดตามประเมินผล ดังนี้ 

เรือขามฟาก 

(1) 

ทาเทียบเรือ 

(2) 
 

 

จุดรับ-สงผูโดยสาร 

ท่ีมาจากทาเทียบเรือ 

(3) 

 ตม. (4) 

รพ.สต.ปากแซง (5) 

 

 
รพ.นาตาล (6) 

 

กรณีเจ็บปวย 
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1. มีระบบเฝาระวังชุมชนชายแดน เชน กรณีท่ีมีคนขามมา และยกตัวอยางการดําเนินงานท่ีผาน
มาในการควบคุมโรคติดตอไมวาจะเปนไขเลือดออก มาเลเรีย จัดตั้งจุดคัดกรองหนาดาน ใน
การจัดการโรค ทําใหเกิดออกมาเปนแผนผังในการดําเนินงานของชุมชนเอง  

2. เบญจภาคีเครือขาย คนรถ คนเรือ ชรบ. อสม. อส/ทหาร มาเฝาระวังในชุมชน 
3. ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ในการเฝาระวังโรค  
4. อาคารสถานท่ี อบต. สามารถสนับสนุนชวยเหลือสราง จัดสรางได  

 

 
ภาพท่ี 42  นวัตกรรมชุมชนการจัดการโรคติดตอขามแดนชองทางธรรมชาติ บานลาดเจริญ ตําบลนา
แวง อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

4.3 นวัตกรรมชุมชนการจัดการโรคติดตอขามแดน จุดผอนปรนชองตาอู ตําบลโพนงาม อําเภอ 
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  มีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. มีระบบเฝาระวังชุมชนชายแดน เชน กรณีท่ีมีคนขามมา และยกตัวอยางการดําเนินงานท่ีผาน
มาในการควบคุมโรคติดตอไมวาจะเปนไขเลือดออก มาเลเรีย จัดตั้งจุดคัดกรองหนาดาน ใน
การจัดการโรค ทีม ตชด. อส. อสม. ทหารพราน  

2. ดานคัดกรองบริเวณฐาน ตชด. บันทึกคนเขาออก 
3. ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ในการเฝาระวังโรค  
4. การจัดการสามารถทํางานรวมกันกับทีมสหวิชาชีพ หนวยงานความม่ันคง 
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ภาพท่ี 43  นวัตกรรมชุมชนจัดการโรคติดตอขามแดนจุดผอนปรนชองตาอู ตําบลโพนงาม อําเภอ

เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

4.4 นวัตกรรมการจัดการโรคติดตอขามแดนบริเวณจุดการคาชายแดนเอกชนบานนาหินโหงน 

ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี มีการดําเนินการ ดังนี้ 

การจัดการโรคติดตอขามแดนบริเวณจุดการคาชายแดนเอกชนบานนาหินโหงน ตําบลพะ 
ลาน อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธาน ี เปนการใหความสําคัญภาคธุรกิจเอกชน ใหเขาใจและมีสวน
รวมในการจัดการเฝาระวังโรคติดตอ กรณีCovid-19 ใหกับพนักงานขับรถขนสงสินคา กอนท่ีจะมีการ
สงสินคาขามแดนจากอําเภอเขมราฐ และอําเภอนาตาลไปยังแขวงสาละวัน โดยผานข้ึนท่ีทาเรือ
ชั่วคราวในพ้ืนท่ีเมืองละคอนเพ็ง  แขวงสาละวัน  สินคาท่ีสงสวนใหญเปนเครื่องอุปโภค บริโภค 
รวมท้ังวัสดุอุปกรณการกอสราง โดยไดมีบทบันทึกลงนามระหวางผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับ
เจาแขวงสาละวัน ในระดับพ้ืนท่ีไดมีการรวมประชุมภาคีเครือขาย ท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม รวมท้ังองคกรชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการระบบเฝาระวังโรคติดตอ เชน 
กรณีท่ีมีคนขามมา และยกตัวอยางการดําเนินงานท่ีผานมาในการควบคุมโรคติดตอไมวาจะเปน
โรคติดตอ จัดตั้งจุดคัดกรองหนาดาน ในการจัดการโรค โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

1. มีการกําหนดจุดดานคัดกรองโรค เจาหนาท่ีปฏิบัติงานในการสุมตรวจโรค 
2. จัดบริเวณการกักโรคสําหรับพ้ืนท่ีเอกชน 
3. มีการจัดการสามารถทํางานรวมกันกับทีมสหวิชาชีพ หนวยงานความม่ันคง ศุลกากร ตํารวจ

ตรวจคนเขาเมือง ในบริเวณจุดดานเอกชน   
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ภาพท่ี 44  นวัตกรรมการจัดการโรคติดตอขามแดนบริเวณจุดการคาชายแดนเอกชนบานนาหินโหงน 

ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี       

 

เรื่องท่ี 5  โปรแกรมการคัดกรองท่ีหนาดานดวยโปรแกรมสิรินธรโมเดล 0.5 
              ทีมเสี่ยวสุขภาพ “ก็จะมีท่ีอาจจะยังไมเลาใหฟง แตถาถึงนั้นก็จะเห็นไดชัดเจนอาจจะ

ดวยความเรงรีบเพราะคนเดินทางผานเขาผานออกเยอะ เพราะบางเวลาจุดคัดกรองท่ีโรงพยาบาลก็

จะชวยกันคันกรองทําใหไมเสียเวลามาก ท่ีโรงพยาบาลจะสะดวกกวาเพราะมีคนมายื่นบัตรรอ และดี

ตอทุกสวนดีตอระบบใชบริการท่ีรองรับแตระหวางท่ีใชกระดานกับโปรแกรม ถาเราใชโปรแกรมก็จะมี

ความนาเชื่อถือมากกวาทําใหกลุมเสี่ยวเราพัฒนาข้ึนการเก็บขอมูลตาง ๆ ก็นาเชื่อถือข้ึน และ

วิเคราะหขอมูลไดวาาจากเมืองไหน เขตไหนบาง แตละเดือนมีก่ีคน และสามารถติดตามมาตรวจ

ภายในได สรุปคือ ขอดีของโปรแกรมคือจะสามารถชวยในการติดตามเคสคนไข สามารถควบคุมโรค

ได สิ่งท่ีโปรแกรมเอ้ือประโยชนตอเรา คือ  

1.ติดตามเฝาระวังโรคได  

2.สรางความม่ันใจความนาเชื่อถือใหกับผูท่ีใหขอมูล ขอมูลเปนความลับถูกจัดเก็บไมไดเผยแพร” 

อภิปรายผล 
การศึกษา ชุดโครงการ “การบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-

ลาว กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก  พบวา 
การรายงานสถานการณโรคมีความรวดเร็ว สมบูรณ และพ้ืนท่ีมีทีมงานคุณภาพท่ีบูรณาการรวมกับ 
พชอ. พรอมดวยทีมความม่ันคงในเขาแกปญหาดังกลาวในพ้ืนท่ีของฝงประเทศไทย ในสวนพ้ืนท่ี
ชายแดนอําเภอเขมราฐ อําเภอนาตาล และอําเภอโพธิ์ไทร เปนท่ีเสี่ยงดานความม่ันคงท้ังทางดาน
สังคม ดานสุขภาพ และดานเศรษฐกิจ เม่ือการดําเนินงานวิจัยในระยะท่ีสองท่ีมุงเนนในการสรางและ
พัฒนาภาคีเครือขายในดานการเฝาระวัง ปองกัน โรคและภัยสุขภาพขามแดน ชวยใหชุมชนสามารถ
ลุกข้ึนมาจัดการปญหาดวยตัวชุมชนเอง อยางไรก็ตามรูปแบบในการดําเนินงาน ภายใตยุทธศาสตร
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สาธารณสุขชายแดน ป 2560-2564 ในยุทธศาตรท่ี 1, 2, 4 และ 5 รวมท้ังมีการสรางกลไกขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรในการเฝาระวัง โรค ในชุมชนเมืองคูขนานท่ีเปนชองทางธรรมชาติ โดยมีนายอําเภอใน
พ้ืนท่ีรวมกับภาคีเครือขายความม่ันคง ภาคีเครือขายดานปกครอง ผูนําชุมชน อาสาสมัครจิตอาสาใน
พ้ืนท่ี ในการรวมคิด รวมหาแนวทางแกไขรวมกัน ในบางพ้ืนท่ีมีการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงวิกฤตโควิด-19 ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับผลกระทบ จากการประกาศปดทุก
ชองทางกับประเทศเพ่ือนบาน ท้ังชองทางท่ีเปนดานพรมแดนสากล ดานพรมแดนถาวร และดาน
ประเพณี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของดานพรมแดนชองเม็ก-วังเตา ซ่ึงมีการอพยพเคลื่อนยาย
แรงงานกลับประเทศตนทางเปนจํานวนมาก ถึงแมวาจะมีการประกาศปดพรมแดนอยางไมมีกําหนด
ในประเด็นดานความสัมพันธระหวางประเทศไทย-ลาวไดมีการดําเนินการในประเด็น ดังนี้  

1. การพัฒนาความรวมมือในการเฝาระวังโรค และภัยสุขภาพขามแดนระหวางประเทศ ใน 
รูปแบบการประชุมดวยระบบทางไกล (tele-conference)   

2. การพัฒนาระบบสงตอผูปวยระหวางประเทศ ในสถานการณวิกฤตโควิด-19 ในกรณี 
ผูปวยฉุกเฉิน ซ่ึงประกอบดวย โรคทางอุบัติเหตุ โรคระบบหลอดเลือดหัวใจ และโรคเรื้อรังท่ีตองรักษา
ตอเนื่อง เชน ผูปวยโรคมะเร็งท่ีตองรักษาตอเนื่องดวยวิธีใหยาเคมีทางหลอดเลือดดํา 

3. การสงตอยาในกรณีผูปวยเรื้อรังท่ีตองรับการรักษาอยางตอเนื่อง 
4. ไดสรางและพัฒนาระบบและทีมจิตอาสาในการเฝาระวัง และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ในชุมชน เมืองคูขนาน ในพ้ืนท่ี อําเภอเขมราฐ อําเภอนาตาล อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอโขงเจียม และ
บุณฑริก 

5. มีการจัดทําธรรมนูญชุมชน ในการควบคุมปองกันโรคโควิด-19 และโรคไขเลือดออก ท่ี 
อําเภอโขงเจียมและอําเภอบุณฑริก 

6. มีการพัฒนาหมูบานตนแบบ ดานการจัดการสุขภาพ เมืองคูขนานชายแดนไทย-ลาว ท่ี 
หมู 4 บานทุงหนองบัว ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร 

7. มีการจัดทําระบบการยืนยันตัวบุคคล ชาวตางชาติในพ้ืนท่ีชายแดน ดวยวิธี finger print  
and face recognized ทุกรพ.สต. ในอําเภอเขมราฐ อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอโขงเจียม อําเภอสิรินธร 
และอําเภอบุณฑริก 

8. มีการพัฒนา website ในการสื่อสาร ขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขชายแดน  
ประกอบดวย การเฝาระวัง ปองกัน โรคขามแดน การสงตอผูปวยระหวางประเทศ และการสงยา
ระหวางประเทศ 

9. มีการพัฒนาโปรแกรมเสี่ยวสุขภาพ สิรินธร โมเดล 5.0 กับโปรแกรม GIS Mapping for  
DHF โดย อสม. 

ขอคนพบ 
1. จุดแข็งในการดําเนินงานในพ้ืนท่ีวิจัย ท้ัง  6 พ้ืนท่ี ทีมงานฝายปกครองและฝายความ 

ม่ันคงทุกพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 
2. มีการจัดทําแนวทางการเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรคขามแดน ท่ีเหมาะสมกับบริบท 

ของพ้ืนท่ีแตละแหง 
3. ความเขมแข็งของภาคีเครือขาย ท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
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4. เกิดทีมงานจิตอาสาในการเฝาระวัง ควบคุมโรค ชายแดนเมืองคูขนาน 
5. มีแหลงทุนสนับสนุนจากหลายแหลงทุน 

 

     ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. เสนอใหจัดทํา Policy Formulation and Policy Advocacy เสนอตอกระทรวง 
2. เสนอแนะมีการจัดตลาดนัดสุขภาพชายแดน ของพ้ืนท่ีวิจัยทุกพ้ืนท่ี 
3. เสนอใหจัดทําสาย hotline สุขภาพ เพ่ือใหคําแนะนํา ในการควบคุม ปองกันโรคและภัย 

สุขภาพขามแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 
4. เสนอใหเชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงระหวางสวนกลาง คือ กระทรวงรวมกับ 

ภาคีเครือขายท้ังองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน 
ระดับจังหวัด 

1. นําเสนอบทสรุปตอผูวาราชการจังหวัด และคืนขอมูลใหภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 
2. มีการถอดบทเรียนทุกพ้ืนท่ี 
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 บทท่ี 7  

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการเฝาระวังสุขภาพขามแดน 
 

ภายหลังไดมีการลงนามในบทบันทึกความตกลงความรวมมือดานสาธารณสุข ระดับทองถ่ิน 
ไดมีการลงนามในบทบันทึกดังกลาว 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 ท่ีหองประชุม
ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี
กับแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประกอบดวย อําเภอโขงเจียม
กับเมืองชะนะสมบูน  อําเภอสิรินธรกับเมืองโพนทอง และอําเภอบุณฑริกกับเมืองสุขุมา  และครั้งท่ี 2 
ไดจัดประชุมเพ่ือลงนามในบทบันทึกความตกลงความรวมมือดานสาธารณสุข ระดับทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 
10 มกราคม 2563 ณ หองประชุมโรงพยาบาลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กับแขวง
สาละวัน สปป.ลาว ประกอบดวย อําเภอนาตาล และอําเภอโพธิ์ไทรกับเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน 
จากบทบันทึกดังกลาว ไดมีการจัดทําแผนดําเนินงานเพ่ือเพ่ือสรางและพัฒนายุทธศาสตรในระดับ
ทองถ่ินและในระดับจังหวัดในบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน ชายแดนไทย-ลาว 
(อุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก) ซ่ึงอยูภายใตแผนยุทธศาสตร
สาธารณสุขชายแดน ป 2560-2564 ซ่ึงมีการบูรณาการระหวางยุทธศาสตรท่ี 2 การเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพขามแดน และยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาภาคีเครือขายระหวางประเทศ 
โดยไดมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. การประสานความสัมพันธและสรางความรวมมือในการเฝาระวัง และปองกันโรคและ
ภัยสุขภาพขามแดน พรมแดนชองเม็ก-วังเตา รวมกับภาคีเครือขายองคกรภาคเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีใน
การทํางานเชิงรุก ในการสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือในการคัดกรองโรค และการเฝาระวังปองกันโรค
ไวรัส โคโรนา 2019 ใหกับบุคลากรดานสาธารณสุขของท้ังสองประเทศท่ีดานพรมแดนชองเม็กกับ
ดานสากลวังเตา เมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก เปนการสรางความรวมมือระหวางประเทศท่ีชวย
เสริมสรางและพัฒนาระบบการเฝาระวังโรค และภัยสุขภาพขามแดน รวมท้ังเปนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของระบบเฝาระวัง ปองกันโรคขามแดน โดย 

1.1 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธในการคัดกรอง เฝาระวัง ปองกันโรคโครานาไวรัส 2019  
ใหกับแผนกสาธารณสุขแขวงจําปาสัก และโรงพยาบาลแขวงจําปาสัก เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 
โดยมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการแบงปน (มสป.) เปนแหลงทุนรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี  ดังนี้ 

1.1.1  สื่อแผนพับการปองกันโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิท-19) จํานวน 25,000 แผน   

1.1.2  Face shields จํานวน 2,000 ชิ้น                                                     

1.1.3 ปรอทวัดไขแบบมีดามจับ จํานวน  1 เครื่อง                                                  

1.1.4 mask  จํานวน  4 กลอง 

ประสานในการจัดหาวัสดุอุปกรณทางการแพทยเพ่ือสนับสนุนการปองกันโคโรนาไวรัส2019 
(โควิด-19) ในประชากรกลุมเสี่ยงสูง PUI ใหกับโรงพยาบาลแขวงจําปาสัก และโรงพยาบาลสนาม
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เมืองโพนทอง แขวงจําปาสัก สปป.ลาว ประกอบดวย ชุด PPE, แวนตากระจก  mask N-95 หนากาก
อนามัย และรองเทาบูท (งบประมาณจากโรงพยาบาลแขวงจําปาสัก) 

 
ภาพท่ี 45  รวมในการสงมอบวัสดุ/อุปกรณทางการแพทยในการใชเพ่ือปองกันโรคโคโรนาไวรัส2019 
ประชากรกลุมเสี่ยงสูง PUI ใหกับโรงพยาบาลแขวงจําปาสัก และโรงพยาบาลสนามเมืองโพนทอง 
แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

1. ยุทธศาสตรการบริหารความเส่ียงในพ้ืนท่ีชายแดน  ในการปองกันการแพรระบาดของโรค 
โควิด-19 ในการดูแลผูปวยชาวตางชาติดวยหลักมนุษยธรรม และดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขเมือง
ชายแดน จากการท่ีไดมีการหารือนอกรอบระหวางผูบริหารระดับสูง ดานสาธารณสุขจากประเทศ
เพ่ือนบานกับผูบริหารระดับสูงของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นําไปสูการประชุม
พัฒนาระบบสงยาผูปวยเรื้อรังชาวตางชาติ ในชวงวิกฤติการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(งบประมาณสนับสนุนจากกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) สืบเนื่อง
จากภาวะวิกฤตการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานมี
ผูปวยกลุมหนึ่งท่ีรับยาประจํา ท้ังเปนทุกเหลือ 2 เดือนตอครั้ง หรือบางรายจะลงมารับยาท่ี
โรงพยาบาลท้ังของภาครัฐและเอกชน ทุก 3 เดือน ซ่ึงหลังจากจังหวัดอุบลราชธานี โดยผูวาราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี ไดออกคําสั่งปดชองทางผานเขาออกระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับประเทศ
เพ่ือนบานทุกชองทาง ทําใหผูปวยกลุมดังกลาวไมสามารถขามพรมแดนระหวางประเทศมารับยาได 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข และทีมภาคี
เครือขายท้ังโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดน โรงพยาบาล
เฉพาะทาง และโรงพยาบาลเอกชนทุกแหง ไดมีการจัดประชุมรวมหารือในการดูแลผูปวยกลุมดังกลาว 
โดยการจัดประชุมทางไกล ข้ึนเพ่ือหาแนวทางรวมกันกับทีมแพทยจากแผนกสาธารณสุขแขวงจําปา
สัก และโรงพยาบาลแขวงจําปาสัก ในการชวยเหลือกลุมผูปวยโรคเรื้อรังท่ีใชยาเฉพาะซ่ึงทาง
โรงพยาบาลแขวงจําปาสักไมมีในบัญชีรายชื่อยาในโรงพยาบาล ผูรวมประชุมประกอบดวย ทีมภาคี
เครือขายท้ังโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดน โรงพยาบาล
เฉพาะทาง และโรงพยาบาลเอกชนทุกแหง ท่ีประชุมได แนวทางการสงตอยาผูปวยโรคเรื้อรังระหวาง
ประเทศ โดยเชื่อมประสานกับหนวยงานดานความม่ันคง (New norms) รวมท้ังมีระบบการติดตาม
และประเมินผล ดังรายละเอียดไดแนวทางการรับยาตอเนื่อง กรณีการสงยาขามแดน ในกรณีผูปวย
โรคเรื้อรัง รายละเอียด ดังนี้ 
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ภาพท่ี 46  แนวทางปฏิบัติการขอรับยาเดิมจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
 

 
ภาพท่ี 47  แนวทางปฏิบัติการรับ-สงตอผูปวยระหวางประเทศไทย-ลาว ในชวงการแพรระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 

 
ภาพท่ี 48  แบบฟอรมการแจงขอรับยาเดิม 
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การดําเนินงานในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน ท่ีผานมา ท้ังในระดับ 
ทองถ่ิน ระดับจังหวัด และกับประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สปป.ลาว มีความรวมมือระหวาง
ประเทศมาอยางตอเนื่องและยาวนาน กอนท่ีจะมีการดําเนินงานวิจัยรวมระหวางประเทศ ภายใต
โครงการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  กับ แขวง
สะหวันนะเขต  แขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก ดานกลุมงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ไดมีการจัดประชุมระบบเฝาระวังโรคติดตอขามแดน ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี 
กับแขวงจําปาสัก สปป.ลาว โดยไดเชิญทีมงานระบาด จากแผนกสาธารณสุขแขวง  โรงพยาบาลแขวง 
โรงหมอเมือง และแผนกสาธารณสุขเมืองคูขนาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกัน โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA) ภายใตโครงการสรางความ
ตระหนัก และเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอ และโรคอุบัติใหมอุบัติซํ้า ตามแนวชายแดน ไทย – 
กัมพูชา – เมียนมา – สปป.ลาว เปนโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนปตอป โดยเริ่ม ตั้งแต พ.ศ.2558-
2560 และตอมาไดจัดทําเปนแผนระยะ 3 ป คือ พ.ศ.2561 - 2563 ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง 
และสามารถวัดผลผลิต หรือ ผลสําเร็จได และจังหวัดอุบลราชธานี  โดยใน พ.ศ.2563 ไดขอรับ
สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ จาก กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 
จํานวน 3 โครงการ  ดังรายละเอียด  ดังนี้        

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เมืองคูขนาน ในการบริหารจัดการ ระบบเฝาระวัง 
ควบคุม และปองกันการแพรระบาดของโรค COVID- 19 ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวัน
นะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก พ.ศ.2563    

2. โครงการการประชุมทางวิชาการระหวางจังหวัดคูขนาน เชน การพัฒนาของโรงพยาบาล 
การพัฒนาระบบสงตอผูปวย การสรางความเขมแข็งของระบบการเฝาระวังโรค และการเตรียมความ
พรอมของแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละ
วัน – แขวงจําปาสัก พ.ศ.2563   

3. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบเฝาระวังโรคติดตอชายแดนอุบลราชธานี–จําปาสัก 
พ.ศ.2563 
  ซ่ึงท้ัง 3 โครงการนําไปสูการพัฒนาและจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ ดาน
สาธารณสุข ท่ีมุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
ขามแดนรวมกัน  และเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรค ระหวางเมืองคูขนาน คือ อําเภอ
กับเมือง และ จังหวัดกับแขวง แตภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) ไดมีการปดพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ทุกกิจกรรมท่ีทํารวมกัน
ระหวางประเทศ ถูกยกเลิก หรือเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน และงบประมาณมุงเนนในการแกไขปญหา
โรคโควิด – 19 รวมกัน ซ่ึงทําใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไมสามารถดําเนินการได
ตามแผนงานท่ีวางไวในปงบประมาณท่ีผานมา และการไดเขารวมประชุมหารือรวมกับทีมงานกรม
ความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงเปนแหลงทุน เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2563 
ท่ีผานการประชุมทางไกล (Teleconference) นั้น โดยสรุปภาพรวมท่ีประชุมมีมติเห็นพองในการ
ปรับกิจกรรมท่ีไดรับอนุมัติ ของ พ.ศ.2563 ใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอ
เชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และเห็นชอบแนวทางการปรับกิจกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได
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ดําเนินการตามแนวทางท่ีกระทรวงการตางประเทศกําหนด โดยไดปรับกิจกรรมภายใตโครงการสราง
ความตระหนักและเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและโรคอุบัติใหมตามแนวชายแดน ไทย-ลาว 
ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก เปนการจัดหา
วัสดุ/ครุภัณฑทางการแพทย เพ่ือชวยเหลือ และบรรเทาสถานการณ ในการชวยเหลือผูปวย และผูติด
เชื้อโควิด – 19 ชาวลาว ในแขวงจําปาสัก และแขวงสาละวัน 
  ในสวนงบประมาณท่ีไดรับสนับสนุนการดําเนินงานดานการเฝาระวังโรคตามแนวชายแดน 
โดยกองยุทธศาสตรและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนงบประมาณ สนับสนุนปตอ
ป โดยมุงเนนการดําเนินงานใหครอบคลุมยุทธศาสตร สาธารณสุขชายแดน ใน 5 ยุทธศาสตร ซ่ึง
ประกอบดวย  
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดน ใหสถาน
บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดนทุกระดับ มีการบริการท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน มีความสะดวกและ
เปนมิตรตอผูเขารับบริการท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึงมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพให
มีความทันสมัยสามารถสนับสนุนการใหบริการแกประชาชน และมีการสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ี
ชายแดนสามารถนําขอมูลความรูดานสุขภาพมาปรับใชในชีวิตประจําวันและเกิดความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ  โดยมุงหวังใหระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคฯ ท่ีดําเนินการอยูตลอดแนว
ชายแดน ไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็ง และประยุกตใหเขากับบริบทของสภาพพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติระหวางประเทศ   
  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการจัดการสุขภาพประชากรในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึง
เปนพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรตางถ่ินเขามาประกอบอาชีพกันอยางหนาแนน ประกอบกับมีสถานประกอบการ 
โรงงานอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ เขามาดําเนินกิจการเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองมีการ
เตรียมการและพัฒนาการจัดการสุขภาพใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี  
  ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งภาคีเครือขายความรวมมือภายในและ
ระหวางประเทศดานสาธารณสุขชายแดน ใหภาคีเครือขายในประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมีการบูรณาการงานสาธารณสุขชายแดนใหมีความเชื่อมโยงและเปนรูปธรรม อีก
ท้ังพัฒนาภาคีเครือขายระหวางประเทศในระดับสวนกลางและระดับพ้ืนท่ีใหมีสัมพันธภาพท่ีดี มีการ
สรางความรวมมือท่ีชัดเจน และมีการประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และ 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดน โดยคํานึงถึงการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากร จัดโครงสรางงานสาธารณสุขชายแดนใหมีความชัดเจน รวมถึงมี
กระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีคลองตัว และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง อีกท้ังมีการ
พัฒนาขอมูลสุขภาพพ้ืนท่ีชายแดนในระบบสารสนเทศใหสามารถนํามาใชประกอบการวางแผนการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการ ซ่ึง ในการจัดทํายุทธศาสตรของจังหวัด
อุบลราชธานี ซ่ึงเปนท้ังเมืองชายแดน เมืองศูนยกลางการศึกษา ท่ีมีนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบาน
เขามาศึกษา ท้ังในระดับปริญญา ตรี  โท และเอก เปนจํานวนมาก  แนวทางการจัดทํายุทธศาสตร 
คือการทบทวนผลสําเร็จในการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและผลิตท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
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ในสวนกรมควบคุมโรค ไดมียุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ  ดานการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ.2560 – 2564 ซ่ึงเปนแผนของกรมควบคุมโรคท่ีใชเปนกรอบทิศทาง
ในการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศอยางเปนระบบกับทุภาคสวนตามกรอบยุทธศาสตร 20 
ป ดานการพัฒนาระบบปองกัน ควบคุมโรค  พ.ศ. 2560 – 2579   ยุทธศาสตรระยะท่ี 1 การปฏิรูป
ระบบการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560-2564) ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 
ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการดาน การปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบจัดการภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานของระบบปองกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและพัฒนาความรวมมือ และยุทธศาสตรท่ี 5 การ
พัฒนากําลังคนดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(ราง) แผนยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดนและ
แรงงาน พ.ศ.2560 – 2564 วิสัยทัศน “เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพ่ือประชาชน
สุขภาพดี” ประกอบดวย 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสาธารณสุขพ้ืนฐานใน
พ้ืนท่ีชายแดน 2. ยุทธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพ การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ผลิตภัณฑสุขภาพ 3. ยุทธศาสตรการจัดการสุขภาพใน กลุมประชากรขามชาติ 4. ยุทธศาสตรการ
สรางภาคีเครือขายและประสานความรวมมือระหวางประเทศ ดานสาธารณสุขชายแดน และ 5. 
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และปจจัยคุกคาม (SWOT Analysis)  
    การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และปจจัยคุกคาม รวมกันระหวางหนวยงานสังกัด

กรมควบคุมโรค ประกอบดวยกอง สํานักวิชาการ สถาบัน และ สํานักงานปองกันควบคุมโรค พบ
ประเด็นท่ีสําคัญในการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศ ดานการปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ดังนี้  

จุดแข็ง จุดออน โอกาส ปจจัยคุกคาม  
2.1 กรมควบคุมโรคมีบทบาทเปนศูนย ประสานงานองคการอนามัยโลกและ เครือขาย

สมาชิกขององคกรระหวาง ประเทศท้ังดานโรคติดตอและโรคจากการประกอบอาชีพสิ่งแวดลอม  
2.2 นโยบายและมาตรการดําเนินงาน ดานการปองกัน ควบคุมโรค มี ความกาวหนา 

สอดคลอง เปนท่ี ยอมรับในระดับสากล เชน การดูแล ผูปวยติดเชื้อ HIV/AIDS การปองกัน การติด
เชื้อจากแมสูลูก การควบคุม การบริโภคยาสูบ การปองกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ เปนตน  

2.3 กรมควบคุมโรคมีบุคลากรท่ีมี ประสบการณ มีความเชี่ยวชาญดาน การปองกันควบคุม
โรคท่ีมีชื่อเสียง และเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติตลอดจนมีความตื่นตัวตอ 1) ระบบและแนวทาง
ในการเสริมสราง ศักยภาพของบุคลากรยังไมเขมเข็ง สงผลใหบุคลากรบางสวนไมไดรับ การพัฒนา
ทักษะท่ีจําเปนตอการ ดําเนินงานดานความรวมมือระหวาง ประเทศ เชน ทักษะ การใช
ภาษาตางประเทศ ทักษะการเจรจา ตอรอง 2) การสรรหาและจัดสรรบุคลากรดาน การปองกัน
ควบคุมโรค เขารวมใน เวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกยังไม เหมาะสม หรือไมเพียงพอตอความ ทา
ทายตาง ๆ และ 3) ขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการ ดําเนินงานความรวมมือระหวาง ประเทศและ
จํานวนบุคลากรไม เพียงพอตอภาระงาน และมีการ โยกยายหรือเปลี่ยนงานของบุคลากร คอนขาง
บอย ทําใหการดําเนินงาน 1) สถานการณการระบาดของโรคในปจจุบัน ท้ังโรคติดตอ โรคอุบัติใหม 
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และโรคจาก การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ทวี ความรุนแรง และมีการแพรกระจายโรค อยาง
รวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ดานสิ่งแวดลอมโลก และการติดตอ คมนาคมระหวางประเทศท่ีไร
พรมแดน ทําใหนานาประเทศใหความสนใจในดาน ความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับการ ปองกัน
ควบคุมโรคมากข้ึน 2) นโยบายความรวมมือระหวางประเทศ ระดับโลกและระดับภูมิภาค เชน SDGs, 
ASEAN Post 2015 ฯลฯ เปนโอกาสใน การขับเคลื่อนใหเกิดความรวมมือระหวาง ประเทศไทยและ
ภาคีเครือขายท่ีเขมแข็ง ยิ่งข้ึน และ 3) การรวมกลุมประเทศและองคกรในการ ขับเคลื่อนและ
ดําเนินงานดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพมีมากข้ึน สงผล 1) ความแตกตางของนโยบาย 
และกฎหมายบางดานของบางประเทศ สงผลใหการสรางความรวมมือระหวาง ประเทศไมราบรื่น 2) 
คานิยม วิถีชีวิต และความเชื่อของ ประชาชนในบางพ้ืนท่ี มีผลกระทบตอ ความตระหนักและการให
ความรวมมือ ระหวางประเทศในการปองกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพ 3) ระบบการทํางานและขีด
ความสามารถ ของบุคลากรท่ีแตกตางกันของแตละ ประเทศ สงผลใหการดําเนินงานสราง ความ
รวมมือระหวางประเทศขาดประสิทธิภาพ และ 4) ความไมม่ันคงปลอดภัยและการคมนาคมท่ีไม
สะดวกในบางประเทศ สงผลใหการดําเนินงานสรางความ 

ในการจัดทํายุทธศาสตรการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี มีการมองงานเชิงระบบ โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกระดับ โดย
นํานโยบายระดับกระทรวง ทุกสวนท่ีเก่ียวของกับงานสาธารณสุขชายแดนชายแดน รวมท้ังงาน
ทางดานกระทรวงมหาดไทย สายงานดานความม่ันคงของกระทรวงกลาโหม และศึกษายุทธศาสตร 
ดานสาธารณสุขของประเทศเพ่ือนบานเพ่ือมาวางยุทธศาสตรในการดําเนินงานดานสาธารณสุข
ชายแดน ในการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพรวมกัน  

ระดับจังหวัด  ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบตามแนวชายแดนไทย - ลาว  ซ่ึงนายแพทย 

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนคณะกรรมการ โดยตําแหนง งานความรวมมือระหวางประเทศ 
ดานสาธารณสุข กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข และกลุมงานควบคุมโรค เปนเลขานุการ และ
ผูชวยเลขานุการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2. คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอุบลราชธานี 
3. คณะกรรมการพัฒนาชองทางเขาออกประเทศ พรมแดนชองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 
4. คณะกรรมการงานสาธารณสุขชายแดน เขตสุขภาพท่ี 10 
5. สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๑๐  อุบลราชธานี 
6. ตํารวจตรวจคนเขาเมือง 
7. องคกรภาคีเครือขายท้ังองคกร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท้ังในระดับ

จังหวัดและระดับพ้ืนท่ี 
8. โรงพยาบาลเอกชนทุกแหง 
ระดับพ้ืนท่ี  ประกอบดวย 

 1. นายอําเภอ 
 2. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรของอําเภอตามแนวชายแดน 
 3. ตัวแทนตํารวจตรวจคนเขาเมือง 
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 4. นายดานศุลกากร 
  5. หัวหนาดานควบคุมโรคติดตอประจําดานพรมแดนชองเม็ก และจุดผานแดนถาวรบาน         
ปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

6. ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ตามแนวชายแดน 
 7. สาธารณสุขอําเภอ /ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตามแนวชายแดน 

8. ตัวแทนกองกําลังสุรนารี และเครือขายฝายความม่ันคง 
9. ผูแทนฝายปกครอง ในพ้ืนท่ี 
10. นายกเทศมนตรี หรือตัวแทน 

 10. นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือตัวแทน 
 11. อสม. หรือตัวแทนองคกรภาคประชาชน  
 

รูปแบบการจัดทํายุทธศาสตรการเฝาระวังสุขภาพขามแดน 
  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ โดยการทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผาน โดยใชกระบวนการจัดทํา 
SWOT Analysis ใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตร
สาธารณสุขชายแดน ในดานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ ของเมืองคูขนาน ท่ีมีประเด็น
ละเอียดออนในเรื่องการลักลอบเขาเมืองแบบผิดกฎหมายของแรงงานตางดาวทางชองทางธรรมชาติ 
ท้ังทางน้ํา และทางบก ท่ีเจาหนาท่ีสาธารณสุขตองเขาไปดําเนินการในการตรวจคัดกรองกลุมแรงงาน 
ในประเด็นเรื่องกลุมเสี่ยงตอโรคโควิด – 19 และประสานกับฝายความม่ันคง และหนวยงานท่ี
เก่ียวของตอไป กรณีมีปญหาเก่ียวกับโรคติดตอ จนเกิดแนวทาง Flow Chart การดําเนินงาน รวมท้ัง
กรณี  จากการสัมภาษณตัวแทนฝายความม่ันคงพ้ืนท่ี ตําบลชองเม็ก กลาววา “การลักลอบเขาเมือง
ตามชองทางธรรมชาติ มีแทบทุกวันกอนปดประเทศครับ ถาเจอจับไดก็จะสอบถามวาเขามาทําอะไร
จะไปไหน หามโกหก จะถามวามาจากบานไหนท่ีฝงโนน บางทีก็ทยอยเขามา บางคนก็อางวาเปนญาติ
ของคนในชุมชน ซ่ึงก็บอกยาก กรณีท่ีถามแลวพูดไมรูเรื่อง ผมก็จะจับสงตรวจท่ีสถานีอนามัย และ
มอบใหทางตํารวจตรวจคนเขาเมืองดําเนินการ ถาในตอนกลางวันผมจะผลักดันใหไปเขาชองทางปกติ
คือดานชองเม็ก ผมถือวาเขาชองทางนี้เปนชองทางท่ีผิดกฎหมาย หากยังเขามาทางชองทางนี้อีกจะ
ดําเนินการตามกฎหมาย”ในสวนท่ีเปนชองทางธรรมชาติ พบวา มีการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย 
  

ผลผลิต และผลลัพธที่เกดิข้ึน 
แผนยุทธศาสตรการเฝาระวังสุขภาพขามแดนในระดับทองถิ่น และจังหวัด 

1. ยุทธศาสตรการเฝาระวังสุขภาพขามแดน  ในระดับจังหวัด 
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  ตารางท่ี 64  ยุทธศาสตรการเฝาระวังสุขภาพขามแดน   
ยุทธศาสตร 1.เสริมสราง 

ความเขมแข็ง 
เฝาระวัง 

ปองกันควบคุม
โรค และภัย

สุขภาพ 

การจัดการ
สุขภาพ 

ความรวมมือ
ภายใน และ

ระหวาง
ประเทศ 

การบริหาร
จัดการ 

มาตรการ 1.พัฒนา
ระบบ/สถาน
บริการท่ีเปน
มิตรกับ
ชาวตางชาติ 
2.การจําแนก 
อัตลักษณ
บุคคล 
3.ระบบการ
จัดเก็บขอมูล
แรงงาน
ตางชาติท่ีเชา
เมืองท้ังถูก
และไมถูก
กฎหมาย 

1.เพ่ิมศักยภาพ
ทีมเคลื่อนท่ีเร็ว 
2.ดําเนินการกฎ
อนามัยระหวาง
ประเทศ 
3.พัฒนาระบบ
เฝาระวังภาวะ
ตอบโตฉุกเฉิน 
4.มีระบบการ
คัดกรองท้ังก
การลักลอบเขา
เมืองผิด
กฎหมายและ
โรคโควิด-19, 
วัณโรค 

เรงการตรวจ
และประกัน
สุขภาพ
แรงงานตาง
ดาวท้ังในตัว
จังหวัดและ
อําเภอตาม
แนวชายแดน
ใหครอบคลุม 

1.พัฒนากลไก
และระบบการ
ประสานงาน 
ดานสุขภาพ 
ระหวาง
ประเทศ 
2.ระบบการ
แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร
ระหวาง
ประเทศ 
3.พัฒนาระบบ
สงตอและ
ติดตามผูปวย
ขามแดน 
ทุกโรคและทุก
ระบบ 
4.ขับเคลื่อน 
ข อ ต ก ล ง
ร ะ ห ว า ง
ประเทศ และ
จั ด กิ จ ก ร ร ม
สร า งความ มี
สวนร วมของ
เครือขายอยาง
ตอเนื่อง 
 

1.พัฒนา
บุคลากรทาง
การแพทยและ
สาธารณสุข
ระหวาง
จังหวัดและ
แขวงคูขนาน 
2.มีการพัฒนา
ภาคีรวม
ระหวางองคกร
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
และภาค
ประชาสังคม
เขารวมในงาน
ดาน
สาธารณสุข 
3.แสวงหา
งบประมาณ
ดําเนินรวมใน
พ้ืนท่ีชายแดน 
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  ตารางท่ี 65  ยุทธศาสตรการเฝาระวังสุขภาพขามแดน  (ตอ) 
ยุทธศาสตร 1.เสริมสราง 

ความเขมแข็ง 
เฝาระวัง 

ปองกันควบคุม
โรค และภัย

สุขภาพ 

การจัดการ
สุขภาพ 

ความรวมมือ
ภายใน และ

ระหวาง
ประเทศ 

การบริหาร
จัดการ 

    5.พัฒนา
สมรรถนะ
โรงพยาบาล
เมืองคูขนาน 

 

ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ 

Friendly 
Services 

ระบบสุขภาพ
อําเภอเขมแข็ง 

มีหลักประกัน
สุขภาพและ
เขาถึงบริการ 

มีเครือขาย 
ดานสุขภาพ
ชายแดน 

มีระบบบริหาร
จัดการท่ีดี 
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ตารางท่ี 66  พ้ืนท่ีท่ีไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอกมาหนุนเสริมโครงการฯ  
พ้ืนท่ี กิจกรรมดําเนินการ 

อ.เขมราฐ 1. งบประมาณจากกองบริหารงานสาธารณสุข สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. งบประมาณจากกองยุทธศาสตรและแผน ประทรวงสาธารณสุข 
3. งบจากกองทุนพัฒนาอําเภอเขมราฐ 
4. งบกองทุนตําบล สปสช.จาก อบต.นาแวง ทต.ขมราฐ และ ทต.เทพวงศา 

อําเภอนาตาล 1. งบประมาณจากกองบริหารงานสาธารณสุข สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. งบประมาณจากกองยุทธศาสตรและแผน ประทรวงสาธารณสุข 
3. งบจากกองทุนพัฒนาอําเภอนาตาล 
4. งบกองทุนตําบล สปสช. 

อําเภอโพธิ์ไทร 1. งบประมาณจากกองบริหารงานสาธารณสุข สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. งบประมาณจากกองยุทธศาสตรและแผน ประทรวงสาธารณสุข 
3. งบจากกองทุนพัฒนาอําเภอโพธิ์ไทร 
4. งบกองทุนตําบล สปสช. 

อ.โขงเจียม 1. งบประมาณจากกองบริหารงานสาธารณสุข สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. งบประมาณจากกองยุทธศาสตรและแผน ประทรวงสาธารณสุข 
3. งบจากกองทุนพัฒนาอําเภอโขงเจียม 
4. งบกองทุนตําบล สปสช. จากอบต  .นาโพธิ์กลาง และเทศบาลบานดาน  

อ.สิรินธร 1. งบประมาณจากกองบริหารงานสาธารณสุข สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. งบประมาณจากกองยุทธศาสตรและแผน ประทรวงสาธารณสุข 
3. งบจากกองทุนพัฒนาอําเภอสิรินธร 
4. งบกองทุนตําบล สปสช.จาก อบต.ชองเม็ก และ ทต.ชองเม็ก 

อ.บุณฑริก 1. งบประมาณจากกองบริหารงานสาธารณสุข สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. งบประมาณจากกองยุทธศาสตรและแผน ประทรวงสาธารณสุข 
3. งบจากกองทุนพัฒนาอําเภอบุณฑริก 
4. งบกองทุนตําบล สปสช. จาก ทต.โพนงาม 

 
ผลสําเร็จการดําเนินงานภายใตโครงการฯ 

1. การนําผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัยสูการจัดทําแผนปฎิบัติการงานสาธารณสุขชายแดน        
พ.ศ.2565 – 2569 

2. บทความตีพิมพของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน) เรื่องพลังชุมชนกับการเฝา
ระวัง ควบคุม และปองกันการระบาดของโควิด-19 ในชุมชนชายแดน ไทย-ลาว (เม่ือ วันท่ี 7 
เมษายน 2564) 

3. การเขียนเรื่องเลาจากพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยภายใตโครงการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขาม
แดน กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี - แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน - แขวงจําปาสัก 
จากท้ัง  6 พ้ืนท่ี ประกอบดวย อําเภอเขมราฐ อําเภอนาตาล อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอโขงเจียม 
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อําเภอสิรินธร อําเภอบุณฑริก จํานวน 14 เรื่อง ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหนังสือ “จาก
ประสบการณ สูงานเขียน รอยเรียงเรื่องเลาชายแดน ไทย - ลาว – เมียนมา” โดย อ.ดร.
พิษณุรักษ  กันทวี บรรณาธิการ สนับสนุนการจัดพิมพโดยหนวยบริหารและจัดการทุนดาน
การพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) 

4. การนําเสนอ 

การอภิปรายผล 

 
ภาพท่ี 49  แนวทางการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาวฯ  

การบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี –แขวงสะหวันนะเขต-แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก เปนการทํางานระหวางประเทศ 
ท่ีตองอาศัยทักษะการประสานงานทางดานการทูต และความรวมมือจากหนวยงานหลายภาคสวน ท้ัง
ภายในและตางประเทศ รวมท้ังการประสานแบบไมเปนทางการ การศึกษาทบทวนยุทธศาสตรงาน
สาธารณสุขชายแดน การปองกันควบคุมโรคติดตอ โดยมีกลยุทธในการจัดการระบบ เชน การเพ่ิม
ความเขมแข็งใหแกเครือขายปองกันควบคุมโรค, การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และ การมี
กิจกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ี ในบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี จากการ
วิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัย การจัดระบบบริการสุขภาพชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี พบวา 

-การสรางและพัฒนาระบบและกลไกความรวมมือ ภาคีเครือขายเมืองคูขนาน 
-การพัฒนาและการจัดการระบบขอมูล/การพัฒนาทีมวิจัยในระดับพ้ืนท่ี 
-การจัดทําแผนเมืองคูขนาน 
-กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานการบริหารจัดการ 
-การบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน/การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน ในรูปแบบ single plan ซ่ึง
ทุกพ้ืนท่ีวิจัย มีการนําเอางานสาธารณสุขชายแดนในทุกประเด็น โดยเฉพาะอยางยิ่งงานเฝาระวัง
โรคติดตอขามแดน บูรณาการเขากับงานประจํา ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) และสงตอใหระดับชุมชนดําเนินการตอภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล โดย
การสนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชนดําเนินกิจกรรมการเฝาระวัง คัดกรองโรคเบื้องตนในชุมชน 
รวมกันในรูปภาคีเครือขายท้ังฝายปกครอง ฝายสาธารณสุข ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขและ
ทีมงานจิตอาสาเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน ในพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ในสวนการสนับสนุน
ทางดานเทคนิคและวิชาการใหกับพ้ืนท่ี ไดรับการดูแลและสนับสนุนอยางตอเนื่อง ท้ังในรูปแบบการ
จัดอบรม การฝกปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาคีเครือขาย รวมท้ังการถอดบทเรียนการ
ดําเนินงาน การสังเคราะหองคความรูจนเกิดนวัตกรรมในระดับชุมชน สามารถขยายผลอยางตอเนื่อง
ในสวนภาคเอกชนไดรับการสนับสนุจากมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการแบงปน (มสป.) ซ่ึงทํางานดาน
สุขภาพในพ้ืนท่ีชายแดนกับประชากรกลุมเปราะบางและกลุมดอยโอกาส ในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน
อําเภอเขมราฐ อําเภอนาตาล และอําเภอโพธิ์ไทร ในสวนทางดานเทคนิควิชาการนอกจาก
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ยังมีมหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงใหการชวยเหลือในดานการพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับทีมงานสุขภาพในชุมชนใหสามารถลุกข้ึนจัดการปญหาดานเด็กและเยาวชนในชุมชนซ่ึงเปน
กลุมเสี่ยง ทางมสป.ไดนําเอาแนวคิดการเฝาระวังโรค และภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว 
ไปปรับเขาในการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีโดยมุงเนนเรื่องการเฝาระวัง และการคัดกรองโรคติดตอใน
ชุมชน ดังภาพท่ี 50 

 
 ภาพท่ี 50  รูปแบบการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน ในรูปแบบ single plan 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ระดับกระทรวง  
1) เสนอผลักดันใหประกาศมาตรการในการควบคุมกํากับดูแล และมีแนวทางปฏิบัติท่ี 

ชัดเจนในชุมชนชายแดนบริเวณชองทางธรรมชาติ พรอมท้ังมอบหมายบทบาทหนาท่ีใหหนวยงาน
ผูรับผิดชอบหรือหนวยงานท่ีควบคุมกํากับดูแลท่ีชัดเจน มุงใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง
ชัดเจน ในกรณีเกิดการลักลอบขามแดนแบบผิดกฎหมายโดยเนนย้ํามาตรการดังกลาวและพรอมท้ัง
เพ่ิมบทลงโทษท่ีชัดเจนในกรณีผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินการดังกลาวหรือผูท่ีมีสวนในการละเลยใน
การปฎิบัติหนาท่ีดังกลาว  

2) กรณีคนลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย เพ่ือใหเกิดการควบคุมปองกันโรคติดตอ หรือตรวจ 
พบการติดเชื้อโควิด -19 เม่ือตรวจพบโรคใหมีการประสานกับประเทศเพ่ือนบาน และผลักดันออก
นอกประเทศ รวมท้ังมีการจัดทําฐานขอมูลในทุกพ้ืนท่ีท่ีเปนชองทางเขาออก โดยใชมาตรการของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดเปนขอสั่งการใหทุกพ้ืนท่ีถือปฏิบัติโดยเครงครัด อีกท้ังใหมีการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาว   
           3) โดยใหภาคีเครือขายท่ีเปนหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย  
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผลักดันใหเกิดนโยบาย หรือขอ
ปฏิบัติติ กํากับดูแลผูปฏิบัติงานในบริเวณจุดผอนปรน จุดผอนปรนทางการคา ใหมีเจาหนาท่ี
สาธารณสุข หรือผูปฏิบัติงานในหนาท่ีเจาหนาท่ีดานควบคุมโรคระหวางประเทศ ปฏิบัติงานบริเวณ
ชองทางดังกลาว หรือมอบหมายใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีสวนรวมในการควบคุม
กํากับดูแลในบริเวณชองทางดังกลาว ใหเกิดการคัดกรองเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากผู
เดินทางเขา-ออกระหวางประเทศในจุดผอนปรน  

