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พ.ศ. 2560 – 2564

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ii
คํานํา
ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560
– 2564 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
สาธารณสุขชายแดน โดยตอเนื่องมาจากแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2550– 2554) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555– 2559) ซึ่งจะเปนกรอบแนวทางที่หนวยงานดานสาธารณสุข
ในพื้นที่ รวมถึงหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ สามารถใชเปนเครื่องมือในการวางแผนดําเนินงาน
จัดสรรทรัพยากร และ
งบประมาณดานสุขภาพ สําหรับ งานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมาย
ใหประชากรทั้งคนไทยและขามชาติที่อาศัยอยูบริเวณชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สําหรับการจัดทํายุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560
– 2564ฉบับนี้ อาศัยกระบวนการมีสวนรวม
จากหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานดานสาธารณสุขชายแดน ทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาคอันประกอบดวยบุคลากรจากจังหวัดในพื้นที่ชายแดน 31 จังหวัด หนวยงานภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน ภาคีเครือขาย และภาคประชาชนโดยบูรณาการกรอบยุทธศาสตรใหสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 2560– 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 และ 2 รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔
กระทรวงสาธารณสุข หวังเปนอยางยิ่งวายุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
ฉบับนี้ จะเปนแนวทางสําคัญที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสอดคลอง เชื่อมโยง และบูรณาการ
ประเด็นสุขภาพชายแดนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (4R)
นิยามศัพท
ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
ตัวชี้วัด
การสื่อสารและขับเคลื่อนนโยบาย

หนา
1
4
16
25
27
29
32
35
47

ความเปนมาของยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน
ประเทศไทยมีพรมแดนทางบกเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ แบงเปน พรมแดน
ไทย - เมียนมาร (10 จังหวัด) พรมแดนไทย- ลาว (12 จังหวัด) พรมแดนไทย- กัมพูชา (7 จังหวัด) และพรมแดน
ไทย - มาเลเซีย (4 จังหวัด) ปจจุบันสถานการณที่เปลี่ยนไปตามบริบทของประเทศและภูมิภาค สงผลใหเกิดโลก
ไรพรมแดน รวมกับกระแสการวิวัฒนเขาสูศูนยกลางการยายถิ่นในภูมิภาค
นโยบายที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชายแดน ไดแก การเขาสูประชาคมอาเซียน และ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอาจทําใหมีการเคลื่อนยายประชากรจากประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้น ไดแก
เมียนมาร ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ประกอบกับมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดปญหาตอการพัฒนาและแกไข
ปญหาสาธารณสุขเชิงพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน อาทิ สาธารณภัยและโรคระบาดตามแนวชายแดน
ปญหาโรคจากการประกอบอาชีพ เนื่องจากการไหลทะลักของแรงงานขามชาติเขาในสถานประกอบการในพื้นทีเขต
่
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปญหาดานการเขาถึงบริการของประชากรขามชาติ และสงตอผูปวยขามพรมแดน และ
ปญหาการลักลอบนําเขาหรือสงออกผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย อีกทั้งมีการจัดทําขอตกลงความรวมมือ
ระหวางประเทศ กอใหเกิดภาระคาใชจายในการใหบริการดานสาธารณสุขของแรงงานและประชากรขามชาติ
อันจะมีผลกระทบตอความมั่นคงทางสุขภาพของประชากรในประเทศไทยตอไปในอนาคต
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแลหนวยงานดานสาธารณสุข
ของประเทศ มีภารกิจหลักในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานดานการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
และระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับแรงงานขามชาติ ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตรดานการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
การแกไขปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนการพัฒนาระบบการใหบริการสุขภาพแกแรงงานขามชาตินั้น
มีขอจํากัดแตกตางกันไปตามบริบทของพื้นที่ หนวยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จึงจําเปนตองมีกรอบทิศทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบาย ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสอดรับกับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานการพัฒนาระบบสุขภาพแรงงานขามชาติและพัฒนางานสาธารณสุข
ชายแดนอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงเวลา 10 ป ที่ผานมาไดมีการจัดทําแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุข
ชายแดนมาแลว 2 ฉบับ ซึฉ่ง บับที่ 1 (พ.ศ. 2550 2554)
มีเปาประสงคใหพื้นที่ชายแดนมีระบบบริการสุขภาพขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพ ประชากรเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง มีระบบเฝาระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและ
สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย รวมทั้งการประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน สําหรับแผนแมบท
การแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25552559)
- ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร
ไดแก
(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(2) ยุทธศาสตรการเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน(3) ยุทธศาสตร
ความรวมมือและการมีสวนรวมทุกภาคสวน และ (4) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ตอมาในป 2559 สํานักนโยบายและยุทธศาสตรไดดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน
(FSS) เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานดานสาธารณสุขชายแดน ในระยะที่เชื่อมตอจากแผนแมบทการแกไขปญหาและ
พัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555– 2559) ซึ่งประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก Friend
(การสรางความเปนมิตร) Share (การแลกเปลี่ยน) และ Strong (ระบบจัดการที่มีศักยภาพ) รวมถึง การจัดทํา
แผนยุทธศาสตร อีกฉบับที่มีความเกี่ยวของและสอดคลองกับงานดานสาธารณสุขชายแดน คือแผนยุทธศาสตร
ดานสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560-25644R)( ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งประกอบดวย
4 ยุทธศาสตร ไดแกReady (การเตรียมความพรอ)มResponse (เพิ่มขีดความสามารถ)Reduce Risk (ลดความเสี่ยง)
และ Restructure (ปรับเปลี่ยนโครงสราง)

๒

รูปที่ 1 อาณาเขตและพรมแดนระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน

สถานการณและบริบทพื้นที่ชายแดน
31 จังหวัดชายแดน
เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน
4 ประเทศ
พรมแดน 3,300 กิโลเมตร
o ไทย - เมียนมาร (10 จังหวัด)
o ไทย - ลาว (12 จังหวัด)
o ไทย - กัมพูชา (7 จังหวัด)
o ไทย - มาเลเซีย (4 จังหวัด)
ศูนยกลางการคาและการขนสง
จุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ

รูปที่ 2 สถานการณและบริบทพื้นที่ชายแดน

ประชากรหลากหลายเชื้อชาติ
แรงงานตางดาว
- เคลื่อนยายไมเปนระบบ
การบริการสาธารณสุข
- สถานบริการไม
ครอบคลุม
- อุปสรรคตอการ
เขาถึง
- การสงตอผูปวย

หนวยงานหลากหลาย
- การประสานงาน
- ความยั่งยืน
- ภาษา / การสื่อสาร

โรคติดตอ
- การแพรระบาด
- รักษาไมตอเนื่อง / ดื้อยา
/ ตนทุนเพิ่ม
อนามัยเจริญพันธุ
อนามัยแมและเด็ก
- อัตราตายของมารดาและ
ทารกสูง
การลักลอบนําเขาและ
สงออกผลิตภัณฑสุขภาพ
- ไมปลอดภัย
- ผิดกฎหมาย

๓

พื้นที่ชายแดนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
oการคาชายแดนและ
การลงทุน
oประชากร 
oนักทองเที่ยว 
oแรงงานตางดาว
oอุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานเขมขน/
ใชวัตถุดิบใน
ทองถิ่น/
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
o ระยะที่ 1 รวม 5 จังหวัด แปรรูป
o ระยะที่ 2 รวม 5 จังหวัด oศูนยขนสงสินคา
ระหวางประเทศ

ความมั่นคง

สังคม
อาชญา
กรรม/
ยาเสพติด/
สิทธิ
มนุษยชน

สิ่งแวดลอม
ขยะ/มลพิษ
ระบบสาธารณสุข
ผูรับ
บริการ

• ไทย
• ตางดาว

ระบบการประกัน
สุขภาพแรงงาน
ตางดาวไม
ครอบคลุม
• ภาระคาใชจายที่
เรียกเก็บไมไดจาก
คนตางดาว

สุขภาพ

ศักยภาพและความ
พรอมของสถาน
บริการและดาน
สาธารณสุข

• โรคติดตอ/โรคระบาด
• โรคอุบัติใหม
• การบาดเจ็บ
• โรคจากการประกอบ
อาชีพ

• ปฐมภูมิ
• ทุติยภูมิ
• ตติยภูมิ
• ดานอาหารและยา
• ดานควบคุมโรค

อนามัยสิ่งแวดลอม

รูปที่ 3 พื้นที่ชายแดนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การจัดทํายุทธศาสตรดานสาธารณสุขชายแดน
แผนแมบทการแกปญ
 หาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 — 2554)
พื้นที่ชายแดนมีระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ประชากรเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง มีระบบเฝาระวังโรคที่มี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย การประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน

แผนแมบทการแกปญ
 หาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 — 2559)
4 ยุทธศาสตร
1.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2.การเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
3.ความรวมมือและการมีสวนรวมทุกภาคสวน 4.การบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตรงานสาธารณสุขชายแดน ป 2559 (FSS)
ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
การบูรณาการยุทธศาสตร
ภายใตแผนยุทธศาสตรงานสาธารณสุขชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564

รูปที่ 4 การจัดทําแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนของกระทรวงสาธารณสุข

๔
การวิเคราะหสถานการณสุขภาพและสภาพปญหาสาธารณสุขที่สําคัญในพื้นที่ชายแดน
การดําเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน ใหครอบคลุมภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ดานสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การคุมครอง
ผูบริโภคดานบริการสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพ จําเปนตองมีระบบการจัดการอยางครอบคลุมรอบดาน
เนื่องจากปญหาสาธารณสุขชายแดนมีความซับซอนและละเอียดออนเชื่อมโยงกับปจจัยหลายดานทั้งดานความ
หลากหลายของเชื้อชาติ เผาพันธุ ความเชื่อวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี การไหลเขาออกของประชากร
เพื่อการทองเที่ยว การคาขาย การขายแรงงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการควบคุมและปองกันโรค การคุมครอง
ผูบริโภค ซึ่งการดําเนินงานมีความเกี่ยวพันกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประสานงาน
ระหวางประเทศ จึงควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทั้งเรื่องกําลังคน ศักยภาพของบุคลากร ความชัดเจน
ของโครงสราง การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบขอมูล การติดตามประเมินผล การสงตอขอมูล การเงิน
การคลัง ซึ่งตองคํานึงถึงสถานการณและปจจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
๑. ความสัมพันธของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน
เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดตอกัน
ยอมมีผลกระทบตอประเทศไทยทุกดาน ตั้งแตดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ที่สําคัญคือความแตกตาง
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมการคาชายแดน การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม
และการทองเที่ยว นโยบายการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10
จังหวัดชายแดน เพื่อแกปญหาความแตกตางของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางประเทศ
สงผลใหบริเวณแนวชายแดนมีการเคลื่อนยายของประชากรในแตละวันเปนจํานวนมาก และ พื้นที่ชายแดน
ยังเปนชองทางเขา-ออกของแรงงาน ขามชาติ จากประเทศเพื่อนบานซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศ ไทย ไดแก
ชายแดนไทย-เมียนมา ชายแดนไทย-ลาว ชายแดนไทย-กัมพูชา และชายแดนไทย-มาเลเซีย อีกทั้งมีการกระจาย
ของแรงงาน ขามชาติ ไปทั่วประเทศตามความตองการแรงงานราคาถูก ของผูประกอบการและนายจาง
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความตองการแรงงานเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังพบวา ผูหนีภัย จากการสูรบ มีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น มีการลักลอบออกนอกพื้นที่ศูนยพักพิงชั่วคราวอยูเสมอ และ ยังพบวาภาย ในพื้นที่ศูนยพักพิง
ชั่วคราวเปนแหลงแพรระบาดของโรค ซึ่งจะสามารถแพรกระจายมายังประชาชนไทยที่อาศัยอยูในพื้นที่
ชายแดน ละมีโอกาสแพรระบาดมายังพื้นที่ตอนในของประเทศได อันสงผล กระทบ ตอสภาวะสุขภาพของ
ประชากรไทยไดในวงกวาง
๒. สภาพปญหาสาธารณสุขชายแดน
ปญหาสาธารณสุขชายแดนมีความซับซอนและละเอียดออนเชื่อมโยงกับปจจัยหลายดาน
มีความเกี่ยวพัน และเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น รวมถึงองคกรภาคเอกชนในพื้นที่ เนื่องจากบริเวณชายแดน
มีความหลากหลายทางดานเชื้อชาติ เผาพันธุ ความเชื่อวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี การดําเนินงาน
โดยกระทรวงสาธารณสุขเพียงลําพังยอมไมประสบความสําเร็จ ปญหาสาธารณสุขชายแดนบาง
ประการ
เปนผลพวงมาจากวัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้ง การพัฒนาทางสังคม ประกอบกับ
มีการเดินทางขามชายแดนจํานวนมาก จากขอมูลสํานักงานตรวจคนเขาเมืองป 2558 พบวา มีผูเดิน
ทางเขาออกจุดผานแดน ทั่วประเทศ 85,278,907 คน โดยเปนผูเดินทางเขาประเทศ 42,796,758 คน
คิดเปนรอยละ 50.18 เดินทางออกจากประเทศ 42,482,149 คน คิดเปนรอยละ 49.82 ดังนั้น การดําเนินงาน
เพื่อแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน จําเปนตองอาศัยการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ

