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คานา
ประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน มีนโยบายด้านการ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริ การสุขภาพแก่ประชากรของประเทศสมาชิกในภูมิภาค และส่งเสริมความ
ร่วมมือในการป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพร่ว มกันมาอย่างต่อเนื่อง ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้ส่งผลต่อการเคลื่ อนย้ายประชากร โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของแรงงา น
ตลอดจนการแสวงหาบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ การด าเนิ น งานสู่ เ ป้ า หมายการยุ ติ วั ณ โรคและเอดส์
จาเป็นต้องจัดระบบการดูแลรักษาให้ผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งการดูแลรักษาภายในประเทศ รวมถึงการส่งต่อระหว่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทาแนว
ทางการส่งต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไดยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และมีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังมีข้อจากัดในการติดตามประเมินผล
กรมควบคุมโรค โดยกองวัณโรค และ กองโรคเอดส์และโรคติ ดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ และภาคประชาสังคม ได้ปรับปรุงจาก แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ติดเชื้อเอช
ไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.2558 ฉบับ
เดิม โดยบูรณาการร่วมกันทั้งวัณโรคและโรคเอดส์ รวมถึงมีการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การส่งต่อและติดตามประเมินผล ซึ่งได้พัฒนาโปรแกรม TB/HIV Cross Border Referral System
(THCR) จากโปรแกรมที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้พัฒนาไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงาน
ป้องกับควบคุมโรค และ โรงพยาบาลระดับต่างๆ ของประเทศไทย ได้นาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบั ติ
ในการส่ งต่อผู้ ป่ ว ยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ เกิด การดูแลรัก ษาอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้สามารถควบคุมป้องกันวัณโรค และโรคเอดส์ อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมควบคุ ม โรคหวั ง เป็ น อย่ างยิ่ ง ว่า แนวปฏิบั ติ ฯ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการบูรณาการผสมผสาน
ด้านวัณโรคและเอดส์ ระดับประเทศ คณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมส่งต่อผู้ป่วย TB/HIV ระหว่าง
ประเทศ คณะท างานทบทวนแนวปฏิ บั ติ ก ารส่ ง ต่ อ ระหว่ า งประเทศ และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งไว้
ณ โอกาสนี้
อธิบดีกรมควบคุมโรค
ตุลาคม 2561

คานิยาม
ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์
การส่งต่อ หมายถึง การส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการในประเทศไทย ไปยังหน่วยบริการของ
ประเทศที่มีการส่งต่อระหว่างกัน หรือจากหน่วยบริการในประเทศดังกล่าว มายังหน่วยบริการใน
ประเทศไทย
ประเทศที่มีการส่งต่อระหว่างกัน หมายถึง ประเทศที่มีการรับส่งต่อผู้ป่วยกับประเทศไทย
อาทิ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น
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การส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ผูม้ ีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ระหว่างประเทศ
ความเป็นมา
การเคลื่อนย้ายประชากรของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาเซียน รวมทั้งตามแนวชายแดนไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานและมีการ
อพยพเคลื่อนย้ายทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองและเขต
อุตสาหกรรม รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว จากข้อมูลคาดการณ์ประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ที่มี
เอกสารอนุญาตการทางานรวมทั้งสมาชิกครอบครัว และผู้ ที่ไม่มีเอกสาร รวมประมาณ ๓ - 5 ล้าน
คน และเมื่อมีการเจ็บป่วยบางส่วนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ทั้งภาครั ฐและเอกชน บางส่วน
ซื้อยาหรือรักษาตนเอง
วัณโรคและโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบและขึ้นทะเบียนรักษา จานวน 80,000 คน ใน
จานวนนี้มีที่ไม่ใช่คนไทยประมาณ 4,300 คน ซึ่งรวมทั้งผู้ป่วยที่ข้ามมารักษาตามแนวชายแดน
สาหรับผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์มียอดสะสม 440,000 คน ที่ไม่ใช่คนไทยประมาณ 15,000
คน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประชากรข้ามแดน โดยต้องมี
การบริหารจัดการทั้งระบบการดูแลรักษา การส่งต่อ และระบบข้อมูล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง ลดการแพร่เชื้อ ป้องกันการดื้อยาตลอดจนคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วย อันเป็น
เป้าหมายที่สาคัญ
แนวปฏิบั ติการส่ งต่อผู้ ป่ ว ยวัณโรค ผู้ มีเชื้อเอชไอวี และผู้ ป่ว ยเอดส์ ระหว่างประเทศนี้
นอกจากสนับสนุนการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการพั ฒนามาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยระหว่างประเทศ รวมถึง พัฒนาความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคีของประเทศ
สมาชิกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่การยุติปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ของภูมิภาค
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ เป็ น แนวปฏิบั ติส าหรั บ หน่ ว ยบริการและหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้อ งของประเทศไทย
ในการเตรี ย มการ ประสานงาน และดาเนิ น การในการรับส่ ง ต่ อ รวมถึงการติดตามประเมิ น ผล
การรับส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ระหว่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมายในการใช้แนวปฏิบัติ ฯ
ได้แก่ หน่วยบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยที่มีการรับส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค
ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ระหว่างประเทศ

แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ระหว่างประเทศ
เพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ระหว่างประเทศ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จาเป็นต้องมีการเตรียมการ ประสานงาน อีกทั้ง
ติดตามประเมินผลหลังการส่งต่อ ซึ่งในแนวปฏิบัตินี้แบ่งเป็น 8 ประเด็น ดังนี้
1. หลักเกณฑ์พิจารณาการส่งต่อผู้ป่วย
2. ประเภทของผู้ป่วยในการส่งต่อ
3. ช่องทางการประสานงาน
4. ช่องทางการส่งต่อ
5. ขั้นตอนการส่งต่อ
6. การติดตามประเมินผลการส่งต่อ
7. บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง
ประเทศ
8. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม TB/HIV Cross Border Referral System (THCR Program)
1) หลักเกณฑ์พิจารณาการส่งต่อผู้ป่วย
ก่อนการส่งต่อทุกครั้ง ควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ผู้ป่วยมีความประสงค์เดินทางไปรับการรักษาพยาบาลหรือบริการอื่นๆ ในประเทศที่เป็น
ภูมิลาเนา
2. ผู้ป่วยได้รับข้อมูลการส่งต่ออย่างถูกต้องและครบถ้วน
3. ผู้ ป่ ว ยสามารถช่ ว ยเหลื อ ตัว เองได้ กรณี ช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองไม่ ไ ด้ ควรมี ญ าติ ผู้ ดู แ ล หรื อ
อาสาสมัครขององค์กรพัฒนาเอกชนให้ความช่วยเหลือในการนาส่ง
4. มีช่องทางการประสานงานระหว่างหน่วยบริการที่ดาเนินการรับและส่งต่อ
5. หน่วยบริการในประเทศนั้นๆ มีความพร้อมของระบบบริการและยา
ก่อนการส่งต่อ ควรมีการประเมินผู้ป่วย ดังนี้
1. ประเมินสถานะสุขภาพผู้ป่วย เพื่อประเมินว่ามีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอ และสามารถเดินทาง
ได้
2. ป ร ะ เ มิ น ส ถ า น ภ า พ ก า ร เ ข้ า เ มื อ ง ข อ ง ผู ้ ป ่ ว ย แ ล ะ ถิ ่ น พ า นั ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ นั ้ น ๆ
เพื่อเตรียมเอกสารประกอบการส่งต่อ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประเมินความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งบาง
กรณีมีความจาเป็นต้องประสานหน่วยงานที่ช่วยเหลือในการเดินทาง

2) ประเภทของผู้ป่วยในการส่งต่อ
2.1 การแบ่งประเภทผู้ป่วยตามสถานะทางกฎหมาย มี 4 ประเภท ดังนี้
1. มีเอกสารหลักฐานการเข้าเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หนังสือเดินทาง
(Passport) /บัตรผ่านแดน (Border Pass) ใบอนุญาตทางาน (Work Permit)
2. ไม่มีหลักฐานการเข้าเมือง
3. เป็นผู้ต้องขังในเรือนจา และ สถานกักกัน
4. เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ
2.2 การแบ่งประเภทผู้ป่วยตามการรักษาพยาบาลและสถานะสุขภาพ มี 3 ประเภท ดังนี้
1. ผู้ป่วยทีย่ ังไม่ได้รับการรักษา
2. ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา
3. ผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสหรือมีอาการหนัก
3) ช่องทางการประสานงาน ในการส่งต่อสามารถประสานงานผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
3.1 หน่ ว ยบริ ก ารผู้ ส่ ง ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยบริ ก ารผู้ รั บ การส่ ง ต่ อ โดยตรง ผ่ า นทาง
สื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ หรือทางอีเมล์ก่อนและหลังการส่งต่อ
ผู้ป่วย
3.2 หน่วยบริการประสานงานผ่านอาสาสมัครในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานภาคประชาสังคม
ทั้งนี้ ในการส่งต่อทุกครั้งควรบันทึกการส่งต่อในโปรแกรม THCR ทุกราย และหน่ว ยงาน
ในพื้น ที่ช ายแดนควรจั ด ทาทาเนี ย บรายชื่ อ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข และเจ้าหน้าที่ของภาค
ประชาสังคม ที่รับผิดชอบงานป้องกันแก้ไขปัญหาวัณโรค และโรคเอดส์ โดยเฉพาะงานคลินิก
ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ของทั้งสองประเทศเพื่อการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกัน
4) ช่องทางการส่งต่อ สามารถดาเนินการได้หลายช่องทางตามความประสงค์ของผู้ป่วย ได้แก่
1. ผู้ป่วยเดินทางไปรับบริการ ด้วยตนเอง
2. เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคประชาสังคมเป็นผู้นาส่งผ่านอาสาสมัครขององค์กร
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยเป็นผู้ประสานงานในการส่งต่อ
5) แนวทางการส่งต่อ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
5.1 ขั้นตอนการส่งต่อ แบ่งตามประเภทการส่งต่อ เป็น 3 ประเภท โดยมีขั้นตอนการส่งต่อของ
แต่ละประเภท ดังนี้
5.1.1 กรณีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่อง มีขั้นตอน ดังนี้
1. แจ้งผู้ป่วย เรื่องเหตุผลความจาเป็นที่จะส่งต่อกลับไปรักษาที่ภูมิลาเนา