4) เสนอใหจัดทํานโยบายในระดับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหเกิดแนวทางปฎิบัติ 
กฎกระทรวง หรือขอกําหนดในการปฎิบัติงานบริเวณจุดผอนปรน จุดผอนปรนทางการคา โดยใหมี
เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือผูปฎิบัติงานในหนาท่ีเจาหนาท่ีดานควบคุมโรคระหวางประเทศ ซ่ึงทําให
เกิดการคัดกรองเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากผูเดินทางเขา-ออกระหวางประเทศในจุด
ผอนปรน และทําใหเกิดแนวทางในการเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอระหวางประเทศตาม
แนวทางปฎิบัติกฎอนามัยระหวางประเทศ (International Health Regulation: IHR 2005) ซ่ึงเปน
มาตรฐานการการควบคุมกํากับและการควบคุมปองกันโรคในบริเวณชองทางเขาออกระหวางประเทศ   

5) ขอเสนอผลักดันใหหนวยงานทางความม่ันคง หนวยงานปกครอง ไดออกประกาศ 
มาตรการในการควบคุมกํากับดูแลในชุมชนชายแดนบริเวณชองทางธรรมชาติและมีแนวทางในการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน และมอบหมายบทบาทหนาท่ีใหหนวยงานผูรับผิดชอบหรือหนวยงานท่ีควบคุมกํากับ
ดูแล มุงหวังใหเกิดแนวทางในการปฎิบัติงานท่ีถูกตองชัดเจน ในกรณีเกิดการลักลอบขามแดนแบบผิด
กฎหมาย จะตองเนนย้ํามาตรการดังกลาวและพรอมท้ังเพ่ิมบทลงโทษท่ีชัดเจน ในกรณีผูท่ีมีสวนรวม
ในการดําเนินการดังกลาวหรือผูท่ีมีสวนในการละเลยในการปฏิบัติติหนาท่ีดังกลาว  

6) ขอเสนอในการจัดทําแผนงาน/โครงการ แบบบูรณาการงานรวมกันทําใหเปนแผน 
ปฎิบัติงาน ระดับกระทรวง/กรม/กอง/ศูนยเขต มุงหวังใหเกิดการบูรณางบประมาณและการทํางาน
รวมกัน ในการสนับสนุนกิจกรรมงานสาธารณสุขชายแดนใหสอดคลองกับบริบทปญหาในระดับพ้ืนท่ี 
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รวมไปถึงการผลักดันใหเกิดการจัดกิจกรรมการประชุมความรวมมือรวมกันระหวางพ้ืนท่ี ในระดับ
จังหวัดคูขนาน และเมืองคูขนาน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการทํางานรวมกัน ซ่ึงทําใหเกิดความ
ตอเนื่องและยั่งยืนของงานสาธารณสุขชายแดน  
 ระดับจังหวัด 

1) จังหวัดอุบลราชธานีควรมีความชัดเจน ในการใหคาความสําคัญของงานสาธารณสุข 
ชายแดนเพราะมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน 2 ประเทศ คือ สปป.ลาว และราชอาณาจักร
กัมพูชา ท่ีมีความแตกตางท้ังทางดานวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และระบบการเมืองเพราะการอพยพ
เคลื่อนยายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานมีแนวโนมสูงข้ึน รวมท้ังระบบการเฝาระวังและการคัดกรอง
โรคและภัยสุขภาพขามแดนยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ในประเด็นอัตรากําลัง การกําหนดบทบาทภาระ
งานสาธารณสุขชายแดนในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณเหมาะ และเพียงพอใหกับพ้ืนท่ี 

2) จังหวัดอุบลราชธานีเรงรัดใหมีการจัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือในการตั้ง 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศบานปากแซง มีจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลังใหเพียงพอ
และเหมาะสมกับภาระงาน 

3) จังหวัดอุบลราชธานีควรมีการพัฒนาทางดานวิชาการรวมระดับพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน 
ระหวางจังหวัด-แขวง และอําเภอกับเมือง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาเปนฐานในการระบบงาน
สาธารณสุขระหวางประเทศ 

4) จังหวัดอุบลราชธานีควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทยและสาธารณสุขทุก 
ระดับใหไดรับทราบการทํางานการทูตระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบานและมีการสรางสานสัมพันธ
ในรูปแบบการศึกษาดูงาน หรือการประชุมสรุปบทเรียน และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
ประเทศ 

5) เสนอใหมีการบูรณาการบทบันทึกขอตกลงความรวมมือ ดานสาธารณสุข ระดับ 
ทองถ่ินระหวางเมืองคูขนาน (MOA) เขากับการประชุม P2P โดยผลักดันใหกระทรวงมหาดไทยเปน
แกนหลักในการขับเคลื่อน และบูรณาการทุกโรคติดตอขามแดน เขากับงานอนามัยแมและเด็ก (งาน
ฝากครรภ คลอด วางแผนครอบครัว)  การรับวัคซีนในเด็กทุกกลุม รวมท้ังงานอุบัติเหตุ และงานโรค
ไมติดตอ 

6) เสนอใหมีการทํา medical consultation ระหวางจังหวัด-แขวง และอําเภอ-เมือง  
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู และใหการชวยเหลือทางดานเทคนิควิชาการรวมกัน 

7) จังหวัดอุบลราชธานี ควรมีการถอดบทเรียน ขยายรูปแบบการดําเนินงานเฝาระวัง 
โรคติดตอและภัยสุขภาพชายแดน ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีชายแดน ไทย-ลาว และขยายตอ ไทย-กัมพูชา 
รวมท้ังจัดทําฐานการเรียนรูงานสาธารณสุขชายแดน เพ่ือเผยแพรใหกับท้ังในและนอกประเทศ  

8) เสนอใหสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงในจังหวัดอุบลราชธานี มีระบบการจําแนก 
อัตตลักษณตัวตนของผูปวยชาวตางชาติทุกราย ในการคัดกรองดวย finger print, face recognize 
or iris recognized รวมท้ังใหมีการจัดทํา mapping หมูบานชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีชายแดน 

ระดับปฏิบัติการ 
1) ผูปฏิบัติการระดับจังหวัดควรมีการจัดทํายุทธศาสตร ในรูปภาคีเครือขายท้ังองคกร 
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ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหเขามามีบทบาทกําหนดยุทธสาสตรงานสาธารณสุข
ชายแดน ในมิติชุมชนคือรั้วก้ันโรคและภัยสุขภาพขามแดน 

2) ผูปฏิบัติงานทุกระดับในพ้ืนชายแดน ตองสามารถปฏิบัติตามมาตรการของท้ังระดับ 
กระทรวงระดับจังหวัด ในการเฝาระวัง ปองกันโรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดนอยางเครงครัด ใน
ทุกชองทางผานเขาออกเพ่ือปองกัน และเฝาระวังโรคติดตอขามแดนท่ีจะเขามาแพรระบาดในประเทศ
ไทย 

3) เสนอใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือขายตามแนวชายแดนและสราง 
ความตระหนักองคกรในชุมชนใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี ในการจัดระบบการเฝาระวังโรคและ
ภัยสุขภาพขามแดน โดยทีมงานจิตอาสาเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพขามแดน กับเมืองคูขนาน ใน
รูปแบบการบูรณาการในการคัดกรองรวมกับเครือขายความม่ันคง ประกอบดวย ทหาร, ตํารวจ, 
ปกครอง, ผูนําชุมชน ท่ีจุดผอนปรน และในชุมชนท่ีมีชองทางธรรมชาติ  

4) ควรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ทุกกลุมโรค และทุกระบบกับเมืองคูขนาน เพ่ือให 
ผูปวยไดรับการดูแลรักษาท่ีตอเนื่อง 
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สุรีย ธรรมิกบวร. 2559. การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตามวิถี 

วัฒนธรรมสุขภาพลุมแมน้ําโขง (หมูบานซะซอม) จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารพยาบาล
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ปท่ี 27 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2558. 

เสถียร ฉันทะ. 2559. สุขภาพชนชายแดน (คนไรรัฐ/ไรสัญชาติ, คนขามแดน) และการปรับตัวระบบ 
สุขภาพภาครัฐ / เสถียร ฉันทะ. สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

อรทัย ศรีทองธรรม และคณะ, 2558. การบริการสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีชายแดนติดประเทศลาว  
          พมาและกัมพูชา เม่ือกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558. วารสารพัฒนบริหาร   
           ศาสตร, ท่ี 57 ฉบับท่ี 1/2560. 
อารีย มวงสุข. 2555. ยุทธศาสตรความรวมมือ ระหวางรัฐบาลไทยและองคการอนามัยโลก พ.ศ. 2560  
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ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม ระยะท่ี 1 

ชุดโครงการศึกษาวิจัย ระบบและกลไกการจัดการโรคติดตอขามแดนในพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
เรื่อง การบริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว กรณีศึกษา 
จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก – สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) 
 
คําช้ีแจง การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูล บริบทและประเด็นปญหาสุขภาพและโรคติดตอ
ในพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ชายแดนไทย – ลาว ในพ้ืนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวง
สาละวัน – แขวงจําปาสัก   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูล 4 สวน ไดแก 
สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป 
สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพ 
สวนท่ี 3 สํารวจความพึงพอใจในการมารับบริการในสถานบริการ 
ใชสิทธิตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
สวนท่ี 4 แบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานเฝาระวัง และควบคุมโรค 
สวนท่ี 5 คําถามเก่ียวกับการเฝาระวัง และปองกันโรคในชุมชน 
สวนท่ี 6 คําถามเก่ียวกับสถานบริการสุขภาพท่ีเลือกใชกอนมารับบริการสถานบริการของรัฐ 
        ขอใหทานกรอกขอมูลแตละสวนใหสมบูรณตรงตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนในการนําไป
วิเคราะหในภาพรวมเพ่ือใชในการสรางและพัฒนารูปแบบในการปองกันโรคและภัยสุขภาพขามแดน 
รวมท้ังการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพใหเหมาะสมตอไป โดยคําตอบท้ังหมดจะเปนความลับไมมีผลใดๆ 
ตอทานและขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้ 
 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ดานสาธารณสุข  
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

ID CODE:…………………….. 

หมู่บ้าน....................... 

เลขที่.......................... 
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สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป  

1.เพศ   ( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง  

2.อายุ....... ป 

3.ภูมิลําเนา ท่ีอยู.................บาน...................ตําบล...................อําเภอ................จังหวัด.................       

ประเทศ.......................... 

4.ศาสนา  

   ( ) 1. พุทธ   ( ) 2.  คริสต  ( ) 3. อิสลาม ( ) 4. นับถือผี     ( ) 5. อ่ืน ๆ ระบุ................ 

5. สถานะภาพสมรส  

   ( ) 1. โสด     ( ) 2. สมรส  ( ) 3. หมาย   ( ) 4. หยา      ( ) 5. แยกกันอยู 

6.เช้ือชาติ  

   ( ) 1. ไทย     ( ) 2. ลาว ( ) 3. ชนเผา (ถามีระบุ)................ 

7.สัญชาติ 

   ( ) 1. ไทย    ( ) 2. ลาว       ( ) 3. ไมมีสัญชาติ ( ) 4. อ่ืนๆ................ 

8.ระดับการศึกษา   

( ) 1. ไมไดเรียนหนังสือ  ( ) 2. ประถมศึกษา (ป.1-6)    ( ) 3. มัธยมศึกษาตอนตน(ม.1-3) 

( ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.(ม.4-6) ( ) 5. ปวส/อนุปริญญา  ( ) 6. ปริญญาตรี/หรือสูงกวา 

( ) 7. ประกาศนียบัตรชั้นตน       ( ) 8. ประกาศนียบัตรชั้นกลาง     ( ) 9. ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

 9.อาชีพ  
( ) 1. รับจาง ( ) 2. รับราชการ        ( ) 3. รัฐวิสาหกิจ ( ) 4. คาขาย 
( ) 5. เกษตรกร ( ) 6. นักเรียน/นักศึกษา     ( ) 7. แมบาน  ( ) 8. อ่ืนๆ........... 
 
10.รายไดครัวเรือนเฉล่ีย/เดือน...........................บาท /กบี(Kip)   
      ( ) 1. มีเงินพอใชและเหลือเก็บ           ( ) 2. มีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ        
      ( ) 3. มีเงินไมพอใชแตไมเปนหนี้  ( ) 4. มีเงินไมพอใชและเปนหนี้ 
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สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน ( ) หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง 

1. ทานคิดวาขณะนี้สุขภาพโดยท่ัวไปของทานเปนอยางไร  

( ) 1. สุขภาพดี เจ็บปวยเปนบางครั้งหรือนานๆ ครั้ง  ( ) 2. สุขภาพไมดี เจ็บปวยบอย ๆ  

( ) 3. เจ็บปวยดวยโรคอ่ืนๆ (โปรดระบุ........................................) 

2. เม่ือเปรียบเทียบกับคนอ่ืนท่ีมีอายุรุนราวคราวเดียวกันทานคิดวาสุขภาพของทานเปน อยางไร  

( ) 1. แข็งแรงกวา   (  )  2. เหมือนๆ กัน   ( ) 3. ออนแอกวา  

3. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม  

( ) 1. ไมมี   ( ) 2. มี  ทานเปนโรค (ตอบไดมากกวา 1 โรค)..................................................... 

4. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาทานปวยหนักจนตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือไม  

( ) 1. ไมนอน   ( ) 2. นอนเปนโรค..............................นอนนานก่ีวัน..........................  

5. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาบุคคลในครอบครัวทานเคยมีอาการเจ็บปวยดวยอาการคลายกัน (ตั้งแต 2 

คนข้ึนไป) ในชวงเวลาใกลเคียงกันหรือไม 

(  ) 1. ไมเคย   (  ) 2. เคยปวยเปนโรค................................  

6. ในชวงเวลา 1 ปท่ีผานมา ทาน หรือคนในครอบครัวของทานเจ็บปวย ทานไปรักษาท่ีใดเปนแหง

แรก   

( ) 1. คลินิกแพทย/สถานพยาบาลเอกชน  ( ) 2. รานขายยา /ซ้ือยากินเอง 

( ) 3. หมอเมือง/หมอเปา/หมอผี/หมอดู  ( ) 4. โรงพยาบาล (ระบุชื่อ)............................  

( ) 5. รพสต.(ระบุชื่อ)...................   ( ) 6. อ่ืนๆ ระบุ................................................ 

7. เหตุผลท่ีทานไปรักษาท่ีสถานบริการดังกลาว 

( ) 1. เดินทางสะดวก    ( ) 2. คารักษาพยาบาลถูก  

( ) 3. เชื่อในความสามารถของแพทย  ( ) 4. นายจางออกคารักษาพยาบาลให 

( ) 5. บริการดีและรวดเร็ว    ( ) 6. มียาและเครื่องมือแพทยท่ีทันสมัย 

( ) 7. มีประวัติการรักษา/โรคเรื้อรัง  ( ) 8. อ่ืน ๆ ......................................... 

8. ระยะทางการเดินทาง       ทางบก ระยะทาง....................กิโลเมตร   ใชระยะเวลา

....................นาที/ชั่วโมง 

                                       ทางน้ํา ระยะทาง.....................กิโลเมตร   ใชระยะเวลา

....................นาที/ชั่วโมง 
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ประเภทยานพาหนะ 

( ) 1. รถยนตสวนตัว ( ) 2. รถจักรยานยนต ( ) 3. รถโดยสารประจําทาง  ( ) 4. รถยนตเชาเหมา 

( ) 5. รถพยาบาล ( ) 6. รถหนวยกูภัยเอกชน ระบุ......... ( ) 7. เรือ ( ) 8. เดิน ( ) 9. อ่ืน ๆ........ 

9. หากทานหรือคนในครอบครัวของทานเกิดการเจ็บปวย ทานมีวิธีการรักษาอยางอ่ืนหรือไม 

 
10. สิทธิในการรักษาพยาบาลของคนในครัวเรือน   สมาชิกในครัวเรือนทานมีจํานวน ..........คน  

       สมาชิกในครัวเรือนของทานมีสิทธิการรักษาพยาบาล จํานวน ......................... คน 

 ( ) 1. ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ (ตองจายเงินเองทุกกรณี/ทุกบริการ) .............คน    

 ( ) 2. มีสิทธิการรักษาพยาบาล จํานวน ...................คน     ถามีไดแก ดังนี้ 

      (  ) 2.1 อิงการประกันพนักงานรัฐ อปร .....คน 

              (  ) 2.2 อิงการประกันสังคม (อปส.) จํานวน        ...........คน 

               (  ) 2.3 กองทุนผูทุกขยาก.........คน        

              (  ) 2.4 กองทุนคลอด แมหญิงถือพา ............คน        

              (  ) 2.5 กองทุนเด็กนอย..........คน          

         (  ) 2.6 ประกันชีวิต........คน 

              (  ) 2.7 กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา........คน  

   

คําถาม ประจํา บางครั้ง ไมเคยเลย 
1. ปลอยใหหายเอง    
2. ไปซ้ือยาหรือสมุนไพรมาทานเอง    
3. ใชแพทยพ้ืนบาน/หมอเปา/ฝงเข็ม    
4. ไปหาหมอท่ีคลินิก/สถานพยาบาล    
5. ไปโรงหมอเอกชน    
6. ไปโรงหมอแขวงสะหวันนะเขต  แขวงสาละวัน  แขวง 
จําปาสัก 

   

7. ไปโรงหมอเมือง (โปรดระบุ)............................    
8. ไปสุขศาลาบาน......................    
9.ไปใชบริการโรงหมอท่ีเมืองไทย(โปรดระบุ)........................    
10.อ่ืนๆ...............................................    
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11. ทานไปใชบริการสถานบริการสาธารณสุขตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาในรอบ 6 เดือนท่ี

ผานมา  

  ( ) 2.1 สุขศาลา  ทานไดรักษาโดยจายเงิน 5000 กีบ  จํานวน  ...................ครั้ง        

 ( ) 2.2 แผนกผูปวยนอกโรงหมอเมือง/โรงหมอแขวง ทานไดรักษาโดยจายเงิน 20000 กีบ จํานวน   

                ............ครั้ง 

       ( ) 2.3 แผนกผูปวยในโรงหมอเมือง/โรงหมอแขวง  ทานไดรักษาโดยจายเงิน 30000 กีบ จํานวน   

               ..............ครั้ง 

 ( ) 2.4 ทานไดถูกสงตอไปรักษาพยาบาลจากสุขศาลาไปโรงหมอเมือง/โรงหมอแขวง จํานวน   

              ..............ครั้ง 

12. การไปใชบริการดานปองกันควบคุมโรค 

1.  สถานบริการท่ีทานไปรับบริการดานการปองกันและควบคุมโรค 

   12.1 ทานเคยไปรับบริการดานการปองกันควบคุมโรค เชน  ฉีดวัคซีน  การรับยาตอเนื่อง .................. 

       ไมเคย                 เคย (ระบุสถานบริการ) 

 

สถานบริการ รักษา ปองกัน สงเสริม ฟนฟู 

1.โรงพยาบาลหมอแขวงสะหวันนะเขต สาละวัน จําปาสัก      

2.โรงหมอเมือง...............................................     
3.โรงหมอทหาร แขวง......................................     
4.สุขศาลา ............................................................     

5.โรงหมอเอกชน เวียดนาม / จีน............................     

6. คลินิกหรือสถานบริการทางการแพทย/พยาบาล     

7. โรงพยาบาลศูนย (รพ.สรรพสิทธิประสงค)     
8. โรงพยาบาลเอกชน เชน โรงพยาบาล
................................... 

    

9. โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน................................     

10. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล/สถานีอนามัย
............ 

    

11. อ่ืน ๆ โปรดระบุ เชนโรงพยาบาลเฉพาะทาง, คลินิกเอกชน     

    12.2 ดานการสงเสริมสุขภาพ เชน การฝากครรภ  การตรวจพัฒนาการ 
      มี                     ไมมี   
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13. ในกรณี ท่ีทาน หรือคนในครัวเรือนเจ็บปวยดวยโรคติดตอท่ีรายแรงหรือโรคระบาดท่ีรุนแรง เชน 

โรคมาลาเรีย โรคไขเลือดออก โรคหัด โรคปอดบวม โรควัณโรค โรคทองรวง  ไขหวัดนก  โรคเทาชาง 

เปนตน  ทานไปรับการรักษาท่ีไหน ?    

( ) 1. คลินิกแพทย/สถานพยาบาลเอกชน ( ) 2. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

( ) 3. โรงพยาบาลชุมชน.........................     ( ) 4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล/สถานีอนามัย 

( ) 5. โรงพยาบาลเอกชน ........................... ( ) 6. โรงพยาบาลเมือง.......................................... 

( ) 7. สุขศาลา................. เมือง.............. ( ) 8. รานขายยา/ซ้ือยากินเอง 

( ) 9. หมอเมือง/หมอเปา/หมอผี/หมอดู ( ) 10. อ่ืนๆ .......................................... 

14.ในกรณี เม่ือทาน หรือคนในครัวเรือนเจ็บปวย ดวยโรคติดตอท่ีรายแรงหรือโรคระบาดท่ีรุนแรงเชน 

โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนก  โรควัณโรค โรคเทาชาง โรคทองรวง โรคไขมาลาเรีย เปนตน  ทาน

จะไปแจงขาวท่ีใคร ?    

 ( ) 1. ผูใหญบาน/ นายบาน ( ) 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม)/อสต./อสม.บัดดี้/อสบ 

 ( ) 3. แจงใหญาติพ่ีนอง/พอแม ทราบ ( ) 4. เจาหนาท่ีสุขศาลา บาน................................  

 ( ) 5. เจาหนาท่ีโรงหมอแขวง.................  ( ) 6. เจาหนาท่ีโรงหมอเมือง...............................  

 ( ) 7. ไมเคยแจงขาวใดๆ   ( ) 8.  อ่ืนๆ............................................................... 

16. สอบถามการมีสวนรวมในการควบคุมทําแนวทางปองกันโรคติดตอในชุมชน/หมูบาน ทานเคยมีสวน

รวมในการแจงขาวโรคติดตอท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหมูบานอยางไร 

ความคิดเห็นในการควบคุมปองกันโรคติดตอในชุมชน  นอยกวา 
24 ชม. 

มากกวา  
24 ชม. 