๕
องคกรระหวางประเทศ องคกรเอกชน องคการปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับ
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบานนั้น แมวาจะมี ความแตกตางดานการเมือง การปกครอง
และนโยบายของแตละประเท ศแตการประสานงานระหวาง จังหวัดชายแดน และ ประเทศเพื่อนบาน
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ดําเนินกิจกรรมรวมกัน ยังคงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการสราง ความรวมมือ
ดานสาธารณสุขเพื่อใหประชากรบริเวณชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การใหบริการดานสุขภาพ
จากการทบทวนขอมูลการใหบริการดานสุขภาพ การเขาถึงบริการ และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ พบวา ในพื้นที่ชายแดนมี ผูปวยเขารับบริการ เปนจํานวนมาก จึงตอง มีการพัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขอยางตอเนื่อง อีกทั้ง ยังมีชาวตางชาติ ที่ตองเขารับบริการทางการแพทย อีกจํานวนหนึ่ง การพัฒนา
ดานการสื่อสารและประชาสัมพันธสําหรับชาวตางชาติจึงมีความสําคัญยิ่ง
๓.1 เนื่องจากโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดสรางหลักประกันที่ ครอบคลุม
การใหบริการสุขภาพเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเทานั้น สงผลใหชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุตางๆ และแรงงานขาม
ชาติที่ผิดกฎหมายไมสามารถเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขได ทําใหคนเหลานี้มีโอกาสที่จะเจ็บปวยเรื้อรัง
หรือไดรับบริการสาธารณสุขลาชา รวมถึงทําใหประเทศไทยตองรับภาระดานคาใชจายในกรณีที่ผูปวยเหลานี้
ไมสามารถชําระคาบริการได
๓.2 ประเทศไทยมีระบบบริการสาธารณสุขที่มีศักยภาพ
จึงดึงดูดให ประชากรจาก
ประเทศ เพื่อนบานเดินทางขามพรมแดน เขามาแสวงหาบริการตรวจรักษาโรคในประเทศไทย ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ของผูปวยขามชาติสง ผลกระทบโดยตรงกับความสามารถในการรองรับของระบบบริการสุขภาพ อัตราการ
ครองเตียงผูปวยขามชาติ เพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีแรงงาน ขามชาติและครอบครัวเขามาอาศัยอยูเปน
จํานวนมาก เชน พื้นที่การคาชายแดนและเขตอุตสาหกรรม
จากการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางาน
สาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2555 – 2559 พบวาสถานบริการสุขภาพจํานวน 147 แหง จาก 172 แหง
ผานเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 85.46 ซึ่งสถานบริการดังกลาวไดมีการขับเคลื่อนใหเกิดแนวทาง
การใหบริการที่เปนมิตร ( Friendly Service) และมี โรงพยาบาลชายแดน ที่ ใหบริการที่เปนมิตร แก
ประชากรขามชาติ (Friendly Service) จํานวน 160 จาก 192 แหง คิดเปนรอยละ 83.33 นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาระบบขอมูลเพื่อรองรับการบริการ โดยมีส ถานบริการสาธารณสุขชายแดนที่มีระบบขอมูล
สุขภาพประชากรขามชาติ จํานวน 1,425 แหง จากจํานวนทั้งสิ้น 1,427 แหง คิดเปนรอยละ 99.85
4. ศักยภาพสถานบริการสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดชายแดน
ประกอบดวย โรงพยาบาลศูนย 11 แหง โรงพยาบาลทั่วไป 38 แหง โรงพยาบาลชุมชน 327 แหง
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 4,038 แหง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 15 แหง
เมื่อพิจารณาระดับสถานบริการ พบวา มีโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล: รพ.สต.
และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ) ในสัดสวนมากที่สุด รอยละ 91.51 (4,053 แหง) รองลงมาเปน
โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) รอยละ 5.22 (231 แหง) โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) รอยละ 0.85
(38 แหง) โรงพยาบาลชุมชนแมขาย ( M2) ) รอยละ 0.70 (31 แหง) โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ ( F1)
รอยละ 0.61 (27 แหง) โรงพยาบาลทั่วไป ( S) รอยละ 0.57 (25 แหง) โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ( M1)
รอยละ 0.29 (13 แหง) และนอยที่สุด ไดแก โรงพยาบาลศูนย ( A) รอยละ 0.25 (11 แหง) ดังนั้น ควรมี
การวางแผนพัฒนายกระดับสถานบริการสาธารณสุขใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับประชากรหลากหลายกลุม
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ที่เขามารับบริการในสถานบริการพื้นที่ จังหวัดชายแดน โดยเฉพาะจังหวัดที่เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เชน
ยกระดับจาก รพช.ขนาดเล็ก เปน รพช. ขนาดกลางหรือขนาดใหญ พัฒนาระบบบริการ ที่มีคุณภาพสูงและมี
คาบริการเพิ่มเติม ( Premium Level Service) เปนตน ตลอดจนวางแผนพัฒนาระบบบริการและเครือขาย
การสงตอผูปวยระหวางพรมแดน และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดและขามจังหวัด หากเกิดปญหาดาน
สาธารณสุขอยางรุนแรง เชน โรคอุบัติใหม-อุบัติซ้ํา (ไขหวัดนก, โรคติดเชื้อไวรัสเมอรส) โรคระบาด การรั่วไหล
ของสารเคมีที่ไมสามารถจัดการเฉพาะพื้นที่ได
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รูปที่ 5 รอยละของประเภทสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
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รูปที่ 6 รอยละของระดับสถานบริการสาธารณสุข จําแนกตามระดับของโรงพยาบาล พ.ศ. 2560
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5. กําลังคนดานสุขภาพ
จากการทบทวนกําลังคนดานสุขภาพใน 4 สาขาวิชาชีพ ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร
และพยาบาลวิชาชีพ ในจังหวัดพื้นที่ชายแดน พบวา กําลังคนดานสุขภาพสวนใหญยังอยูในภาครัฐ เมื่อพิจารณา
อัตราสวนแพทยตอประชากรอยูระหวาง 1:1 ,518 – 1: 6,284 ใน พ.ศ. 2559 และเมื่อเทียบกับเกณฑ
ของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดใหแพทยตอประชากรเฉลี่ยสําหรับการจัดบริการทุกระดับเปน 1:4,000
แลวจะเห็นวามี 16 จังหวัด ที่ต่ํากวาเกณฑ สําหรับทันตแพทย พบวา อัตราสวนทันตแพทยตอประชากร
อยูระหวาง 1:6 ,048 – 1:17,931 ใน พ.ศ. 2559 และเมื่อเทียบกับเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข
ที่กําหนดใหทันตแพทยตอประชากรเปน 1:10,000 แลวจะเห็นวามีเพียง 10 จังหวัดที่สูงกวาเกณฑที่กําหนด
ขณะทีใ่ นป พ.ศ. 2559 พบวาอัตราสวนพยาบาลวิชาชีพตอประชากรอยูระหวาง 1:321– 1:741 โดยเมื่อเทียบ
กับเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดจะเห็นวา มีเพียง 5 จังหวัด ที่ต่ํากวาเกณฑกําหนด สวนเภสัชกรพบวา
อัตราสวนเภสัชกรตอประชากรของทุกจังหวัดสูงกวาเกณฑกําหนด
6. ระบบขอมูลสุขภาพ
จากการศึกษาระบบขอมูล ปจจุบันสถานบริการสาธารณสุขของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดเก็บขอมูลการบริการตามมาตรฐานโครงสราง Standard Data Set : 43 แฟม ซึ่งเปนชุดขอมูล
ที่หนวยบริการสุขภาพทุกระดับ (โรงพยาบาล และ รพ.สต. ) จะบันทึกและสงออกขอมูล ไปยังศูนยขอมูล
Health Data Center: HDC ระดับจังหวัด และสงตอไปยังระดับกระทรวง เพื่อจัดทํารายงาน ตามมาตรฐาน
(Standard Reports) โดยหนวยงานอาจใชโปรแกรมตางๆ ในการบันทึก และสงออกชุดขอมูล เชน โปรแกรม
JHCIS, HosXP, HosOS, Mitnet, HomeC และ PMK เปนตน ทั้งนี้ ตองพิจารณาถึง ความครบถวนและความ
ทันเวลาของขอมูล ความปลอดภัยของขอมูล คุณภาพของขอมูล คุณภาพการรับ-สง ขอมูล ความเขากันได
เชิงเทคนิคของโปรแกรมตางๆ รวมถึงประโยชนและความพอเพียงของขอมูลจากการประมวลผลของโปรแกรม
7. การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ
7.1 สถานการณโรคติดตอ
จากขอมูลการรายงานโรคติดตอที่สําคัญ ประกอบดวย โรคอุจจาระรวง ปอดอักเสบ
ไขเลือดออก มาลาเรีย วัณโรค พบวาในป 2559 จังหวัดที่มีอัตราปวยดวยโรคอุจจาระรวง ไขเลือดออก
และมาลาเรียสูงสุด ยังคงเปนจังหวัดชายแดน โดยมีอัตราปวยดวยโรคอุจจาระรวง 25 ,160 ตอประชากร
แสนคน อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก 2,154 ตอประชากรแสนคน และอัตราปวยดวยโรคมาลาเรีย 1 ,559
ตอประชากรแสนคน อีกทั้งยังพบการระบาดของโรคหัดในพื้นที่ชายแดนดวยเชนกัน โดยมีอัตราปวย สูงสุด
1,932 ตอประชากรแสนคน และยังพบวาอัตราปวยดวยโรคคอตีบและไขสมองอักเสบของประเทศไทย สูงสุด
อยูที่ 4 จังหวัดในพื้นที่ชายแดน ซึ่งจะเห็นไดวาจังหวัดชายแดนยังคงเปนพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการระบาด
ของโรคไดโดยเฉพาะบริเวณที่การคมนาคมลําบาก มีขอจํากัดในการเขาถึงสถานบริการสาธารณสุข ความเชื่อ
ของประชากรที่มอี ัตลักษณเฉพาะพื้นที่ เชน ความเชื่อ คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม อีกทั้งความหลากหลาย
ของประชากรซึ่งมีการเคลื่อนยายสูงทําใหการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเปนไปดวยความยากลําบาก รวมทั้ง
เหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตก็เปนปจจัยที่สงผลกระทบดวยเชนกัน
7.2 สถานการณโรคไมติดตอ
อัตราปวยดวยโรค ไมติดตอยังคง สูงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในป 2559 จากรายงาน
พบวา อัตราปวยรายใหม ของโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง คือ 1,067.55,
489.95 และ 71.04 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดย กลุมอายุ ที่มีอัตราปวยสูงสุดคือกลุมอายุ 60 ป
ขึ้นไป ซึ่งภาระโรคไมติดตอทําใหภาระคาใชจายดานสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น
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7.3 สถานการณโรคจากการประกอบอาชีพ
จากการที่ประเทศไทยกําลังเรงพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม สงผลใหการปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพยังคงมีอัตราสูงตามการขยายตัวของการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรม โดยอัตราการปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
พบวาโรคที่มีอัตราปวยสูงสุดคือระบบทางเดินหายใจซึ่งมีอัตราปวย 19,326.46 ตอประชากรแสนคน
ประกอบกับจังหวัดที่มีรายงานสูงสุด 5 จังหวัดแรก เปนจังหวัดในพื้นที่ชายแดนถึง 3 จังหวัด โรคที่มีอัตรา
ปวยรองลงมาไดแก การบาดเจ็บจากการทํางาน โรคกระดูกและกลามเนื้อจากการทํางาน โรคประสาทหูเสื่อม
จากเสียงดัง และโรคหัวใจขาดเลือดมีอัตราปวย 380.41 , 173.09, 130.25 และ 85.98 ตอประชากร
แสนคน ตามลําดับ ซึ่งในอนาคตยังมีการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทําใหเกิดการจางงานทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานขามชาติจํานวนมาก ประกอบนโยบายการขยาย
พื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ อันไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ( Spacial Economic Zone) และเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor) สภาวการณเชนนี้ทําใหการพัฒนาการใหบริการสุขภาพ
เพื่อรองรับโรคจากการทํางานในพื้นที่ชายแดนควรไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม
7.4 การไดรับวัคซีนของประชากร
จากการสํารวจขอมูลความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนในประชากรไทย พบวา มีอัตรา
ความครอบคลุมในภาพรวมของประเทศอยูในระดับสูงกวารอยละ 90 และรอยละ 95 ตามเกณฑที่กําหนด
แตอยางไรก็ตาม การที่ประชากรขามชาติซึ่งไมไดรับวัคซีนอยางครบถวนเดินทางเขามาอาศัยอยูในพื้นที่
ชายแดน รวมถึงเด็กขามชาติที่เกิดในประเทศไทยแตไมไดรับวัคซีนอยางทั่วถึง
อาจสงผลใหเกิดชองวาง
ของภูมิคุมกันซึ่งเปนความเสี่ยงตอการระบาดของโรคได
7.5 การเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพตามแนวชายแดน
เนื่องจากพรมแดนเปนจุดผานเขาออกของบุคคลและสินคา ที่สําคัญ โดยในแตละวันมี
ปริมาณสินคาผานเขาออกจํานวนมาก การพัฒนา ระบบเฝาระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพ ในจังหวัด
ชายแดนจึงมีความสําคัญ เพื่อปองกันการนําผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน ไมปลอดภัย และผิดกฎหมาย เขามา
ในประเทศ ซึ่ง การบริหารจัดการเฝาระวังตามแนวชาย แดนใหมีประสิทธิภาพ จํา เปนตองอาศัยความรวมมือ
ของสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
8. การจัดการระบบสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
การเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นํามาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งดานการคา
ดานการลงทุน ดานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการหลั่งไหลของแรงงานขามชาติ เขามาในพื้นที่ ซึ่งสงผลตอปญหา
สังคม สิ่งแวดลอม ความมั่นคง และทายสุด สงผลกระทบตอปญหา ดานสาธารณสุขอยางหลีกเลี่ยงมิได เชน
ภาระคาใชจายที่เรียกเก็บไมไดจากประชากรขามชาติ โรคติดตอที่มาจากแรงงานขามชาติ เปนตน
จากการวิเคราะหปญหาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบวา ผูรับบริการสุขภาพมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากจํานวนประชากรที่เคลื่อนยายเขาออกในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
โดยนักทองเที่ยว เพิ่มขึ้นจาก 13.1 ลานคน ในป 2555 เปน 18.0 ลานคน ในป 2558 ผูใชบัตรผานแดน
เพิ่มขึ้นจาก 2.4 ลานคน ในป 2555 เปน จํานวน 3.6 ลานคน ในป 2558 และมีแรงงานขามชาติที่ขึ้น
ทะเบียน จํานวน 210,124 คน แตคาดการณวาแรงงานขามชาติที่เขามาทํางานจริง นาจะมี จํานวน ถึง
615,031 คน สงผลตอปริมาณผูรับบริการดานสาธารณสุขที่จ ะเพิ่มขึ้นในอนาคต ประกอบกับจํานวน
ผูรับบริการดานสาธารณสุขในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีแนวโนมเพิ่ม สูง ขึ้น โดยพบ วา ผูปวยนอก
ชาวไทยที่เขา รับบริการเฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้นจาก 79,502 ครั้ง ในป 2555 เปน 89,636 ครั้ง ในป 2558