2. สอบถามความสมัครใจและหน่วยบริการที่ผู้ป่วยสะดวกไปรับการรักษา รวมถึง
สิทธิหรือสวัสดิการรักษาพยาบาลที่มี ณ ภูมิลาเนา
3. แจ้งหน่วยบริการผู้รับการส่งต่อเพื่อเตรียมการรับผู้ป่วย สอบถามเงื่อนไขการ
รับผู้ป่วย พร้อมทั้งข้อมูลการส่งต่อ
4. สอบถามข้อมูลรายละเอียดการให้บริการของหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
5. พิจารณาประสานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการผ่านเข้า–ออกประเทศ และ การส่งต่อเข้ารับบริการ
สุขภาพของผู้ป่วย
6. จ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยให้เพียงพอ ตามดุลยพินิจของแพทย์
7. ผู้ป่วยเดินทางพร้อมใบส่งต่อ (ตามแบบฟอร์มการส่งต่อ ของวัณโรคและ โรค
เอดส์)
8. บั น ทึกข้อมูล การส่ งต่อผู้ ป่ว ยในโปรแกรม THCR กรณีไม่ส ามารถบันทึกใน
โปรแกรม THCR ได้ ให้บันทึกในทะเบียนรับ-ส่งต่อ
5.1.2 กรณีผู้ป่ว ยไม่ ส ามารถไปรับ ยาจากหน่ว ยบริ ก ารในประเทศภูมิลาเนา เช่น
ผู้ต้องขังในเรือนจา และ สถานกักกัน หน่วยบริการส่งต่อ ควรดาเนินการ ดังนี้
1. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อผู้ป่วย
2. ประสานงานกับหน่วยบริการที่มีการส่งต่อระหว่างกัน
3. กรณีหน่วยบริการในประเทศภูมิลาเนาของผู้ป่วย ตอบรับที่จะส่งมอบยาให้
ผู้ป่วย ควรประสานงานด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศของทั้ง 2 ประเทศ
เพื่อนายาเข้าประเทศ (เจ้าหน้าที่รัฐประสานกันโดยตรง)
4. บั น ทึกข้อมูล การส่ งต่อผู้ ป่ว ยในโปรแกรม THCR กรณีไม่ส ามารถบันทึกใน
โปรแกรม THCR ได้ ให้บันทึกในทะเบียนรับ-ส่งต่อ
5.1.3 กรณีผู้ป่วยไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดน
เมื่อผู้ป่วยแจ้งความประสงค์เดินทางกลับภูมิลาเนา ให้หน่วยบริการดาเนินการดังนี้
๑. ประสาน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ หรือ กองวัณโรค เพื่อ
สอบถามข้อมูลหน่วยบริการของประเทศไทยที่อยู่ติดชายแดน หรือ ดูได้จาก
โปรแกรม THCR
๒. ออกใบส่ ง ตั ว ให้ ผู้ ป่ ว ยถื อ ไปยัง หน่ ว ยบริ ก ารรับ ส่ ง ต่ อ หรื อ หน่ ว ยบริ การ/
หน่วยงานชายแดน องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อช่วยในการส่งต่อ
๓. จ่ายยาให้เพียงพอ ตามดุลยพินิจของแพทย์
๔. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรม THCR

