รายงานการประชุม
การพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน(AHNC)
และการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน ASEAN ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคฯ
2. เภสัชกรอิศรา นานาวิชิต
3. นายสุธี ชัยชนะ
ผูแ้ ทนกลุ่มงานบริหารทั่วไป
4. นางรุง่ นภา แสนคาปัน
ผูแ้ ทนกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวอภิญญา เมธาสุข
ผูแ้ ทนกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
6. ทันตแพทย์หญิงอัมพร เดชพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
7. นางมลวิภา ศิริโหราชัย
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานอาชีวอนามัย
8. นางวราภรณ์ ธนทรัพย์
ผูแ้ ทนกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
9. นางปิยะฉัตร ธนเกียรติกุล
ผูแ้ ทนกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
10. นางฐิตริ ัตน์ อินตายวง
ผูแ้ ทนกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
11. นางกนิษฐา พัฒนพรพัฒน์
ผูแ้ ทนกลุ่มงานประกันสุขภาพ
12. นางกุลวดี สวัสดี
ผูแ้ ทนกลุ่มงานควบคุมโรค
13. นางสาวจิดาภา พวงเพชร
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
14. นางพัทยา นีละภมร
ผูแ้ ทนกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
16. นางสาววิสุดา โปทาวี
ผูแ้ ทนกลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
17. เภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุรพล
หัวหน้างานธุรกิจสุขภาพ
18. เภสัชกรหญิงอัญชญา ดุจจานุทัศน์ ผูแ้ ทนงานธุรกิจสุขภาพ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ประธานที่ประชุม นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ให้แนวทางปฏิบัติแก่ที่ประชุมในการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อม ต้องพิจารณา
-รอบด้าน ทั้งด้านคน บริการ และสินค้า ตัวอย่างเช่น คน ให้วิเคราะห์ว่า
ผูเ้ กี่ยวข้องกับระบบสุขภาพซึ่งได้แก่ ผู้ให้บริการ (รัฐ เอกชน ผู้ให้บริการที่เป็นชาวต่างชาติกันเอง) และ
ผูร้ ับบริการ
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-ครอบคลุม ภายใน ภายนอก ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน
-แนวโน้ม ทิศทาง
-ผลกระทบ และการนาไปสู่การวางแผนเพื่อรองรับผลกระทบ
2. แนวทางในการดาเนินงาน ควรมีการกาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดแผนงาน จัดทาแผน
ปฏิบัติงาน งบประมาณ และการแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะทางาน
3. ควรกาหนดผู้รับผิดชอบหลัก รองในการดาเนินการ
4. การกาหนดบทบาทหน้าที่ ตามอานาจของแต่ละหน่วยงาน และเชื่อมโยงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการทางานในภาพรวม
นอกจากนีเ้ สนอประเด็นราคาการให้บริการแก่ชาวต่างด้าว ต่างชาติที่ใช้บริการภาครัฐ
ซึ่งควรมีอัตราที่แตกต่างจากคนไทย แต่อย่างไรก็ตามต้องรอแนวปฏิบัติจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้
หารือประเด็นดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว และในการพิจารณารายละเอียดการดาเนินการควรเป็นหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการด้านการบริการต่อไป
ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ เภสัชกรอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุขดาเนินการประชุมต่อ โดยให้เภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุรพล หัวหน้างาน
ธุรกิจสุขภาพ ได้นาเสนอ ดังนี้
1.1 โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน ASEAN ปีงบประมาณ
2558
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการ
สุขภาพในASEAN ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยมุ่งเน้นให้เกิดระบบบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพ
และระบบส่งต่อที่มปี ระสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและประสานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา
องค์ความรูบ้ ุคลากรให้สามารถติดต่อสื่อสารและตอบสนองความต้องการด้านการบริการสุขภาพของ
ผูร้ ับบริการได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กาหนด
เตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายในระดับจังหวัด
2) เพื่อจัดทาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสุขภาพภาครัฐตามแนวตะเข็บ
ชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีศักยภาพในการให้บริการทั้งทางด้าน
วิชาการและด้านบริการสุขภาพได้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และประสบการณ์กับทุกภาคส่วนใน
ระดับอาเซียน
เป้าหมายโครงการ
1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
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2) โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่ตอ้ งเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการด้านการแพทย์ในภูมิภาค
5 แห่ง
o โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงราย
o โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
o โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรี
o โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
o โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี
3) โรงพยาบาลชุมชนตามแนวตะเข็บชายแดนจานวน 50 แห่ง
โดยใน ปีงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ดาเนินโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพใน ASEAN โดยสนับสนุนงบประมาณใน
การดาเนินการ จานวน 2 รอบ ซึ่งรอบที่ 1วงเงินงบประมาณ 700,000 บาท (ได้รับจัดสรรเรียบร้อย
แล้ว)
1.2 แนวทางการดาเนินงานเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับประชาคมอาเซียน
กระทรวงสาธารณสุขกาหนดแนวทางทางการดาเนินงานเตรียมความพร้อมด้าน
สาธารณสุขรองรับประชาคมอาเซียน ดังนี้
1) มีคณะกรรมการ /คณะทางาน ด้านสาธารณสุขอาเซียน เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ /
แผนงาน /โครงการ /แผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน ในการรองรับประชาคมอาเซียนในภาพรวมระดับจังหวัด
2) จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข
ย่อ ว่า
"ศคอส."CENTER OF ASEAN HEALTH NETWORK COLLABORATION : AHNC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เป็นหน่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวมทั้งเป็นจุดบริการ
ข้อมูลข่าวสารด้านบริการสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติ
รวมทั้งประสานงานในการส่งต่อ
ผูร้ ับบริการต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้รับผิดชอบในการประสานงานอย่างชัดเจน โดยให้ทุก
จังหวัดดาเนินการจัดตั้งศูนย์ฯดังกล่าวที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หรือในโรงพยาบาลศูนย์ /
โรงพยาบาลทั่วไปที่มศี ักยภาพพร้อมเป็นแหล่ง ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
และกาหนดให้มีขอ้ มูลพืน้ ฐานที่จาเป็นต้องมีไว้ในศูนย์ขอ้ มูล
3) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีข้อมูลที่
จาเป็น ดังนี้
 ข้อมูลทั่วไปประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เช่น แผนที่ประเทศเพื่อนบ้าน ลง
รายละเอียดในรายจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน
 ข้อมูลความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เช่น ข้อมูล MOU ระหว่าง
ไทย-ลาว ฯลฯ
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 ข้อมูลทาเนียบหน่วยบริการสุขภาพที่สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่าง
ด้าว
 ข้อมูลหน่วยงานที่ใช้ในการติดต่อประสานงานด้านอาเซียน / ทาเนียบรายชื่อ
ก.ข้อมูลศูนย์ความช่วยเหลือชาวต่างชาติ กรณี เร่งด่วน ฉุกเฉิน เช่น เบอร์โทร
ตารวจ ท่องเที่ยว สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
ข.ข้อมูลด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศ
ค.ข้อมูลด่านอาหารและยา
ง. ข้อมูลด่านจุดผ่อนปรนชั่วคราว
จ.ข้อมูลผู้ประสานงานตามแนวตะเข็บชายแดน
ฉ.ชื่อบุคลากรที่ใช้ภาษาต่างชาติ เพื่อให้การประสานติดต่อให้ความช่วยเหลือ
 ข้อมูลผู้ประสานงานในระดับจังหวัด และระดับเขต
 ขั้นตอนดาเนินการที่เกี่ยวข้องในระบบส่งต่อ ระบบการให้บริการแก่ชาวต่างชาติ
กรณีฉุกเฉิน ในรูปแบบguide line หรือ flow chart
 แผนยุทธศาสตร์ภาพรวมการเตรียมความพร้อมการรองรับประชาคมอาเซียน
ความเชื่อมโยงระบบการดาเนินงานรองรับประชาคมอาเซียนทั้งใน-นอกจังหวัด และเขตบริการ
สุขภาพ
 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขรองรับประชาคมอาเซียน ระดับจังหวัด ระดับเขต
 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน ทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว เช่น ด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ด้านการพัฒนาระบบส่งต่อผูร้ ับบริการชาวต่างชาติ
ฯลฯ
 คู่มอื แนวทางการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสุขภาพ (ส่วนกลางเป็นผูส้ นับสนุน)
ส่วนคู่มอื ในระดับจังหวัด อาจจัดทาตามความจาเป็น ตามบริบทที่จังหวัดได้ดาเนินการ
 ข้อมูลการให้บริการของรพ./แพทย์ผู้ให้บริการ/ วันเวลา ตารางการให้บริการ เป็น
เอกสารแจก หรือเป็นการให้บริการผ่านเว็บไซต์ (สามารถเลือกภาษาได้มากกว่า 1 ภาษา)
 ข้อมูลระบบบริการสุขภาพ ของประชากร 10 ชาติที่มารับบริการในสถานบริการ
สุขภาพ ตัวอย่าง เช่น
ก.ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
ข.ข้อมูลจานวนผูร้ ับบริการ
ค.ข้อมูลดัชนี ตัวชี้วัดการให้บริการ รายบุคคล
ง.ค่าใช่จ่ายรายบุคคล การจัดเก็บรายได้
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีศักยภาพทั้งทางด้านบริหาร บริการ และ
วิชาการ และพัฒนาทักษะด้านภาษาที่เกี่ยวข้องของกลุ่มอาเซียน รวมทั้งการประสานงานระหว.าง
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ประเทศ รองรับการให้บริการของสถานบริการสุขภาพในเครือข่ายระดับจังหวัด เช่น การฝึกอบรม หรือ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัดและเครือข่ายบริการสุขภาพ รวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ด้านสาธารณสุขอย่างชัดเจน
5) มีการติดตาม กากับผลงานการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเมินผลรายไตร
มาส
6) มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านบริการสุขภาพ
เพื่อให้
ผูร้ ับบริการทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการและได้รับบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ แผ่นพับ ฯลฯ
หมายเหตุ ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดาเนินการตามกิจกรรมแนวทางที่กาหนด
โดยเคร่งครัด
1. ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบูรณาการแผนงานในภาพรวมจังหวัด (งบประมาณ) เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอาเซียน
2. หน่วยงานใดที่สง่ แผนปฏิบัติงานปี 2558-2560 มายังสานักบริหารการสาธารณสุข ที่มกี ิจกรรม
ต่างๆที่สอดคล้องกับงานอาเซียน เช่น แรงงานต่างด้าว medical hub หรือ การพัฒนา service plan
รองรับงานอาเซียน นั้น จะมีงบประมาณแยกต่างหากจากงบประมาณนีแ้ ล้ว
3.กิจกรรมที่เป็นการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ขอเร่งรัดให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ 2558 (31มี.ค.2558)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
2.1 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเตรียม
ความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้เสนอร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ต่อการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน ดังนี้
ร่างวิสัยทัศน์:
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่มคี ุณภาพและ
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ร่างพันธกิจ:
1. พัฒนาศักยภาพหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบงานให้เอือ้ ต่อการดาเนินงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน
3. พัฒนาองค์ความรู้ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจากการเป็นประชาคมอาเซียน
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ร่างประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาศักยภาพของระบบสุขภาพ
2. พัฒนาศักยภาพ โครงสร้าง และระบบงานให้เอือ้ ต่อการดาเนินงานอย่างบูรณาการและเป็น
เอกภาพ
3. สร้างระบบติดตามและประเมินผลกระทบต่อสขภาพจากการเป็นประชาคมอาเซียน
4. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการจัดการข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ควรมีการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ต่อการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียนในครั้งต่อไป
2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานฯพัฒนาศักยภาพด้านบริการสาธารณสุข
รองรับประชาคมอาเซียน
กรณีศึกษาของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในการแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
สาธารณสุขเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน จังหวัดสงขลา โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสงขลาเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
มติที่ประชุม เสนอร่างคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านบริการสาธารณสุขรองรับประชาคมอาเซียน
โดยมีหลักการว่าคณะกรรมการควรมีเฉพาะในส่วนสาธารณสุข เนื่องจากในระดับจังหวัดจะมี
คณะกรรมการภาพรวมในการเตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียนอยู่แล้ว และหากเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานใด ควรเชิญหารือตามวาระ ควรมีคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะทางานเฉพาะเรื่อง
ร่าง คณะกรรมการด้านสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน
ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอาเภอและ
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลที่มพี ืน้ ที่ติดชายแดน ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ข่าย สาธารณสุขอาเภอเมือง
สาธารณสุขอาเภอแม่ริม เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข เป็น
เลขานุการ ผู้รับผิดชอบจากงานธุรกิจสุขภาพ และนายภาคภูมิ ทาวงค์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2.3 การจัดตัง้ “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข ” ตัว
ย่อ "ศคอส. ”Center of Asean HealthNetwork Collaboration:AHNCมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นหน่วย
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวมทั้งเป็นจุดบริการข้อมูล
ข่าวสารด้านบริการสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติ รวมทั้งประสานงานในการส่งต่อผู้รับบริการ
ต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้รับผิดชอบในการประสานงานอย่างชัดเจน
1) สถานที่ตั้งและทรัพยากรที่จาเป็น
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2) บุคลากรประจา"ศคอส.” กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคฯได้ดาเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
ประสานงาน รวบรวม บันทึกข้อมูล จานวน 1 คน 8 เดือน
3) โครงสร้างบริหารของ"ศคอส.”