๙
ผูปวยนอกขามชาติ เพิ่มขึ้นจาก 387,508 คน ในป 2555 เปน 420,546 คน ในป 2558 และพบวา
บุคคลขามชาติที่เขารับบริการเปนผูปวยในยังคงมีจํานวนมาก (ปละ 5.4 – 5.9 หมื่นคน)
ในอนาคตโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมี
แนวโนมเพิ่ม มากขึ้น
ซึ่งประกอบดวยโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ถึงแมวา
ขณะนี้ยังไมมี การ ตั้งโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไท
ย
ไดกําหนด แผนการตั้งนิคมอุตสาหกรรมระยะแรก ใหเสร็จในป 2561 ใน 3 จังหวัดเทานั้น คือ สระแกว
สงขลา และตาก สําหรับอีก 7 จังหวัดคือ มุกดาหาร ตราด หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี เชียงราย และ
นราธิวาส อยูระหวางการเวนคืนที่ดิน ซึ่งมี ตามแผนจะตั้งนิคมอุตสาหกรรม ใหเสร็จในป 2563 ขณะที่โรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยูนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแตอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่ไดรับใบอนุญาต มีจํานวน
ทั้งหมด 76 แหง แตเปดดําเนินการจริง จํานวน 54 แหง (ขอมูลป 2558 – 2559) โดยสวนใหญ อยูใน
จังหวัดตากจํานวน 28 แหง จังหวัด มุกดาหารจํานวน 9 แหง และจังหวัด หนองคายจํานวน 7 แหง ซึ่งสวน
ใหญเปนอุตสาหกรรมเบา เชน ผลิตเครื่องนุงหม เครื่องเรือน อาหาร ผลิตคอนกรีต และซอมรถยนต เปนตน
แมวาปจจุบัน จํา นวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะยังมีไมมาก
เนื่องจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมยังไมแลวเสร็จสมบูรณ แตคาดวาโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในอนาคต อันเนื่องจากปจจัยทางดานนโยบายสงเสริมการลงทุนของรัฐบาล
การตื่นตัวของภาคเอกชนในการมาลงทุน รวมถึงพื้นที่นิคมที่มีความพรอมอีกดวย
9. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ และดานอาหารและยา
จังหวัดชายแดนเปนจุดขามแดนทางบกที่มีทั้งผูคนและสินคาผานเขาออกระหวางประเทศ
เปนจํานวนมาก ประกอบกับการเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการขนสงสินคา
ขามแดนและการคาชายแดนมีการขยายตัวมากขึ้น ตลอดจนมีการหลั่งไหลของแรงงานขามชาติเขามาทํางาน
ในจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะจังหวัดที่เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งยอมสงผลกระทบตอศักยภาพและ
ความพรอมของดานสาธารณสุขที่จะตองรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ซึ่งปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข
มีดานสาธารณสุขทั้งหมด 111 แหง จําแนกเปน 2 ดานใหญๆ คือ (1) ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ
มีทั้งหมด 68 แหง เปนดานในสังกัดกรมควบคุมโรค 61 แหง และสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 แหง (2) ดานอาหารและยา มีทั้งหมด 44 แหง เปนดานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 25 แหง
และสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 แหง โดยดานสาธารณสุขในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณาระดับของดานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในดานสาธารณสุข พบวา ดานควบคุมโรคติดตอระหวาง
ประเทศในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจมีจํานวนทั้งหมด 26 แหง แบงเปนดานขนาดใหญ จํานวน 10 แหง
(รอยละ 38.5) ดานขนาดกลาง จํานวน 12 แหง (รอยละ 46.2) และดานขนาดเล็ก จํานวน 4 แหง (รอยละ 15.4)
และมีบุคลากรปฏิบัติงานที่ดาน 42 คน เมื่อพิจารณาตามกรอบอัตรากําลังที่ควรจะเปนตามความเห็นชอบ
ของ อ.ก.พ. ของกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 พบวา ยังขาดแคลนอัตรากําลังจํานวน 43 คน
นอกจากนี้ ยังขาดบุคลากรปฏิบัติงานประจําดานที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดแก ดานเชียงแสน ดานเชียงของ และดานตากใบ ซึ่งใชการหมุนเวียนบุคลากรจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมาปฏิบัติงาน อันเปนการเพิ่มภาระงานของบุคลากร
จากภารกิจประจํา และทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรายงานวายังตองรับภาระคาใชจายของดาน
ควบคุมโรคระหวางประเทศ ณ ดานเชียงแสน เชียงของ ปละ 1.12 ลานบาท สวนดานอาหารและยา
ในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีจํานวน 15 แหง
มีดานที่หองปฏิบัติการไดตามมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพียง 3 แหงเทานั้น (คิดเปน รอยละ 20) อีก 5 แหงเปนดานที่มีหองปฏิบัติการ
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แตยังไมไดเขาระบบคุณภาพมาตรฐาน (รอยละ 33.5) สวนที่เหลืออีก 7 แหง (คิดเปนรอยละ 46.6) เปนดานที่
ไมมีหองปฏิบัติการ ในจํานวนดานทั้งสิ้น 15 แหง มีบุคลากรปฏิบัติงานที่ดาน 29 คน (รอยละ 65.9) ขาดแคลน
15 คน (รอยละ 34.1) ทําใหการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจําดานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จังหวัด สงขลา และจังหวัดเชียงรายเปนการดําเนินงานที่ควบคูดาน 2 แหง คือ ดานปาดังเบซาร และดานสะเดา
ในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีระยะทางหางกัน 20 กิโลเมตร สวนจังหวัดเชียงรายตองดําเนินงานทั้งดานเชียงแสนและ
เชียงของมีระยะทางหางกัน 60 กิโลเมตรนั้น ทําใหประสบปญหาที่ บุคลากรตองจัดสรรเวลาและการเดินทาง
เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้ง 2 ดาน
10. การสรางความรวมมือระหวางประเทศ
จากทําเลที่ตั้งของประเทศไทยที่มีพรมแดนตอตอกับประเทศเพื่อ นบานถึง 4 ประเทศ
ไดแก เมียนมาร ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งในแตละแนวชายแดนมีความแตกตางกันทางดานสภาพ
ภูมิศาสตร ดานวัฒนธรรม ดานประเพณี และดานภาษา ประกอบกับการเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหมี
การเคลื่อนยายของประชากรมากขึ้น ประเทศไทยจึงจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันกับประเทศเพื่อนบานทั้ง
4 ประเทศ ทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ ระดับทองถิ่น ระหวางจังหวัดชายแดนรวมถึงจุดผานแดน
และมีการปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานการณสุขภาพของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเปดประชาคม
อาเซียน การจัดทําความรวมมือในระดับภูมิภาค ในป 2540 – 2559 ประเทศไทยได จัดทําบันทึกขอตกลง
รวมกันกับประเทศเพื่อนบาน ในประเด็นสําคัญ ไดแก (1) การเฝาระวังโรค และปองกันโรคติดเชื้อ การแพร
ระบาดของโรคขามพรมแดน รวมถึงการเฝาระวังโรคติดตอตามกฎอนามัยโลก ป 2558 (2) การตรวจสอบ
อาหารและยา รวมถึงผลิตภัณฑสุขภาพ ยาพื้นบาน ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย และจัดระบบ
อํานวยความสะดวกสําหรับการนําเขาและสงออกผลิตภัณฑ (3) การสงเสริม สนับสนุน และประสานงาน
เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลในดานตางๆ ตามกฎหมาย (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาธารณสุขมูลฐาน
แกประชากรขามชาติ (5) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสงเสริมใหเกิดองคความรูเพื่อพัฒนาการใหบริการ
สุขภาพรวมกัน (6) การวิจัยและศึกษารวมในสาขาที่สนใจรวมกัน
จากการจัดทําขอตกลงขางตน พบวาเนื่องจากประเทศไทยมีฐานะเปนประเทศที่มีความเจริญ
และพัฒนาในดานตางๆ ดังนั้น ในมิติของสาธารณสุขจึงเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนหลัก เพื่อใหทั้ง
4 ประเทศเพื่อนบาน มีศักยภาพในการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพของประชาชนในประเทศเพื่อลด
ภาระการเขามารับบริการในสถานบริการของจังหวัดที่อยูติดชายแดนของประเทศไทย และอาจกอใหเกิดภาระ
คาใชจายตามมา ทั้งนี้ ปญหาความรวมมือระหวางประเทศที่สําคัญคือยังขาดการขับเคลื่อนที่ตอเนื่อง และมีขอจํากัด
ดานความมั่นคง ทําใหไมสามารถผลักดันโดยหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเพียงฝายเดียว
ใหบรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ของความรวมมือระหวางชายแดนได จึงจําเปนตองมีการผลักดันและขับเคลื่อน
ในระดับชาติเปนสําคัญ
11. สถานการณบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ์
11.1 ความเปนมา
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ “ยุทธศาสตรการ
จัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล” ตามที่สํานักงาน สภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ เพื่อใชเปน แนวทาง
ในการแกไขปญหาการกําหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อาศัยอยูในประเทศไทยทุกกลุม โดยกําหนด
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานไว ๔ ดาน ไดแก (๑) ยุทธศาสตรการกําหนดสถานะ (๒) ยุทธศาสตรการใหสิทธิ
ขั้นพื้นฐานแกบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ (๓) ยุทธศาสตรการดําเนินงานเชิงรุกและเชิงสรางสรรคเพื่อ
ปองกันการอพยพเขามาใหม (๔) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อแกปญหาดังกลาว
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การดําเนินการตาม ยุทธศาสตร ที่ 2 การใหสิทธิขั้นพื้นฐานแกบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธินั้น ไดดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ (1) กรณีมีชื่ออยูในทะเบียนของทางราชการแตยังไมมี
สถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย หรือคํารองขอสถานะอยูระหวางการพิจารณา หรือภาครัฐอยูระหวางการ
พิจารณากําหนดนโยบาย ใหหนวยงานดําเนินการเพื่อใหคนเหลานี้ไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูได และ (2) กรณีไมมีชื่ออยูในระบบทะเบียน ใหดําเนินการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติการ
ควบคุม โดยในเบื้องตนสมควรใหสิทธิขั้นพื้นฐานเทาที่จําเปนตามหลักมนุษยธรรม อยางไรก็ตามในภายหลัง
เมื่อตรวจพบวามีภูมิลําเนาที่ชัดเจนในประเทศตนทางใหดําเนินการสงกลับ แตกรณีไมสามารถสงกลับหรืออยู
ระหวางกระบวนการกําหนดสถานะหรืออยูระหวางการประสานประเทศตนทางเพื่อตรวจสอบสถานะหรือ
ภูมิลําเนา ใหพิจารณาใหสิทธิขั้นพื้นฐานเชนเดียวกับ กรณีที่ 1
11.2 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
(1) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบธรรมนูญวา
ดวยระบบสุขภาพแหงชาติซึ่งกําหนดไวในขอ ๑๖ ของธรรมนูญดังกลาววาหลักประกันและความคุมครองดาน
สุขภาพ จะตองครอบคลุมประชาชนทุกคนที่อยูบนผืนแผนดินไทย โดยไมมีการแบงแยกตามฐานะเศรษฐกิจ
สังคม สภาพทางกาย ความพิการ เพศ อายุ ถิ่นที่อยู เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อและ
อุดมการณทางการเมือง
(2) การขยายโอกาสทางการศึกษา
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กระทรวงศึกษาธิการไดรับการอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีมีใหขยายโอกาสทางดานการศึกษาแกนักเรียนที่มีชื่ออยูในระบบทะเบียนราษฎรแตยังไมมี
สถานะที่ถูกตองตามกฎหมาย และไดรับเงินอุดหนุนรายหัวในอัตราคาใชจายรายหัวที่ใหกับเด็กไทยเพื่อ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว
(3) มติที่เกี่ยวของกับการใหสิทธิ์ (คืนสิทธิ์) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขสําหรับ
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ์
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหสิทธิ์ (คืนสิทธิ์)
ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขสําหรับคบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ์ จํานวน 457,409 คน โดยไดรับสิทธิ์
ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพ และการ
ควบคุมปองกันโรค ตั้งตาวันที่ 1 เมษายน 2553
- เมื่อวันที่
23 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให
จัดสสรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน ในวงเงินไมเกิน 472 ,823,000 บาท (สี่รอยเจ็ดสิบสองลานแปดแสนสองหมื่นสามพันบาท) ให
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใชในการบริการขั้นพื้นฐานดานสาธารรสุขใหแกบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิ์
- เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มกลุมบุคคล
ที่มีปญหาสถานะและสิทธิ์ จํานวน 208,631 คน เขาสูกองทุนใหสิทธิ (คืนสิทธิ์) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุข
กับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ์ สําหรับบุคคลกลุมอื่นๆ ซึ่งยังไมสามารถพิสูจนไดเพราะขาดหลักฐาน เชน
เด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหสิทธิดานการศึกษา ( G) โดยระบุตัวตน แตยังไมไดรับสิทธิ
พื้นฐานดานสาธารรสุข และกลุมคนดั้งเดิมที่ไมมีสัญชาติไทย แตมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร ซึ่งยังไมมีความ
ชัดเจนถึงจํานวนที่แทจริง และอาจจะมีความซ้ําซอนของขอมูลใหกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
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และสํานักงานสภาความความมั่นคงแหงชาติ ตรวจสอบขอมุลเพื่อยืนยันความถูกตองและรับรองการขึ้น
ทะเบียนของกลุมบุคคลดังกลาวกอนแลวเสนอคณะรัฐมนตรีในโอกาสตอไป
11.3 ผลดําเนินงานดานการใหสิทธิ (คืนสิทธิ์) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ์ ไดมีการใหสิทธิ (คืนสิทธิ ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขสําหรับบุคคลที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ (1) จํานวนบุคคลผูไดรับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุข ครั้งที่ 1 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 รวมจํานวน 457 ,409 คน รายละเอียดดังแดงในตารางที่ 1 และ
(2) จํานวนบุคคลผูไดรับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุข ครั้งที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 เมษายน
2558 รวมจํานวน 208,631 คน รายละเอียดดังแดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลเปนการเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
กลุมเปาหมาย/จํานวนบุคคลที่ไดรับสิทธิ์
จํานวน (คน)
อนุมัติ
23 มีนาคม 2553 บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ ครั้งที่ 1
รวม 457,409
1. กลุมที่ ครม. มีมติรับรองสถานะใหอาศัยอยูถาวร
1.1 เขาเมืองโดยชอบ ไดสิทธิอาศัยถาวร (พรบ.คนเขาเมือง
58,995+286
พ.ศ.2522) (ท.ร.14)
1.2 คนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิอาศัย 3,045+27,70
ถาวร (ท.ร.14)
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2. กลุมที่ไดรับการผอนผันใหอยูชั่วคราวเพื่อรอกระบวนการแกไขปญหา
2.1 กลุมที่มีปญหา 2.1.1 คนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายในลักษณะ
234,501
การสงกลับซึ่งไดรับ
ชั่วคราว (ม.12,13,34,35, พรบ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522)
การสํารวจจัดทํา
และคนตางดาวที่เขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย (ม.17
ทะเบียนประวัติและ พรบ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522) (ท.ร.13)
บัตรสี/บัตรประจําตัว 2.1.2 บุตรคนตางดาวที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายใน
62,362
ผูไมใชสัญชาติไทยเพื่อ ลักษณะชั่วคราวที่เกิดในประเทศไทย (ม.12,13,34,35
การควบคุมและอยู
พรบ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522) และบุตรคนตางดาวที่เขาเมือง
ระหวางการแกปญหา โดยไมชอบดวยกฎหมาย
ที่เกิดในประเทศไทย (ม.17 พรบ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522)
(ท.ร.13)
2.2 กลุมที่ไดรับการ 2.2.1 คนที่มีปญหาสถานะบุคคลในสถานศึกษา (ท.ร.38 ก)
66,937
สํารวจจัดทําทะเบียน กลุมเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ที่รับสวัสดิการจากรัฐบาลดาน
ประวัติและบัตร
การศึกษา
ประจําตัวบุคคลผูไมมี 2.2.2 กลุมไรรากเหงาที่มีปญหาสถานะบุคคล (เด็กที่อยูใน
3,553
สถานะทางทะเบียน สถานสงเคราะห) (ท.ร.38 ก)
ภายใตยุทธศาสตรการ 2.2.3 กลุมคนที่ทําประโยชนใหกับประเทศที่มีปญหาสถานะ
23
จัดการปญหาสถานะ บุคคล (ท.ร.38 ก)
และสิทธิของบุคคล
เฉพาะกลุมตอไปนี้
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ตารางที่ 2 การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลเปนการเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
คณะรัฐมนตรีมีมติ
กลุมเปาหมาย/จํานวนบุคคลที่ไดรับสิทธิ์
จํานวน (คน)
อนุมัติ
20 เมษายน 2558 ใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลเปน รวม 208,631
การเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
ชนกลุมนอยที่อพยพเขามาในประเทศไทย ซึ่งเปนบุคคล
150,076
เปาหมายของยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคล
บุตรของบุคคลตามกลุมเปาหมายของยุทธศาสตรการจัดการ
56,672
ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
บุคคลกลุมอื่นๆ ที่ไดรับการสํารวจและจัดทําทะเบียนตาม
1,883
ยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลใน
โครงการเฉพาะ เชน บุคคลที่ขึ้นทะเบียนไวตามโครงการเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษาฯ
11.4 การดําเนินการขั้นตอไป
จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เห็นชอบเพิ่มกลุม
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิจํานวน 208,631 คน เขาสูกองทุนใหสิทธิ (คืนสิทธิ์) ขั้นพื้นฐานดาน
สาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ์ สําหรับบุคคลกลุมอื่นๆ ซึ่งยังไมสามารถพิสูจนไดเพราะขาด
หลักฐาน เชน เด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหสิทธิดานการศึกษา ( G) โดยระบุตัวตน
แตยังไมไดรับสิทธิพื้นฐานดานสาธารรสุข และกลุมคนดั้งเดิมที่ไมมีสัญชาติไทย แตมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร
ซึ่งยังไมมีความชัดเจนถึงจํานวนที่แทจริง และอาจจะมีความซ้ําซอนของขอมูล กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานสภาความความมั่นคงแหงชาติ จึงไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลเพื่อยืนยัน
ความถูกตองและรับรองการขึ้นทะเบียนของกลุมบุคคลดังกลาว ตามแนวทางดังตอไปนี้
(1) การรวบรวมขอมูลกลุมบุคคลและจํานวน
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดประชุมเพื่อรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงง และ
ความเห็นตอการพิจารณาเพิ่มเติมกลุมคนที่มีปญหาสถานะและสิทธิ จํานวน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมนักเรียน
(G) และ 2) กลุมคนดั้งเดิมที่ไมมีสัญชาติไทยแตมีชื่อในทะเบียนราษฎร ตามตารางที่ 3
(2) การเสนอเรื่องเพื่อเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการรวบรวมขอมูลมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2558 และดําเนินเสนอเรื่องเพื่อใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0205.01/2382 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย)
สั่งปละปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวใหมีคําสั่งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
นร 0506/24043 สงเรื่องคืนใหกระทรวงสาธารณสุขรับไปหารือความเหมาะสมในการดําเนินการรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานัก
งบประมาณ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในประเด็นตางๆ ดังนี้
- จัดทําขอมูลบุคคลที่มีปญหาสถานะที่ไดรับการใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐาน
ดานสาธารณสุขในชวงที่ผานมา มีจํานวนเทาใดที่พนจากสถานะดังกลาวแลว และแบงเปนกลุมใดบาง

