KPI 32 การพ ัฒนาระบบจ ัดการสุขภาพชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระด ับความสําเร็จของการพ ัฒนาระบบจ ัดการสุขภาพชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ร้อยละ 80
นิยาม การบูรณาการข ับเคลือ
่ นการดําเนินงานให้ครบถ้วนทงั้ 8 ประเด็น
กิจกรรม

เป้าหมาย

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ระดับ
อําเภอ(พชอ.)

ทุกอําเภอ

ทุกอําเภอดําเนินการแต่งตัง้ และจัดประชุม

(สสจ.สก สนับสนุนอ.ชายแดน อ. ละ
50,000 บาท อบรมอสต. และ Frienly
Service) แบ่งเป็ น 2 งวด

สสอ.ตาพระยา

ยืมงบประมาณจัดประชุม 2 กิจกรรม คือ
1. จัดประชุมกําหนดการอบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ั ยภาพการจัดการ การเฝ้ าระวังและ
พัฒนาศก
การแจ ้งเตือนภัยด ้านสุขภาพในหมูบ
่ ้าน
ชายแดนวันที่ 20 เม.ย. 61 งบ 9,360 บาท
2. จัดประชุมประชาคมชาวบ ้านเพือ
่ กําหนด
มาตรการ การเฝ้ าระวังและการแจ ้งเตือนภัย
ด ้านสุขภาพในหมูบ
่ ้านชายแดน อําเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก ้ว ปี 2561 วันที่ 24
เม.ย. 61 งบ 8,400 บาท

สสอ.โคกสูง

จัดประชุมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารพัฒนาอสต. วันที่
26 – 27 เม.ย. 61 งบ 22,800 บาท

สสอ.อรัญ
ประเทศ และ
สสอ.คลองหาด

CDC เร่งรัดให ้จัดทําโครงการเพือ
่ ขอรับการ
อนุมต
ั ิ

กิจกรรม

เป้าหมาย

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

2. สร ้างนักจัดการสุขภาพ (โดยสสอ.อรัญ
ประเทศเป็ นผู ้จัดอบรม 150,000 บาท)

สสอ.อรัญฯ

จัดประชุมวันที่ 14-15 พ.ค. 61

3. พัฒนา IHR 2005 ให ้ผ่าน 4 เป้ าหมาย
จาก 19 เป้ าหมาย

จังหวัด
อยูร่ ะหว่างจัดเตรียมเอกสาร
(ประเมินตนเอง)

4. พัฒนาหมูบ
่ ้านชายแดนคูข
่ นาน 14
ตําบล 64 หมูบ
่ ้าน(อสต. ร่วมกับ
กิจกรรมที่ 1)

4 อําเภอ
ชายแดน

ติดตามร่วมกับเยีย
่ มเสริมพลังติดดาว รอการ
ิ้ ปี งบประมาณ
ประเมินตัวชวี้ ด
ั สน

5. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และ สสอ.อรัญฯ
การตอบโต ้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และ
สาธารณสุข(EOC)

ยืมเงินเพือ
่ จัดประชุมวันที่ 22 – 23 พ.ค. 61

6. พัฒนางานคุ ้มครองผู ้บริโภคในพืน
้ ที่
ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สสอ.อรัญ
ประเทศ สสอ.
วัฒนานคร และ
รพ.สต.ในเขต
SEZ

ื้ วัสดุอป
จัดซอ
ุ กรณ์และจัดอบรมพัฒนา
ั ยภาพเจ ้าหน ้าทีว่ น
ศก
ั ที่ 28 มี.ค. แล ้ว

7. พัฒนาระบบอาชวี อนามัยและ
สงิ่ แวดล ้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

รพ.อรัญประเทศ จัดประชุมเครือข่ายการสํารวจและเก็บข ้อมูล
ไปเดือน ก.พ.
และรพ.วัฒนา
นคร

ั ยภาพแกนนําในการ
8. การพัฒนาศก
ป้ องกันฯ ยาเสพติดบริเวณเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและชายแดน

สุขภาพจิต

CDC เร่งรัด สุขภาพจิตขอเลือ
่ นเป็ นมิ.ย. 61
เนือ
่ งจากปิ ดเทอม

KPI 33 การยกระด ับบริการสุขภาพเพือ
่ รองร ับเมืองสุขภาพชายแดนและเขตพ ัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ระด ับความสําเร็จของการยกระด ับบริการสุขภาพเพือ
่ รองร ับเมืองสุขภาพชายแดน
ร้อยละ 80
นิยาม กระบวนการยกระด ับสถานบริการสาธารณสุข เพือ
่ ข ับเคลือ
่ นการดําเนินงาน ทงั้
4 ข้อ
กิจกรรม