5.2 เอกสารสาคัญประกอบการส่งต่อ
เอกสารที่ใช้ในการส่งต่อ ได้แก่
1. แบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (TB Patient Referral Form: TB09)
2. แบบฟอร์ มการส่ งต่อผู้ ป่ ว ย HIV/AIDS (HIV/AIDS Cross Border
Referral Form) ฉบับภาษาอังกฤษ
3. เอกสารที ่ ใ ช้ ใ นบ า ง กร ณี เช่ น ใบรั บ รอง แ พ ท ย์ หนั ง สื อ รา ช ก า ร
เพื่อ ประกอบการส่งต่อฉบับภาษาอังกฤษ
5.3 การตอบกลับการส่งต่อ
เมื่อผู้ป่วยไปรับบริการยังหน่วยบริการทีร่ ับส่งต่อ ให้ตอบกลับได้ 2 แบบ ดังนี้
1. ตอบกลับโดยใช้ใบตอบกลับ ซึ่งเป็นส่วนท้ายของใบส่งต่อ ที่หน่วยบริการได้รับ
โดย อาจจะทาสาเนาใบตอบกลับและเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งกลับยังหน่วย
บริการผู้ส่งต่อโดยตรง หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ ไลน์ เป็นต้น
2. บันทึกข้อมูลตอบกลับในโปรแกรม THCR
5.4 การติดตามผู้ป่วย กรณีไม่ได้รับการตอบกลับ หรือ ผู้ป่วยไม่มารับบริการ
5.4.1. กรณี ไ ม่ ไ ด้ รั บ การตอบกลั บ เมื่ อ หน่ ว ยบริ ก ารส่ ง ต่ อ ติ ด ตามการตอบกลั บ
จากโปรแกรม THCR หรือ ใบตอบรับ การส่ง ต่อ และไม่ไ ด้รับ การตอบ
กลั บ ภายใน 1-4 สัปดาห์
1. ให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร หรือแกนนาผู้ติดเชื้อของหน่วยบริการผู้ส่งต่อเป็น
ผู้ติดตามผู้ป่วยเท่านั้น เพื่อการรักษาความลับผู้ป่วย
2. ให้หน่วยบริการที่ส่งต่อติดตามกับหน่วยบริการที่รับส่งต่อ
5.4.2. ผู้ป่วยไม่มารับบริการ เมื่อหน่วยบริการรับส่งต่อไม่พบผู้ป่วยที่ส่งต่อภายใน 1-4
สัปดาห์ ให้ทาการติดตามผู้ป่วยตามที่อยู่ที่ส่งมา
5.5 กรณีผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลาเนา
หากผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางกลับเองได้ หรือ ผู้ป่วยไม่มีญาติพี่น้องในประเทศไทย ให้
ดาเนินการตามแนวปฏิบัติ ฯ และประสานกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
เรื่องการเดินทางหรือการสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่สามารถช่วยเหลือได้ ได้แก่
๑. องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหารแก่
ผู้ป่วย เช่น มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิแม่พระอุปถัมภ์ มูลนิธิ
ศุ ภ นิ มิ ต แห่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการคาทอลิ ก เพื่ อ ผู้ อ พยพย้ า ยถิ่ น ARC
(American Refugee Committee) SMRU (Shoklo Malaria Research Unit)
เป็นต้น

๒. องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ในประเทศที่รับการส่งต่อ
6) การติดตามประเมินผลการส่งต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. หน่ ว ยบริ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ติ ด ตามประเมิ น ผลการส่ ง ต่ อ ได้ จ าก
โปรแกรม THCR ซึ่งกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละระดับไว้แล้ว
2. ติดตามประเมินผลการส่งต่อทุก 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับระดับของหน่วยงาน อีกทั้ง
วิเคราะห์ผลการส่งต่อและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขระบบการส่งต่อ
ให้มีประสิทธิภาพ
3. สรุปผลการดาเนินงานนาเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดทาแผนงานและพัฒนาระบบการส่งต่ออย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ไตรมาส
7) บทบาทของหน่วยงานต่างๆของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ
7.1 หน่วยบริการ
1. เป็นหน่วยรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
2. หน่วยบริการที่อยู่ ตามแนวชายแดน เป็นหน่วยประสานงานกับหน่ว ยบริก ารใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเมืองคู่ขนาน กรณีหน่วยบริการอื่นมีผู้ป่วยกรณีพิเศษ หรือ
มีปัญหาเฉพาะ ต้องการการประสานงานโดยตรง
3. บันทึกการรับส่งต่อในโปรแกรม THCR ให้ครบถ้วนทุกราย
4. ติดตามประเมินผลการส่งต่อ
7.2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. เป็ น ผู้ ป ระสานงานการรั บ ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยระหว่ า งเมื อ งคู่ ข นาน โดยจัดให้มีเวที
ในการปรึ ก ษาหารื อ และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยระหว่ า งกั น เพื่อ
จัดทาแผนและประเมินผลการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกัน
2. จัดทารายชื่อผู้ประสานงานระดับพื้นที่ของทั้งสองประเทศ
3. จัดหางบประมาณและบูรณาการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
และการส่งต่อ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายประชากร
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และภายนอกประเทศ
กรณีเมืองคู่ขนาน

7.3 สานักงานป้องกันควบคุมโรค
1. เป็นหน่วยประสานงานในฐานะผู้แทนกรมควบคุมโรค ในระดับเขต
2. ประสานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในการอานวยความสะดวกให้กับ
จังหวัด/หน่วยบริการ/ผู้ป่วย
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
พัฒนาการส่งต่อระหว่างประเทศโดยใช้แนวปฏิบัติและโปรแกรม THCR
4. บริหารทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในระดับ
จังหวัด
5. ติดตามประเมินผล ระบบการส่งต่อบริเวณพื้นที่ชายแดนในเขตพื้นที่
7.4 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ควรสนับสนุนการส่งต่อระหว่างประเทศ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ประจาด่านควบคุมโรคฯ ประสานกับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในกรณี
ที่ผู้ป่วยไม่มีเอกสารหลักฐานการเข้าเมือง เพื่ออานวยความสะดวกตามสมควร
๒. ประสานงาน กั บ คณะกรรมกา รพั ฒ นาช่ อ งทางผ่ า นเข้ า ออกประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการรับส่งต่อผู้ป่วย
7.5 กรมควบคุมโรค อาทิ กองวัณโรค กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1. กาหนดนโยบายและแผนงานการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์
ระหว่างประเทศ
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยบริ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พั ฒ นาการ
ส่งต่อระหว่างประเทศโดยใช้แนวปฏิบัติและโปรแกรม THCR
3. ติดตามและประเมินผลการส่งต่อระหว่างประเทศ
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ
7.6 หน่วยงานภาคประชาสังคม
1. ป ร ะ ส า น ง า น ห น่ ว ย บ ริ ก า ร ห น่ ว ย ง า น ภ า ค ป ร ะ ช า สั ง ค ม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เข้าถึงการรักษา และ
การส่งต่อที่เหมาะสม
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ผังแนวปฏิบัติการส่งต่อ
ผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ระหว่างประเทศ