๑๔
- พิจารณาความเปนไปไดในการกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขที่บุคคลที่
มีปญหาสถานะและสิทธิแตละกลุมควรจะไดรับ โดยใหมีสัดสวนตามความเหมาะสมและเทาที่จําเปนตามหลัก
มนุษยธรรม
- พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณที่เหมาะสมสําหรับรองรับการดําเนินการให
สิทธิ (คืนสิทฺธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะในภาพรวมวาควรมีกรอบวงเงินเทาใด
รวมถึงพิจารณาแหลงงบประมาณอื่นสําหรับการดําเนินการ
ตารางที่ 3 การใหสิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุขกับบุคคลเปนการเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
กลุมเปาหมายที่พิจารณาเสนอ
จํานวน (คน)
นักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหสิทธิดานการศึกษา (G) โดยระบุ
67,433
ตัวตน แตยังไมไดรับสิทธิพื้นฐานดานสาธารณสุข จํานวน 67,676 คน ไมรวม
นักเรียนไปเชากลับเย็น จํานวน 243 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
กลุมคนดั้งเดิมที่ไมมีสัญชาติไทย แตมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร
40,229
(ขอมูล ณ วันที่ 1๐ มีนาคม 2559)
รวม
107,662
ที่มา
(3) การบริหารกองทุนและการจัดสรรเงินเหมาจายรายหัวในกลุมบุคคลที่มีปญหา
สถานะและสิทธิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภ าพ, 2560 ขอมูล ณ
วันที่ 18 ตุลาคม 2559)
งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนเงิน
1,319,615,500.00 บาท สําหรับกลุมเปาหมายจํานวน 588,334 ราย เพื่อเปนคาใชจายในกลุมบุคลที่มี
ปญหาสถานะและสิทธิ โดยกําหนดแนวทางหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณออกเปน 2 สวน ดังนี้
(3.1)
จัดสรรเปนกองทุนจังหวัด/สถ านพยาบาล/กรมก ารแพทยต ามรายหัว
ประชากรกลุมเป าหมาย รอยละ ๖๐ เปนค าบริการทางการแพทย คิดเปน ๗๙๑ ,๗๖๙,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ด
รอยเกาเกาสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนหกหมื่นเกาพันสามรอยบาท) ครอบคลุมบริการดังนี้
- บริการผูปวยนอกทั่วไป/สรางเสริมสุขภาพปองกันโรค (OP/PP)
บริการผูปวยนอกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน (OP AE) ในเขตจังหวัด
- บริการผูปวยนอกกรณีสงตอ (OP Refer) ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
(3.2) จัดสรรเปนกองทุนกลางที่กองเศรษฐกิจสุขภ าพและหลักประกันสุขภ าพ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอยละ ๔๐ เปนคาบริการทางการแพทย คิดเปน ๕๒๗ ,๘๔๖,๒๐๐.๐๐
บาท (หารอยยี่สิบเจ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นหกพันสองรอยบาท) ครอบคลุมดังนี้
- บริการผูปวยใน (IP)
- บริการผูปวยนอกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกเขตจังหวัด (OP AE)
กรณีการใชอวัยวะเทียมหรืออุปกรณใารบํ
นกาบัดโรค(Instrument: INST)
- กรณีตรวจวินิจฉัย ราคาแพง และการทําหัตการหัวใจ ของผูปวยนอก
ที่เปนบริการแบบ Ambulatory care ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(4) รายงานการขึ้นทะเบียนบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ
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จากขอมูลกองทุนบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ ที่รายงานการขึ้นทะเบียน
บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิเปนรายเดือน ( http://state.cfo.in.th/Default.aspx?tabid=36) พบวา
มีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนสถานะและสิทธิตามสถานพยาบาล รวมทั้งสิ้น 574,093 ราย โดยแบงตามประเภท
กลุมเปาหมาย ดังนี้
ตารางที่ 4 จํานวนบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ แยกตามประเภทกลุมเปาหมาย (ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

พื้นที่การ
ใหบริการ
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
76 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รวม

ประเภทกลุมเปาหมาย
0-00
0-89
3
4
5
6
7,139 113,779 5,379 115,940 36,235 11,577
3,043 47,281
163
27,136 5,148 1,435
19
777
115
35
84
16
65
2,423
530
24
3,338
239
3,742 44,401
745
36,834 17,594 2,140
395
9,706
824
2,989 2,539
589
7
414
120
9
134
25
17
4,114
214
6,252 1,471
728
18
1,554
188
46
170
30
43
6,904
585
616
83
139
527
12,039
265
16,854 1,301
221
71
1,175
372
174
626
67
15,086 244,567 9,500 206,909 68,723 17,206
10
580
1954
25
5,249 1,926
15,096 245,147 11,454 206,934 73,972 19,132

7
8
รวม
243 523 290,815
136 130 84,472
2
61
1,109
6
39
6,664
25
57 105,538
6
75
17,123
1
26
736
37
81
12,914
293 78
2,377
16 119
8,505
154 97
31,458
13
42
2,540
932 1,328 564,251
1
97
9,842
933 1,425 574,093

ที่มา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

๑๖
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติงาน
พัฒนางานสาธารณสุขชายแดน และจัดทําแผนยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดนเพื่อระดมความเห็นจากบุคลากร
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคจํานวน 3 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ หองประชุม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ครั้งที2่ และ 3 ไดจัดประชุมในชวงระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน– 2 ธันวาคม
๒๕๕๙ และระหวางวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไมดา งามวงศวานตามลําดับ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนายุทธศาสตรงานสาธารณสุขชายแดน รวมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ระยะ ๕ ป) ที่สามารถใชเปนกรอบการทํางานดานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนโดยไดมี
การระดมความคิดเห็นผานกิจกรรมกลุมซึ่ง ประกอบดวยผูแทนจากกลุมจังหวัดในพื้นที่ชายแดน ไทย – ลาว
ผูแทนจากกลุมจังหวัดในพื้นที่ชายแดน ไทย– เมียนมาร ผูแทนจากกลุมจังหวัดในพื้นที่ชายแดน ไทย– กัมพูชา
ผูแทนจากกลุมจังหวัดในพื้นที่ชายแดน ไทย – มาเลเซีย และผูแทนจากหนวยงานสวนกลาง โดยอาศัยแนวคิด
การจัดทํากลยุทธภายใตระบบการบริหารจัดการสมัยใหมModern
(
Management System)

รูปที่ 7 แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติงานการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน

๑๗
แนวคิดการจัดทํากลยุทธภายใตระบบการบริหารจัดการสมัยใหม (Modern Management System)
1. ภาวะผูนําของบุคลากรในองคกรทุกระดับ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมขององคกร
2. การวางแผนกลยุทธในหนวยงานภาครัฐมักนิยมเรียกวายุทธศาสตร แตตามแนวคิดการจัดทํา
กลยุทธ อาจกลาวไดวายุทธศาสตรตางๆของหนวยงานภาครัฐเปนรอยตอระหวางยุทธศาสตรและกลยุทธ
ที่เรียกวากลยุทธสรางสรรค (Initiative strategy) หมายถึงกรอบของเปาหมายที่ผูบริหารดําริใหหนวยงาน
ดําเนินการใหบรรลุ และถือเปนตัวแปรสําคัญในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรระดับองคกรสูแผนปฏิบัติการ
3. การมุงเนนผูรับบริการในหนวยบริการทุกระดับ ผูรับบริการหมายรวมถึงผูปวย ญาติผูปวย และ
นักศึกษาในโรงพยาบาลหรือหนวยงานที่ใหบริการ และเปนที่ฝกปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทยและ
พยาบาล รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย หมายรวมถึงคือ ผูบริหาร รัฐบาล และเจาหนาที่ในองคกร บุคลากรในองคกร
(โดยบุคลากรในองคกร ตองเต็มใจและพรอมใจดําเนินการตามยุทธศาสตรที่กําหนด) ในการพัฒนากลยุทธ
ภายใตแนวคิดนี้ ภาวะผูนํา และการวางแผนกลยุทธ จะดําเนินการไดขึ้นอยูกับการมุงเนนผูรับบริการเปนหลัก
ซึ่งทิศทางองคประกอบเปนตัวกําหนดใหหนวยงานมีทิศทาง และแนวทางการดําเนินงานไปในทางเดียวกัน
4. ขอมูลการวิเคราะห การดําเนินงานและการตัดสินใจภายในองคกรอยูภายใตพื้นฐานขอเท็จจริง
และขอมูล โดยเนนการถายทอดองคความรูในองคกรที่เหมาะสมและลงตัวระหวางบุคลากรจากรุนสูรุน
5. การมุงเนนที่ทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะระบบบริการ องคกรตองมีกลไกการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยอยางเปนระบบ
6. การบริหารกระบวนการ โดยองคการตองมีกระบวนการบริหารจัดการ มาตรฐาน หรือหลักเกณฑ
ในการดําเนินงาน
7. ผลลัพธของการดําเนินธุรกิจ จะเปนผลจากวิธีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพในขั้นตอนที–่ ๑๖
ปญหาและอุปสรรคที่พบภายในองคกรเมื่อดําเนินการตามแนวทางการจัดทํากลยุทธ
1. บุคลากรไมทราบถึงวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร
2. บุคลากรไมมีเวลาในการดําเนินงานเรื่องที่สําคัญเพื่อบรรลุเปาหมายหมายความรวมถึงการไมลําดับ
ความสําคัญของงาน และการมอบหมายใหดําเนินการตามความเรงดวนมากกวาความสําคัญของงาน
3. บุคลากรขาดความเขาใจ และมองไมเห็นถึงความสําคัญ รวมทั้ง ไมสามารถเชื่อมตอความสัมพันธ
หรือความเชื่อมโยงระหวางบุคลากรกับเปาหมายขององคกรจึงทําใหไมเขาใจวาตนตองทําอะไร
4. ขาดความรวมมือกันระหวางองคกร
5. มีชองวางของกลยุทธและการนําไปปฏิบัติ
ภาพรวมจัดการเชิงกลยุทธ
1. การวิเคราะหขอมูล ๓ สวน
1.1
การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการ ทั้งทางดานภูมิศาสตร ประชากรศาสตร จิตวิทยา
และพฤติกรรม เชน การปรับแผนปฏิบัติการสอดคลองกับสถานการณและปญหาในแตละพื้นที่ชายแดน
ที่ติดตอกับประเทศเมียนมาร ลาว กัมพูชา เปนตน
1.2
การวิเคราะหคูแขงหรือคูเทียบ หนวยงานภาครัฐเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไร ดังนั้น
จึงไมตองแขงขันในเชิงธุรกิจ แตควรแขงขันกับองคกรเพื่อไปสูเปาหมายหรือคูเทียบ เชน กระทรวง หรือกรม
กองอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงกวา เปนตน และจัดทํามาตรฐานเปาหมาย (Benchmarking) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