เป้าหมาย

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

1. จัดตัง้ ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ

กลุม
่ งานประกัน

รพร.สก รพ.วัฒนานคร จัดตัง้ เรียบร ้อยแล ้ว
ปี 62 จะขยายครอบคลุมทุกแห่ง

2. จัดตัง้ ศูนย์เวชศาสตร์การท่องเทีย
่ ว

รพร.สก

รพร.สก ดําเนินการแล ้ว

3. สง่ เสริมการจัดบริการ ตามเกณฑ์ QSC

รพ.ทุกแห่ง

รพ.ทีผ
่ า่ นเกณฑ์ คือ รพ.วังนํ้าเย็น และ
รพ.คลองหาด

4.1) Friendly Service

รพ.ทุกแห่ง

ประเมินรพ.แล ้วผ่านเกณฑ์ 7 แห่ง ไม่ผา่ น 2
แห่ง(รพ.F3 คือ วังสมบูรณ์ และโคกสูง)

4.2) มาตรฐาน HA

รพ.ทุกแห่ง

รพร.สก ผ่าน รพ.วังนํ้าเย็น ผ่าน รพ.คลอง
หาด ผ่าน

4.3) รพ.สต.ติดดาว

รพ.สต.ทุกแห่ง

เยีย
่ มเสริมพลังแล ้ว รอประเมิน ผลเดือน
ก.ค. 61

4. พัฒนาคุณภาพสถานบริการให ้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

KPI 34 การพ ัฒนาระบบประก ันสุขภาพชาวต่างชาติ
ระด ับความสําเร็จของการพ ัฒนาระบบประก ันสุขภาพชาวต่างชาติ ร้อยละ 80
นิยาม กระบวนการสร้างและพ ัฒนาระบบประก ันสุขภาพ ร่วมก ับภาคีเครือข่าย บูรณา
การร่วมก ันเพือ
่ ข ับเคลือ
่ นการดําเนินงาน ทงั้ 3 ข้อ
กิจกรรม

เป้าหมาย

ความก้าวหน้าการดําเนินการ

ิ ธิประโยชน์การประกัน
1. สร ้างชุดสท
สุขภาพ

รพ.ทุกแห่ง

รพร.สก, รพ.อรัญฯ และรพ.วัฒนาฯ เรือ
่ ง
ตรวจสุขภาพ รพ.คลองหาดเรือ
่ งคลอด

2. พัฒนาระบบยืนยันตัวบุคคล

รพ.ทุกแห่ง +
รพ.สต.นํ าร่อง

ื้ เครือ
จัดซอ
่ งแสกนลายนิว้ มือ รอการเขียน
้ อ
โปรแกรม และจะจัดอบรมการใชเครื
่ ง
สแกนลายนิว้ มือเดือน พ.ค.

3. พัฒนาระบบการติดตามผู ้ป่ วยแรงงาน
ต่างด ้าว รักษาต่อเนือ
่ งโดยใช ้ CPG TB,
Malaria

รพ.ทุกแห่ง

ผลการคัดกรองวัณโรคแรงงานต่างด ้าวใน
โรงเกลือ คัดกรองทัง้ หมด 3,063 คน x-ray
305 ราย

KPI 35 การพ ัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตาม MOU
ระด ับความสําเร็จของการสร้างความร่วมมือระหว่างชายแดนไทย – ก ัมพูชา
นิยาม การดําเนินงานเพือ
่ ข ับเคลือ
่ นกิจกรรมหล ักตามภารกิจของสําน ักงานสาธารณสุข
จ ังหว ัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และโรงพยาบาลอร ัญประเทศ
ใน 4 กิจกรรมหล ัก
ได้ร ับการสน ับสนุนงบประมาณจาก TICA 3,213,340 บาท (ผวจ.สกอนุมัตโิ ครงการแล ้ว)
กิจกรรม

้ ที่
พืน
ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

แผนงานที่ 1 : กิจกรรมการกําจ ัดโรคมาลาเรีย
1.1 การประชุมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่
กําหนดหลักสูตรครู ก ด ้าน
มาลาเรีย ไทย-กัมพูชา

สสจ.บันเตีย
เมียนเจย

1 มิ.ย. 61

CD

1.2 การอบรมครู ก หลักสูตร
อาสาสมัครมาลาเรีย

1 มิ.ย. 61

6-8 มิ.ย. 61

CD

1.3 การอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
มาลาเรีย

โรงแรมใน
จังหวัดบันเตีย
เมียนเจย

18-29 มิ.ย. 61

CD

1.4 ประชุมหารือความร่วมมือ
การดําเนินงานมาลาเรีย

จังหวัดบันเตีย
เมียนเจย

8-10 ส.ค. 61

CD

ความก้าวหน้า
การ
ดําเนินงาน

กิจกรรม

้ ที่
พืน
ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

ความก้าวหน้า
การ
ดําเนินงาน

แผนงานที่ 2 : กิจกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
2.1 การประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร
เพือ
่ พัฒนาระบบการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันควบคุมโรคอุบัตใิ หม่
และอุบัตซ
ิ ํ้า