มติที่ประชุม
มอบหมายให้นายสุธี ชัยชนะ ประสานหารือกับหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปในการเสนอ
สถานที่ตั้งของ“ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข ”
ควรมีการปรับปรุงจอ
LED จอใหญ่ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็น
สื่อเผยแพร่ขอ้ มูลสาธารณสุขรองรับประชาคมอาเซียน
2.4 การจัดทาชุดข้อมูลบริการที่จาเป็นที่สามารถตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มติที่ประชุม ในที่ประชุมพิจารณาผูร้ ับผิดชอบข้อมูล และให้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลส่งให้งานธุรกิจ
สุขภาพ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (healthwisdom_cm@hotmail.com) ภายใน 28 กุมภาพันธ์
ข้อมูล
ผูร้ ับผิดชอบ
1) ข้อมูลทั่วไปประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน
เลขา
2) ข้อมูลความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เช่น MOU
ผูแ้ ทนทุกกลุ่มงาน
ที่มี MOU
3) ข้อมูลทาเนียบหน่วยบริการสุขภาพที่สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชากร
ประกัน
ต่างด้าว
ให้ทาแบบสารวจศักยภาพ
4) ข้อมูลหน่วยงานที่ใช้ในการติดต่อประสานงานด้านอาเซียน/ทาเนียบรายชื่อ
4.1) ข้อมูลศูนย์ความช่วยเหลือชาวต่างชาติ กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน
งาน EMS
(ชื่อ ผูป้ ระสาน เบอร์โทร วิธีการ)
4.2) ข้อมูลด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ
ควบคุมโรค
(ชื่อ ผูป้ ระสาน เบอร์โทร วิธีการ)
4.3) ข้อมูลด่านอาหารและยา
คบ
4.4) ข้อมูลด่านจุดผ่อนปรนชั่วคราว
เลขา
4.5) ข้อมูลผู้ประสานงานตามแนวตะเข็บชายแดน
ประกัน
เป็นในส่วนสาธารณสุข
4.6) ชื่อบุคลากรที่ใช้ภาษาต่างชาติ เพื่อให้การประสานติดต่อให้ความช่วยเหลือ ประกัน
(ครอบคลุมรัฐ)
7

5) ข้อมูลผู้ประสานงานในระดับจังหวัด เขต
ระดับจังหวัด
ให้ส่งชื่อผู้แทนของกลุ่มงานต่างๆ 2 คนเพื่อเป็นผูป้ ระสานระดับจังหวัด
6) ขั้นตอนดาเนินการที่เกี่ยวข้องในระบบส่งต่อ ระบบการให้บริการแก่
ชาวต่างชาติ กรณีฉุกเฉิน
7) แผนยุทธศาสตร์ภาพรวมการเตรียมความพร้อมการรองรับประชาคมอาเซียนฯ
8) แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขรองรับประชาคมอาเซียน ระดับจังหวัด เขต
ให้แต่ละกลุ่มงานส่งให้เลขา

คบ(เอกชน)
เลขา

งาน EMS
ได้จากที่ประชุม
พัฒนาคุณภาพ
คบ.
คร.
อนามัยและสวล.
พัฒนารูปแบบ
บริการ
พัฒนาคุณภาพ

9) แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน
ให้แต่ละกลุ่มงานส่งข้อมูลให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ(นางสาวอภิญญา เมธาสุข)
10) คู่มอื ในระดับจังหวัด
สาหรับเจ้าหน้าที่
สาหรับประชาชน
ให้แต่ละกลุ่มงานส่งให้เลขา
11) ข้อมูลการให้บริการของรพ./แพทย์ผู้ให้บริการ/วัน เวลา ตารางการให้บริการ ประกัน
ให้ทาแบบสอบถาม
12) ข้อมูลระบบบริการสุขภาพของประชากร 10 ชาติที่มารับบริการในสถาน
งานไอที (ภาครัฐ)
บริการสุขภาพ
คบ. (ภาคเอกชน)
แยกรายสถานบริการ รายไตรมาสโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม(ถ้ามี) หากไม่มี
ให้ดาเนินการรวบรวมข้อมุล
12.1) ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล เริ่มปีงบประมาณ
12.2) ข้อมูลจานวนผูร้ ับบริการ
12.3) ข้อมูลดัชนี ตัวชี้วัดการให้บริการ รายบุคคล
12.4) ค่าใช้จ่ายรายบุคคล การจัดเก็บรายได้
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2.5 การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศในการให้บริการสุขภาพของประชากรต่างด้าว
มติที่ประชุม รอการรวบรวมชุดข้อมูลบริการที่จาเป็นที่สามารถตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนทั้ง
ชาวไทย ชาวต่างชาติ และต่างด้าว
2.6 การพัฒนาและจัดทาข้อมูลเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยรองรับ
ประชาคมอาเซียน
มติที่ประชุม รอการรวบรวมชุดข้อมูลบริการที่จาเป็นที่สามารถตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนทั้ง
ชาวไทย ชาวต่างชาติ และต่างด้าว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 กาหนดวันประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม ต้นเดือนมีนาคม

เภสัชกรหญิงอัญชญา ดุจจานุทศั น์
ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
เภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุรพล
ตรวจสอบรายงานการประชุม
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