๑๘
1.3
การวิเคราะหองคกร การวิเคราะหองคกรมีหลากหลายวิธีการ แตวิธีการที่เปนที่นิยมและยังคงมี
ประสิทธิภาพสําหรับหนวยงานภาครัฐคือการวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง วิกฤติ และโอกาส ( SWOT Analysis)
จากปจจัยภายใน และวิเคราะหดาน สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง (
STEEP)
จากปจจัยภายนอก ปญหาสําคัญขององคกรภาครัฐที่ยังไมสามารถวิเคราะหในมุมมองดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากความไมเขาใจในองคประกอบของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ ประกอบดวย
2.1 การพัฒนากลยุทธ (Strategic Development) ไดแก กระบวนการพัฒนากลยุทธและ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ ( Strategic Implementation) ไดแก การพัฒนาแผนปฏิบัติการและ
การนําแผนไปปฏิบัติและการคาดการณผลการดําเนินการ
ลําดับความสําคัญของกลยุทธ
1. กลยุทธระดับองคกรหมายถึง กลยุทธที่เปนแผนการดําเนินการหลักขององคกร กลยุทธ
ที่เหมาะสมกับกระทรวงสาธารณสุข คือ กลยุทธเติบโตที่มุงเนนความเชี่ยวชาญ (เติบโตตามแนวดิ่ง) ในดาน
การพัฒนาบุคลากร และการดําเนินงานเชิงควบคุมและปองกัน
2. กลยุทธระดับธุรกิจ หรือกลยุทธระดับหนวยงาน ควรพิจารณาใหครบ ๓ มุมมอง ดังนี้
2.1 กลยุทธผูนําตนทุน หมายถึง การลดตนทุนเพื่อเพิ่มผลกําไร สําหรับหนวยงานภาครัฐ หมายถึง
การใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธที่สงผลถึงประชาชน โดยใชครบตามจํานวนและ
กําหนดเวลาจึงถือเปนกลยุทธเหมาะสมสําหรับหนวยงานภาครัฐ
2.2 กลยุทธความแตกตาง หมายถึง การสรางความแตกตางทางประสบการณใหแกผูใชบริการจาก
หนวยงานภาครัฐ เชน การสรางนวัตกรรมสําหรับเครื่องมือทางการแพทย ใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
และการขอเอกสารสิทธิ์ การติดตอราชการ หรือรับบริการในโรงพยาบาล หากมีความรวดเร็ว และยิ้มแยม
แจมใส ยอมกอใหเกิดภาพลักษณที่ดี และเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ ทําใหเกิดความแตกตางจากการ
ใหบริการแบบเดิม
2.3 กลยุทธมุงเนนลูกคา หมายถึง การที่มีผูรับบริการเปนจํานวนมาก มียอดผูรับบริการเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ไมจําเปนสําหรับหนวยงานภาครัฐโดยเฉพาะดานสาธารณสุข ดังนั้น กลยุทธมุงเนนลูกคาหรือผูรับบริการของ
หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข จึงควรมุงเนนที่การสงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันโรค และพัฒนาสุข
ภาวะที่ดี เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกร
3. กลยุทธระดับปฏิบัติการ มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหนวยงานในระดับ
ปฏิบัติการใหมีความสามารถในการสนับสนุนกลยุทธระดับองคกรและระดับธุรกิจ โดยจะตองครอบคลุม
หนวยงานในระดับปฏิบัติการขององคกร เชน การบริหารจัดการดานงบประมาณ ดานทรัพยากรบุคคล เปนตน

๑๙
กรอบความเชื่อมโยงในการจัดทํายุทธศาสตรในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ใชกรอบ
ความเชื่อมโยงดังรูป ซึ่งนโยบาย ยุทธศาสตรระดับชาติ และยุทธศาสตรระดับองคกร ที่นํามาปรับใชใน
ยุทธศาสตรระดับหนวยงาน ไดแก นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ รางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของประเทศไทย แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
รูปที่ 8 ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรชาติ แผนยุทธศาสตรเฉพาะประเด็น และ (ราง)
แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จากการบูรณาการแผนยุทธศาสตรทั้ง ๒ รางรวมกัน และขอสังเกตจากรางแผนยุทธศาสตรทั้งสอง
ที่ประชุมจึงมีความเห็นวาควรรวมกันเติมเต็มรางแผนยุทธศาสตรชายแดนFSS)
( ทั้งในดานการสรางความเปนมิตร
(friend) การแลกเปลี่ยน (share) และระบบจัดการที่มีศักยภาพ ( Strong) ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ดานสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๐ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตรครบถวน
ตามหลักการจัดทํายุทธศาสตรโดยกําหนดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ( SWOT
Analysis) ในแตละดาน ไดแก
1. นวัตกรรม (Innovation) สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๑ การเตรียมความพรอม (Ready)
2. การเพิ่มผลผลิตProductivity)
(
สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๒การเพิ่มขีดความสามารถRespond)
(
3. การปองกัน (Prevention) สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ ๓ การลดความเสี่ยง (Reduce Risk)
4. การสรางการเปลี่ยนแปลง
Change)
( สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ การปรั
๔ บเปลี่ยนโครงสราRestructure)
ง(

๒๐
รูปที่ 9 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

รูปที่ 10 กรอบการบูรณาการยุทธศาสตรภายใต (ราง) แผนยุทธศาสตรงานสาธารณสุขชายแดนและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564
การบูรณาการยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน
ภายใต (ราง) แผนยุทธศาสตรงานสาธารณสุขชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน ป 2559
(FSS)

แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560-2564
(4R)

Friend
(การสรางความเปนมิตร)

Ready
(การเตรียมความพรอม)

Share
(การแลกเปลี่ยน)
Strong
(ระบบจัดการที่มีศักยภาพ)

Response
(เพิ่มขีดความสามารถ)
Reduce Risk
(ลดความเสี่ยง)
Restructure
(ปรับเปลี่ยนโครงสราง)

๒๑
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ 4 กลุมจังหวัดชายแดน
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกลุมจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาร
จุดแข็ง (Strength)
- บุคลากรมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
- มีการประสานงานกับเครือขายระดับพื้นที่เปนอยาง
ดี
- มีแหลงงบประมาณสําหรับการดําเนินงานจาก
ภาครัฐและเอกชน

จุดออน (Weakness)
- บุคลากรขาดทักษะและความชํานาญในการสื่อสาร
ภาษาของประเทศเพื่อนบาน
- การระบุตัวบุคคลและจัดเก็บขอมูลของประชากร
ตางดาวในพื้นที่ยังไมเปนระบบ และไมสามารถ
วิเคราะหเพื่อทราบสภาวะสุขภาพของประชากร
ตางดาวได
- ภาระงานของเจาหนาที่สาธารณสุขไทยเพิ่มขึ้น จาก
ประชากรตางดาวที่เขามาในประเทศไทย เชน
การใหบริการวัคซีน การรับฝากครรภ การ
รักษาพยาบาล ฯลฯ อีกทั้งประชากรตางดาวมี
รายไดนอย ไมสามารถรับภาระคาใชจายดานสุขภาพได

โอกาส (Opportunity)
- พื้นที่ที่ไดรับการจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมี
สัดสวนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น สงผลใหประชาชนมี
รายไดมากขึ้นและสามารถเขาถึงบริการไดสะดวกขึ้น
- วัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่ชายแดนมีความ
คลายคลึงกัน ทําใหมีความเขาใจกันไดงาย

ผลกระทบ (Threat)
- ระเบียบงบประมาณไมสอดคลองกับสภาพการ
ปฏิบัติงาน ทําใหขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน
ในพื้นที่
- โครงสรางงานสาธารณสุขชายแดนในแตละระดับยัง
ขาดความชัดเจนและมีความซ้ําซอน

๒๒
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกลุมจังหวัดชายแดนไทย-ลาว
จุดแข็ง (Strength)
- หนวยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่มีแผนและ
งบประมาณสําหรับดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งมี
บุคลากรที่มีประสบการณ
- ระบบการสื่อสารระหวางชายแดนเปนไปอยาง
สะดวก เชื่อมโยงกันไดงาย
- มีขอตกลงและแนวทางการดําเนินงานรวมกันอยาง
ชัดเจน

จุดออน (Weakness)
- ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนมีบุคลากร
และทรัพยากรที่จํากัด อีกทั้งตองรับภาระคาใชจาย
ที่ประชากรตางดาวไมสามารถจายได ทําใหเกิด
ขอจํากัดในการดําเนินงาน
- การดําเนินงานในแตละพื้นที่มีความแตกตางสูง
ขาดการบูรณาการใหเกิดความสอดคลองกัน
- มีขอจํากัดในขั้นตอนการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ

โอกาส (Opportunity)
- สภาพสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตมีความ
คลายคลึงกัน สงผลใหสามารถติดตอสื่อสารเขาใจกัน
ไดงาย
- การเขาสูประชาคมอาเซียนกอใหเกิดความสะดวก
การปฏิบัติงานระหวางประเทศ

ผลกระทบ (Threat)
- การเดินทางที่มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น สงผลใหเกิด
การเคลื่อนยายแรงงาน ผลิตภัณฑสุขภาพ ตลอดจน
การแพรระบาดของโรคติดตอไดงายขึ้น
- ระเบียบงบประมาณไมสอดคลองกับสภาพการ
ปฏิบัติงาน ทําใหขาดความคลองตัวในการดําเนินงาน
ในพื้นที่
- โครงสรางการดําเนินงานมีความหลากหลาย อีกทั้ง
ประเทศเพื่อนบานมีกฎขอบังคับและระเบียบที่
แตกตางจากประเทศไทย

๒๓
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกลุมจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
จุดแข็ง (Strength)
- มีระบบจัดการฐานขอมูลในพื้นที่และมีระบบการ
รายงานอยางสม่ําเสมอ
- มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน
ที่ชัดเจน

จุดออน (Weakness)
- มีขอจํากัดในดานภาษาและการสื่อสารกับประเทศ
เพื่อนบาน
- โครงสรางจุดประสานงานยังขาดความชัดเจน
- ประชากรตางดาวไมมีหลักประกันสุขภาพอีกทั้งขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูและสุขวิทยาสวน
บุคคล รวมทั้งมีการเคลื่อนยายแรงงานอยางรวดเร็ว

โอกาส (Opportunity)
- มีการสรางภาคีเครือขายงานสาธารณสุขชายแดนที่
เขมแข็ง
- มีความชัดเจนของนโยบายสาธารณสุขชายแดนจาก
ภาครัฐ

ผลกระทบ (Threat)
- นโยบายดานสาธารณสุขชายแดนของประเทศไทย
และประเทศเพื่อนบานยังมีความแตกตางและ
ไมสอดคลองกัน
- การเดินทางที่มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น สงผลใหเกิด
การเคลื่อนยายแรงงาน ผลิตภัณฑสุขภาพ ตลอดจน
การแพรระบาดของโรคติดตอไดงายขึ้น
- มีจุดขามแดนหลายแหง ทําใหการควบคุมการ
เคลื่อนยายประชากรเปนไปไดยาก

๒๔
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของกลุมจังหวัดชายแดนไทย-มาเลเซีย
จุดแข็ง (Strength)
- บุคลากรมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางชายแดนมา
ยาวนาน รวมทั้งมีชองทางการสื่อสารขอมูลเชิง
วิชาการและปญหาสาธารณสุขระหวางชายแดน และ
มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
- สถานพยาบาลในพื้นที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพเพื่อ
รองรับชาวตางชาติที่เขามาใชบริการ
- ทีมงานในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยาง
เชื่อมโยงและเปนเอกภาพ

จุดออน (Weakness)
- บุคลากรมีขอจํากัดดานการสื่อสารภาษาตางประเทศ
- ระบบการสงตอและประสานงานยังมีขอจํากัด
- ขาดวัฒนธรรมการทํางานเชิงวิชาการ ทั้งการบันทึก
สรุปบทเรียน และถายทอดประสบการณ

โอกาส (Opportunity)
- การเขาสูประชาคมอาเซียน สงผลใหการเชื่อมตอ
การสื่อสารและการทํางานมีมาตรฐานรวมกันมากขึ้น
- การทํางานและการประชุมรวมกับประเทศเพื่อน
บานทําใหบุคลากรเกิดการเรียนรูวิธีการทํางานที่เปน
สากล

ผลกระทบ (Threat)
- รอบปการทํางานของประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บานไมตรงกัน สงผลกระทบตอชวงเวลาการจัด
กิจกรรมและใชงบประมาณ
- กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการผานแดนไมเอื้อ
ตอการปฏิบัติงาน หรือไมสอดรับหรือเปนมาตรฐาน
เดียวกันทําใหเกิดความยุงยากในการจัดการ
- วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกตางกันสงผลกระทบให
การปฏิบัติตอกันมีความยุงยากมากขึ้น