หน่วยบริการที่ส่งผู้ป่วย

หน่วยบริการที่รับผู้ป่วย

ประเมิน
- พิจารณาหลักเกณฑ์การส่งต่อผูป
้ ่วย

การรับผู้ป่วย
- ผู้ป่วยมารับบริการ

- ประเมินสถานะสุขภาพ

- ตรวจสอบรายละเอียดใบส่งต่อ

- พิจารณาหน่วยงานบริการรับส่งต่อ

- ประเมินสถานะผู้ป่วย

การรักษา

ประสานการส่งต่อ

- ให้การรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามการรักษา

- หน่วยรับส่งต่อ
- ด่านควบคุมโรคฯ

- หน่วยงานอื่นๆ เช่น ภาคประชาสังคม

ส่งต่อผู้ป่วย

การตอบกลับ

โปรแกรม THCR

ส่งต่อผู้ป่วย
พร้อมใบส่งตัว

บันทึกข้อมูลการรับส่งต่อ
ในโปรแกรม

-ตอบกลับเมื่อรับผู้ป่วย
-สาหรับวัณโรคตอบกลับเมื่อ

รักษาครบ
ติดตามและประเมินผลการส่งต่อ
- หน่วยบริการและหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
- ติดตามประเมินผลการส่งต่อทุก 1-3 เดือน ขึ้นอยูก่ ับระดับของหน่วยงาน
- สรุปผลการดาเนินงานทุกไตรมาส

หลังการส่งต่อภายใน 1-4 สัปดาห์
1.กรณีไม่ได้รับการตอบกลับ

-

ให้ติดตามผู้ป่วย
ให้ติดต่อหน่วยบริการที่รับส่งต่อ

2. กรณีผู้ป่วยไม่มารับบริการ
-

ให้ติดตามผู้ป่วย

๘. ขั้นตอนการใช้โปรแกรม TB/HIV Cross-Border Referral System
เป็นโปรแกรมระบบออนไลน์ ใช้สำหรับบันทึกประวัติและติดตำมผลกำรส่งต่อผู้ป่วยระหว่ำง
ประเทศ เริ่มต้นพัฒนำโปรแกรมโดยกลุ่มงำนควบคุมโรค สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย
ร่ว มกับ โรงพยำบำลแม่ส ำย โรงพยำบำลเชีย งของ เพื่อใช้บันทึกข้ อมูล กำรส่ งต่ อผู้ ป่ว ยระหว่ ำ ง
โรงพยำบำลแม่สำยกับโรงพยำบำลท่ำขี้เหล็ก และโรงพยำบำลเชียงของกับแขวงบ่อแก้ว กรมควบคุม
โรคมีกำรพัฒนำระบบกำรส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระหว่ำงประเทศ ซึ่งต้อง
มีระบบกำรติดตำมประเมินผล ดังนั้นจึงมีกำรนำโปรแกรมกำรส่งต่อผู้ป่วยระหว่ำงประเทศ ของ
ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ข จั ง หวัด เชีย งรำย มำพัฒ นำต่ อยอด เพื่อให้ ห น่ว ยบริ ก ำรและหน่ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน ได้นำมำใช้ในกำรรับส่งต่อผู้ป่วย โดยมีขั้นตอน
กำรใช้งำนดังนี้
๑. เข้ำสู่เว็บไซด์ ด้วย Address : thcr.ddc.moph.go.th
๒. เลือกเมนูกำรใช้งำนสำหรับกำรส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ หรือเมนูสำหรับ
กำรรำยงำนผล
๓. เมื่อเลือกเมนูกำรส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โปรแกรมจะให้ระบุชื่อ
ผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนได้บนเว็บไซด์นี้
และส่งเป็นเอกสำรรำชกำรจำกหน่วยงำนถึงกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และจะ
ได้รับตอบกลับทำงจดหมำยอีเมล์
๔. เมื่อเข้ำสู่ระบบได้แล้วโปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดของผู้ใช้งำนระบบ
๕. เลือกเมนู Hospital Input data / Refer TB >> หรือ Refer HIV >> สำหรับบันทึกข้อมูลกำรส่งต่อ
ผู้ป่วยวัณโรค
ผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
๖. กดปุ่ม Add ( + ) สำหรับเพิ่มข้อมูล รูปภำพ