บางครั้ง ไมทําเลย 

1. ทานแจงขาวใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขทราบ กรณีคนในบาน
เจ็บปวยดวยโรคติดตอ  

    

2.ทานแจงขาวใหผูนําชุมชนทราบ กรณีคนในบานเจ็บปวยดวย
โรคติดตอ 

    

3.ทานแจงขาวให อสม. ทราบกรณีคนในบานเจ็บปวยดวย
โรคติดตอ 

    

4.ทานเขารวมในการทําลายแหลงเพาะพันธยุงลาย กรณีเกิดโรค
ไขเลือดออกในหมูบาน 

    

5.ทานเขารวมกิจกรรมรณรงคควบคุมปองกันโรคติดตอ กรณีเชน
โรคไขเลือดออก โรคเอดส โรควัณโรค ไขหวัดนก โรคหัด โรคพิษ
สุนัขบา   

    

6. ทานใหคําแนะนําคนในครอบครัว เพ่ือนบาน ในการปองกัน     
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ควบคุมโรคติดตอ กรณีทํางานแหลงเพาะพันธยุง  
7. ทานแจงขาวใหเจาหนาท่ีของรัฐเม่ือเกิดเหตุการณผิดปกติเชน 
สัตวปก(ไก/เปด/นก)ตายเปนจํานวนมาก /หมูตาย หรือมีวัว, 
ควาย ปวยเปนโรคเทา ปาก มีแผลเปอย หรือลมตายเปนจํานวน
มาก 

    

8. ทานแจงขาวใหเจาหนาท่ีรัฐ หรือผูท่ีเก่ียวของกรณีเกิดผิดปกติ
พบหมอในหมูบานทาน 

    

9. ทานแจงขาวใหกับเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ กรณีพบคนสงสัยปวย
ดวยโรคติดตอท่ีเปนอันตรายคนในชุมชน เชนโรคอุจจาระรวง
อยางแรง 

    

0. ทานแจงขาวใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ กรณีพบเสียชีวิตหรือคน
ในครอบครัวเสียชีวิตดวยโรคติดตอ 

    

11.ทานแจงขาวใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ กรณีพบคนตางถ่ินเขา
มาพักอาศัยในชุมชน และสงสัยวาปวยดวยโรคติดตอรายแรง 

    

12.ทานแจงขาวใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ กรณีพบคนตางถ่ินเขา
มาพักอาศัยในชุมชน และเสียชีวิตดวยโรคติดตอรายแรง 

    

 

สวนท่ี 3  สํารวจความพึงพอใจในการมารับบริการในสถานบริการ ใชบริการตามสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา ในดานตางๆ ความพึงพอใจตอดานตางๆ ของหนวยงาน 

รายการ 

ความพึงพอใจ ไมมี
ความเห็น 
/ ไมทราบ 

พอใจ 
 

(5) 

คอนขา
ง 

พอใจ 
(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไมคอย 
พอใจ 
(2) 

ไม
พอใจ 
(1) 

•  ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ
รักษาพยาบาล 

1. ข้ันตอนการบริการ  ไมยุงยากซับซอนเขาใจงาย 

      

2. ความชัดเจนในการชี้แจง อธิบาย  และแนะนํา
ข้ันตอนในการใหบริการตรวจรักษา    

      

3. การติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน มีความ
สะดวกรวดเร็ว 
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รายการ 

ความพึงพอใจ ไมมี
ความเห็น 
/ ไมทราบ 

พอใจ 
 

(5) 

คอนขา
ง 

พอใจ 
(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไมคอย 
พอใจ 
(2) 

ไม
พอใจ 
(1) 

4. ระยะเวลาในการรอพบแพทยเพ่ือเขารับการตรวจ
รักษา 

      

5. ระยะเวลาในการรอรับยา       
6. ระยะเวลาท่ีแพทยทําการตรวจรักษา       
7. ระยะเวลารอคอยกอนไดรับบริการ       
8. ความเปนธรรมของข้ันตอน  วิธีการใหการรักษา  
(เรียงตามลําดับ กอนหลัง  มีความเสมอภาคเทาเทียม
กัน) 

      

9. คาธรรมเนียม / คารักษาพยาบาล  มีความเหมาะสม       
       

• ดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 
1.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยทาท่ีท่ีเปนมิตร ดวยคําพูดท่ี
สุภาพ  ออนโยน ยิ้มแยม  แจมใส  ไมแสดงกิริยา
รังเกียจ 

      

2.  เจาหนาท่ีท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส  
กระตือรือรน  และความพรอมในการใหบริการ   

      

3.  เจาหนาท่ี (ท่ัวไป) มีความรู  ความสามารถในการ
ใหบริการ  เชน  สามารถตอบคําถาม ใหคําแนะนํา  
ชวยแกปญหา  และชี้แจงขอสงสัยได อาทิเชน  สิทธิการ
รักษาพยาบาล 

      

4. แพทย / พยาบาล / เจาหนาท่ีใหบริการตอ
ผูรับบริการดวยความเสมอภาคและเทาเทียมทุกราย  
โดยไมเลือกปฏิบัติ 

      

5. แพทย / พยาบาล  สามารถอธิบายอาการปวยของ
คนไขไดอยางละเอียด และชัดเจน ใหกับผูปวยและญาติ
เขาใจ 

      

6. แพทย / พยาบาล มีความรูและความเชี่ยวชาญ ใน
การตรวจรักษา 
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รายการ 

ความพึงพอใจ ไมมี
ความเห็น 
/ ไมทราบ 

พอใจ 
 

(5) 

คอนขา
ง 

พอใจ 
(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไมคอย 
พอใจ 
(2) 

ไม
พอใจ 
(1) 

 

•  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
1. สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาล  สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ 

      

2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก  เชน ท่ี
จอดรถ  หองน้ํา  โรงอาหาร  โทรศัพทสาธารณะ  ท่ีนั่ง
คอยรับบริการการตรวจรักษา 

      

3. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ        
4. ความเพียงพอ  ของ  “อุปกรณ/เครื่องมือแพทย”  ท่ี
ใชในการ ใหบริการตรวจรักษาพยาบาล 

      

5. มีจํานวนแพทย พยาบาล และบุคลากรดานอ่ืนๆ 
เพียงพอกับความตองการ 

      

6. การจัดสถานท่ี และอุปกรณมีความเปนระเบียบ  
สะดวกตอการติดตอใชบริการ 

      

7. ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ  มี
ความชัดเจนและเขาใจงาย 

      

• ดานผลการใหบริการการรักษา       

1. ผลท่ีไดจากการรักษาพยาบาลตรงตามความตองการ  
(รักษาหาย  หรือ อาการเจ็บปวยดีข้ึน) 

      

2. ไดรับการรักษาท่ีปลอดภัย         
3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรับจากผลการรักษา
พยาบาล 

      

       

• ดานสิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพ       

1.สุขศาลา  ทานไดรักษาโดยจายเงิน 5000 กีบ       
2.แผนกผูปวยนอกโรงหมอเมือง/โรงหมอแขวง  ทานได
รักษาโดยจายเงิน 20,000 กีบ 
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รายการ 

ความพึงพอใจ ไมมี
ความเห็น 
/ ไมทราบ 

พอใจ 
 

(5) 

คอนขา
ง 

พอใจ 
(4) 

เฉยๆ 
 

(3) 

ไมคอย 
พอใจ 
(2) 

ไม
พอใจ 
(1) 

3.แผนกผูปวยในโรงหมอเมือง/โรงหมอแขวง  ทานได
รักษาโดยจายเงิน 30,000 กีบ 

      

       

• ดานการใหบริการปองกันควบคุมโรค       

1. ดานการคัดกรองผูปวยโรคติดตอ       
2. ดานการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค       
3. ดานการปองกันการแพรกระจายเชื้อในครอบครัว
หรือชุมชน 

      

4. ดานการเฝาระวังคนหาผูสัมผัส.........       
5 ดานการควบคุมและปองกันโรคระบาดในชุมชน       
6. ดานการสนับสนุวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑ เคมีภัณฑใน
การปองกันควบคุมโรคระบาด 

      

7. ดานการใหขอมูลขาวสารในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ 

      

 
สวนท่ี 4 แบบสอบถามการมีสวนรวมของขุมชนในการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน เฝาระวังและ

ควบคุมโรค 

กิจกรรม / การมีสวนรวม 

การเขารวมกิจกรรม 
ไมมีกิจกรรม /           

ไมเกี่ยวของ เขารวม 
ไมเขา

รวม 

1.การเขารวมประชุม/วางแผน/ประชาคม ดานการปองกันควบคุมโรค    

2. การเขารวมจัดทําแผนปองกันแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพในชุมชน    

3. การมีสวนรวมในการออกกฎ ระเบียบ หรือ ธรรมนูญการควบคุมโรคใน

ชุมชน 

   

4. การเขารวมกิจกรรมรณรงค สรางเสริมสุขภาพ หรือปองกันควบคุมโรคใน    
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ชุมชน เชน การ Big cleaning day 

5. การเขารวมเปนจิตอาสาในการปองกันควบคุมโรคตามแนวชายแดน ระบุ

กิจกรรม ไดแก

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

   

6. การเขารวมกําจัดแหลงเพาะพันธุแมลงนําโรคในบาน และชุมชน    

7. การเขารวมเปนทีมงานหรืออาสาสมัคร เฝาระวังปองกันควบคุมโรคใน

ชุมชน 

   

8. การเขารวมใหคําแนะนํา    

9. การเขารวมและปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย    

10. การเขารวมติดตาม    

 

สวนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกับการเฝาระวัง และปองกันโรคในชุมชน 

1. ทานคิดวา ชุมชนของทานมีปญหาโรคติดตอดานใดมากท่ีสุด (3 อันดับแรก) 

 1.......................................................................................................................................... 

 2.......................................................................................................................................... 

 3.......................................................................................................................................... 

 

 

2. โรคท่ีเกิดข้ึนจัดการอยางไรกับโรคดังกลาว 

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

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

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

 

3. ใครมีสวนในการดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาดังกลาว 

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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4. ท่ีผานมาชุมชนของทานมีระบบในการจัดการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคอยางไร 

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

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

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

5. ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยากใหเกิดในอนาคตเปนอยางไร 

 5.1 ใครมีบทบาทในสวนท่ีเก่ียวของ

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

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

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

 5.2 รูแบบการบริหารจัดการท่ีควรจะเปน, กิจกรรมท่ีอยากใหเกิดข้ึน

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

................................................…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 5.3 ทรัพยากรท่ีจําเปนจะตองใช

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

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

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

 5.4 แหลงงบประมาณ

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

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

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

 5.5 การติดตามประเมินผล

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

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

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

 5.6 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ (ถามี) 

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

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

......................................................................................................................................................................  
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6. ถาสรางระบบการมีสวนรวมในการแจงขาว ทานยินดีจะเขารวมหรือไม 

  ยินดี  กรณียินดี ทานจะมารวมโดยวิธีใด

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

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

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

   ไมยินดี 

 

สวนท่ี 6  สถานบริการสุขภาพท่ีทานเลือกใชกอนมารับบริการในสภานพยาบาลของรัฐบาล 

(เรียงลําดับจากท่ีแรกไปท่ีสุดทาย) 

ลําดับ สถานบริการสาธารณสุข 

1  

 2  

3  

4  

5  

6  

7  

  

……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

รหัสสถานบริการสาธารณสุข 
รานขายยา / เภสัชกร  [1] 
ยาแผนโบราณ   [2] 
รักษาดวยตนเอง                      [3] 
คลินิกเอกชน   [4] 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ [5] 
โรงพยาบาลของรัฐ  [6] 
อ่ืนๆ โปรดระบุ                      [7] 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม ระยะท่ี 3 

ชุดโครงการศึกษาวิจัย  
ระบบและกลไกการจัดการโรคติดตอขามแดนในพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

  
เรื่อง  “การบริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว 

กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก – 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)” 

 
คําช้ีแจง การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูล บริบทและประเด็นปญหาสุขภาพและโรคติดตอ
ในพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน ชายแดนไทย – ลาว ในพ้ืนท่ี จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวง
สาละวัน – แขวงจําปาสัก   แบบสอบถามนี้ ประกอบดวยขอมูล 5 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 คําถามขอมูลท่ัวไป 
สวนท่ี 2 คําถามประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพ 
สวนท่ี 3 คําถามการประเมินความรอบรู เก่ียวกับโรคโควิด-19 
สวนท่ี 4 คําถามการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการเฝาระวัง และปองกันโรค 
สวนท่ี 5 คําถามการเฝาระวังและปองกันโรคในชุมชน 
                ขอใหทานกรอกขอมูลแตละสวนใหสมบูรณตรงตามความเปนจริง ซ่ึงจะเปนประโยชนใน
การวิเคราะหเละการประเมินผลการสรางรูปแบบในการปองกันโรคและภัยสุขภาพขามแดน รวมท้ัง
การปรับปรุงระบบบริการสุขภาพใหเหมาะสมตอไป โดยคําตอบท้ังหมดจะเปนความลับ ไมมีผลใดๆ ตอ
ทานและขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้ 
 

                                             ทีมวิจัย 
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สวนท่ี 1 คําถามขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ   (  )  1. ชาย (  ) 2. หญิง  
2. อายุ............ป 
3. ภูมิลําเนา ท่ีอยูบาน............................อําเภอ........................ ตําบล.............จังหวัด... .................. 
4. ศาสนา  

 )  (  1. พุทธ     )   ( 2.  คริสต   )  ( 3. อิสลาม )  (  4. นับถือผี  )  (  5. อ่ืนๆ ระบุ................. 
5. สถานะภาพสมรส  

 )   ( 1. โสด     )   ( 2. สมรส  )   ( 3. หมาย  )  (  4. หยา       )  (  5. แยกกันอยู 
6. เช้ือชาติ  

   (  )     1. ไทย      (  ) 2. ลาว (  ) 3. อ่ืนๆ ระบุ ...................... 

7. สัญชาติ 

       (  ) 1. ไทย     (  ) 2. ลาว      (  ) 3. ไมมีสัญชาติ   (  ) 4.อ่ืนๆ ระบุ ...............  

8. บทบาทในชุมชน 
    ( ) 1.ผูนําชุมชน (ผูใหญบาน/กํานัน)   (  ) 2.อสม.บัดดี้/อสต./อสรป.   (  ) 3.นายบาน 

 ( )  4. อ่ืนๆ ระบุ ………………......  
9. ระดับการศึกษา  

 ( ) 1. ไมไดเรียนหนังสือ        (  ) 2. ประถมศึกษา            (  ) 3.มัธยมศึกษาตอนตน ม.1-3  
 ( ) 4.มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 (  ) 5. ปวส./อนุปริญญา       (  ) 6.ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
 ( ) 7. ประกาศนียบัตรชั้นตน        (  ) 8. ประกาศนียบัตรชั้นกลาง  (  ) 9. ประกาศนียบัตรชั้นสูง       

10. อาชีพ  
       ( ) 1. รับจาง (  ) 2. รับราชการ  (  ) 3. รัฐวิสาหกิจ (  ) 4. คาขาย 
       ( ) 5. เกษตรกร (  ) 6. นักเรียน/นักศึกษา  (  ) 7. แมบาน (  ) 8. อ่ืนๆ ระบุ ........... 
11. รายไดครัวเรือนเฉล่ียตอเดือน.......................บาท 

   ( ) 1. มีเงินพอใชและเหลือเก็บ    ( )         2. มีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ        
     ( ) 3. มีเงินไมพอใชแตไมเปนหนี้        ( ) 4. มีเงินไมพอใชและเปนหนี้ 

 
 
สวนท่ี 2  คําถามประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง   
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน (   ) หรือเติมขอความลงในชองวางตรงตามความเปนจริง  

 1. ทานคิดวาขณะนี้ สุขภาพโดยท่ัวไปของทานเปนอยางไร    
    (  ) 1. สุขภาพดี เจ็บปวยเปนบางครั้งหรือนานๆ ครั้ง      
    (  ) 2. สุขภาพไมดี เจ็บปวยบอยๆ ดวยโรค (ระบุ) ...............................................................  
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2. เม่ือเปรียบเทียบกับคนอ่ืนท่ีมีอายุรุนราวคราวเดียวกันทานคิดวาสุขภาพของทานเปนอยางไร  
    (  ) 1. แข็งแรงกวา      (  ) 2. เหมือนๆ กัน  (  ) 3. ออนแอกวา  
3. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม  
    (  ) 1. ไมมี       (   ) 2. มี  ทานเปนโรค (ตอบไดมากกวา 1 โรค)..................................................... 
4. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ทานปวยหนักจนตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือไม  
    (  ) 1. ไมนอน     (  ) 2. เคย (ระบุโรค)..............................นอนพักรักษานาน............วนั  
5. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา บุคคลในครอบครัวทานเคยมีอาการเจ็บปวยดวยอาการคลายกัน (ตั้งแต 
2 คนข้ึนไป) ในชวงเวลาใกลเคียงกันหรือไม 
    (  ) 1. ไมเคย    (  ) 2. เคยปวยเปนโรค............................  

  6. ในชวงเวลา 1 ปท่ีผานมา ทาน หรือคนในครอบครัวของทานเจ็บปวย ทานไปรักษาท่ีใดเปนแหง
แรก   

( ) 1.คลินิกแพทย  ( )  สถานพยาบาลเอกชน   2.รานขายยา ซ้ือยากินเอง  
( ) 3.หมอดู/หมอผี/หมอเปา/หมอเมือง      ( ) 4.โรงพยาบาล.....................(ระบุชื่อ) 
( ) 5.รพ.สต.......................(ระบุชื่อ)         ( ) 6.อ่ืน ๆ ระบุ ................................. 
7  . เหตุผลท่ีทานไปรักษาท่ีสถานบริการดังกลาว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ( )1. เดินทางสะดวก     ( )2. คารักษาพยาบาลถูก  
 ( )3. เชื่อในความสามารถของแพทย   ( )4. นายจางออกคารักษาพยาบาลให 
 ( )5. บริการดีและรวดเร็ว     ( )6. มียาและเครื่องมือแพทยท่ีทันสมัย 
 ( )7. มีประวัติการรักษา/โรคเรื้อรัง   ( )8. อ่ืน ๆ ..................................... 

8.ระยะทางการเดินทาง  
    ทางบก ระยะทาง............เมตร  ใชเวลา............ นาที 
             ทางน้ํา ระยะทาง............เมตร  ใชเวลา............ นาที 

     เดินทางโดย 
 ( )1. รถยนตสวนตัว ( )2. รถจักรยานยนต  ( )3. รถโดยสารประจําทาง   ( ) 4. รถยนตเชาเหมา 
 ( )5. รถพยาบาล ( )     6. รถหนวยกูภัยเอกชน ระบุ   (..............  ) 7. เรือ    ( ) 8. เดิน                
 ( ) 9. อ่ืน ๆ..... 

9.  การไปใชบริการดานปองกันควบคุมโรค สถานบริการท่ีทานไปรับบริการดานการปองกันและควบคุม
โรค 
  9.1 ทานเคยไปรับบริการดานการปองกันควบคุมโรค เชน   ฉีดวัคซีน การรับยาตอเนื่อง  
   (  )  ไมเคย    (  )   เคย ระบุ................................... 
  9.2  ดานการสงเสริมสุขภาพ เชน การฝากครรภ  การตรวจพัฒนาการ 

  (  )  มี       (  )  ไมมี  
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10. ในกรณีท่ีทานหรือคนในครัวเรือนเจ็บปวยดวยโรคติดตอท่ีรายแรงหรือโรคระบาดท่ีรุนแรง เชน                   
โรคโควิด-19 โรคมาลาเรีย โรคไขเลือดออก โรคหัด โรคปอดบวม โรควัณโรค โรคทองรวง ไขหวัดนก      
ทานไปรับการรักษาท่ีใด 
   (  ) 1. คลินิกแพทย                          (  ) 2. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
  (  ) 3. โรงพยาบาลชุมชน                      (  ) 4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
  (  ) 5. โรงพยาบาลเอกชน                      (  ) 6. รานขายยา ซ้ือยากินเอง 
  (  ) 7. หมอผี/หมอเปา                      (  ) 8. อ่ืนๆ (ระบุ) ......................... 
11.ในกรณีทานหรือคนในครัวเรือนเจ็บปวย ดวยโรคติดตอท่ีรายแรงหรือโรคระบาดท่ีรุนแรง เชน มี
อาการสงสัยวาโรคโควิด-19 โรคไขหวัดนก โรควัณโรค โรคไขเลือดออก เปนตน ทานแจงขาวท่ีใคร 
  (  )1. ผูใหญบาน/กํานัน                  (  ) 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
  (  ) 3. แจงใหพอแม/ญาติพ่ีนอง         (  ) 4. เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
  (  ) 5. ไมแจงขาวท่ีใดๆ เลย                (  ) 6. อ่ืนๆ (ระบุ) .............................. 
12. หมูบานทานเคยมีสวนรวมในการควบคุมทําแนวทางปองกันโรคติดตอ/โรคโควิด-19 ในชุมชน 

และแจงขาวโรคติดตอท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอยางไร 

การมีสวนรวมในการแจงขาวโรคติดตอท่ีเกิดในชุมชน 
การปฏิบัต ิ

ภายใน      
24 ชม. 

เกิน   
24ชม. 

บางครั้ง ไมทําเลย 

1.ทานแจงขาวใหเจาหนาท่ีของรัฐ/ผูนําชุมชนทราบ กรณีคนในบาน
เจ็บปวยดวยโรคติดตอ หรือมีอาการสงสัยคลายอาการปวยดวยโรคโควิด-
19 

    

2.ทานแจงขาวให อสม.ทราบ กรณีคนในบานเจ็บปวยดวยโรคติดตอหรือ
มีอาการสงสัยคลายอาการปวยดวยโรคโควิด-19 

    

3.ทานแจงขาวใหเจาหนาท่ีของรัฐเม่ือเกิดเหตุการณผิดปกติ เชนมีสัตวปก
)ไก/เปด/นก(ตายเปนจํานวนมาก /หมูตาย หรือมีวัว,  ควาย ปวยเปนโรค

เทา ปาก มีแผลเปอย หรือลมตายเปนจํานวนมาก 

    

4.ทานแจงขาวใหเจาหนาท่ีของรัฐ กรณีพบผูเสียชีวิต หรือคนใน
ครอบครัวเสียชีวิตดวยโรคติดตอ หรือสงสัยคลายอาการปวยโรคโควิด-19 

    

5.ทานแจงขาวใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ กรณีพบคนตางถ่ินมาจากพ้ืนท่ี
เสี่ยงเขามาพักอาศัยในชุมชน และปวยดวยโรคติดตอรายแรงหรือสงสัย
คลายอาการปวยดวยโรคโควิด-19 

    

6.ทานแจงขาวใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ กรณีพบคนตางถ่ินมาจากพ้ืนท่ี
เสี่ยงเขามาพักอาศัยในชุมชน และตายดวยโรคติดตอรายแรงหรือสงสัย
คลายอาการปวยดวยโรคโควิด-19 
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13.ในรอบ  6 เดือนท่ีผานมา ทานไปใชบริการสถานบริการสาธารณสุขตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ท่ีใด 
   )   ( 13.1  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.) จายคารักษาพยาบาล ครั้งละ จํานวน......บาท 
         (  ) 13.2  โรงพยาบาลอําเภอ   จายคารักษาพยาบาล ครั้งละ  จํานวน ...........บาท 
14. หากทานหรือคนในครอบครัวของทานเกิดการเจ็บปวย ทานมีวิธีการรักษาอยางอ่ืนหรือไม 

15.  สิทธิในการรักษาพยาบาลของคนในครัวเรือน   สมาชิกในครัวเรือนทาน  มีจํานวน......... คน  
(  ) 1. ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ ก่ีคน   จํานวน ........คน (ทุกบริการ/จายเงินเองทุกกรณี) 
(  ) 2. มีสิทธิการรักษาพยาบาล ก่ีคน           จํานวน..........คน  แบงเปน ดังนี้ 
        (  ) 2.1 อิงการประกันพนักงานรัฐ อปร. .........คน  (  ) 2.2 อิงการประกันสังคน อปส. .........คน 
        (  ) 2.3 กองทุนผูทุกขยาก                  .........คน (  ) 2.4 กองทุนคลอด แมหญิงถือพา.......คน 
        (  ) 2.5 กองทุนเด็กนอย                    .........คน (  ) 2.6 ประกันชีวิต .......คน 
        (  ) 2.7 กองทุนประกันสุขภาพถวนหนา  .........คน 
16. สถานบริการสุขภาพท่ีทานเลือกใชกอนมารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ (เรียงลําดับจากท่ี
แรกไปท่ีสุดทาย) 
ลําดับ สถานบริการสาธารณสุข รหัสสถานบริการสาธารณสุข 

1  (1)รานขายยา/เภสัชกร 

2  (2)ยาแผนโบราณ   

3  (3)รักษาดวยตนเอง   

4  (4)คลินิกเอกชน 

5  (5)  อ่ืนๆ ระบุ................... 