๒๕
ยุทธศาสตรชายแดน (FSS)
พัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนกรอบดําเนินการในการแกปญหาสาธารณสุขชายแดนในพื้นที่ ๓๑
จังหวัด
ชายแดนในป 2559 เพื่อสนับสนุนแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2555๒๕๕๙ โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ในฐานะผูรับผิดชอบหลักงานดานสาธารณสุขชายแดน รวมกับ
ผูประสานงานชายแดน ๓๑ จังหวัด ไดรวมกัน จัดทํากรอบการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนและสรุปเปน
ประเด็นยุทธศาสตร ๓ ประเด็น ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปยุทธศาสตร และกลยุทธของรางยุทธศาสตรชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ
๑. Friend (สรางความเปนมิตร)
ยุทธศาสตรที่ ๑.๑ เครือขายสุขภาพระดับพื้นที่มี
กลยุทธที่ ๑.๑.๑ การสรางเครือขายประสานงาน
ความเขมแข็งและยั่งยืน
ดานสุขภาพระหวางประเทศ
กลยุทธที่ ๑.๑.๒ จัดทําขอตกลง / มติรวมกันระหวาง
สองฝงชายแดนในระดับพื้นที่
กลยุทธที่ ๑.๑.๓ มีชองทางการสื่อสารดานสุขภาพ
ระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๑.๒ ระบบสงตอผูปวยในพื้นที่
กลยุทธที่ ๑.๒.๑ พัฒนาระบบและซอมแผนการสง
ชายแดน
ตอผูปวยระหวางชายแดน
กลยุทธที่ ๑.๒.๒ จัดทําแนวทางการสงตอผูปวยและ
สรางชองทางการสงขอมูล
กลยุทธที่ ๑.๒.๓ จัดใหมีระบบติดตามผูปวย
ยุทธศาสตรที่ ๑.๓ การเรียนรูรวมกันของบุคลากรทั้ง กลยุทธที่ ๑.๓.๑ สงเสริมใหบุคลากรทั้งสองฝงของ
สองฝงชายแดน
พื้นที่ชายแดน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
เพิ่มพูนทักษะ ประสบการณในวิชาชีพ
กลยุทธที่ ๑.๓.๒ จัดประชุมหรือจัดกิจกรรมรวมกัน
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
กลยุทธที่ ๑.๓.๓ มีการสงตอหรือเผยแพรองคความรู
อยางเปนระบบและยั่งยืน
๒. Share (การแลกเปลี่ยน)
ยุทธศาสตรที่ ๒.๑ การเฝาระวังและแลกเปลี่ยน
กลยุทธที่ ๒.๑.๑ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางพื้นที่
ขอมูล
ชายแดนและชองทางเขาออกประเทศ ตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานมาตรฐาน
กลยุทธที่ ๒.๑.๒ สรางภาคีเครือขาย พัฒนาชองทาง
และระบบการสงขอมูลเฝาระวัง ติดตามสถานการณ
โรค และแจงขาวการระบาด
กลยุทธที่ ๒.๑.๓ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการ
เฝาระวังโรคตามแนวชายแดน

๒๖
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๒.๒ การสนับสนุนหลักสูตรและทุน
ฝกอบรม

ยุทธศาสตรที่ ๒.๓ การสนับสนุนเครื่องมือและ
อุปกรณทางการแพทย

๓. Strong (ระบบจัดการที่มีศักยภาพ)
ยุทธศาสตรที่ ๓.๑ การปองกันควบคุมโรคติดตอ

กลยุทธ
กลยุทธ ที่ ๒.๒.๑ สนับสนุนหลักสูตรการฝกอบรม
ระยะสั้นใหกับแพทยและบุคลากรสาธารณสุขของ
ประเทศเพื่อนบาน
กลยุทธ ที่ ๒.๒.๒ ใหทุนแกบุคลากรของประเทศ
เพื่อนบานเพื่อเขารับการศึกษาในประเทศไทย
กลยุทธ ที่ ๒.๒.๓ พัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลผูที่ผานการอบรม
กลยุทธที่ ๒.๓.๑ การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทย รวมทั้งฝกอบรมบุคลากรผูใชเครื่องมือ
กลยุทธที่ ๒.๓.๒ จัดสรรและใชทรัพยากรรวมกัน
กลยุทธ ที่ ๒.๓.๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน

กลยุทธ ที่ ๓.๑.๑ เพิ่มความเขมแข็งใหแกเครือขาย
ปองกันและควบคุมโรค
กลยุทธที่ ๓.๑.๒ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ ที่ ๓.๑.๓ มีกิจกรรมปองกันและควบคุม
โรคติดตอในพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ ๓.๒ ระบบบริการสาธารณสุขมี
กลยุทธ ที่ ๓.๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถของ
คุณภาพ
บุคลากร ระบบการรักษาใหมีคุณภาพ
กลยุทธ ที่ ๓.๒.๒ พัฒนาโรงพยาบาลใหผานเกณฑ
มาตรฐานและมีอุปกรณทางการแพทยเพียงพอ
กลยุทธ ที่ ๓.๒.๓ เพิ่มอัตราการเขาถึงระบบบริการ
สุขภาพและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมารับบริการ
ยุทธศาสตรที่ ๓.๓ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี กลยุทธที่ ๓.๓.๑ มีสวนรวมในเครือขายสุขภาพ
กลยุทธ ที่ ๓.๓.๒ ประชาชนไดรับการสงเสริมใหปรับ
พฤติกรรมสุขภาพและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง
กลยุทธ ที่ ๓.๓.๓
จัดทําสื่อประชาสัมพันธทั้ง
ภาษาไทยและตางประเทศ
ที่มา : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

๒๗
แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (4R)
แผนยุทธศาสตรฉบับนี้ถูก พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณสุข ระบบปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบประกันสุขภาพประชากรตางดาว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภายใต ๔ ยุทธศาสตร ดังแสดงในตารางที่ 2 ไดแก
1. ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมดานสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (R1 : READY)
2. ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถของระบบปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระบบสงตอผูปวย
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อตอบโตปญหาสุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
R2 =( RESPONSE)
3. ยุทธศาสตรการลดความเสี่ยงดานสาธารณสุข ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(R2 = REDUCE RISK)
4. ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการดานสาธารณสุข ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(R4= RESTRUCTRUE)
ตารางที่ 2 สรุปยุทธศาสตรและกลยุทธของแผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ย ุท ธ ศ าส ต ร
ก ล ย ุท ธ 
ย ุท ธศ าส ต รท ี่ ๑ ย ุท ธศ าส ต รก ารเต รีย ม พ รอ ม ก ล ย ุท ธท ี่ ๑ .๑ ก ารพ ัฒ น าโค รงส รา งพ ื้น ฐาน ใน ส ถ าน บ ริก ารแ ล ะ
ด า น ส าธารณ ส ุข ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
ด า น ส าธารณ ส ุข ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
(R1 : READY)
ก ล ย ุท ธท ี่ ๑ .๒ ก ารเพ ิ่ม ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารจ ัด บ ริก ารส ุข ภ าพ ท ี่
ห ล าก ห ล าย เพ ื่อ รอ งรับ เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
ก ล ย ุท ธท ี่ ๑ .๓ ก ารพ ัฒ น าก ํา ล ัง ค น ด า น ส ุข ภ าพ ใน เข ต พ ัฒ น า
เศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
ก ล ย ุท ธท ี่ ๑ .๔ ก ารพ ัฒ น าระ บ บ ข อ ม ูล เพ ื่อ ก ารบ ริห ารจ ัด ก ารด า น
ส ุข ภ าพ ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
ย ุท ธศ าส ต รท ี่ ๒ ย ุท ธศ าส ต รก ารเพ ิ่ม ข ีด
ก ล ย ุท ธท ี่ ๒ .๑ เพ ิ่ม ป ระ ส ิท ธิภ าพ ระ บ บ ก ารป อ งก ัน ค วบ ค ุม โรค
ค วาม ส าม ารถ ข อ งระ บ บ ป อ งก ัน ค วบ ค ุม โรค
แ ล ะ ภ ัย ส ุข ภ าพ รวม ท ั้ง ก ารส รา งเส ริม ส ุข ภ าพ ใน เข ต พ ัฒ น า
แ ล ะ ภ ัย ส ุข ภ าพ ระ บ บ ส ง ต อ ผ ูป ว ย ค ุม ค รอ ง
เศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
ผ ูบ ริโ ภ ค ด า น ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ส ุข ภ าพ เพ ื่อ ต อ บ โต 
ก ล ย ุท ธท ี่ ๒ .๒ ก ารเพ ิ่ม ป ระ ส ิท ธิภ าพ ระ บ บ ก ารเฝ า ระ วัง ค ุม ค รอ ง
ป ญ ห าส ุข ภ าพ ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
ผ ูบ ริโ ภ ค ด า น ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ส ุข ภ าพ ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
(R2 = RESPONSE)
ย ุท ธศ าส ต รท ี่ ๓ ย ุท ธศ าส ต รก ารล ด ค วาม เส ี่ย ง ก ล ย ุท ธท ี่ ๓ .๑ ก ารพ ัฒ น าระ บ บ ป ระ ก ัน ส ุข ภ าพ ป ระ ช าก รต า งด า ว
ด า น ส าธารณ ส ุข ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ (Financial risk)
(R3 = REDUCE RISK)
ก ล ย ุท ธท ี่ ๓ .๒ ก ารส รา งค วาม เข ม แ ข ็ง แ ล ะ ค วาม รว ม ม ือ ข อ งท ุก ภ าค
ส ว น ใน ก ารด ํา เน ิน งาน ส าธารณ ส ุข ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
ก ล ย ุท ธท ี่ ๓ .๓ ก ารพ ัฒ น าระ บ บ ด า น ก ารเฝ า ระ วัง อ าช วี อ น าม ัย แ ล ะ
ส ิ่ง แ วด ล อ ม ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ (Social risk)

๒๘
ย ุท ธ ศ าส ต ร
ย ุท ธศ าส ต รท ี่ ๔ ย ุท ธศ าส ต รก ารป รับ เป ล ี่ย น
โค รงส รา งก ารบ ริห ารจ ัด ก ารด า น ส าธารณ ส ุข
ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
(R4 = RESTRUCTRUE)

ก ล ย ุท ธ 
ก ล ย ุท ธท ี่ ๔ .๑ ก ารพ ัฒ น าผ ล ัก ด ัน แ ล ะ ป รับ ป รุง แ ก ไ ข ก ฎ ห ม าย ด า น
ส าธารณ ส ุข แ ล ะ ก ฎ ห ม าย ท ี่ม ีผ ล ก ระ ท บ ต อ ส ุข ภ าพ ให เ อ ื้อ ต อ ก าร
ด ํา เน ิน งาน ด า น ส าธารณ ส ุข ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
ก ล ย ุท ธท ี่ ๔ .๒ ก ารป รับ โค รงส รา งบ ท บ าท ภ ารก ิจ ข อ งส ถ าน บ ริก าร
แ ล ะ ด า น ส าธารณ ส ุข ใน เข ต พ ัฒ น าเศ รษ ฐก ิจ พ ิเ ศ ษ
ที่มา : (ราง) แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๙
นิยามศัพท
1. พื้นที่ชายแดน หมายถึง จังหวัดที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
2. ประชากร หมายถึง ทุกคนที่อาศัยอยูบริเวณชายแดนไทย
3. ประชาชน หมายถึง ประชาชนชาวไทย
4. ประชากรขามชาติหมายถึง คนที่ไมมีสัญชาติไทยที่เขามาอาศัยหรือทํางานในประเทศไทย ทั้งเปนการชั่วคราว
และถาวร ทั้งที่มีใบอนุญาตและไมมีใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งคนที่เดินทางเขามารับการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทยและ
กลับออกไป โดยจําแนกไดดังนี้
4 .1 คนตางดาวตลอดชีพ ไดแก คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและทํางานตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515
4 .2 คนตางดาวมาตรา9 ประเภททั่วไป หมายถึง คนตางดาวที่มีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือไดรับอนุญาต
ใหเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยมิไดรับอนุญาตใหเขามาในฐานะ
นักทองเที่ยว หรือผูเดินทาง และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
4.3 คนตางดาวมาตรา9 พิสูจนสัญชาติ หมายถึง คนตางดาวสัญชาติเมียนมาร ลาว และกัมพูชาที่หลบหนี
เขาเมืองไดรับการผอนผันใหทํางานและอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไดผาน
การพิสูจนสัญชาติและปรับสถานะการเขาเมืองถูกกฎหมายเรียบรอยแลว
4.4 คนตางดาวมาตรา 9 นําเขาตาม MOU หมายถึง คนตางดาวสัญชาติเมียนมาร ลาว และกัมพูชาที่เขา
มาทํางานตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลประเทศตนทาง
4.5 คนตางดาวมาตรา 12 ประเภทสงเสริมการลงทุน หมายถึง คนตางดาวที่เขามาทํางาน
ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการลงทุน (พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐)
หรือกฎหมายอื่น ไดแก พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติ
ปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เชน นักลงทุชนางฝมือผูชํานาญการ
4.6 คนตางดาวมาตรา 13 ประเภทชนกลุมนอย หมายถึง คนตางดาวที่ไมไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
วาดวยสัญชาติ และกระทรวงมหาดไทยไดออกเอกสารเพื่อรอพิสูจนสถานะยื่นขอใบอนุญาตทํางาน
4 .7 คนตางดาวมาตรา 14 หมายถึง คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ร ลาว และกัมพูชา ที่เขามาทํางาน
บริเวณชายแดนในลักษณะ ไป – กลับ หรือตามฤดูกาลในพื้นที่ความตกลงวาดวยการสัญจรขามแดนระหวาง
ราชอาณาจักรไทย กับประเทศที่ติดกัรบาชอาณาจักรไทย
4 .8 คนตางดาว 3 สัญชาติ (เมียนมาร ลาว กัมพูชา) หมายถึง แรงงานที่เขามาทํางานในประเทศไทย
ในตําแหนง กรรมกร หรือ คนรับใชในบาน ตามบันทึกความเขาใจวาดวยการจางแรงงานระหวางประเทศไทย
กับประเทศเมียนมาร ลาว กัมพูชา เพื่อทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน รวมถึงแรงงานที่ลักลอบเขาเมืองไดรับ
การปรับสถานะเปนเขาเมืองถูกกฎหมายไดรับอนุญาตทํางาน
5. ระบบสุขภาพ หมายถึง ระบบความสัมพันธทั้งมวลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โดยมีขอบเขตและความหมาย
ที่กวางขวางเกี่ยวของกับเหตุและปจจัยตางๆ ที่มีผลเกี่ยวของกระทบกับสุขภาพมากมายหลายดาน ทั้งปจจัย
ดานบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ
6. ระบบบริการสุขภาพ หมายถึง ระบบบริการตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเปนการดูแลสุขภาพทั้งดานการสรางเสริม
สุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพที่เปนแบบผสมผสาน หรือเฉพาะ