๗. บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เสร็จแล้วกดปุ่ม Save

๘. กรณีต้องกำรแก้ไขข้อมูล สำมำรถทำได้โดยกำรกดปุ่ม Edit เพื่อทำกำรแก้ไขข้อมูล

๙. เมื่อต้องกำรดูรูปภำพ กดปุ่ม O เพื่อแสดงรูปภำพผู้ป่วย ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือรูปใบส่งต่อผู้ป่วย

เมื่อหน่วยบริการที่รับส่งต่อผู้ป่วย ได้รับข้อมูลการส่งต่อและผู้ป่วยมารับบริการแล้ว ให้บันทึก
ข้อมูลการรับผู้ป่วย
๑. เลือกเมนู Hospital Input data / >> Receive TB หรือ >> Receive HIV สำหรับบันทึกข้อมูล
กำรรับผู้ป่วยวัณโรค
ผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
๒. โปรแกรมจะแสดงตำรำงข้อมูลของผู้ป่วยทั้งหมด ที่ส่งต่อมำยังหน่วยบริกำร
๓. กดปุ่ม Edit เพื่อแสดงรำยละเอียดของผู้ป่วยเป็นรำยบุคคล และสำมำรเปิดดูรูปโดยกดที่
เครื่องหมำย O

๔. กดแท็บ Receive เพื่อบันทึกวันที่ผู้ป่วยมำรับบริกำรและสถำนะกำรรักษำของผู้ป่วย

กรณี TB เมื่อสิ้นสุดกำรรักษำ ให้บันทึกผลในช่อง Date Result และ Rx Outcome
๕. กดปุ่ม Save เพื่อทำกำรบันทึกข้อมูล
การรายงานผล
๑. เลือกเมนู THCR TB Report เพื่อแสดงรำยงำนผู้ป่วยวัณโรค
หรือเลือกเมนู THCR HIV Report เพื่อแสดงรำยงำนกำรส่งต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
๒. โปรแกรมจะแสดงจำนวนผู้ป่วยในรูปแบบตำรำงพร้อมทั้งรำยงำนผลออกมำเป็นรูปกรำฟวงกลม
และกรำฟแท่ง

๓. สำมำรถกรองข้อมูลตำมหน่วยบริกำร ปี และเพศได้ โดยกดที่ปุ่ม Filter รูป

กรำฟสรุปผลงำน
จะเปลี่ยนแปลงไปตำม
เงื่อนไขที่เลือก

การดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น การดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ
Username/Password
1. ไปที่หน้าแรกของเว็บไซด์การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ http://thcr.ddc.moph.go.th
2. ให้คลิกเมาส์ทึ่รูปภาพ Download (ดังรูปภาพ)

3. คลิกเลือกดาวน์โหลดเอกสาร Username/Password Requested form
4. กดปุม่ Enable Editing เพื่ออนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้ ทาการแก้ไขข้อมูลและเสนอลงนาม
ในหนังสือ

5. เมื่อผอ.รพ./นพ.สสจ. ลงนามในหนังสือแล้ว ให้ Scan หนังสือและส่งอีเมล์มาที่
thcr2019@gmail.com
6. เมื่อส่วนกลางได้รับหนังสือแล้ว ก็จะทาการส่ง Username/Password กลับไปให้ทาง
จดหมายอีเมล์

การดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม THCR
1. คลิกเมาส์ที่รูปภาพ User Manual (ดังรูปภาพ)

2. คลิกเลือกดาวน์โหลดเอกสาร user manual
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ไอวี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:สานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
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ภาคผนวก

ตัวอย่างหนังสือราชการสาหรับนาส่งผู้ป่วย ฉบับภาษาอังกฤษ

No………..

Hospital……....................................………….
Address……….........................………………….
……………………......................……, Thailand
Tel / Fax +66………....................……………
Date…………...............…….B.E …….....………..

Dear Director, ………………………………. Hospital
Subject:Referral for Continuing Care and Treatment
According to our collaboration between ………………………. Province and …………………., we
have made the commitment of referral system for HIV/AIDS case.
In this regard, we would like to make a referral patient for…... case(s) to continuing care
and treatment. Please see the patient description: referral form and THCR Program.
We would be grateful if you could inform us the treatment result and send the referral
result form or record in THCR Program back as soon as possible. Should you have any queries,
please do not hesitate to contact …………………… E-mail :……………………………,
phone………………………………..
You kind cooperation is very much appreciated.
Yours sincerely,
(Dr. ….................................………………………)
Director, ………………………………… Hospital
……………………… Hospital
Address…………….
Tel. +………………… Fax. +………………..

ตัวอย่างทะเบียนการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
เลข
ประจาตัว
ลาดับ ผู้ป่วย

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

เพศ

วันที่
ทราบผล
ที่อยู่ใน
ที่อยู่ใน
การติด
ประเทศ
ต่างประเทศ
เชื้อ
ไทย

วันที่
สูตรยา
ที่ได้รับ

เริ่ม
ยา

วัน
วัน เดือน
เดือน ปี
ปี ที่
ที่รบั
ส่ง
คนไข้
ต่อ

รายชื่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สังกัดกรมควบคุมโรค
ลาดับ
ที่
1.

ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ

จังหวัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

สังกัด
สานักโรคติดต่อทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์
02-1340134
02-134-0139

2.

ท่าอากาศยานดอนเมือง

กรุงเทพฯ

สานักโรคติดต่อทั่วไป

02-5354251-2

3.

ท่าเรือกรุงเทพ

กรุงเทพฯ

สานักโรคติดต่อทั่วไป

02-240-2057

4.

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สคร. 1 เชียงใหม่

053-922-133
053-200-647

5.

พรมแดนแม่สาย

อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สคร. 1 เชียงใหม่

053-734-171

6.

พรมแดนสะพาน
มิตรภาพ 4

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

สคร. 1 เชียงใหม่

053-792846

7.

พรมแดนห้วยโก๋น

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
น่าน

สคร. 1 เชียงใหม่

054-693-531

8.

พรมแดนแม่สอด

อ.แม่สอด จ.ตาก

สคร. 2 พิษณุโลก

055-563-123

9

พรมแดนบ้านภูดู่

อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

สคร. 2 พิษณุโลก

094-3495274

10.

พรมแดนสังขละบุรี

สคร. 5 ราชบุรี

034-590102

(เจดียส์ ามองค์)

อ.สังขละบุรี จ.
กาญจนบุรี

11.

พรมแดนบ้านพุน้าร้อน

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สคร. 5 ราชบุรี

034-622786

12.

พรมแดนสิงขร

อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขันธ์

สคร. 5 ราชบุรี

032-693-230

13.

ท่าเรือบางสะพาน

อ.บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขันธ์

สคร. 5 ราชบุรี

032-693230

14.

ท่าเรือสัตหีบ

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สคร.6 ชลบุรี

081-833-0757

ลาดับ
ที่

ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ

จังหวัด

สังกัด

หมายเลขโทรศัพท์

15.

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สคร.6 ชลบุรี

038-683-729

16.

ท่าเรือเกาะสีชัง

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สคร.6 ชลบุรี

084-932-2299

17.

ท่าเรือศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สคร.6 ชลบุรี

081-653-1030

18.

ท่าเรือมาบตาพุด

อ.มาบตาพุด จ.ระยอง

สคร.6 ชลบุรี

081-683-3110
038-683779

19.

พรมแดนคลองลึก

อ.อรัญประเทศ จ.
สระแก้ว

สคร.6 ชลบุรี

081-435-8445

20.

พรมแดนบ้านผักกาด

อ.โป่งน้าร้อน จ.จันทบุรี

สคร.6 ชลบุรี

087-812-3312

21.

พรมแดนบ้านแหลม

อ.โป่งน้าร้อน จ.จันทบุรี

สคร.6 ชลบุรี

081-758-8692

22.

พรมแดนบ้านหาดเล็ก

อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

สคร.6 ชลบุรี

039-588145

23.

พรมแดนสะพาน
มิตรภาพ 1

อ.เมือง จ.หนองคาย

สคร.8 อุดรธานี

042-421-358

24.

ท่าเรือวัดหายโศก

อ.เมือง จ.หนองคาย

สคร.8 อุดรธานี

084-6839363

25.

พรมแดนหนองคาย-ท่า
นาแร้ง(รถไฟ)

อ.เมือง จ.หนองคาย

สคร.8 อุดรธานี

087-7242606

26.

พรมแดนบึงกาฬ

อ.เมือง จ.บึ่งกาฬ

สคร.8 อุดรธานี

042-491-955

27.

พรมแดนท่าลี่

อ.ท่าลี่ จ.เลย

สคร.8 อุดรธานี

081-0582904

28.

พรมแดนนครพนม

อ.เมือง จ.นครพนม

สคร.8 อุดรธานี

042-516-105

29.

พรมแดนสะพาน
มิตรภาพ 3

อ.เมือง จ.นครพนม

สคร.8 อุดรธานี

042-532641

30.

พรมแดนกาบเชิง

อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

สคร.9 นครราชสีมา

044-558686

31.

พรมแดนสะพาน
มิตรภาพ 2

อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สคร. 10 อุบลราชธานี

042-674-034

ลาดับ
ที่

ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ

จังหวัด

สังกัด

หมายเลขโทรศัพท์

32.

พรมแดนมุกดาหาร
(ท่าเรือ)

อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สคร. 10 อุบลราชธานี

042-614920

33.

พรมแดนช่องเม็ก

อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

สคร. 10 อุบลราชธานี

045-476-204

34.

พรมแดนภูสิงห์ (ช่องสะ
งา)

อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

สคร. 10 อุบลราชธานี

045-818-025

35.

ท่าอากาศยานเกาะสมุย

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์
ธานี

สคร.11 นครศรีธรรมราช

077-426-063

36.

ท่าเรือเกาะสมุย

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์
ธานี

สคร.11 นครศรีธรรมราช

077-462-063

37.

ท่าเรือระนอง

อ.เมือง จ.ระนอง

สคร.11 นครศรีธรรมราช

077-812-345

38.