 
 
 
 
 
 

คําถาม ประจํา บางครั้ง ไมเคยเลย 
1.ปลอยใหหายเอง    
2.ไปซ้ือยาหรือสมุนไพรมาทานเอง    
3.ใชแพทยพ้ืนบาน/ฝงเข็ม/หมอเปา    
4.ไปหาหมอท่ีคลินิคสถานพยาบาล    
9.อ่ืนๆ...............................................    
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สวนท่ี 3 คําถามการประเมินความรอบรู เกี่ยวกับโรคโควิด-19 

3.1 ความรอบรูดานสุขภาพระดับข้ันพ้ืนฐานในการปองกันโรคไวรัสโควิด-19 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน      ท่ีตรงกับความรู ความเขาใจหรือการปฏิบัติของทาน 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็น 
ใช ไมใช 

1 ขอมูลหรือคําแนะนําเรื่องโรคโควิด-19 ท่ีนาเชื่อถือท่ีสุด คือ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

  

2 กระทรวงสาธารณสุข เปนแหลงขอมูลความรูเรื่องโรคโควิด-19 ท่ีนาเชื่อถือ   
3 วิธีการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ไดแก ปดปาก จมูก เวลาไอจาม ทุก

ครั้ง และงดเอามือสัมผัสใบหนา จมูก ปาก ตา ของตนเอง 
  

4 ผูท่ีกลับจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดโรคโควิด-19 เปนกลุมเสี่ยงทุกคน ถึงแมจะไมมี
อาการ 

  

5 การลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดบอยๆ ลดโอกาสการรับและแพรกระจายเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ได 

  

6 งดการกินอาหารรวมกับผูอ่ืน เปนวิธีการปองกันโรคไวรัสโควิด-19   
7 การดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรง เชน พักผอนใหเพียงพอ ออกกําลังกาย กิน

อาหารปรุงสุก สะอาด เปนการสรางภูมิคุมกันโรคและปองกันโรคไวรัสโควิด-19 
  

8 ในชวงท่ีมีการระบาด ควรหลีกเลี่ยงการเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนหนาแนน เพ่ือ
ปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ท่ีดีท่ีสุด 

  

9 เม่ือจําเปนตองเขาไปในพ้ืนท่ีแออัด ควรใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยทุก
ครั้ง เพ่ือปองกันโรคท่ีมากับน้ํามูกน้ําลายของผูติดเชื้อ 

  

10 ผูท่ีกลับมาจากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 จะตองกักตัวเองอยูใน
บานและแยกตัวเองออกจากผูอ่ืน อยางนอย 14 วัน เพ่ือลดโอกาสการแพรเชื้อ
ไปยังผูอ่ืน 

  

 
3.2 การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพเพ่ือปองกันไวรัสโควิด-19  
คําช้ีแจง ในรอบ 1 เดือนท่ีผานมา ทานมีการปฏิบัติในขอตอไปนี้หรือไม 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็น 
ทํา ไมทํา 

1 ลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดบอยๆ หรือใชแอลกอฮอลเจลลางมือ ทําความสะอาด
มือทันที หลังจากจับสิ่งของสาธารณะ เชน ราวบันได ท่ีจับประตู เปนตน 
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2 ลางมือใหสะอาด กอนสัมผัสใบหนา แคะจมูก ตา ของตนเองทุกครั้ง   
3 กินอาหารท่ีปรุงสุก ใหมๆ ทุกม้ือ   
4 เม่ือกินอาหารรวมกับผูอ่ืน จะกินอาหารจานเดียว หรืออาหารชุดสําหรับ 1 คน   
5 ใชของสวนตัว เชน จาน ชอนสอม แกวน้ํา ผาเช็ดตัว โทรศัพท ฯลฯ รวมกับผูอ่ืน   
6 สวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยทุกครั้ง เม่ืออยูในสถานท่ีท่ีมีคนหนาแนน 

เชน ตลาด หางสรรพสินคา รถโดยสารสาธารณะ เปนตน 
  

3.2 การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพเพ่ือปองกันไวรัสโควิด-19 (ตอ)  
คําช้ีแจง ในรอบ 1 เดือนท่ีผานมา ทานมีการปฏิบัติในขอตอไปนี้หรือไม 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็น 
ทํา ไมทํา 

7 ยืน นั่ง เวนระยะหางจากผูอ่ืน อยางนอย 1 เมตร หรือ1 ชวงแขนทุกครั้ง   
8 ไปรวมงานสังสรรค หรือกิจกรรมการรวมกลุม เชน สนามชนไก สนามมวย เปนตน   
9 นอนหลับพักผอนเพียงพอ อยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง   
10 ออกกําลังกายเปนประจํา อยางนอยสัปดาหละ 3-5 วันๆ ละอยางนอย 30 นาที   

 
 

 

 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามการมีสวนรวมของขุมชนในการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรค 

กิจกรรม / การมีสวนรวม 

การเขารวมกิจกรรม ไมมีกิจกรรม 
/           ไม

เกี่ยวของ เขารวม 
ไมเขา
รวม 

1.การเขารวมประชุม/วางแผน/ประชาคม ดานการปองกัน
ควบคุมโรค 

   

2. การเขารวมจัดทําแผนปองกันแกไขปญหาโรคและภัยสุขภาพ
ในชุมชน 

   

3. การมีสวนรวมในการออกกฎ ระเบียบ หรือ ธรรมนูญการ
ควบคุมโรคในชุมชน 
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4. การเขารวมกิจกรรมรณรงค สรางเสริมสุขภาพ หรือปองกัน
ควบคุมโรคในชุมชน เชน การ Big cleaning day 

   

5. การเขารวมเปนจิตอาสาในการปองกันควบคุมโรคตามแนว
ชายแดน ระบุกิจกรรม ไดแก
.............................................................................. 

   

6. การเขารวมกําจัดแหลงเพาะพันธุแมลงนําโรคในบาน และ
ชุมชน 

   

7. การเขารวมเปนทีมงานหรืออาสาสมัคร เฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคในชุมชน 

   

8. การเขารวมใหคําแนะนําแกประชาขนในขุมชน    

9. การเขารวมและปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรทาง
การแพทย 

   

10. การเขารวมติดตามการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน และ
ควบคุมโรคในกลุมบุคลากรทางการแพทย และในชุมชน 

   

 

สวนท่ี 5 คําถามเกี่ยวกับการเฝาระวัง และปองกันโรคในชุมชน 
        1.ทานคิดวาชุมชนของทานมีปญหาโรคติดตอ 3 อันดับแรกและการจัดการโรคดังกลาวเปน
อยางไร 
โรคติดตอท่ีเปนปญหาในชุมชน (3 อันดับแรก) การจัดการโรคติดตอในชุมชน 
1.  
2.  
3.  
       2.ใครมีสวนในการดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาดังกลาว 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................         
      3. ท่ีผานมาชุมชนของทานมีระบบในการจัดการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคอยางไร 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
       4.ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ท่ีอยากใหเกิดในอนาคตเปนอยางไร 
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        4.1 ใครมีบทบาทในสวนท่ีเก่ียวของ
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................          
                    4.2 รูปแบบการบริหารจัดการท่ีควรจะเปน, กิจกรรมท่ีอยากใหเกิดข้ึน
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................                   
                     4.3 ทรัพยากรท่ีจําเปนจะตองใช
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................          
                      4.4 แหลงงบประมาณ
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................          
                     
                       4.5 การติดตามประเมินผล
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       

        4.6 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ (ถามี) 
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................              
       5. ถาสรางระบบการมีสวนรวมในการแจงขาว ทานยินดีจะเขารวมหรือไม 
 (  ) ยินดี   (  ) ไมยินดี 
                                                                           
                                                                  ขอขอบคุณ ท่ีทานกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ 

                                                                             ผูวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสัมภาษณเชิงคุณภาพ 
โครงการวิจัย การบริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย – ลาว 
กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต - แขวงสาละวัน – แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 
คําช้ีแจง 
 การสนทนาตอไปนี้จะเปนเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานการบริหารจัดการโรคติดตอและภัย
สุขภาพขามแดนเมืองคูขนาน ไทย – ลาว กรณีศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต - แขวง
สาละวัน – แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ท่ีมีพ้ืนท่ีชายแดนติดกับ
พ้ืนท่ีท่ีทานรับผิดชอบ  เพ่ือจะเปนการคนหาปญหา  รูปแบบ และความรวมมือในการบริหารจัดการ
โรคติดตอ และภัยสุขภาพขามแดน ระหวางประเทศ บริบทเมืองคูขนาน รวมท้ังเปนการศึกษากลไกการ
พัฒนาระบบ ความรวมมือในการดําเนินงานดานการปองกัน ควบคุม และแกไขปญหาโรคติดตอและภัย
สุขภาพขามแดน ระหวางประเทศไทยกับ สปป.ลาว นําสูการพัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดนดานการ
บริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพกับประเทศเพ่ือนบานตอไป 
 ขอมูลท่ีไดรับเราจะเก็บรักษาเปนอยางดี จะปกปดเปนความลับ และจะไมมีผลเสียตอทานแต
ประการใด 
 
กลุมเปาหมาย :  
-ระดับจังหวัด ประกอบดวย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด, ผชชว. หัวหนากลุมงานควบคุมโรค  หัวหนา
งานระบาด หัวหนางานยุทธศาสตร 
-ระดับอําเภอ ประกอบดวย สสอ./ผอ.รพ.ชุมชน, หัวหนาควบคุมโรค (/สสอ./รพ.ชุมชน), หัวหนางาน
ยุทธศาสตร (สสอ./รพ.ชุมชน) หัวหนางานระบาด (สสอ./รพ.ชุมชน) 
-รพ.สต. :ผอ.รพ.สต., เจาหนาท่ีงานควบคุมโรค 
-อปท.: เทศบาล, อบต. 
-ภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ฝายปกครองอําเภอ ตชด. ตม. ศุลกากร, ฯลฯ 
ประเด็นการสัมภาษณ 
1. กระบวนการการบริหารจัดการโรคติดตอ และภัยสุขภาพ ขามแดน 
 1.1 ในบริบทพ้ืนท่ีเมืองคูขนาน (จังหวัด – แขวง, อําเภอ – เมือง, บาน – บาน) ท่ีผานมาและ
ปจจุบันเปนอยางไร 

• บริบทดานโครงสรางและประชากร รวมการเคลื่อนยาย 

• บริบทดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมขามชาติ 
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• บริบทการใหบริการสุขภาพแกประชาชนขามแดน 

• บริบทกระบวนการการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 

• บริบทการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ชายแดนเมืองคูขนาน 
(ระบบการรายงาน การรวบรวม การวิเคราะห การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการใช
ประโยชนขอมูล  ตลอดจนปญหาอุปสรรคท่ีพบ 

• ท่ีผานมาทานมีกระบวนการบริหารจัดการโรคติดตอ และภัยสุขภาพขามแดนอยางไร  

• รูปแบบการบริหารจัดการโรคติดตอ และภัยสุขภาพขามแดนในพ้ืนท่ีของทานเปนอยางไร มี
ปจจัยอะไรบางท่ีชวยใหกิจกรรมนั้นประสบความสําเร็จ 

• ในการดําเนินงานท่ีผานมาทานมีระบบการติดตามประเมินผลอยางไร  

• ท่ีผานมามีปญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพ               
เมืองชายแดนคูขนาน อยางไร 

2. รูปแบบการบริหารจัดการโรคติดตอ และภัยสุขภาพขามแดน 
 2.1 ปจจุบันรูปแบบบริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน เปนแบบใด โครงสราง 
ขอมูลพ้ืนฐาน เครื่องมือท่ีใช ในอดีต ปจจุบัน อนาคาต 
 2.2 ทานมีภาคีเครือขายรวมในการพัฒนา หรือรวมในการบริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพ
ขามแดน หรือไม หากมี มีองคกรใดบาง และมีบทบาทหนาท่ีหนุนเสริมการดําเนินงานของทานอยางไร  

2.3 งบประมาณแหลงทุน และการจัดหารและใชทานไดจากแหลงใด 
 2.4 รูปแบบการดําเนินงานของหนวยงานทานมีเกณฑ หรือแนวทางในการปฏิบัติ หรือไมหากมี
ชวยอธิบายรายละเอียด (SOP, work flow) 
3. ระบบการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับโรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน 
 3.1 ในหนวยงานของทานมีระบบการจัดเก็บขอมูลสาธารณสุขชายแดน หรือไม ถามี มีการ
จัดเก็บในรูปแบบใด ลักษณะขอมูล ความถ่ีในการจัดเก็บขอมูล flow chart ในการจัดเก็บขอมูลอยางไร 
มีผูรับบผิดชอบ หรือศูนยเก็บรวบรวมหรือไมอยางไร 
 3.2 ขอมูลท่ีจัดเก็บประกอบดวย ขอมูลใดบาง 
 3.3 ทานมีการวิเคราะห/สังเคราะห เพ่ือนําไปจัดทําแผนแกไขปญหา ในระดับพ้ืนท่ี หรือไม หาก
มีทานดําเนินการอยางไร 
 3.4 ทานมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพขามแดนกับเมืองคูขนาน
หรือไม หากมีทานแลกเปลี่ยนโดยวิธีใด มีกระบวนการหรือข้ันตอนอยางไร มีการนําขอมูลมาใชประโยชน
ในการดําเนินงานรวมกันหรือไมอยางไร 
4. ภาคีเครือขายในการบริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน 
 4.1 มีหนวยงานใดบางท่ีเปนภาคีเครือขายในการบริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน 
และแตละหนวยงานมีบทบาทอยางไร 
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 4.2 หนวยงานของทานมีชองวาง (GAP) ในการทํางานรวมกับภาคี เครือขายในการบริหารจัดการ
โรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน หรือไม หากมีหนวยงานใด และทานมีวิธีแกไขอยางไร 
 4.3 ภาคีเครือขายระหวางประเทศท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพขาม
แดน มีหนวยงานใดบาง แตละหนวยงานมีบทบาทอยางไร และสนับสนุนอะไรบาง (งบประมาณ การให
ปรึกษาทางดานเทคนิควิชาการ คนในการทํางานรวม) 
5. ท่ีผานมามีปจจัยเสริมใดบางท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการโรคติดตอและภัยสุขภาพขามแดน  
6. ปญหา/อุปสรรคในการบริหารจัดการโรคติดตอและภยัสุขภาพขามแดน มีอะไรบาง และทานมีแนว
ทางแกไขอยางไร 
7. หากทานตองการสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพ ชายแดนเมืองคูขนาน 
ทานยินดีเขารวมโครงการหรือไมอยางไร หากทานจะทํากิจกรรมอะไรบางเพ่ือพัฒนาระบบดังกลาวให
เกิดความยั่งยืนอยางไร 
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ภาคผนวก ง 
ผลการศึกษา 

 

1. ขอมูลท่ัวไป การจัดเก็บขอมูลเบ้ืองตนขณะเริ่มการดําเนินโครงการ 
ตาราง  ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว 
 พ้ืนท่ีศึกษา 

ลักษณะท่ัวไป อุบลราชธานี (ไทย) สปป.ลาว 
 N = 1,377 (รอยละ) N = 745 (รอยละ) 

เพศ   
- ชาย 469 (34.1) 257 (34.5) 
- หญิง 908 (65.9) 488 (65.5) 

อายุ   

- ต่ํากวา 20 ป 18(1.3) 13(1.7) 
- 21 - 30 ป                                  
- 31 - 40 ป                               
- 51 - 60 ป                                 
- 60 ปข้ึนไป                       

237(17.2) 
      306(22.2) 

272(19.8) 
     175(12.7) 

141(18.9) 
       189(25.4) 

184(24.7) 
       104(14.0) 

เช้ือชาติ   

- ไทย 1,076 (78.1) 15 (2.0) 

- ลาว 299 (21.8) 730 (98.0) 

- ชนเผา 2 (0.1) 0 

สัญชาติ 
- ไทย 
- ลาว 
- ไมมีสัญชาติ 
- อ่ืนๆ  

 
1,069(77.6) 
268(19.5) 
38(2.8) 
2(0.1) 

 
14(1.9) 

730(98.0) 
                   0 

1(0.1) 
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ตาราง ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว (ตอ) 
 พ้ืนท่ีศึกษา 

ลักษณะท่ัวไป อุบลราชธานี (ไทย) สปป.ลาว 
 N = 1,377 (รอยละ) N = 745 (รอยละ) 

ศาสนา   

- พุทธ 1354 (98.3) 741 (99.5) 

- คริสต 22 (1.6) 4 (0.5) 

- นับถือผี 1 (0.1) 0 

- พุทธ   

- คริสต 228 (16.5) 231 (31.0) 

- นับถือผี 546 (39.7) 438 (58.9) 

- มัธยมศึกษาตอนตน 208 (15.1) 57 (7.7) 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย .ปวช  302 (21.9) 16 (2.1) 

- ปวส./อนุปริญญา 33 (2.4) 1 (0.1) 

- ประกาศนียบัตรชั้นตน 7 (0.5) 1 (0.1) 

- ประกาศนียบัตรชั้นกลาง 1 (0.1) 0 

- ปริญญาตรี /สูงกวา  52 (3.8) 1 (0.1) 
สถานะภาพสมรส 

- โสด 
- สมรส 
- หมาย 
- หยา 
- แยกกันอยู 

  
351 (25.5) 94(12.6) 
904 (65.6) 608 (81.6) 
81 (5.9) 30 (4.0) 
23 (1.7) 8 (1.1) 
18 (1.3) 5 (0.7) 
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ตาราง ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว (ตอ) 
 พ้ืนท่ีศึกษา 

ลักษณะท่ัวไป อุบลราชธานี (ไทย) สปป.ลาว 
 N = 1,377 (รอยละ) N = 745 (รอยละ) 

อาชีพ   
- รับจาง 404 (29.3) 326 (43.8) 
- รับราชการ 26 (1.9) 1 (0.1) 
- รัฐวิสาหกิจ 6 (0.4) 1 (0.1) 
- คาขาย 103 (7.5) 41 (5.5) 
- เกษตรกร 659 (47.9) 304 (40.8) 
- นักเรียน/นักศึกษา 25 (1.8) 10 (1.4) 
- แมบาน 76 (5.5) 33 (4.4) 
- อ่ืน ๆ 78 (5.7) 29 (3.9) 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 7,397(8,315.5) บาท 326(43.8) บาท 
- มีเงินพอใชและเหลือเก็บ 222 (16.1) 73 (9.8) 
- มีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ 644 (46.8) 353 (47.4) 
- มีเงินไมพอใชแตไมเปนหนี้ 186 (13.5) 196 (26.3) 
- มีเงินไมพอใชและเปนหนี้ 325 (23.6) 123 (16.5) 

ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว ในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบดวย  6  อําเภอ คือ เขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร โขงเจียม สิรินธรและ บุณฑริก พบวา 
สวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ 65.9  ชวงอายุท่ีพบมาก 3 อันดับเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 41-
50 ป 51-61 ปและ 20-30 ป คิดเปน รอยละ 29.5, 21.1 และ17.1 ตามลําดับ เชื้อชาติไทย รอยละ 90.6 
สัญชาติไทย รอยละ 91.6 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98 ระดับการศึกษา พบวา ประถมศึกษา รอยละ 
39.7 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 21.9 สถานภาพ สมรส รอยละ 65.6 อาชีพ 
เกษตรกร รอยละ  47.9 รองลงมา คือ รับจาง     รอยละ  29.3  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 7,397.03 บาท 
พบวา  สวนใหญมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ รอยละ 46.8 และมีเงินไมพอใชและเปนหนี้ รอยละ 23.6 
สําหรับบทบาทในชุมชน เปนชาวบาน/ลูกบาน รอยละ 70.4 รองลงมาเปน อสม./อสต./อสม.บัดดี้ รอยละ 
20.8 

 ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว ในพ้ืนท่ีประเทศลาว
ประกอบดวย  3 แขวง คือ  อําเภอ คือ แขวงสะหวันนะเขต  แขวงสาละวันและแขวงจําปาสัก พบวา 
สวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ 65.5  ชวงอายุท่ีพบมาก 3 อันดับเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 31-
40 ป 41-50 ปและ 20-30 ป คิดเปน รอยละ 25.4, 24.7 และ18.9 ตามลําดับ เชื้อชาติลาว รอยละ 98 
สัญชาติลาว รอยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.5 ระดับการศึกษา พบวา ประถมศึกษา รอยละ 
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40.8 ไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 31.0 สถานภาพ สมรส รอยละ 81.6 อาชีพ รับจาง รอยละ 43.8 
เกษตรกร รอยละ  40.8 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 6,275 บาท พบวา  สวนใหญมีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ 
รอยละ 47.4 และมีเงินไมพอใชแตไมเปนหนี้ รอยละ 26.3 สําหรับบทบาทในชุมชน เปนชาวบาน/ลูกบาน 
รอยละ 92.5 เปนนายบานรอยละ 4.0 และเปน อสม./อสต./อสม.บัดดี้ รอยละ 1.9 

 

2. ขอมูลประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพ 
ตาราง สุขภาพการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว 

ขอคําถาม 

จังหวัดอุบลราชธานี 
(ไทย) 

สปป.ลาว 

N = 1,377 (รอยละ) N = 745 (รอยละ) 
สุขภาพโดยท่ัวไป   

- สุขภาพดี เจ็บปวยนานๆครั้ง 1,129 (82.0) 609 (81.7) 
- สุขภาพไมดีเจ็บปวยบอย 248 (18.0) 136 (18.3) 

เปรียบเทียบภาวะสุขภาพกับคนอายุใกลเคียง
กัน 

- แข็งแรงกวา 
- เหมือนๆกัน 
- ออนแอกวา 

 
482 (35.0)  
756 (54.9)  
139(10.1)       

 
246 (33.0)                
424 (56.9)         
75(10.1) 

การมีโรคประจําตัว   
- ไมมี 1,035 (75.2) 573 (76.9) 
- มี 342 (24.8) 172 (23.1) 

มีอาการปวยหนักในชวง 6 เดือนท่ีผานมา 
- ไมเคย 

 
1,267 (92.0) 

 
662 (88.9) 

- เคย 110 (8.0) 83 (11.1) 
คนในครอบครัวเคยมีอาการเจ็บปวยดวย
อาการคลายกัน 

- ไมเคย 

 
 

1,301 (94.5) 

 
 

726 (97.4) 
- เคย 76 (5.5) 19 (2.6) 

 จากตาราง พบวา ภาวะสุขภาพการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-

ลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา  ดานสุขภาพโดยท่ัวไป กลุมตัวอยางสวนใหญมีสุขภาพดี เจ็บปวย

นานๆ ครั้ง รอยละ 82.0   เม่ือเปรียบเทียบภาวะสุขภาพกับคนท่ีมีอายุใกลเคียงกัน พบวา สุขภาพ

เหมือนๆ กัน รอยละ 54.9 รองลงมาสุขภาพแข็งแรงกวา รอยละ 35.0  มีโรคประจําตัว รอยละ 24.8 ไม
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เคยมีอาการปวยหนักจนตองนอนโรงพยาบาลในชวง 6 เดือนท่ีผานมา  รอยละ 92.0 บุคคลในครอบครัว

ไมเคยมีอาการเจ็บปวยดวยอาการคลายกันในชวง 6   ท่ีผานมา  รอยละ 94.5 

ขอมูลภาวะสุขภาพการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว ในสวน

ของประเทศลาวพบวา  ดานสุขภาพโดยท่ัวไป กลุมตัวอยางสวนใหญมีสุขภาพดี เจ็บปวยนานๆ ครั้ง รอย

ละ 81.7   เม่ือเปรียบเทียบภาวะสุขภาพกับคนท่ีมีอายุใกลเคียงกัน พบวา สุขภาพเหมือนๆ กัน รอยละ 

56.9 รองลงมาสุขภาพแข็งแรงกวา รอยละ 33.0 มีโรคประจําตัว รอยละ 23.1 ไม เคยมีอาการปวยหนัก

จนตองนอนโรงพยาบาลในชวง 6 เดือนท่ีผานมา  รอยละ 88.9 บุคคลในครอบครัวไมเคยมีอาการเจ็บปวย

ดวยอาการคลายกันในชวง 6   ท่ีผานมา  รอยละ 97.4  

ตาราง  ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของกลุมตัวอยางเม่ือเกิดการเจ็บปวยในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน 
ไทย-ลาว 

ทางเลือกในการดูแล
สุขภาพ 

 จังหวัดอุบลราชธานี (ไทย)  
N = 1,377 (รอยละ) 

สปป.ลาว 
N = 745 (รอยละ) 

ประจํา บางคร้ัง ไมเคย 
ไม

ตอบ 
ประจํา บางคร้ัง ไมเคย 

ไม
ตอบ 

ปลอยใหหายเอง 
74 

(5.4) 
746 

(54.2) 
324 

(23.5) 
233 

(16.9) 
49 

(6.6) 
286 

(38.4) 
251 

(33.7) 
159 

(21.3) 

ซ้ือยาหรือสมุนไพรมาทาน
เอง 

52 
(3.8) 

585 
(42.5) 

499 
(36.2) 

241 
(17.5) 

33 
(4.4) 

268 
(36.0) 

292 
(39.2)  

152 
(20.4) 

ใชแพทยพ้ืนบาน/หมอ
เปา/ฝงเข็ม 

20 
(1.5) 

344 
(25.0) 

753 
(54.7) 

260 
(18.9) 

16 
(2.1) 

160 
(21.5) 

393 
(52.8) 

176 
(23.6) 

หมอคลินิก/สถานพยาบาล 
287 

(20.8) 
784 

(56.9) 
184 

(13.4) 
122 
(8.9) 

144 
(19.3) 

362 
(48.6) 

137 
(18.4) 

102 
(13.7) 

โรงพยาบาลเอกชน 
43 

(3.1) 
398 

(28.9) 
606 

(44.0) 
330 

(24.0) 
14 

(1.8) 
216 

(29.0)  
318 

(42.7) 
197 

(26.4) 