๓๐
ดานเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ หากเปนสวนที่รัฐจัดขึ้น สนับสนุนใหจัดขึ้น หรืออยูภายใตการควบคุม กํากับของรัฐ
โดยทั่วไปจะเรียกสวนนั้นวา“บริการสาธารณสุข”
7. Friendly service หมายถึง การใหบริการเปนมิตรแกประชากรขามชาติ
8. Friendly hospital หมายถึง โรงพยาบาลทีผ่ านเกณฑการใหบริการที่เปนมิตร
9. การใหบริการสุขภาพ หมายถึง การใหบริการดานการรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ การสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค
10. หนวยบริการ/สถานบริการ เชน ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชน
(Health Post) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพสต.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป
(รพท.) โรงพยาบาลศูนย(รพศ.)
11. เกณฑมาตรฐาน/คุณภาพของสถานบริการ
เชน การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (
Hospital
Accreditation : HA) การพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA ) การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Public Sector Management Quality Award : PMQA)
12. ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑที่อยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ไดแก ยา อาหาร ยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท เครื่องมือแพทย เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย และ
สารระเหย
13. ขอตกลงรวมกัน หมายถึง ขอตกลงรวมกันในการสนับสนุนและใหความรวมมือในการแกปญหา
และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเนนประเด็นการสงตอผูปวย การเฝาระวังโรค
การปองกันและควบคุมโรค การแลกเปลี่ยนขอมูลดานสุขภาพ และการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
ดานสุขภาพ
14. อสม. หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
15. อสม.ตางดาวหมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของประชากรขามชาติ
16. อสต. หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว
17. ประกันสุขภาพของแรงงานตางดาวหมายถึง แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ ไดแก สัญชาติเมียนมาร ลาว และ
กัมพูชาที่ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรและไดรับอนุญาตทํางานตองตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ
ของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ หรือสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน โดยแบงเปน
17.1 ประกันสุขภาพ คนตางดาวทั่วไป บัตรราคา 2,700 บาท มีอายุคุมครอง 1 ป อัตราคาตรวจ
สุขภาพ 500 บาท/ครั้ง อัตราคาประกันสุขภาพ 2,200/คน/ป
17.2 ประกันสุขภาพแรงงานตางดาวรวมถึงผูติดตามซึ่งอยูในประเทศไทย บัตรราคา ,2100 บาท มีอายุ
คุมครอง 1 ป อัตราคาตรวจสุขภาพ 500 บาท/ครั้ง อัตราคาประกันสุขภาพ 1,600/คน/ป
17.3 ประกันสุขภาพแรงงานตางดาวรวมถึงผูติดตามซึ่งอยูในประเทศไทย บัตรราคา ,1400 บาท มีอายุ
คุมครอง 6 เดือน อัตราคาตรวจสุขภาพ 500 บาท/ครั้ง อัตราคาประกันสุขภาพ 900/คน
17.4 ประกันสุขภาพแรงงานตางดาวรวมถึงผูติดตามซึ่งอยูในประเทศไทย บัตรราคา ,1000 บาท มีอายุ
คุมครอง 6 เดือน อัตราคาตรวจสุขภาพ 500 บาท/ครั้ง อัตราคาประกันสุขภาพ 900/คน
17.5 เด็กอายุไมเกิน 7 ป บริบูรณ คาประกันสุขภาพ 365 บาท ไมมีคาตรวจสุขภาพ
18. ประกันสังคมของแรงงานตางดาว หมายถึง ลูกจางของแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาร ลาว และกัมพูชา
ที่เดินทางเขามาทํางานในประเทศไทย ตองผานการพิสูจนสัญชาติและมีเอกสารใบอนุญาตทํางานWork
( Permit)
หนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง แจงขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพภายใน

๓๑
30 วัน นับแตวันที่ลูกจางไดรับหลักฐานเอกสารครบถวน โดยลูกจางแรงงานตางดาวตองจายเงินสมทบทุกเดือน
เขาสูกองทุนประกันสังคม
19. กองทุนประกันสุขภาพหมายถึง กองทุนใดๆ ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อใหประชากรตางดาวที่ไมสามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุขจากระบบประกันสุขภาพ และกองทุนสุขภาพที่มีในระบบโดยกองทุนดังกลาวมีวัตถุประสงค
เพื่อใหประชากรตางดาวที่ไมมีหลักประกันสุขภาพใดๆ สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานไดอยาง
ครอบคลุม
20. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(Special Economic Zone : SEZ) หมายถึง เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ
ตามกฎหมาย เพื่อประโยชนในการสงเสริมสนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งใหสิทธิพิเศษบางประการ
ในการดําเนินกิจการตางๆ เชน การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เปนประโยชน
แกการเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีการดําเนินการ 2 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 ประกอบไปดวยจังหวัดตาก สงขลา
มุกดาหาร สระแกว และตราด ระยะที่ 2 ประกอบไปดวยจังหวัด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม
และนราธิวาส รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เปนนโยบาย
สงเสริมการลงทุนซึ่งมีการดําเนินการ 2 ระยะเรียกวา SUPERCLUSTER (คลัสเตอรสําหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยี
ขั้นสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคตตามนโยบายสงเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร)
ไดแก SUPERCLUSTER ระยะที่ 1 ประกอบไปดวยจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา SUPERCLUSTER
ระยะที่ 2 ประกอบไปดวยจังหวัปดราจีนบุรี ปทุมธานี อยุธยา นครราชสีมเชี
า ยงใหม และภูเก็ต
21. บุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ หมายถึง บุคคลที่อยูระหวางการพิสูจนสัญชาติ เปนกลุ มเปาหมายตาม
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

ที่มา : 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนตางดาว พ.ศ. 2558
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตางดาว พ.ศ. 2558
3. รายงานการศึกษาผลกระทบตอระบบสุขภาพไทยจากการใหบริการสุขภาพแกประชากรตางดาว
ตามพื้นที่แนวชายแดนไทยที่อาจเกิดขึ้นจากการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558
4. ขอมูลคนตางดาว จากสํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
5. หนังสือแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2555 – 2559
6. หนังสือ (ราง) แผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560-2564
7. หนังสือ
คูมือแนวทางปฏิบัติ ตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ การใหสิทธิ (คืนสิทธิ)
ขั้นพื้นฐาน ดานสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิ

๓๒
ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน เปนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งพัฒนาตอยอดจาก
แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ใน 2 ฉบับที่ผานมา (พ.ศ. 2550
– 2554
และ พ.ศ. 2555 – 2559) โดยบูรณาการแผนที่สําคัญและหนวยงานเครือขายใหครอบคลุม และสอดรับกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบนั เพื่อใหประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ชายแดนไดรับบริการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง อีกทั้งเปนการสนับสนุนการยกระดับบริการสุขภาพใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ได
คํานึงถึงการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนอยางตอเนื่อง จึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
ดังนี้
วิสัยทัศน
“ประชากรในพื้นทีช่ ายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมุงหวังใหประชากรไทยและตางชาติที่เขามาทํางาน
หรืออาศัยอยูในพื้นที่ชายแดน ไดรับการดูแลสุขภาพ รวมทั้งบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
พันธกิจ

“สรางเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน ” ทั้งบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
และบริการสาธารณสุขเฉพาะดาน โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน ศักยภาพของบุคลากรดาน
การแพทยและสาธารณสุข ระบบขอมูลสุขภาพ ใหสามารถสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชากรในพื้นที่
ชายแดนไดอยางเหมาะสม
เปาประสงค
1.
ประชากรในพื้นที่ชายแดนไดรับบริการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพอยางทั่วถึง
2. พื้นที่ชายแดนมีการจัดการระบบสาธารณสุขอยางเขมแข็งและยั่งยืน
3.
สถานบริการสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานและเปนมิตร (Friendly hospital)
ตัวชี้วัดเปาประสงค
1. รอยละของการมีหลักประกันสุขภาพและเขาถึงบริการสุขภาพของประชากรในพื้นที่ชายแดน
2. รอยละของอําเภอที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบานที่มีระบบสุขภาพอําเภอ (District Health
System) ที่เขมแข็ง
3. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขผานเกณฑมาตรฐานและบริการที่เปนมิตร

๓๓
ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนใหสถานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ชายแดนทุกระดับ มีการบริการที่ไดคุณภาพมาตรฐาน มีความสะดวกและเปนมิตรตอผูเขารับบริการทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึงมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพใหมีความทันสมัยสามารถสนับสนุนการ
ใหบริการทางการแพทย และมีการสงเสริมใหประชากรในพื้นที่ชายแดนสามารถนําขอมูลความรูดานสุขภาพ
มาปรับใชในชีวิตประจําวันและเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ
วัตถุประสงค เสริม สรางการจัดการระบบสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพ และระบบสงตอ
ใหมีความเขมแข็งและเปนมิตร
ตัวชี้วัด
รอยละของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนที่ผานเกณฑ Friendly service
กลยุทธ 1 พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาล และระบบสงตอ ใหไดมาตรฐาน
มีคุณภาพ มีความพรอม และสะดวกตอการเขารับบริการ
กลยุทธ 2 พัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากร
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
กลยุทธ 3 สงเสริมและรณรงคใหประชากรในพื้นที่ชายแดนมีสุขอนามัยที่ดี เขาถึงขอมูลสุขภาพ
มีความรูดานการดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และไดรับการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค
2. ยุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ โดย
มุงหวังใหระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคฯ ที่ดําเนินการอยูตลอดแนวชายแดน ไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็ง
และประยุกตใหเขากับบริบทของสภาพพื้นที่ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติ
ระหวางประเทศ
วัตถุประสงค จังหวัดชายแดนมีระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลิตภัณฑ
สุขภาพ อยางครอบคลุม
ตัวชี้วัด
1. รอยละของจังหวัดชายแดนที่มีระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพตามแนวชายแดนที่รับการตรวจไดคุณภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธ 1 พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและ
ชองทางเขาออกประเทศ รวมถึงระบบ ตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและภัย
สุขภาพ
กลยุทธ 2 พัฒนาระบบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพตามแนวชายแดน
กลยุทธ 3 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกฎอนามัยระหวางประเทศและ วาระความ
มั่นคงดานสุขภาพโลก

๓๔
3. ยุทธศาสตรการจัดการสุขภาพประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเปนพื้นที่ที่มีประชากรตางถิ่น
เขามาประกอบอาชีพกันอยางหนาแนน ประกอบกับมีสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ
เขามาดําเนินกิจการเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองมีการเตรียมการและพัฒนาการจัดการสุขภาพใหเหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่
วัตถุประสงค จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชากรในพื้นที่
ตัวชี้วัด
รอยละของจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับ
ประชากรในพื้นที่
กลยุทธ 1 สงเสริมใหประชากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลักประกันสุขภาพอยางทั่วถึง
กลยุทธ 2 สนับสนุนใหเกิดการจัดบริการสาธารณสุขเฉพาะดาน เพื่อรองรับประชากรหลากหลาย
กลุมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กลยุทธ 3 จัดใหมกี ารดูแลสุขภาพ สงเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรครวมถึงบริการอาชีวอนามัย
แกประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งภาคีเครือขายความรวมมือภายในและระหวางประเทศดาน
สาธารณสุขชายแดน ใหภาคีเครือขายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชากรในพื้นที่ ไดมีการบูรณาการ
งานสาธารณสุขชายแดนใหมีความเชื่อมโยงและเปนรูปธรรม อีกทั้งพัฒนาภาคีเครือขายระหวางประเทศใน
ระดับสวนกลางและระดับพื้นที่ใหมีสัมพันธภาพที่ดี มีการสรางความรวมมือที่ชัดเจน และมีการประสานงาน
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค เสริมสรางภาคีเครือขายและความรวมมือในพื้นที่ชายแดน ทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาคีเครือขายดานสาธารณสุขชายแดน
กลยุทธ 1 พัฒนาเครือขายสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ชายแดน
กลยุทธ 2 พัฒนากลไกการประสานงานดานสุขภาพระหวางประเทศใหเปนรูปธรรม
กลยุทธ 3 ขับเคลื่อน ขอตกลงระหวางประเทศ และจัดกิจกรรมสรางความมีสวนรวมของ
เครือขายอยางตอเนื่อง
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดน โดยคํานึงถึงการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากร
จัดโครงสรางงานสาธารณสุขชายแดนใหมีความชัดเจน รวมถึงมีกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่คลองตัว
และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีการพัฒนาขอมูลสุขภาพพื้นที่ชายแดนในระบบสารสนเทศให
สามารถนํามาใชประกอบการวางแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการ
วัตถุประสงค รูปแบบการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนมีความเหมาะสมและ
สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไดอยางเปนรูปธรรม
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการระบบงานสาธารณสุขชายแดน
กลยุทธ 1 สนับสนุนการจัด โครงสราง บทบาท และภารกิจงานสาธารณสุขชายแดนในระดับ
สวนกลางและสวนภูมิภาคใหชัดเจน
กลยุทธ 2 เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน
กลยุทธ 3 พัฒนา กระบวนการติดตามและประเมินผล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

๓๕
ประเภทตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 60
NA
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
รอบ 3 เดือน

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 - 2564
1. การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน
จังหวัด
รอยละของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนที่ผานเกณฑ Friendly service
- สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน หมายถึง สถานบริการสาธารณสุข ที่ตั้งอยูใน
จังหวัดที่ มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ที่มีความเหมาะสมตอการพัฒนาตาม
เกณฑ Friendly service
- เกณฑการประเมิน Friendly service
ขอที่ 1 การจัดทําปายประชาสัมพันธและผังการใหบริการในสถานบริการสาธารณสุขดวย
ภาษาของประเทศเพื่อนบานและภาษาอังกฤษ
ขอที่ 2 การจัดทําสื่อและชองทางการสื่อสารเพื่อใหประชากรตางดาวเขาถึงขอมูลขาวสาร
ดวยภาษาของประเทศเพื่อนบานและภาษาอังกฤษ
ขอที่ 3 การปรับทัศนคติของผูใหบริการในการใหบริการแกประชากรตางดาว และการ
เรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชากรตางดาว
ขอที่ 4 จัดใหมีบุคลากรที่สามารถสื่อสารกับผูปวยตางดาว
ขอที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขดานการสื่อสารภาษาประเทศเพื่อนบาน
ขอที่ 6 สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนผานมาตรฐาน HA หรือ รพ.สต.ติดดาว
- ผานเกณฑการประเมิน หมายถึง มีการดําเนินการอยางนอย 4 ใน 6 ขอ
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
65
70
75
80
ผูปวยจากประเทศเพื่อนบานไดรับการดูแลอยางเปนมิตร
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต.
แบบประเมินตนเองของสถานบริการสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จํานวนสถานบริการสาธารณสุขที่ผานเกณฑ 4 ใน 6 ขอ
B = จํานวนสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน
(A/B) X 100
ปละ 2 ครั้ง (ณ วันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของป)
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
กองยุทธศาสตรและ
แผนงานรวบรวมผลการ
ดําเนินงาน
รวบรวมผลการประเมินตนเองจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แบบประเมินตนเองของสถานบริการสาธารณสุข