ท่าเรือภูเก็ต

อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สคร.11 นครศรีธรรมราช

076-327576

39.

ท่าอากาศยานภูเก็ต

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สคร.11 นครศรีธรรมราช

076-311-128

40.

ท่าอากาศยานกระบี่

อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

สคร.11 นครศรีธรรมราช

075-701-507

41.

ท่าอากาศยานหาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สคร. 12 สงขลา

074-251-548

42.

ท่าเรือสงขลา

อ.สิงหนคร จ.สงขลา

สคร. 12 สงขลา

074-301335

43.

พรมแดนสะเดา

อ.สะเดา จ.สงขลา

สคร. 12 สงขลา

074-301-335

44.

พรมแดนปาดังเบซาร์

อ.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา

สคร. 12 สงขลา

081-2771683

45.

พรมแดนบ้านประกอบ

อ. นาทวี จ. สงขลา

สคร. 12 สงขลา

074-890300

46.

พรมแดนเบตง

อ. เบตง จ.ยะลา

สคร. 12 สงขลา

073-230-026

47.

พรมแดนสุไหงโกลก

อ.สุไหงโกลก

สคร. 12 สงขลา

073-611-151

จ.นราธิวาส

073-231-292

รายชื่อด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลาดับที่

ชื่อด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ

ที่ตั้งหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

1.

ท่าอากาศยานหัวหิน

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

032-554-254

2.

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

จ. สุราษฎร์ธานี

087-2655636

3.

ท่าอากาศยานสุโขทัย

จ. สุโขทัย

055-647-290

4.

ท่าเรือนครศรีธรรมราช

อ. ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

086-4792126

5.

ท่าเรือสุราษฎร์ธานี

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

077-281263

6.

พรมแดนกาบเชิง(ช่องจอม)

อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

044-558-686

7.

ท่าเรือเชียงแสน

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

053-777-093

8.

พรมแดนเชียงของ

อ. เชียงของ จ.เชียงราย

053-791-330

9.

พรมแดนควนโดน

อ. ควนโดน จ.สตูล

081-5437634

10.

ท่าเรือตามะลัง

อ. เมือง จ.สตูล

074-721366

11.

ท่าเรือกันตัง

อ. กันตัง จ.ตรัง

075-251-614

12.

พรมแดนตากใบ

อ. ตากใบ จ.นราธิวาส

090-4810125

คณะทางานทบทวนแนวปฏิบัติการส่งต่อระหว่างประเทศ
1. นางสาววลัยรัตน์ ไชยฟู
2. นายชัยสุช
ตั้งวงศ์จุลเนียม
3. นายศรีลัย
เรืองชัย
4. นางสาวลาวัณย์
สันติชินกุล
5. นายกรีฑา
ลัคนาวิวัฒน์
6. นางสาวทิพาวรรณ จันทรธวัช
7. นางสาวพุทธรักษา ศรีเรือน
8. นางอัจฉรา
ภักดีพินิจ
9. นางสาวธิดาพร
จิรวัฒนะไพศาล
10. นายสุขสันต์
จิตติมณี
11. นายธงชัย
ตั้งจิตต์
12. นายเพิม่ สิน
ปิ่นชัยพัฒน์
13. นายศิริกุล สิทธิพร ถิ่นจันทร์
14. นางสาวนฤมล
พัฒนาทวีกุล
15. นางสาวดวงทิพย์ ก่อกิจงาม
16. นางพิลาสลักษณ์ ศรครุฑ
17. นางศุภรีย์พร
พอใจ
18. นายสมเจตน์
พูลสุข
19. นางสาวเอื้อมขวัญ จันทร์เต็ม
20. นายพรเทพ
ทิพยสุทธิ์
21. นางวรนุช
เกลี้ยงพิบูลย์
22. นางนันทา
หล้าดี
23. นางจินตนา
จันทร์หลวง
24. นางวันทนีย์
ธารธนบูลย์
25. นางพรรณธิดา
26. นางละมุน
27. นางอารีย์
28. นางวิไลวรรณ
29. นางนฤภัค
30. นางสุภีร์
31. นางสาวพรรณปพร
32. นายอภิชาติ

มูลประดับ
คาเสนา
ทะนอก
วงศ์จันทร์
พิชญะธนกร
คุณแขวน
นบน้อม
คงทรัพย์

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กองวัณโรค
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
อุบลราชธานี
สานักงานสาธารณสุชจังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

33. นายสุธน
34. นางอุดม
35. นางนิ่มอนงค์
36. นายอรรถชัย
37. นางสาวจินตนา
38. นางสาวสุภาวดี

คุ้มเพชร
กรมโยธา
ไทยเจริญ
มาสิก
ธรรมสุวรรณ
กกรัมย์

นครศรีธรรมราช
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิรักษ์ไทย

บทบาทหน้าที่
1. กาหนดแนวทางปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ระหว่าง
ประเทศ
2. เป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยในการดาเนินงานการส่ง
ต่อผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ระหว่างประเทศ
3. ติดตามผลการดาเนินงานการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ผู้มีเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ระหว่าง
ประเทศ