โรงหมอแขวง 
23 

(1.7) 
127 
(9.2) 

724 
(52.6) 

503 
(36.5) 

44 
(5.9) 

212 
(28.5) 

317 
(42.6) 

172 
(23.1) 

โรงหมอเมือง 
38 

(2.8) 
219 

(15.9) 
601 

(43.6) 
519 

(37.7) 
30 

(4.0) 
191 

(25.6) 
299 

(40.1) 
225 

(30.2) 
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ตาราง  ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของกลุมตัวอยางเม่ือเกิดการเจ็บปวยในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน 
ไทย-ลาว (ตอ) 

ทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพ 

 จังหวัดอุบลราชธานี (ไทย)  
N = 1,377 (รอยละ) 

สปป.ลาว 
N = 745 (รอยละ) 

ประจํา บางครั้ง ไมเคย ไมตอบ ประจํา บางครั้ง ไมเคย ไมตอบ 

สุขศาลา 
51 

(3.7) 
203 

(14.7) 
600 

(43.6) 
523 

(38.0) 
33 

(4.4) 
188 

(25.2) 
288 

(38.7) 
236 

(31.7) 

โรงพยาบาลรัฐ 
267 

(19.4) 
242 

(17.6) 
391 

(28.4) 
477 

(34.6) 
163 

(21.9) 
251 

(33.7) 
179 

(24.0) 
152 

(20.4) 

อ่ืนๆ 
39 

(2.8) 
65 

(4.7) 
161 

(11.7) 
1112 
(80.9) 

8 
(1.1) 

41 
(5.5) 

128 
(17.2) 

568 
(76.2) 

จากตาราง พบวา ทางเลือกในการดูแลสุขภาพเม่ือเกิดการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางในชุมชน
ชายแดน เมืองคูขนาน ไทย- ลาว  ในจังหวัดอุบลราชธานี จากขอคําถาม “หากทานหรือคนในครอบครัว
ของทานเกิดการเจ็บปวย ทานมีวิธีการรักษาอยางอ่ืนหรือไม ” พบวา ทางเลือกท่ีกลุมตัวอยางใชประจํา 3 
อันดับแรก คือ   ไปหาหมอท่ีคลินิก/สถานพยาบาล ปลอยใหหายเอง และโรงพยาบาลรัฐ รอยละ 20.8, 
19.4 และ 5.4 ตามลําดับ ทางเลือกท่ีใชบางครั้ง 3 อันดับแรก คือ ไปหาหมอท่ีคลินิก/สถานพยาบาล 
ปลอยใหหายเองและซ้ือยาหรือสมุนไพรมาทานเอง รอยละ 56.9,54.2 และ42.5 ตามลําดับ สวน
ทางเลือกท่ีไมเคยเลือกใช 3 อันดับแรก คือ ใชแพทยพ้ืนบาน/หมอเปา/ฝงเข็ม  โรงหมอแขวงและ
โรงพยาบาลเอกชน  รอยละ 54.7, 52.6 และ 44.0 ตามลําดับ   

ขอมูลทางเลือกในการดูแลสุขภาพเม่ือเกิดการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดน เมือง 
คูขนาน ไทย- ลาว  ในประเทศลาว จากขอคําถาม “หากทานหรือคนในครอบครัวของทานเกิดการ
เจ็บปวย ทานมีวิธีการรักษาอยางอ่ืนหรือไม ” พบวา ทางเลือกท่ีกลุมตัวอยางใชประจํา 3 อันดับแรก คือ 
ไปโรงพยาบาลรัฐ  ไปหาหมอท่ีคลินิก/สถานพยาบาล และปลอยใหหายเอง รอยละ 21.9, 19.3 และ 6.6 
ตามลําดับ ทางเลือกท่ีใชบางครั้ง 3 อันดับแรก คือ ไปหาหมอท่ีคลินิก/สถานพยาบาล ปลอยใหหายเอง 
และซ้ือยาหรือสมุนไพรมาทานเองและ รอยละ 48.6 ,38.4 และ36.0 ตามลําดับ สวนทางเลือกท่ีไมเคย
เลือกใช 3 อันดับแรก คือ ใชแพทยพ้ืนบาน/หมอเปา/ฝงเข็ม  โรงหมอเอกชนและโรงหมอแขวง รอยละ 
52.8, 42.7 และ42.6 ตามลําดับ   

ขอมูลทางเลือกในการดูแลสุขภาพเม่ือเกิดการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดน เมือง 
คูขนาน ไทย- ลาว  ในเมืองกุสุมา  แขวงจําปาสัก  จากขอคําถาม “หากทานหรือคนในครอบครัวของทาน
เกิดการเจ็บปวย ทานมีวิธีการรักษาอยางอ่ืนหรือไม ” พบวา ทางเลือกท่ีกลุมตัวอยางใชประจํา คือ ไป
โรงพยาบาลรัฐและไปหาหมอท่ีคลินิก/สถานพยาบาล  รอยละ 27.5 และ 16.7  ทางเลือกท่ีใชบางครั้ง 3 
อันดับแรก คือ ไปหาหมอท่ีคลินิก/สถานพยาบาล  ซ้ือยาหรือสมุนไพรมาทานเองและปลอยใหหายเอง 
รอยละ 57.2, 50.0  และ 41.3 ตามลําดับ สวนทางเลือกท่ีไมเคยเลือกใช 3 อันดับแรก คือ ใชแพทย
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พ้ืนบาน/หมอเปา/ฝงเข็ม  รอยละ 62.3รองลงมาทากัน คือ ไปโรงหมอเมืองและโรงหมอแขวง รอยละ 
49.3 
ตาราง  สิทธิในการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครัวเรือนของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดน  
 เมืองคูขนาน ไทย-ลาว 

สิทธิในการรักษาพยาบาล 
 จังหวัดอุบลราชธานี 

(ไทย)  
สปป.ลาว 

N = 5,828 (รอยละ) N = 2,952 (รอยละ) 
ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ 471 (8.1) 1,491 (50.6) 
ไมตอบ 195 (5.8)  195 (26.1) 
มีสิทธิการรักษาพยาบาล 5,017 (86.1) 1,266 (23.3) 

- อิงการประกันพนักงานรัฐ )อปร(  119 (2.4) 15 (8.4) 
- อิงการประกันสังคม )อปส(  155 (3.1) 5 (2.5) 
- กองทุนผูทุกขยาก 46 (0.9) 86 (1.4) 
- กองทุนคลอด แมหญิงถือพา 3 (0.5) 4 (3.1) 
- กองทุนเด็กนอย 34 (0.7) 4 (3.1) 
- ประกันชีวิต 45 (0.9) 0 
- กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา 4,078 (81.3)  935 (73.9) 

 

ขอมูลสิทธิในการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครัวเรือนของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดน  เมือง 
คูขนาน ไทย-ลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา กลุมตัวอยาง มีสิทธิการรักษา รอยละ 86.1 เปนกองทุน
หลักประกันสุขภาพถวนหนา รองลงมา เปนสิทธิอิงการประกันสังคม (อปส.) และอิงการประกันพนักงาน
รัฐ (อปร.) รอยละ 81.3, 3.1และ2.4 ตามลําดับ 

 ขอมูลสิทธิในการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครัวเรือนของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดน  เมือง 
คูขนาน ไทย-ลาว ในประเทศลาว พบวา กลุมตัวอยาง มีสิทธิการรักษา รอยละ 23.3 เปนกองทุน
หลักประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 73.9 รองลงมาการประกันพนักงานรัฐ   รอยละ  8.4 แมหญิงถือพา
และกองทุนเด็กนอย/กองทุนคลอด แมหญิงถือพา  รอยละ 3.1 
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ตาราง  สถานบริการสุขภาพท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชกอนมารับบริการท่ีสถานพยาบาลของรัฐ ใน 
ชุมชนชายแดน  เมืองคูขนาน ไทย – ลาว เรียงลําดับ 
สถานบริการลําดับ

ท่ี 
จังหวัดอุบลราชธานี (ไทย) (รอยละ) สปป.ลาว (รอยละ) 

1 รานขายยา/ เภสัชกร (16.1)             คลินิกเอกชน (18.0) 

2          คลินิกเอกชน (9.7) รานขายยา/เภสัชกร (13.0) 

3          ยาแผนโบราณ (12.6)              ยาแผนโบราณ (16.1) 

4          รักษาดวยตัวเอง (8.1)              รักษาดวยตัวเอง (13.6) 

              จากตาราง  ขอมูลสถานบริการสุขภาพท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชกอนมารับบริการท่ี สถาน

สถานพยาบาลของรัฐ ในชุมชนชายแดน  เมืองคูขนาน ไทย – ลาว เรียงลําดับ ในจังหวัดอุบลราชธานี 

พบวา สถานบริการ 1- 3 ลําดับแรก ท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชบริการ คือ รานขายยา/ เภสัชกร ยาแผน

โบราณ และคลินิกเอกชน รอยละ 61.1, 12.6 และ9.7 ตามลําดับ  

ขอมูลสถานบริการสุขภาพท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชกอนมารับบริการท่ีสถานพยาบาลของรัฐ ใน 

ชุมชนชายแดน  เมืองคูขนาน ไทย – ลาว เรียงลําดับ ในประเทศลาว  พบวา สถานบริการ 1- 3 ลําดับ

แรก ท่ีกลุมตัวอยางเลือกใชบริการ คือ คลินิกเอกชน ยาแผนโบราณ และรักษาดวยตัวเอง รอยละ 18.0, 

16.1 และ 13.6 ตามลําดับ 
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3. ขอมูลความพึงพอใจในการมาใชบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาในดานตางๆ 
ตาราง  ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว 

ความพึงพอใจตอดานตางๆของหนวยงาน 

 จังหวัดอุบลราชธานี 

(ไทย)  

สปป.ลาว 

คาเฉล่ีย 
 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

คาเฉล่ีย 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการรักษาพยาบาล 

1. ข้ันตอนการบริการ ไมยุงยากซับซอนเขาใจ
งาย 

4.19 (0.68) คอนขาง
พอใจ 

4.33 

(0.71) 
คอนขางพอใจ 

2. ความชัดเจนในการชี้แจง อธิบาย และ
แนะนําข้ันตอนในการใหบริการตรวจรักษา    

4.18 (0.68) 
คอนขาง

พอใจ 

4.28 

(0.75) 
คอนขางพอใจ 

3. การติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

4.14 (0.73) 
คอนขาง

พอใจ 

4.22 

(0.81) 
คอนขางพอใจ 

4. ระยะเวลาในการรอพบแพทยเพ่ือเขารับ
การตรวจรักษา 

3.94 (0.91) 
คอนขาง

พอใจ 

4.15 

(0.91) 
คอนขางพอใจ 

5. ระยะเวลาในการรอรับยา 3.98 (0.86) 
คอนขาง

พอใจ 

4.18 

(0.82) 
คอนขางพอใจ 

6. ระยะเวลาท่ีแพทยทําการตรวจรักษา 4.02 (0.81) 
คอนขาง

พอใจ 

4.22 

(0.80) 
คอนขางพอใจ 

7. ระยะเวลารอคอยกอนไดรับบริการ 3.89 (0.92) 
คอนขาง

พอใจ 

4.12 

(0.91) 
คอนขางพอใจ 

8. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหการ
รักษา (เรียงตามลําดับ กอนหลัง มีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน) 

4.11 (0.77) 
คอนขาง

พอใจ 

4.28 

(0.70) 
คอนขางพอใจ 

9. คาธรรมเนียม/คารักษาพยาบาล มีความ
เหมาะสม 

4.12 (0.76) 
คอนขาง

พอใจ 

4.25 

(0.78) 
คอนขางพอใจ 
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ตาราง  ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว (ตอ) 

ความพึงพอใจตอดานตางๆของหนวยงาน 

 จังหวัดอุบลราชธานี 

(ไทย)  

สปป.ลาว 

คาเฉล่ีย 
 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

คาเฉล่ีย 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 

1.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยทาท่ีท่ีเปนมิตร 
ดวยคําพูดท่ีสุภาพ ออนโยน ยิ้มแยม แจมใส 
ไมแสดงกิริยารังเกียจ 

4.10 (0.81) คอนขาง
พอใจ 

4.35 

(0.69) 
คอนขางพอใจ 

2.  เจาหนาท่ีท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส 
กระตือรือรน  และความพรอมในการ
ใหบริการ   

4.10 (0.81) 
คอนขาง

พอใจ 

4.30 

(0.77) 
คอนขางพอใจ 

3.  เจาหนาท่ี(ท่ัวไป) มีความรู ความสามารถ
ในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ให
คําแนะนํา ชวยแกปญหา  และชี้แจงขอสงสัย
ได  

4.16 (0.68) 
คอนขาง

พอใจ 

4.31 

(0.71) 
คอนขางพอใจ 

4. แพทย/พยาบาล / เจาหนาท่ีใหบริการตอ
ผูรับบริการดวยความเสมอภาคและเทาเทียม
ทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.17 (0.69) 
คอนขาง

พอใจ 

4.32 

(0.71) 
คอนขางพอใจ 

5. แพทย/ พยาบาล สามารถอธิบายอาการ
ปวยของคนไขไดอยางละเอียด และชัดเจน 
ใหกับผูปวยและญาติเขาใจ 

4.14 (0.75) 
คอนขาง

พอใจ 

4.31 

(0.74) 
คอนขางพอใจ 

6. แพทย/ พยาบาล มีความรูและความ
เชี่ยวชาญ ในการตรวจรักษา 

4.17 (0.75) 
คอนขาง

พอใจ 

4.31 

(0.74) 
คอนขางพอใจ 
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ตาราง  ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว (ตอ) 

ความพึงพอใจตอดานตางๆของหนวยงาน 

 จังหวัดอุบลราชธานี 

(ไทย)  

สปป.ลาว 

คาเฉล่ีย 
 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

คาเฉล่ีย 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีตั้งของโรงพยาบาล  สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

4.20 (0.75) คอนขาง
พอใจ 

4.34 

(0.71) 
คอนขางพอใจ 

2. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก  
เชน ท่ีจอดรถ  หองน้ํา  โรงอาหาร  โทรศัพท
สาธารณะ  ท่ีนั่งคอยรับบริการการตรวจรักษา 

4.23 (0.66) 
คอนขาง

พอใจ 

4.34 

(0.72) 
คอนขางพอใจ 

3. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ  4.20 (0.65) 
คอนขาง

พอใจ 

4.36 

(0.72) 
คอนขางพอใจ 

4. ความเพียงพอ  ของ  “อุปกรณ/เครื่องมือ
แพทย”  ท่ีใชในการ ใหบริการตรวจ
รักษาพยาบาล 

4.13 (0.69) 
คอนขาง

พอใจ 

4.31 

(0.76) 
คอนขางพอใจ 

5. มีจํานวนแพทย พยาบาล และบุคลากร
ดานอ่ืนๆ เพียงพอกับความตองการ 

4.02 (0.81) 
คอนขาง

พอใจ 

4.24 

(0.88) 
คอนขางพอใจ 

6. การจัดสถานท่ี และอุปกรณมีความเปน
ระเบียบ  สะดวกตอการติดตอใชบริการ 

4.11 (0.75) 
คอนขาง

พอใจ 

4.30 

(0.73) 
คอนขางพอใจ 

7. ปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสัมพันธ  มีความชัดเจนและเขาใจงาย 

4.17 (0.70) 
คอนขาง

พอใจ 

4.31 

(0.71) 
คอนขางพอใจ 

ดานผลการใหบริการการรักษา 
1. ผลท่ีไดจากการรักษาพยาบาลตรงตาม
ความตองการ  (รักษาหาย  หรือ อาการ
เจ็บปวยดีข้ึน) 

4.15 (0.68) 
คอนขาง

พอใจ 

4.31 

(0.68) 
คอนขางพอใจ 

2. ไดรับการรักษาท่ีปลอดภัย   4.20 (0.63) 
คอนขาง

พอใจ 

4.34 

(0.67) 
คอนขางพอใจ 

3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรับจาก
ผลการรักษาพยาบาล 

4.16 (0.70) 
คอนขาง

พอใจ 
4.36 (0.69) คอนขางพอใจ 
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ตาราง ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว (ตอ) 

ความพึงพอใจตอดานตางๆของหนวยงาน 

 จังหวัดอุบลราชธานี 

(ไทย)  

สปป.ลาว 

คาเฉล่ีย 
 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

คาเฉล่ีย 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานสิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพ 

1.สุขศาลา  ทานไดรักษาโดยจายเงิน 5000 
กีบ 

4.11 (0.77) 
คอนขาง

พอใจ 

4.22 

(0.75) 
คอนขางพอใจ 

2.แผนกผูปวยนอกโรงหมอเมือง/โรงหมอ
แขวง  ทานไดรักษาโดยจายเงิน 20,000 กีบ 

4.08 (0.81) 
คอนขาง

พอใจ 

4.15 

(0.82) 
คอนขางพอใจ 

3.แผนกผูปวยในโรงหมอเมือง/โรงหมอแขวง  
ทานไดรักษาโดยจายเงิน 30,000 กีบ 

4.00 (0.87) 
คอนขาง

พอใจ 

4.15 

(0.82) 
คอนขางพอใจ 

ดานการใหบริการปองกันควบคุมโรค 

1. ดานการคัดกรองผูปวยโรคติดตอ 4.16 (0.72) 
คอนขาง

พอใจ 

4.25 

(0.78) 
คอนขางพอใจ 

2. ดานการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค 4.18 (0.68) 
คอนขาง

พอใจ 

4.27 

(0.78) 
คอนขางพอใจ 

3. ดานการปองกันการแพรกระจายเชื้อใน
ครอบครัวหรือชุมชน 

4.16 (0.69) 
คอนขาง

พอใจ 

4.27 

(0.82) 
คอนขางพอใจ 

4. ดานการเฝาระวังคนหาผูสัมผัส 4.09 (0.77) 
คอนขาง

พอใจ 

4.25 

(0.83) 
คอนขางพอใจ 

5 ดานการควบคุมและปองกันโรคระบาดใน
ชุมชน 

4.17 (0.72) 
คอนขาง

พอใจ 

4.25 

(0.83) 
คอนขางพอใจ 

6. ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑ 
เคมีภัณฑในการปองกันควบคุมโรคระบาด 

4.11 (0.77) 
คอนขาง

พอใจ 

4.26 

(0.85) 
คอนขางพอใจ 

7. ดานการใหขอมูลขาวสารในการปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ 

4.19 (0.74) 
คอนขาง
พอใจ 

4.26 
(0.84) 

คอนขางพอใจ 

                 จากตาราง พบวา ระดับความพึงพอใจตอดานตางๆ ของหนวยงาน ของกลุมตัวอยางในชุมชน
ชายแดนเมืองคูขนานไทย-ลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมท้ัง  6 ดาน พบวา ระดับความพึงพอใจ 
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อยูในระดับ “ คอนขางพอใจ”  เม่ือแยกเปนรายดาน พบวา 1) ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ
รักษาพยาบาล  คาเฉลี่ย 3.89 – 4.19  ความพึงพอใจ 3 ลําดับแรก คือ 1) ข้ันตอนการบริการ  2) ความ
ชัดเจนในการชี้แจง อธิบาย และ 3) แนะนํา และการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน คาเฉลี่ย เทากับ 
4.19, 4.18 และ4.14 ตามลําดับ 2) ดานเจาหนาท่ี / บุคลากร คาเฉลี่ย 4.10 – 4.17  ความพึงพอใจ 3 
ลําดับแรก คือ 1) แพทย/พยาบาล / เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาคและเทาเทียม  2) เจาหนาท่ี
(ท่ัวไป) มีความรู ความสามารถในการใหบริการและ 3)แพทย/ พยาบาล อธิบายอาการปวยไดอยางละเอียด
และชัดเจน คาเฉลี่ย เทากับ 4.17, 4.17 และ4.16 ตามลําดับ  3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย 
4.02 – 4.23  ความพึงพอใจ 3 ลําดับแรก คือ 1) ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก  2)สถานท่ีตั้ง
ของโรงพยาบาลและ3) ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ คาเฉลี่ย เทากับ 4.23, 4.20 และ4.20 
ตามลําดับ 4) ดานผลการใหบริการการรักษา คาเฉลี่ย 4.15 – 4.20  ความพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไป
หานอย  คือ 1) การรักษาปลอดภัย 2)ผลการรักษาตรงตามความตองการ คาเฉลี่ย เทากับ 4.20 และ4.15 
5) ดานสิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพ คาเฉลี่ย 4.00 – 4.18  ความพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไป
หานอย  คือ 1)รักษาท่ีสุขศาลาไดจายเงิน 5000 กีบ 2) รักษาท่ีแผนกผูปวยนอกโรงหมอเมือง/โรงหมอ
แขวง ไดจายเงิน 20,000 กีบและ3)รักษาท่ีแผนกผูปวยในโรงหมอเมือง/โรงหมอแขวง  ไดจายเงิน 30,000 
กีบ คาเฉลี่ย เทากับ 4.11, 4.08 และ4.00 ตามลําดับ และ 6) ดานการใหบริการปองกันควบคุมโรค  
คาเฉลี่ย 4.09 – 4.19  ความพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ  3 อันดับ คือ 1) การใหขอมูล
ขาวสารในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 2) การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค และ 3)การควบคุมและ
ปองกันโรคระบาดในชุมชน คาเฉลี่ย เทากับ 4.19, 4.18 และ4.17 ตามลําดับ 

ขอมูลระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว ในประเทศ
ลาว   ภาพรวมท้ัง  6 ดาน พบวา ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับ “ คอนขางพอใจ”  เม่ือแยกเปนราย
ดาน พบวา   1) ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการรักษาพยาบาล  คาเฉลี่ย 4.12 – 4.33  ความ
พึงพอใจ 3 ลําดับแรก คือ 1) ข้ันตอนการบริการ  2) ความชัดเจนในการชี้แจง อธิบาย เทากับความเปน
ธรรมของข้ันตอน วิธีการใหการรักษา และ3) คาธรรมเนียม/คารักษาพยาบาล มีความเหมาะสม คาเฉลี่ย 
เทากับ 4.33, 4.28 และ4.25 ตามลําดับ        2) ดานเจาหนาท่ี / บุคลากร คาเฉลี่ย 4.30 – 4.35  ความ
พึงพอใจ 3 ลําดับแรก คือ 1) เจาหนาท่ีใหบริการดวยทาท่ีท่ีเปนมิตร 2)  แพทย/พยาบาล / เจาหนาท่ี
ใหบริการดวยความเสมอภาคและเทาเทียม  3) มี 3 ขอเทากันคือ (1) เจาหนาท่ี(ท่ัวไป) มีความรู 
ความสามารถในการใหบริการ(2) แพทย/ พยาบาล อธิบายอาการปวยไดอยางละเอียดและชัดเจน (3) 
แพทย/ พยาบาล มีความรูและความเชี่ยวชาญ ในการตรวจรักษาคาเฉลี่ย เทากับ 4.35, 4.32 และ4.31 
ตามลําดับ  3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ย 4.24 – 4.36  ความพึงพอใจ 3 ลําดับแรก คือ 1) 
ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 2) ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก  และ3) สถานท่ีตั้งของ
โรงพยาบาล คาเฉลี่ย เทากับ 4.36, 4.34 และ4.34 ตามลําดับ 4) ดานผลการใหบริการการรักษา คาเฉลี่ย 
4.31 – 4.36  ความพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหานอย  คือ 1) การรักษาปลอดภัย 2)ผลการรักษาตรง
ตามความตองการ คาเฉลี่ย เทากับ 4.34 และ4.31 5) ดานสิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพ 
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คาเฉลี่ย 4.15 – 4.22  ความพึงพอใจ ลําดับ 1  คือ 1) รักษาท่ีสุขศาลาไดจายเงิน 5000 กีบ ลําดับ 2) มี
คาเฉลี่ยเทากัน คือ (1) รักษาท่ีแผนกผูปวยนอกโรงหมอเมือง/โรงหมอแขวง ไดจายเงิน 20,000 กีบและ
(2)รักษาท่ีแผนกผูปวยในโรงหมอเมือง/โรงหมอแขวง   ไดจายเงิน 30,000 กีบ คาเฉลี่ย เทากับ 4.22 และ
4.15 ตามลําดับ และ 6) ดานการใหบริการปองกันควบคุมโรค  คาเฉลี่ย 4.25 – 4.27  ความพึงพอใจ 
ลําดับ 1 มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ (1) การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค และ(2) การปองกันการ
แพรกระจายเชื้อในครอบครัวหรือชุมชน ลําดับ 2 มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ (1) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 
เวชภัณฑ เคมีภัณฑในการปองกันควบคุมโรคระบาดและ(2) การใหขอมูลขาวสารในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ คาเฉลี่ย เทากับ 4.27 และ4.26  
 