๓๖
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

Baseline
data

หนวยวัด

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๗
ประเภทตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม
เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 60
NA
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 - 2564
2. การเพิ่มศักยภาพการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ
กรม
2.1 รอยละของจังหวัดชายแดนที่มีระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
-จังหวัดชายแดนหมายถึง 31 จังหวัดที่มีพรมแดนติดตอกับ 4 ประเทศเพื่อนบาน
- การเพิ่มศักยภาพ หมายถึง การพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในประขากรในจังหวัดชายแดนเชน การพัฒนาบุคลากร การปรับระบบการทํางาน เปนตน
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
65
70
75
80
สงเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลิตภัณฑ
สุขภาพ ในพื้นที่ชายแดน
ประชากรทั้งไทยและตางดาวในจังหวัดชายแดน
รายงานกิจกรรมการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประขากรในพื้นที่
จังหวัดชายแดน รายงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จํานวนจังหวัดที่มีกิจกรรมการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประขา
กรทั้งไทยและตางดาว
B = จํานวนจังหวัดชายแดนทั้งหมด
(A/B) X 100
ปละ 1 ครั้ง (ณ วันที่ 30 กันยายน ของป)
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
กองยุทธศาสตรและ
แผนงานรวบรวมผล
การดําเนินงาน

รวบรวมรายงานกิจกรรมจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดน
รายงานกิจกรรมการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประขากรทั้งไทยและ
ตางดาวในจังหวัดชายแดน
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ระดับ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๘
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓๙
ประเภทตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 - 2564
2. การเพิ่มศักยภาพการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ
กรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.2 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพตามแนวชายแดนที่ไดรับการตรวจไดคุณภาพตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑสุขภาพตามแนวชายแดน หมายถึง ผลิตภัณฑ ยา อาหาร เครื่องมือแพทย
เครื่องสําอาง และวัตถุอันตรายที่ผลิต นําเขา หรือจําหนายในจังหวัดชายแดน
31 จังหวัดที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ (ลาว เมียนมาร กัมพูชา และ
มาเลเซีย)
ไดรับการตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพตามแผนเฝาระวังของจังหวัด
1. ตรวจสอบความถูกตองของฉลากผลิตภัณฑ
2. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑดวยชุดทดสอบเบื้องตน หรือสงวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการ

เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
NA
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
วัตถุประสงค
ผลิตภัณฑสุขภาพตามแนวชายแดนมีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
ประชากรกลุมเปาหมาย
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ผลิต นําเขา จําหนายใน 31 จังหวัดชายแดน
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แบบรายงานกิจกรรมและผลการดําเนินการตรวจสอบฉลากและผลิตภัณฑสุขภาพ
แหลงขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายการขอมูล 1
A = จํานวนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
รายการขอมูล 2
B = จํานวนผลิตภัณฑที่ไดรับการตรวจสอบทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
ปละ 1 ครั้ง (ณ วันที่ 30 กันยายน ของป)
เกณฑการประเมิน
ป 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
มีแผนเฝาระวังของ
ดําเนินการตามแผนได ดําเนินการตามแผนได สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักงานสาธารณสุข รอยละ 50
รอยละ 100
จังหวัด
วิธีการประเมินผล :
วิเคราะหและรวบรวมขอมูลจากแบบรายงานกิจกรรมและผลการดําเนินการตรวจสอบ
ฉลากและผลิตภัณฑสุขภาพ
เอกสารสนับสนุน :
รายงานผลการตรวจผลิตภัณฑสุขภาพตามแนวชายแดน
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ระดับ
-

๔๐
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- สํานักดานอาหารและยา
- กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

๔๑
ประเภทตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 - 2564
3. ยุทธศาสตรการจัดการสุขภาพประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัด
รอยละของจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชากร
ในพื้นที่
- จังหวัด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง คือเขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะตาม
กฎหมายเพื่อประโยชนตอการสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งใหสิทธิ
พิเศษบางประการในการดําเนินกิจการตางๆ
- การจัดการสุขภาพในพื้นที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง มีการดําเนินการ อยาง
นอยในระดับ 3 ดังนี้
ระดับที่ 1 มีการประชาสัมพันธ แนะนําประชากรตางถิ่นเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ
ระดับที่ 2 ประชากรตางถิ่นสามารถเขาถึงบริการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ และ
ควบคุมปองกันโรค
ระดับที่ 3 มีการ พัฒนาระบบจัดการขอมูล สุขภาพของประชากรในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ระดับที่ 4 มีการจัดบริการสาธารณสุขเฉพาะดาน
ระดับที่ 5 ประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีหลักประกันสุขภาพอยางนอยรอย
ละ 80

เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
NA
50
60
70
80
วัตถุประสงค
ประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไดรับการดูและสุขภาพอยางทั่วถึง
ประชากรกลุมเปาหมาย
ประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
วิธีการจัดเก็บขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมกิจกรรมและผลการดําเนินงานในรูปแบบรายงาน
แหลงขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รายการขอมูล 1
A = จํานวนจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีการดําเนินการอยางนอยในระดับ 3
รายการขอมูล 2
B = จํานวนจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล
ปละ 1 ครั้ง (ณ วันที่ 30 กันยายน ของป)
เกณฑการประเมิน
ป 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
กองยุทธศาสตรและ
แผนงานรวบรวมผล
การดําเนินงาน
วิธีการประเมินผล :
รวบรวมขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อประเมินระดับความสําเร็จ

๔๒
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

1. รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. ทะเบียนการใหบริการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ และควบคุมปองกันโรค
3. ฐานขอมูลหลักประกันสุขภาพของประชากรในพื้นที่
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ระดับ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๔๓
ประเภทตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 60
NA
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน

ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 - 2564
4. การสรางภาคีเครือขายและประสานความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุข
ชายแดน
กรม
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาคีเครือขายดานสาธารณสุขชายแดน
- จังหวัดชายแดน หมายถึง 31 จังหวัดที่มีพรมแดนติดตอกับ 4 ประเทศเพื่อนบาน
- เครือขายดานสาธารณสุขชายแดนหมายถึง กลุม คน องคกร สถาบัน หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและตางประเทศ ที่ รวม มือ กัน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน
- เกณฑการประเมิน ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาคีเครือขายดานสาธารณสุขชายแดน
ระดับที่ 1 มีผูรับผิดชอบงานสาธารณสุขชายแดนระดับจังหวัด
ระดับที่ 2 มีคณะทํางานดานสาธารณสุขชายแดนและหรือแรงงานตางดาว
ระดับที่ 3 มี เครือขายดําเนินงานรวมกับองคกรภาคเอกชน ประชาชน หรือหนวยงานนอก
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับที่ 4 มีกิจกรรมระหวางเครือขายของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
ระดับที่ 5 มีการจัดทําขอตกลงดานสาธารณสุขระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
และมีผลการดําเนินงานตามขอตกลง
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 5
เสริมสรางภาคีเครือขายและความรวมมือระหวางประเทศใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
กลุมคน องคกร สถาบัน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและตางประเทศ
1. รายงานผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขชายแดน
2. ทะเบียนเครือขาย
3. บันทึกขอตกลง
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. กองยุทธศาสตรและแผนงาน
3. กองการตางประเทศ
A = ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาคีเครือขายดานสาธารณสุขชายแดน
A
ปละ 1 ครั้ง (ณ วันที่ 30 กันยายน ของป)
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
กองยุทธศาสตรและ
แผนงานรวบรวมผล
การดําเนินงาน

๔๔
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

1. รวบรวมขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประเมินระดับความสําเร็จ
1. รายงานผลการดําเนินงานดานสาธารณสุขชายแดน
2. ทะเบียนเครือขาย
3. บันทึกขอตกลง
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ระดับ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๔๕
ประเภทตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 60
NA
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน
ป 2560 - 2564 :
รอบ 3 เดือน

วิธีการประเมินผล :

ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 - 2564
5. การบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดนที่มีประสิทธิภาพ
กรม
ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดนที่มีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดน หมายถึง การวางแผน จัดกระบวนการทํางาน
กํากับ ติดตาม ประเมินผลดานสาธารณสุขในจังหวัดชายแดน
- เกณฑการประเมิน ระดับความสําเร็จการบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดน
ระดับที่ 1 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปรายจังหวัด
ระดับที่ 2 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่
ระดับที่ 3 มีการสรุปผลการดําเนินงานรายป
ระดับที่ 4 มีระบบการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผล
ระดับที่ 5 มีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานและนวัตกรรมดานสาธารณสุขชายแดน
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการและศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดน
1. แผนการดําเนินงานประจําป
2. แผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
3. สรุปผลการดําเนินงาน
4. รายงานการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผล
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. กองยุทธศาสตรและแผนงาน
A = ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดนที่มีประสิทธิภาพ
A
ปละ 1 ครั้ง (ณ วันที่ 30 กันยายน ของป)
รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
กองยุทธศาสตรและ
แผนงานรวบรวมผล
การดําเนินงาน
รวบรวมขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดน และกองยุทธศาสตรและแผนงาน
เพื่อประเมินระดับความสําเร็จ

๔๖
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน

1. แผนการดําเนินงานประจําป
2. แผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
3. สรุปผลการดําเนินงาน
4. รายงานการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผล
Baseline
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ระดับ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๔๗
การสื่อสารและขับเคลื่อนนโยบาย
ภายใตยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตร
สาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จังหวัดชายแดนจะจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อรองรับการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผน ยุทธศาสตร ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร
และกลยุทธ รวมทั้งประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัด มีการบูรณาการงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรอยาง
เหมาะสม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรลงสูการปฏิบัติดังนี้
1. การสื่อสารแผนยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564 โดยหลังจากที่ยุทธศาสตร
ไดรับอนุมัติแลว จะดําเนินการถายทอดแผน ยุทธศาสตร ฯ เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระของแผน
ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนผานชองทางตาง ๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
2. การกําหนดบทบาทการจัดเตรียม บุคลากร ผูปฏิบัติตามแผนและการกําหนดมอบหมายความ
รับผิดชอบของผูดําเนินการตามแผน เพื่อใหเกิดความชัดเจนของผูปฎิบัติสรางความเขาใจที่ตรงกันและผลักดัน
แผนไดอยางเปนรูปธรรม
3. การจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ฯ โดยนําประเด็นวิสัยทัศน
พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร และกลยุทธ มาพิจารณาดําเนินงานใหตรงกับประเด็นปญหาที่มีอยูจริง
ตามบริบทของพื้นที่ตางๆ เพื่อใหดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ตองจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวน
ของแผนงานกิจกรรมที่ตองดําเนินการ
4. การจัดเตรียมงบประมาณ ควรมีการกําหนดงบประมาณของแตละแผนงาน/กิจกรรม และแหลง
งบประมาณ รวมถึงพิจารณาจัดหาแหลงงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหหนวยงานปฏิบัติทั้งนี้ไมควร
เปนแผนงาน/กิจกรรมที่ดําเนินงานเปนปกติ R( outine Work) ที่มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยูแลว
5. การกําหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ เพื่อกําหนด คาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน และใชเปน
เครื่องมือในการวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
6. การผลักดันใหมีการดําเนินการตามแผนงานรวมถึงการพัฒนาเครือขายการดําเนินงานทั้งในและ
ระหวางประเทศและจัดระบบชองทางการสื่อสารสําหรับผูประสานงาน เชน line หรือ e-mail รวมถึง
Application ที่จัดทําขึ้นเพื่อการสื่อสารที่สามารถเขาถึงงาย เปนตน และจัดระบบการประชาสัมพันธ/เผยแพร
เอกสารขอมูล
7 การ กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
โดยใชกลไกการติดตามและ
ประเมินผลรวมกับแผนงานปกติรวมถึงการ ประยุกตใชรายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment
Report: SAR) ประกอบดวย
8. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
9. การทบทวนและ ปรับปรุงแผนใหเหมาะสม เพื่อปรับแผนจากการนําใชแผนยุทธศาสตรในปแรก
โดยปรับยุทธศาสตรในเขากับสถานการณหรือความตองการของผูรับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ตองมีการ
ประเมินความเสี่ยงดานยุทธศาสตร ( Strategic Risk) เพื่อปองกันมิใหยุทธศาสตรคลาดเคลื่อนและไมตรงตอ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง

๔๘
ยุทธศาสตรสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
ที่ปรึกษา
1. นายแพทยโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นายแพทยสมศักดิ์ อรรฆศิลป รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. นายแพทย ศุภกิจ
ศิริลักษณ
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
4. นายแพทยพิศิษฐ ศรีประเสริฐ
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5
บรรณาธิการ
นายแพทยพงศธร พอกเพิ่มดี
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะผูจัดทํา
1. นายแพทยชนินันท สนธิไชย
รองผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. นางสาวลินดา เหลารัตนะใส
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กองยุทธศาสตรและแผนงาน
3. นางสาวปนัสยา จันเทศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กองยุทธศาสตรและแผนงาน
4. นางสาวโศรดากรณ พิมลา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน
5. นางสาวอัญชรา ตัญญะสิทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุข กองยุทธศาสตรและแผนงาน
6. ผูแทนจากหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข ไดแก กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
กองบริหารการสาธารณสุข กองการตางประเทศ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กรมการแพทย กรม
ควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมอนามัย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
7. ผูประสานงานสาธารณสุขชายแดน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ชายแดน 31 จังหวัด
8. ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ
9. ผูแทนกระทรวงกลาโหม
10. ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
11. ผูแทนกระทรวงแรงงาน