รร.อินโดจีน
จังหวัด
สระแก ้ว

3-4 ก.ค. 61

CD

2.2 ประชุมหารือความร่วมมือ
ด ้านการตอบโต ้ภาวะฉุกเฉิน
ด ้านสาธารณสุข

สสจ.บันเตีย
เมียนเจย

24 เม.ย. 61

CD

่ เสริม “สุขภาพหนึง่ เดียว”
แผนงานที่ 3 : กิจกรรมการสง
3.1 การประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร
้
ฝึ กซอมแผนชายแดน
(สระแก ้ว–บันเตียเมียนเจย–
พระตะบอง) กรณีโรคพิษสุนัข
บ ้าระบาด

รร.อินโดจีน
จังหวัด
สระแก ้ว

23-24 พ.ค.
61

CD

จัดประชุมแล ้ว

กิจกรรม

้ ที่
พืน
ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

ความก้าวหน้า
การ
ดําเนินงาน

่ ต่อผูป
แผนงานที่ 4 : กิจกรรมการพ ัฒนาระบบสง
้ ่ วย(ต่อ)
4.1 ประชุมทบทวนข ้อตกลง
ระบบสง่ ต่อข ้ามพรมแดน
และ MOU

รร.อินโดจีน
จังหวัด
สระแก ้ว

28-29พ.ค.
61

CD

4.2 การประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ าร
พัฒนาศูนย์สง่ ต่อ อรัญ
ประเทศ-ปอยเปต

สสจ.บันเตีย
เมียนเจย

31 พ.ค. 61

รพ.อรัญ
ประเทศ

CDC แจ ้ง
พืน
้ ที่
ดําเนินการ

4.3 สนับสนุนวัสดุอป
ุ กรณ์และ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ศูนย์สง่ ต่อ
ผู ้ป่ วยปอย
เปต

มิ.ย. 61

รพ.อรัญ
ประเทศ

CDC แจ ้ง
พืน
้ ที่
ดําเนินการ

4.4 ฝึ กปฏิบัตก
ิ ารดูแลผู ้ป่ วย
อุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน

รพ.อรัญ
ประเทศ

4 – 15 มิ.ย.
61
(5 วัน 2 รุน
่ )

รพ.อรัญ
ประเทศ

CDC แจ ้ง
พืน
้ ที่
ดําเนินการ

กิจกรรม

้ ที่
พืน
ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

ความก้าวหน้า
การ
ดําเนินงาน

แผนงานที่ 5 : กิจกรรมการพ ัฒนาโรงพยาบาลพี-่ น้อง
5.1 สนับสนุนวัสดุอป
ุ กรณ์และ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลให ้โรงพยาบาล
มงคลบุร ี มูลค่า 1,500,000
บาท

รพร.สก

31 พ.ค. 61

รพร.สก

CDC แจ ้ง
พืน
้ ที่
ดําเนินการ

5.2 ฝึ กปฏิบัตก
ิ ารดูแลผู ้ป่ วย
อุบัตเิ หตุและฉุกเฉิน

รพร.สก

18-29 มิ.ย.
61
(5 วัน 2 รุน
่ )

รพร.สก

CDC แจ ้ง
พืน
้ ที่
ดําเนินการ

5.3 การพัฒนางานป้ องกันและ
ื้ ใน
ควบคุมการติดเชอ
โรงพยาบาล(IC)

รพ.มงคลบุร ี

17-19 ก.ค.
61

รพร.สก

CDC แจ ้ง
พืน
้ ที่
ดําเนินการ

กิจกรรม

้ ที่
พืน
ดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

ความก้าวหน้า
การ
ดําเนินงาน

แผนงานที่ 6 : การบริหารแผนงาน
6.1 จ ้างผู ้ประสานงาน
สาธารณสุข-ชายแดน

สสจ.สก

6.2 ประชุมขับเคลือ
่ นการ
รร.อินโดจีน
ดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน จังหวัด
จังหวัดสระแก ้ว
สระแก ้ว
6.3 ประชุมหารือการ
ดําเนินงานภายใต ้แผนงาน
ความร่วมมือเพือ
่ การพัฒนา
ไทย - กัมพูชา

กรมความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ

12 เดือน

CD

27 ส.ค. 61

CD

มี.ค.-ก.ย. 61
(4 ครัง้ )

CD

จัดจ ้างแล ้ว