ตาราง  การเลือกใชบริการดานการรักษา ปองกัน สงเสริม ฟนฟูของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดน เมือง
คูขนาน ไทย-ลาว 

การเลือกใชบริการ 
 จังหวัดอุบลราชธานี (ไทย)  

N = 1,377 (รอยละ) 
สปป.ลาว 

N = 745 (รอยละ) 

ทานเคยไปรับบริการดานการปองกันควบคุมโรคหรือไม 

ไมเคย 467 (33.9) 289 (38.8) 
เคย 910 (66.1) 456 (61.2) 

สถานบริการ รักษา ปองกัน สงเสริม ฟนฟู รักษา ปองกัน สงเสริม ฟนฟู 
- โรงพยาบาลหมอ
แขวง 

32 (3.5) 13 (1.4) 7 (0.8) 
1 

(0.1) 
107 

(23.5) 
6 (1.3) 

0 0 

- โรงหมอเมือง 34 (3.7) 15 (1.6) 4 (0.4) 
1 

(0.1) 
82 (18.0) 8 (1.8) 

0 0 

- โรงหมอทหาร แขวง 24 (2.6) 14 (1.5) 3 (0.3) 
2 

(0.2) 
31 (6.8) 7 (1.5) 1 (0.2) 

0 

- สุขศาลา 18 (2.0) 22 (2.4) 5 (0.5) 
3 

(0.3) 
45 (9.9) 

13 
2.9) 

3 (0.7) 
0 

- โรงหมอเอกชน

เวียดนาม /จนี  
21 (2.3) 18 (2.0) 1 (0.1) 

1 
(0.1) 

26 (5.7) 7 (1.5) 1 (0.2) 
0 

- คลินิก/

สถานพยาบาล 
114 (12.5) 31 (3.4) 5 (0.5) 

1 
(0.1) 

72 (15.8) 6 (1.3) 2 (0.4) 
1 

(0.2) 

- โรงพยาบาลศูนย 214 (23.5) 25 (2.7) 5 (0.5) 
1 

(0.1) 
94 (20.6) 6 (1.3) 6 (1.3) 

0 

- โรงพยาบาลเอกชน 114 (12.5) 20 (2.2) 3 (0.3) 
2 

(0.2) 
40 (8.8) 3 (0.7) 2 (0.9) 

0 



225 
 

การเลือกใชบริการ 
 จังหวัดอุบลราชธานี (ไทย)  

N = 1,377 (รอยละ) 
สปป.ลาว 

N = 745 (รอยละ) 

- โรงพยาบาลชุมชน 344 (37.8) 37 (4.1) 29(3.2) 
2 

(0.2) 
120 

(26.3) 
6 (1.3) 3 (0.9) 

0 

- รพ .สต.  507 (55.7) 91 (10.0) 28(3.1) 
3 

(0.3) 
125 

(27.4) 
11(2.4) 3 (0.7) 

0 

- อ่ืนๆ 102 (11.2) 15 (1.6) 8 (0.9) 
2 

(0.2) 
38 (8.3) 5 (1.1) 

0 1 
(0.2) 

ดานการสงเสริมสุขภาพ 

มี 461 (33.5) 262 (35.2) 

ไมมี 916 (66.6) 483 (64.8) 

                 จากตาราง  พบวา การเลือกใชบริการดานการรักษา ปองกัน สงเสริม ฟนฟูของกลุมตัวอยางใน
ชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี จากขอคําถาม “ทานเคยไปรับบริการดาน
การปองกันควบคุมโรคหรือไม” พบวา กลุมตัวอยางเคยไปรับบริการดานการปองกันควบคุมโรค รอยละ 
66.1  ดานการรักษา พบวา สถานบริการท่ีกลุมตัวอยาง ไปใชบริการ  3 อันดับแรก คือ รพ.สต. 
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย รอยละ  55.7, 37.8และ 23.5 เปนตน ดานการปองกัน สถาน
บริการท่ีไปใชมาก คือ รพ.สต. รอยละ 10.0  ดานการสงเสริม สถานบริการท่ีไปใชมาก คือ โรงพยาบาล
ชุมชนและรพ.สต. รอยละ 3.2 และ3.1 กลุมตัวอยางไปใชบริการดานสงเสริมสุขภาพ รอยละ 33.5 
           ขอมูลการเลือกใชบริการดานการรักษา ปองกัน สงเสริม ฟนฟูของกลุมตัวอยางในชุมชนชายแดน 
เมืองคูขนาน ไทย-ลาว ในประเทศลาว จากขอคําถาม “ทานเคยไปรับบริการดานการปองกันควบคุมโรค
หรือไม” พบวา กลุมตัวอยางเคยไปรับบริการดานการปองกันควบคุมโรค รอยละ 68.1  ดานการรักษา 
พบวา สถานบริการท่ีกลุมตัวอยาง ไปใชบริการ  3 อันดับแรก คือ รพ.สต. โรงพยาบาลศูนย และ 
โรงพยาบาลชุมชน รอยละ  81.9, 55.3 และ 54.3 ตามลําดับ การไปใชบริการดานสงเสริมสุขภาพ รอย
ละ 44.9 
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ตาราง  สถานบริการท่ีเลือกใชและการรายงานเม่ือเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงหรือเกิดโรคระบาดของ
กลุมตัวอยาง ในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว 

ขอคําถาม 
 จังหวัดอุบลราชธานี (ไทย)  สปป.ลาว 

N = 1,377 (รอยละ) N = 745 (รอยละ) 

ในกรณีท่ีทานหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงทานไปรับการรักษาท่ีใด 

- คลินิกแพทย /สถานพยาบาลเอกชน 65 (4.7) 70 (9.4) 

- โรงพยาบาลศูนย 221 (16.0) 63 (8.5) 

- โรงพยาบาลชุมชน 364 (26.4) 204 (27.4 ) 

- รพ.สต. 591 (42.9) 176 (23.6) 

- โรงพยาบาลเอกชน 6 (0.4) 2 (0.3) 

- โรงพยาบาลเมือง 40 (2.9) 109 (14.6) 

- สุขศาลา 0 41 (5.5) 

- รานขายยา ซ้ือยากินเอง 8 (0.6) 10 (1.3) 

- หมอเมือง /หมอเปา/หมอผี 1 (0.1) 3 (0.4) 

- อ่ืนๆ 81 (5.9) 67 (9.0) 
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ตาราง  สถานบริการท่ีเลือกใชและการรายงานเม่ือเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงหรือเกิดโรคระบาดของ
กลุมตัวอยาง ในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว (ตอ) 

ขอคําถาม 
 จังหวัดอุบลราชธานี (ไทย)  สปป.ลาว 

N = 1,377 (รอยละ) N = 745 (รอยละ) 

ในกรณีท่ีทานหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรง ทานไปแจงขาวท่ีใคร 

- ผูใหญบาน /นายบาน  307 (22.3) 224 (30.1) 

- อสม /.อสต./อสม.บัดดี้  1,029 (74.7) 293 (39.3) 

- แจงพอแม /ญาติพ่ีนอง  305 (22.1) 174 (23.4) 

- เจาหนาท่ีสุขศาลา 79 (5.7) 53 (7.1) 

- เจาหนาท่ีโรงหมอเมือง 11 (0.8) 26 (3.5) 

- เจาหนาท่ีโรงหมอแขวง 10 (0.7) 22 (3.0) 

- ไมเคยแจงขาวใดๆ 29 (2.1) 54 (7.2) 

- อ่ืนๆ 45 (3.3) 31 (4.2) 
 

               จากตาราง พบวา  สถานบริการท่ีเลือกใชและการรายงานเม่ือเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรง
หรือเกิดโรคระบาดของกลุมตัวอยาง ในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี 
จากขอคําถาม “ในกรณีท่ีทานหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงทานไปรับการรักษาท่ี
ใด” พบวา กลุมตัวอยางเลือกไปรับการรักษาในสถานบริการ 3 อันดับแรก คือ รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลศูนย รอยละ 42.9, 26.4 และ 16.0 ตามลําดับ และจากขอคําถาม “ในกรณีท่ีทานหรือ
บุคคลในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรง ทานไปแจงขาวท่ีใคร ”  พบวา บุคคลท่ีกลุมตัวอยาง
แจงขาว 3 ลําดับแรก คือ อสม./อสต./อสม.บัดดี้, ผูใหญบาน/นายบานและแจงพอแม/ญาติพ่ีนอง รอยละ 
74.4, 22.3 และ 22.1 ตามลําดับ  
            ขอมูลสถานบริการท่ีเลือกใชและการรายงานเม่ือเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงหรือเกิดโรค
ระบาดของกลุมตัวอยาง ในชุมชนชายแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว ในประเทศลาว จากขอคําถาม “ใน
กรณีท่ีทานหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงทานไปรับการรักษาท่ีใด” พบวา กลุม
ตัวอยางเลือกไปรับการรักษาในสถานบริการ 3 อันดับแรก คือ โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. และ
โรงพยาบาลเมือง รอยละ 27.4, 23.6 และ 14.6 ตามลําดับ และจากขอคําถาม “ในกรณีท่ีทานหรือบุคคล
ในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรง ทานไปแจงขาวท่ีใคร ”  พบวา บุคคลท่ีกลุมตัวอยางแจงขาว 
3 ลําดับแรก คือ อสม./อสต./อสม.บัดดี้, ผูใหญบาน/นายบานและแจงพอแม/ญาติพ่ีนอง รอยละ 39.3, 
30.1 และ 23.4 ตามลําดับ  
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 4. การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนนิงานปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรค 
ตาราง การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรคในชุมชนชายแดนเมือง

คูขนาน ไทย-ลาว 

กิจกรรม / การมีสวนรวม 

 จังหวัดอุบลราชธานี (ไทย)  
N =1,377 (รอยละ) 

สปป.ลาว 
N = 745 (รอยละ) 

การเขารวม
กิจกรรม 

ไมมี
กิจกรรม/ 

ไม
เกี่ยวของ 

การเขารวม
กิจกรรม 

ไมมี
กิจกรรม/

ไม
เกี่ยวของ 

เขา
รวม 

ไมเขา
รวม 

เขา
รวม 

ไมเขา
รวม 

1.การเขารวมประชุม/วางแผน/ประชาคม 
ดานการปองกันควบคุมโรค 

1,021 
(74.2) 

211 
(15.3) 

145 
(10.5) 

336 
(45.1) 

191 
(25.6) 

218 
(29.3) 

2. การเขารวมจัดทําแผนปองกันแกไข
ปญหาโรคและภัยสุขภาพในชุมชน 

938 
(68.1) 

273 
(19.8) 

166 
(12.1) 

289 
(38.8) 

235 
(31.5) 

221 
(29.7) 

3. การมีสวนรวมในการออกกฎ ระเบียบ 
หรือ ธรรมนูญการควบคุมโรคในชุมชน 

764 
(55.5) 

383 
(27.8) 

230 
(16.7) 

208 
(27.9) 

299 
(40.1) 

238 
(32.0) 

4. การเขารวมกิจกรรมรณรงค สรางเสริม
สุขภาพหรือปองกันควบคุมโรคในชุมชน 
เชน Big cleaning day 

972 
(70.6) 

248 
(18.0) 

157 
(11.4) 

320 
(43.0) 

231 
(31.0) 

194 
(26.0) 

5. การเขารวมเปนจิตอาสาในการปองกัน
ควบคุมโรคตามแนวชายแดน ระบุกิจกรรม  

708 
(51.4) 

395 
(28.7) 

274 
(19.9) 

233 
(31.3) 

314 
(42.1) 

198 
(26.6) 

6. การเขารวมกําจัดแหลงเพาะพันธุแมลง
นําโรคในบาน และชุมชน 

1027 
(74.6) 

216 
(15.7) 

134 
(9.7) 

359 
(48.2) 

204 
(27.4) 

182 
(24.4) 

7. การเขารวมเปนทีมงานหรืออาสาสมัคร 
เฝาระวังปองกันควบคุมโรคในชุมชน 

898 
(65.2) 

314 
(22.8) 

165 
(12.0) 

305 
(40.9) 

253 
(34.0) 

187 
(25.1) 

8. การเขารวมใหคําแนะนําแกประชาชนใน
ชุมชน 

906 
(65.8) 

297 
(21.6) 

174 
(12.6) 

292 
(39.2) 

265 
(35.6) 

188 
(25.2) 

9. การเขารวมและปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของบุคลากรทางการแพทย 

872 
(63.3) 

312 
(22.7) 

193 
(14.0) 

247 
(33.2) 

308 
(41.3) 

190 
(25.5) 

10. การเขารวมติดตามการดําเนินงานเฝา
ระวังปองกัน และควบคุมโรคในกลุม
บุคลากรทางการแพทย และในชุมชน 

848 
(61.6) 

320 
(23.2) 

209 
(15.2) 

249 
(33.4) 

274 
(36.8) 

222 
(29.8) 
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         จากตาราง   พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรคใน
ชุมชนชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว  ในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา กิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางเขารวมใน
การดําเนินงานเฝาระวังปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรคในชุมชน 3 ลําดับแรก คือ  1) เขารวมกําจัด
แหลงเพาะพันธุแมลงนําโรคในบาน และชุมชน 2) รวมประชุม/วางแผน/ประชาคม ดานการปองกัน
ควบคุมโรค และ3) เขารวมกิจกรรมรณรงค สรางเสริมสุขภาพหรือปองกันควบคุมโรคในชุมชน คิดเปน 
รอยละ 74.6, 74.2 และ 70.6 ตามลําดับ  

ขอมูลการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรคในชุมชน 
ชายแดนเมืองคูขนาน ไทย-ลาว  ในประเทศลาว พบวา กิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางเขารวมในการดําเนินงาน
เฝาระวังปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรคในชุมชน 3 ลําดับแรก คือ  1) เขารวมกําจัดแหลงเพาะพันธุ
แมลงนําโรคในบาน และชุมชน 2) รวมประชุม/วางแผน/ประชาคม ดานการปองกันควบคุมโรค และ3) 
เขารวมกิจกรรมรณรงค สรางเสริมสุขภาพหรือปองกันควบคุมโรคในชุมชน คิดเปน รอยละ48.2 , 52.1
และ 43.0  ตามลําดับ  
 
 
 
 

 
 
 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว 
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวงสาละวัน –แขวงจําปาสัก 

การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลท่ัวไป 
ดวยสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคและท่ัวไป ทําใหมีประกาศใหปด

ดานพรมแดนในทุกชองทาง จึงทําใหผูวิจัยเก็บขอมูลผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการโรคและภัย
สุขภาพขามแดน เมืองคูขนาน ไทย-ลาว กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี – แขวงสะหวันนะเขต – แขวง
สาละวัน –แขวงจําปาสัก ไดเฉพาะประเทศไทย ดังนี้ 
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ตาราง ขอมูลท่ัวไปและลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 
ลักษณะทางประชากร จํานวน (n= 

1,646) 
รอยละ 

1. เพศ 
  - ชาย 
  - หญิง 
  - รวม 

 
   593 
1,053 
1,646 

 
36.0 
64.0 

       100.0 
 2. อายุ 
 - 10 – 19 ป 
  - 20 – 29 ป 
  - 30 – 39 ป 
  - 40 – 49 ป 
  - 50 – 59 ป 
  - 60 ปข้ึนไป 
  - รวม 
Mean = 46.0  ,SD. = 13.7   ,Min  = 12   ,Max = 97 

   
39 
164 
299 
497 
377 
277 

          1,646 

  
2.4 
10.0 
18.2 
30.2 
22.9 
16.4 

       100.0 
 

3. ภูมิลําเนา 
  - อําเภอเขมราฐ 
  - อําเภอนาตาล 
  - อําเภอโขงเจียม 
  - อําเภอสิรินธร 
  - อําเภอบุญฑริก 
  - อําเภอโพธิ์ไทร 
  - อําเภออ่ืนๆ (ประเทศไทย) 
  - ประเทศ สสป.ลาว 
  - รวม 

 
287 
269 
198 
277 
257 
222 
 36 

             100 
           1,646 

 
17.4 
16.3 
12.0 
16.8 
15.6 
13.5 
 2.2 
 6.4 

       100.0 
4. ศาสนา 
  - พุทธ 
  - คริสต 
  - รวม 

 
       1,639 
              7 
       1,646 

 
     99.6 
       0.4 
    100.0 
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ตาราง ขอมูลท่ัวไปและลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง (ตอ) 
ลักษณะทางประชากร จํานวน (n= 1,646) รอยละ 

5. สถานภาพสมรส 
  - โสด 
  - สมรส 
  - หมาย 
  - หยา 
  - แยกกันอยู 
  - รวม 

 
             284 
           1,200 
             115 

19 
28 

1,646 

 
       17.3 
       72.9 

7.0 
1.2 
1.7 

    100.0 
6. เช้ือชาติ 
  - ไทย 
  - ลาว (อาศัยอยูในประเทศไทย) 
  - ชนเผา 
  - รวม 

 
           1,232 

408 
   6 

            1,646 

 
     74.8 
     24.8 
       0.4 
    100.0 

7. สัญชาติ 
  - ไทย 
  - ลาว (อาศัยอยูในประเทศไทย) 
  - ไมมีสัญชาติ 
  - รวม 

 
1,272 
371 
3 

1,646 

 
     77.3 
     22.5 
       0.2 
    100.0 

8. บทบาทในชุมชน 
  - ผูนําชุมชน (ผูใหญบาน/กํานัน) 
  - อสม.บัดดี้/อสต./อสรป.    
  - นายบาน 
  - ชาวบาน/ลูกบาน 
  - รวม 

 
53 

              289 
              149 
            1,155 

1,646 

 
       3.2 
      17.6 
        9.1 
       70.2 
     100.0 
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ตาราง ขอมูลท่ัวไปและลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง (ตอ) 
ลักษณะทางประชากร จํานวน (n= 1,646) รอยละ 

9. ระดับการศึกษา  
  - ไมไดเรียนหนังสือ         
  - ประถมศึกษา              
  - มัธยมศึกษาตอนตน ม.1-3 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6  
  - ปวส./อนุปริญญา          
  - ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
  - ประกาศนียบัตรชั้นตน         
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง  
  - รวม      

 
          234 
          734 
          248 
          302 
            51 
            62 
            11 
             4 
       1,646 

  
        14.2 

44.6 
15.1 
18.3 
 3.1 
 3.8 
 0.7 
 0.2 

     100.0 
10. อาชีพ  
  - รับจาง 
  - รับราชการ  
  - รัฐวิสาหกิจ  
  - คาขาย 
  - เกษตรกร  
  - นักเรียน/นักศึกษา 
  - แมบาน  
  - อ่ืนๆ  
  - รวม      

 
             549 

56 
31 
96 

             770 
23 
61 
60 

           1,646 

 
      33.4 

3.4 
1.9 
5.8 

       46.8 
1.4 
3.7 
3.6 

       100.0 
11. รายไดครัวเรือนเฉล่ียตอเดือน 
   - มีเงินพอใชและเหลือเก็บ   
   - มีเงินพอใชแตไมเหลือเก็บ        
   - มีเงินไมพอใชแตไมเปนหนี้  
   - มีเงินไมพอใชและเปนหนี้ 
  - รวม      

 
196 
796 
291 
363 

           1,646 

 
11.9 
48.4 
17.7 
22.1 

        100.0 
 

  

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางในจังหวัดอุบลราชธานี  ท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 1,646 คน 
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.0 มีอายุระหวาง 40-49 ป จํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.2 
รองลงมา คือ อายุ 50-59 ป คิดเปนรอยละ 22.9 ( X = 46.0 S.D.= 13.7) สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 44.6 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 รอยละ 14.3 สวนใหญมี
สถานภาพสมรส สมรส รอยละ 72.9 และรองลงมา คือ สถานภาพสมรส โสด รอยละ 17.3  มีเชื้อชาติ
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ไทย จํานวนมากท่ีสุด รอยละ 74.8 รองลงมา คือ สัญชาติลาว (อาศัยอยูในประเทศไทย) รอยละ 24.8 
และมีสัญชาติไทย จํานวนมากท่ีสุด รอยละ 77.3 รองลงมา คือ สัญชาติลาว (อาศัยอยูในประเทศไทย) 
รอยละ 22.5  สวนใหญมีระดับการศึกษา ประถมศึกษา รอยละ 44.6 และรองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ม.4-6 รอยละ 18.3 มีอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ รอยละ 46.8 รองลงมา คือ รับจาง 33.4 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญมีเงินพอใชไมเหลือเก็บ รอยละ 48.4 รองลงมา คือ มีเงินไมพอใชและเปน
หนี้ รอยละ 22.1   

2. ประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ตาราง ประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง 

ลักษณะทางประชากร จํานวน (n= 
1,646) 

รอยละ 

1. สุขภาพโดยท่ัวไป ในปจจุบัน 
  - สุขภาพดี เจ็บปวยเปนบางครั้งหรือนานๆ ครั้ง      
  - สุขภาพไมดี เจ็บปวยบอยๆ  
   รวม 

 
  1,405  
     241     
1,646 

 
      85.4 
      14.6 
    100.0 

 2. สุขภาพเปรียบเทียบกับคนอ่ืนท่ีมีอายุรุนราวคราว
เดียวกัน 
   -  แข็งแรงกวา         
   -  เหมือนๆ กัน   
   - ออนแอกวา 
   รวม 

   
704 
797 
145 

           1,646 

  
     42.8 
     48.4 
      8.8  
    100.0 

3. โรคประจําตัว 
  - ไมมี             
  - มี 
    รวม 

 
         1,244 
           402 
        1,646 

 
75.6 
24.4 

        100.0 
4. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา มีปวยหนักจนตองนอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล  
  - ไมปวยหนัก    
  - เคยปวยหนัก 
    รวม 

 
        

1,557 
  89 

           1,646 

 
      

94.6 
5.4 

       100.0 
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ตาราง  ประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง (ตอ) 
ลักษณะทางประชากร จํานวน (n= 

1,646) 
รอยละ 

5. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา บุคคลในครอบครัวมีอาการ
เจ็บปวยดวยอาการคลายกัน 
  - ไมมี             
  - มี 
    รวม 

 
 

1,585 
  61 

           1,646 

 
 

96.3 
 3.7 

      100.0 
6. ในชวงเวลา 1 ปท่ีผานมา เคยหรือมีคนในครอบครัว
เจ็บปวยไปรักษาท่ีใดเปนแหงแรก   
  - คลินิกแพทยสถานพยาบาลเอกชน  
  - รานขายยา ซ้ือยากินเอง  
  - หมอดู/หมอผี/หมอเปา/หมอเมือง       
  - โรงพยาบาล 
  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
  - อ่ืน ๆ  
    รวม 

 
          

158 
135 
2 

790 
515 
46 

          1,646 

 
 

       9.6 
       8.2 
       0.1 
      48.0 
      31.3 
       2.8 
     100.0 

7. เหตุผลท่ีไปรักษาท่ีสถานบริการดังกลาว  
  - เดินทางสะดวก 
  - คารักษาพยาบาลถูก   
  - เชื่อในความสามารถของแพทย  
  - นายจางออกคารักษาพยาบาลให 
  - บริการดีและรวดเร็ว 
  - มียาและเครื่องมือแพทยท่ีทันสมัย 
  - มีประวัติการรักษา/โรคเรื้อรัง 
     รวม 

 
1,296 
 242 
 345 
  18 
333 
136 
236 

           1,646 

 
      78.7 
      14.7 
      21.0 
        1.1 
      20.2 
        8.3 
      14.3 
    100.0 

 8. การเดินทาง 
   - ทางบก 
   - ทางน้ํา   
       รวม 

   
1642 

4 
           1,646 

  
99.8 
0.2 

       100.0 
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ตาราง  ประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง (ตอ) 
ลักษณะทางประชากร จํานวน (n= 

1,646) 
รอยละ 

9. รับบริการดานปองกันควบคุมโรค เชน   ฉีดวัคซีน   
  - ไมเคย             
  - เคย 
    รวม 

 
978 
668 

           1,646 

 
59.4 
40.6 

       100.0 
10. รับบริการดานการสงเสริมสุขภาพ เชน การฝากครรภ      
  - ไมเคย    
  - เคย 
    รวม 

 
715 
931 

           1,646 

 
43.4 
56.6 

       100.0 
11.ในกรณีท่ีทานหรือคนในครัวเรือนเจ็บปวยดวยโรคติดตอ
ท่ีรายแรงหรือโรคระบาดท่ีรุนแรง ไปรับการรักษาท่ีใด   
  - คลินิกแพทย                     
  - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
  - โรงพยาบาลชุมชน 
   - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
   - โรงพยาบาลเอกชน      
   - รานขายยา ซ้ือยากินเอง 
   - อ่ืนๆ  
     รวม 

 
 

55 
324 
771 
393 
23 
13 
67 

1,646 

 
 

3.3 
19.7 
46.8 
23.9 
1.4 
0.8 
4.1 

100.0 
12. เหตุผลท่ีไปรักษาท่ีสถานบริการดังกลาว  
  - เดินทางสะดวก 
  - คารักษาพยาบาลถูก   
  - เชื่อในความสามารถของแพทย  
  - นายจางออกคารักษาพยาบาลให 
  - บริการดีและรวดเร็ว 
  - มียาและเครื่องมือแพทยท่ีทันสมัย 
  - มีประวัติการรักษา/โรคเรื้อรัง   

 
1,296 
 242 
 345 
  18 
333 
136 
236        

 
      78.7 
      14.7 
      21.0 

 1.1 
20.2 
  8.3 
 14.3 
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ตาราง  ประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง (ตอ) 
ลักษณะทางประชากร จํานวน (n= 

1,646) 
รอยละ 

13. ในกรณีเจ็บปวยหรือคนในครัวเรือนเจ็บปวย ดวย
โรคติดตอท่ีรายแรงหรือโรคระบาดท่ีรุนแรง แจงขาวท่ีใคร   
  - ผูใหญบาน/กํานัน    
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
  - แจงใหพอแม/ญาติพ่ีนอง    
  - เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
  - ไมแจงขาวท่ีใดๆ เลย 

 
 

337  
1,106  
130  
395  
5  

 
 

20.5 
67.2 
7.9 
24.0 
0.3 
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ตาราง ประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง (ตอ) 
ลักษณะทางประชากร จํานวน (n= 

1,646) 
รอยละ 

14.มีสวนรวมในการควบคุมทําแนวทางปองกันโรคติดตอ/
โรคโควิด-19 ในชุมชน และแจงขาวโรคติดตอท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนอยางไร 
  14.1 แจงขาวใหเจาหนาท่ีของรัฐ/ผูนําชุมชนทราบ กรณีคน
ในบานเจ็บปวยดวยโรคติดตอ หรือมีอาการสงสัยคลายอาการ
ปวยดวยโรคโควิด-19 
  -  ไมทําเลย 
  -  บางครั้ง 
  -  มากกวา 24 ชั่วโมง 
  -  ภายใน 24 ชั่วโมง 
    รวม 
  14.2 แจงขาวให อสม.ทราบ กรณีคนในบานเจ็บปวยดวย
โรคติดตอหรือมีอาการสงสัยอาการปวยดวยโรคโควิด-19 
  -  ไมทําเลย 
  -  บางครั้ง 
  -  มากกวา 24 ชั่วโมง 
  -  ภายใน 24 ชั่วโมง 
    รวม 
14.3 แจงขาวใหเจาหนาท่ีของรัฐเม่ือเกิดเหตุการณผิดปกติ 
เชนมีสัตวปก )ไก/เปด/นก(ตายเปนจํานวนมาก /หมูตาย หรือ
มีวัว,  ควาย ปวยเปนโรคเทา ปาก มีแผลเปอย หรือลมตาย
เปนจํานวนมาก 
  -  ไมทําเลย 
  -  บางครั้ง 
  -  มากกวา 24 ชั่วโมง 
  -  ภายใน 24 ชั่วโมง 
    รวม  

 
 
 
 
 
 

36 
118 
154 

1,337 
1,646 

 
 

28 
124 
175 

1,319 
1,646 

 
 
 
 

88 
189 
227 

1,142 
1646 

 
 
 
 
 
 

2.2 
7.2 
9.4 
81.2 

100.0 
 
 

1.7 
7.5 
10.6 
80.1 

100.0 
 
 
 
 

5.3 
11.5 
13.8 
69.4 
100.0 
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ตาราง  ประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง (ตอ) 
ลักษณะทางประชากร จํานวน (n= 

1,646) 
รอยละ 

14.4 แจงขาวใหเจาหนาท่ีของรัฐ/ผูนําชุมชนทราบ กรณีคนใน
บานเจ็บปวยดวยโรคติดตอ หรือมีอาการสงสัยคลายอาการ
ปวยดวยโรคโควิด-19 
  -  ไมทําเลย 
  -  บางครั้ง 
  -  มากกวา 24 ชั่วโมง 
  -  ภายใน 24 ชั่วโมง     
    รวม 

 
 
 

70 
88 
201 

1,287 
1,646 

 
 
 

4.3 
5.3 
12.2 
78.2 
100.0 

15.ในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา ไปใชบริการสถานบริการ
สาธารณสุขตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ท่ีใด 
  -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
  -  โรงพยาบาล 
    รวม 

 
 

1,013 
633 

1,646 

 
 

61.5 
38.5 
100.0 

16.หากทานหรือคนในครอบครัวของทานเกิดการเจ็บปวย 
มีวิธีการรักษาอยางอ่ืนหรือไม   
    16.1 ปลอยใหหายเอง 
  -  ไมเคยเลย 
  -  บางครั้ง 
  -  ประจํา 
    รวม 
     16.2 ไปซ้ือยาหรือสมุนไพรมาทานเอง 
  -  ไมเคยเลย 
  -  บางครั้ง 
  -  ประจํา 
    รวม 

 
 
 

492 
1,017 
137 

1,646 
 

706 
842 
98 

1,646 

 
 
 

29.9 
61.8 
8.3 

100.0 
 

42.9 
51.2 
6.0 

100.0 
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ตาราง ประวัติการเจ็บปวยและทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเอง (ตอ) 
ลักษณะทางประชากร จํานวน (n= 1,646) รอยละ 

    16.3 ใชแพทยพ้ืนบาน/ฝงเข็ม/หมอเปา 
  -  ไมเคยเลย 
  -  บางครั้ง 
  -  ประจํา 
    รวม 
     16.4 ไปหาหมอท่ีคลินิก สถานพยาบาล 
  -  ไมเคยเลย 
  -  บางครั้ง 
  -  ประจํา 
    รวม 

 
1,185 
405 
56 

1,646 
 

240 
821 
585 

1,646 

 
72.0 
24.6 
3.4 

100.0 
 

14.6 
49.9 
35.5 
100.0 

17. สิทธิในการรักษาพยาบาลของคนในครัวเรือน         
   18.1ไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ  
   18.2 มีสิทธิการรักษาพยาบาล 
  -  การประกันพนักงานรัฐ    
  -  การประกันสังคม  
  -  กองทุนผูทุกขยาก  
  -  กองทุนคลอด แมหญิงถือพา 
  -  กองทุนเด็กนอย                    
  -  ประกันชีวิต 
  -  ประกันสุขภาพถวนหนา 

 
133 

1,417 
34 
44 
13 
1 
10 
13 

1,152 
 

 
8.1 
86.1 
2.0 
2.7 
0.8 
0.1 
0.6 
0.8 
70.0 

 

18. สถานบริการสุขภาพท่ีเลือกใชกอนมารับบริการใน
สถานพยาบาลของรัฐ          
  - รานขายยา/เภสัชกร  
  - ยาแผนโบราณ    
  - รักษาดวยตนเอง    
  - คลินิกเอกชน  

 
 

243 
61 
266 
126 

 
 

14.8 
3.7 
16.2 
7.7 

จากตาราง พบวา ภาวะสุขภาพการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางในจังหวัดอุบลราชธานี  ดาน
สุขภาพโดยท่ัวไป กลุมตัวอยางสวนใหญมีสุขภาพดี เจ็บปวยนานๆ ครั้ง รอยละ 85.4   เม่ือเปรียบเทียบ
ภาวะสุขภาพกับคนท่ีมีอายุใกลเคียงกัน พบวา สุขภาพเหมือนๆ กัน รอยละ 48.4 รองลงมาสุขภาพ
แข็งแรงกวา รอยละ 42.8  ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 75.6 ไมเคยมีอาการปวยหนักจนตองนอน
โรงพยาบาลในชวง 6 เดือนท่ีผานมา  รอยละ 94.6 บุคคลในครอบครัวไมเคยมีอาการเจ็บปวยดวยอาการ
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คลายกันในชวง 6      ท่ีผานมา  รอยละ 96.3จาก หากทานหรือคนในครอบครัวของทานเกิดการเจ็บปวย
ไปรักษาท่ีใดเปนแหงแรก พบวา ทางเลือกท่ีกลุมตัวอยางใชประจํา 3 อันดับแรก คือ   โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและคลินิกแพทยสถานพยาบาลเอกชน รอยละ 48.0, 31.3 และ 9.6 
ตามลําดับ เหตุผลท่ีไปรักษาท่ีสถานบริการดังกลาว คือ เดินทางสะดวก เชื่อในความสามารถของแพทย 
และบริการดีและรวดเร็ว รอยละ 78.7, 21.0 และ20.2 ตามลําดับ การเดินทาง คือ ทางบก และทางน้ํา 
รอยละ 99.8 และ0.2 ตามลําดับ สวนใหญไมเคยรับบริการดานปองกันควบคุมโรค รอยละ 59.4  แตเคย
ไดรับบริการดานการสงเสริมสุขภาพ รอยละ 56.6 กรณีท่ีเจ็บปวยหรือคนในครัวเรือนเจ็บปวยดวย
โรคติดตอหรือโรคระบาดท่ีรุนแรง ไปรับการรักษาท่ี โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค รอยละ 46.8 23.9 และ 19.7 ตามลําดับ  เหตุผลท่ีไปรักษาท่ีสถานบริการ
ดังกลาวเนื่องจาก เดินทางสะดวก เชื่อในความสามารถของแพทย และบริการดีและเร็ว รอยละ 78.7 
21.0 และ 20.2 ตามลําดับ ในกรณีเจ็บปวยหรือคนในครัวเรือนเจ็บปวยดวยโรคติดตอหรือโรคระบาดท่ี
รุนแรงแจงขาวท่ี อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เจาหนาท่ีสาธารณสุข และผูใหญบาน/กํานัน รอย
ละ 67.2 24.0 และ 20.5 ตามลําดับ สวนใหญสิทธิในการรักษาพยาบาลของคนในครัวเรือน คือ  ประกัน
สุขภาพถวนหนา รอยละ 70.0        
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3. การประเมินความรอบรู เกี่ยวกับโรคโควิด-19  
ตาราง  ความรอบรูดานสุขภาพระดับข้ันพ้ืนฐานในการปองกันโรคไวรัสโควิด-19 

ขอท่ี ขอคําถาม 
ความคิดเห็น(รอยละ) 

ใช ไมใช 
1 ขอมูลหรือคําแนะนําเรื่องโรคโควิด-19 ท่ีนาเชื่อถือท่ีสุด คือ สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
99.1 

 
0.9 

2 กระทรวงสาธารณสุข เปนแหลงขอมูลความรูเรื่องโรคโควิด-19 ท่ีนาเชื่อถือ 99.3 0.7 
 

3 วิธีการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ไดแก ปดปาก จมูก เวลาไอจาม 
ทุกครั้ง และงดเอามือสัมผัสใบหนา จมูก ปาก ตา ของตนเอง 

98.5 
 

1.5 
 

4 ผูท่ีกลับจากพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดโรคโควิด-19 เปนกลุมเสี่ยงทุกคน ถึงแมจะไม
มีอาการ 

98.8 1.2 
 

5 การลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดบอยๆ ลดโอกาสการรับและแพรกระจาย
เชื้อไวรัสโควิด-19 ได 

99.0 1.0 
 

6 งดการกินอาหารรวมกับผูอ่ืน เปนวิธีการปองกันโรคไวรัสโควิด-19 86.2 13.8 
7 การดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรง เชน พักผอนใหเพียงพอ ออกกําลังกาย กิน

อาหารปรุงสุก สะอาด เปนการสรางภูมิคุมกันโรคและปองกันโรคไวรัสโควิด-
19 

96.8 3.2 
 

8 ในชวงท่ีมีการระบาด ควรหลีกเลี่ยงการเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนหนาแนน เพ่ือ
ปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ท่ีดีท่ีสุด 

99.6 0.4 
 

9 เม่ือจําเปนตองเขาไปในพ้ืนท่ีแออัด ควรใสหนากากผาหรือหนากากอนามัย
ทุกครั้ง เพ่ือปองกันโรคท่ีมากับน้ํามูกน้ําลายของผูติดเชื้อ 

99.8 0.2 
 

10 ผูท่ีกลับมาจากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 จะตองกักตัวเองอยู
ในบานและแยกตัวเองออกจากผูอ่ืน อยางนอย 14 วัน เพ่ือลดโอกาสการแพร
เชื้อไปยังผูอ่ืน 

99.5 0.4 
 

 วธิีการคิดคะแนน และแปรผล  

ความรอบรูดานสุขภาพระดับพ้ืนฐานในการปองกันไวรัสโควิด-19  
1) มีท้ังหมด 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน แตละขอถาตอบวาใชได 1 คะแนน  
2) นําคะแนนรวมท่ีไดมาเทียบระดับความรอบรูดานสุขภาพ ดังนี้  
           0 - 5 คะแนน หมายถึง มีระดับความรอบรูดานสุขภาพยังไมเพียงพอตอการมีพฤติกรรม     

                               การปองกันโรคโควิด-19 ระดับนอย 
6  คะแนน หมายถึง มีความรอบรูดานสุขภาพใน ระดับพอใช  
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      สงผลตอการมีพฤติกรรมการปองกันโรคโควิด-19 ท่ีถูกตองบาง  
                         7  คะแนน หมายถึง มีความรอบรูดานสุขภาพใน ระดับดี  
                               สงผลตอการมีพฤติกรรมการปองกันโรคโควิด-19 ท่ีถูกตอง มีความผิดพลาด
นอย  
                    8 –10 คะแนน หมายถึง มีความรอบรูดานสุขภาพใน ระดับดีมาก  
                               สงผลตอการมีพฤติกรรมการปองกันโรคโควิด-19 อยางถูกตอง 
                    ตาราง  ระดับความรอบรูดานสุขภาพระดับข้ันพ้ืนฐานในการปองกันโรคโควิด-19 

ลําดับ คะแนน รอยละ ระดับความรอบรูดานสุขภาพ 
1 0-5 0.5 ระดับนอย 
2  6  4.1 ระดับพอใช 
3  7 12.7 ระดับดี 
4        8-10 82.7 ระดับดีมาก 

                จากตาราง พบวา ระดับความรอบรูดานสุขภาพระดับข้ันพ้ืนฐานในการปองกันโรคโควิด-19 
ของกลุมตัวอยางจํานวน 1,646 คน ของจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูท่ีระดับดี
มาก รอยละ 82.7 และรองลงมาอยูท่ีระดับดี รอยละ 12.7 
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ตาราง การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพเพ่ือปองกันไวรัสโควิด-19  

ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 
ความคิดเห็น(รอย

ละ) 
ทํา ไมทํา 

1 ลางมือดวยสบูและน้ําสะอาดบอยๆ หรือใชแอลกอฮอลเจลลางมือ ทําความ
สะอาดมือทันที หลังจากจับสิ่งของสาธารณะ เชน ราวบันได ท่ีจับประตู เปนตน 

96.2 3.8 

2 ลางมือใหสะอาด กอนสัมผัสใบหนา แคะจมูก ตา ของตนเองทุกครั้ง 97.3 2.7 

3 กินอาหารท่ีปรุงสุก ใหมๆ ทุกม้ือ 97.8 2.2 

4 เม่ือกินอาหารรวมกับผูอ่ืน จะกินอาหารจานเดียว หรืออาหารชุดสําหรับ 1 คน 85.5 14.5 

5 ใชของสวนตัว เชน จาน ชอนสอม แกวน้ํา ผาเช็ดตัว โทรศัพท ฯลฯ รวมกับผูอ่ืน 56.1 43.9 

6 สวมใสหนากากผาหรือหนากากอนามัยทุกครั้ง เม่ืออยูในสถานท่ีท่ีมีคนหนาแนน 
เชน ตลาด หางสรรพสินคา รถโดยสารสาธารณะ เปนตน 

99.2 0.8 

7 ยืน นั่ง เวนระยะหางจากผูอ่ืน อยางนอย 1 เมตร หรือ 1 ชวงแขนทุกครั้ง 98.2 1.8 

8 ไปรวมงานสังสรรค หรือกิจกรรมการรวมกลุม เชน สนามชนไก สนามมวย เปนตน 35.4 64.6 

9 นอนหลับพักผอนเพียงพอ อยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง 97.0 3.0 

10 ออกกําลังกายเปนประจํา อยางนอยสัปดาหละ 3-5 วันๆ ละอยางนอย 30 นาที 81.3 18.7 

วิธีการคิดคะแนน และแปรผล  
การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพเพ่ือการปองกันไวรัสโควิด-19  

1) มีท้ังหมด 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน แตละขอ ถาตอบวา “ทํา” ได 1 คะแนน ถํ้า “ไม
ทํา” ได 0 คะแนน ยกเวน ขอ 5 และขอ 8 ใหคาคะแนน ดังนี้ “ทํา” ได 0 คะแนน ถา “ไมทํา” ได 1 
คะแนน  

2) นําคะแนนรวมท่ีไดมาเทียบระดับพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้  
0 – 5 คะแนน แสดงวา มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพยังไมเพียงพอ ระดับนอย 
         มีความเสี่ยงตอการเปนโรคโควิด-19 สูง  
     6 คะแนน แสดงวา มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีถูกตอง ระดับพอใช  

                               มีความเสี่ยงตอการเปนโรคโควิด-19 ปานกลาง  
                          7 คะแนน แสดงวา มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีถูกตอง ระดับดี  



244 
 

                               มีความเสี่ยงตอการเปนโรคโควิด-19 คอนขางนอย  
                    8 - 10 คะแนน แสดงวา มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีถูกตองใน ระดับดีมาก  
                               มีความเสี่ยงตอการเปนโรคโควิด-19 นอย 
                   ตาราง  ระดับการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพเพ่ือการปองกันโรคโควิด-19 

ลําดับ คะแนน รอยละ ระดับความรอบรูดานสุขภาพ 
1 0-5 1.7 ระดับนอย 
2  6 3.6 ระดับพอใช 
3  7 6.3 ระดับดี 
4        8-10 88.4 ระดับดีมาก 

                         จากตาราง  พบวา ระดับการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพเพ่ือการปองกันโรคโควิด-
19 ของกลุมตัวอยางจํานวน 1,646  คน ของจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูท่ี
ระดับดีมาก รอยละ 88.4 และรองลงมาอยูท่ีระดับดี รอยละ 6.3 
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4. การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรค                        
ตาราง การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรค                

กิจกรรม / การมีสวนรวม จํานวน (n= 
1,646) 

รอยละ 

1.การเขารวมประชุม/วางแผน/ประชาคม ดานการปองกัน
ควบคุมโรค 
 - ไมมีกิจกรรม/ไมเก่ียวของ  
 - ไมเขารวม 
 - เขารวม 
   รวม 

 
 

151 
233 

1,262 
1,646 

 
 

9.2 
14.2 
76.7 
100.0 

2. การเขารวมจัดทําแผนปองกันแกไขปญหาโรคและภัย
สุขภาพในชุมชน 
 - ไมมีกิจกรรม/ไมเก่ียวของ  
 - ไมเขารวม 
 - เขารวม 
   รวม 

 
 

154 
294 

1,198 
1,646 

 
 

9.4 
17.9 
72.8 
100.0 

3. การมีสวนรวมในการออกกฎ ระเบียบ หรือ ธรรมนูญ
การควบคุมโรคในชุมชน 
 - ไมมีกิจกรรม/ไมเก่ียวของ  
 - ไมเขารวม 
 - เขารวม 
   รวม 

 
 

241 
385 

1,020 
1,646 

 
 

14.6 
23.4 
62.0 
100.0 

4. การเขารวมกิจกรรมรณรงค สรางเสริมสุขภาพ หรือ
ปองกันควบคุมโรคในชุมชน เชน การ Big cleaning day 
 - ไมมีกิจกรรม/ไมเก่ียวของ  
 - ไมเขารวม 
 - เขารวม 
   รวม 

 
 

158 
300 

1,188 
1,646 

 
 

9.6 
18.2 
72.2 
100.0 
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ตาราง  การมีสวนรวมของขุมชนในการดําเนินงานปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรค (ตอ)                
กิจกรรม / การมีสวนรวม จํานวน (n= 

1,646) 
รอยละ 

5. การเขารวมเปนจิตอาสาในการปองกันควบคุมโรคตาม
แนวชายแดน  
 - ไมมีกิจกรรม/ไมเก่ียวของ  
 - ไมเขารวม 
 - เขารวม 
   รวม 

 
 

341 
448 
857 

1,646 

 
 

20.7 
27.2 
52.1 
100.0 

6. การเขารวมกําจัดแหลงเพาะพันธุแมลงนําโรคในบาน 
และชุมชน 
- ไมมีกิจกรรม/ไมเก่ียวของ  
 - ไมเขารวม 
 - เขารวม 
   รวม 

 
 

160 
250 

1,236 
1,646 

 
 

9.7 
15.2 
75.1 
100.0 

7. การเขารวมเปนทีมงานหรืออาสาสมัคร เฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคในชุมชน 
 - ไมมีกิจกรรม/ไมเก่ียวของ  
 - ไมเขารวม 
 - เขารวม 
   รวม 

 
 

198 
345 

1,103 
1,646 

 
 

12.0 
21.0 
67.0 
100.0 

8. การเขารวมใหคําแนะนําแกประชาขนในขุมชน 
 - ไมมีกิจกรรม/ไมเก่ียวของ  
 - ไมเขารวม 
 - เขารวม 
   รวม 

 
188 
362 

1,096 
1,646 

 
11.4 
22.0 
66.6 
100.0 

9. การเขารวมและปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรทาง
การแพทย 
- ไมมีกิจกรรม/ไมเก่ียวของ  
 - ไมเขารวม 
 - เขารวม 
   รวม 

 
 

157 
332 

1,157 
1,646 

 
 

9.5 
20.2 
70.3 
100.0 
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ตาราง  การมีสวนรวมของขุมชนในการดําเนินงานปองกัน เฝาระวังและควบคุมโรค (ตอ)                

กิจกรรม / การมีสวนรวม จํานวน (n= 
1,646) 

รอยละ 

10. การเขารวมติดตามการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน 
และควบคุมโรคในกลุมบุคลากรทางการแพทย และใน
ชุมชน            
 - ไมมีกิจกรรม/ไมเก่ียวของ  
 - ไมเขารวม 
 - เขารวม 
   รวม 

 
 

216 
349 

1,081 
1,646 

 
 

13.1 
21.2 
65.7 

100.0 

จากตาราง  พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน และควบคุมโรค
ของกลุมตัวอยางจํานวน 1,646 คน ของจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีตอบแบบสอบถาม เขารวมเปนสวนใหญ
ทุกกิจกรรม คือ  การเขารวมประชุม/วางแผน/ประชาคม ดานการปองกันควบคุมโรค, การเขารวมกําจัด
แหลงเพาะพันธุแมลงนําโรคในบาน และชุมชน และการเขารวมจัดทําแผนปองกันแกไขปญหาโรคและภัย
สุขภาพในชุมชน รอยละ 76.7, 75.1 และ 72.8  ตามลําดับ 
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ภาคผนวก จ 
 

คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

บันทึกความตกลง ความรวมมือ ดานสาธารณสุขระดับทองถิ่น 
 ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงสาละวัน และแขวงจําปาสัก สปป.ลาว 
 

1) บันทึกความตกลง ความรวมมือ ดานสาธารณสุขระดับทองถิ่น อําเภอนาตาล กับ เมืองละครเพ็ง  
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2) บันทึกความตกลง ความรวมมือ ดานสาธารณสุขระดับทองถิ่น อําเภอโพธิ์ไทร กับ เมืองละครเพ็ง 
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3) บันทึกความตกลง ความรวมมือ ดานสาธารณสุขระดับทองถิ่น อําเภอโขงเจียม กับ เมืองชะนะ
สมบูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

 

 

 

 



268 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

4) บันทึกความตกลง ความรวมมือ ดานสาธารณสุขระดับทองถิ่น อําเภอสิรินธร กับ เมืองโพนทอง 
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)  
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6) บันทึกความตกลง ความรวมมือ ดานสาธารณสุขระดับทองถิ่น อําเภอบุณฑริก กับ เมืองสุขุมา 
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