
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันศุกรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒  

อาคารสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันศุกรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 

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

วาระ 
ท่ี 

เรื่อง ผูนําเสนอ/ดําเนนิงาน 
ระยะเวลา
นําเสนอ
(นาที) 

เอกสาร
หมาย 
เลข 

๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ รองนายกฯ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) 
๑.๑ คําสั่ งสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี  ๓๒๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี  ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการการ
สาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ  
๑.๒ คําสั่งคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ท่ี 
๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
การสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ  

 
 

๑๐  
๑.๑ 

 
 
๑.๒ 

๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- รายงานประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ
แหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ) 

 
๕ 

 
๒ 

๓ เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา    
 ๓.๑ แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ๔ ดาน 

 

๓.๑.๑ แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขทางทะเล 
 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ)  

สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพ 
ท่ี ๑๑ (นพ.อุดม ภูวโรดม ) 

๑๐ 
 

๑๕ 

๓.๑ 
 

๓.๑.๑ 

 ๓.๑.๒ แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
 

ผู ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๖ 
(นพ.สุเทพ เพชรมาก) 

๑๕ ๓.๑.๒ 

 ๓.๑.๓ แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขชายแดน ผู ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑๐ 
(นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร) 

๑๕ ๓.๑.๓ 

 ๓.๑.๔ แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ :
ประชากรตางดาว 
 

ผู ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๒ 
(นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทยสกุล) 

๑๕ ๓.๑.๔ 

 ๓.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุข
เขตสุขภาพพิเศษ ๔ ดาน 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ) 

๑๐ ๓.๒ 

๔ เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี ๑ 
เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันศุกรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 

******************************************* 

วาระที่ ๑ : เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
๑.๑ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๒๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุงองคประกอบ
คณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ 
  โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) 
                      ประธานคณะกรรมการฯ 

(เอกสารหมายเลข  ๑.๑) 
สาระสําคัญ 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................. 
 
๑.๒ คําสั่งคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ท่ี ๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ  
 โดย รองนายกรัฐมนตร ี(พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ) 
                      ประธานคณะกรรมการฯ 

(เอกสารหมายเลข  ๑.๒) 
สาระสําคัญ 

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

วาระท่ี ๒ 
เรือ่งรับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระที่ ๒ : เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
- รายงานประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๑  
โดย นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(เอกสารหมายเลข ๒) 

ฝายเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมใหท่ีประชุมรับรอง 

 
สาระสําคัญ 
  ฝายเลขานุการการประชุม ไดจัดสงรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ใหองคประชุมตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๙.๐๒/๒๘๘๑๖ ลงวันท่ี 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผูขอแกไขและเพ่ิมเติมความเห็นและประเด็นอภิปรายจากท่ีประชุมในวาระท่ี ๔.๓ เรื่อง (ราง) 
คําสั่งคณะอนุกรรมการการพัฒนางานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ขอท่ี ๑. คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษ
ดานสาธารณสุขทางทะเล หนาท่ี ๙ ยอหนา ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ใหขอสังเกต โดยขอแกไขจาก “๑) อนุกรรมการฯ 
ลําดับท่ี ๒๓ ผูแทนสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ควรจะมีอยูในคณะกรรมการชุดนี้หรือไม” แกไขเปน “๑) อนุกรรมการฯ 
ลําดับท่ี ๒๓ ผูแทนสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ตําแหนงผูแทนถูกตองหรือไม” และขอเพ่ิมเติมใน ขอท่ี ๓. 
คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขชายแดน หนาท่ี ๑๐ ยอหนา ผูแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ใหขอสังเกต โดยเพ่ิม “๓) ลําดับท่ี ๑๔ ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน ไมมีภารกิจท่ีเก่ียวของกับงานชายแดน  
ควรเปลี่ยนเปนผูแทนกรมการปกครอง” และฝายเลขานุการฯ ไดปรับแกไขรายงานเรียบรอยแลว นอกจากนั้นไมมี
ผูใดแจงแกไข จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหตอไป  

 

มติที่ประชุม:  

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

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี ๓  
เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



วาระที่ ๓ เร่ืองเสนอที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑ แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ๔ ดาน 
 โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(เอกสารหมายเลข ๓.๑)  

ฝายเลขานุการ แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมพิจารณา 

1. คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 รับทราบสรุปสาระสําคัญการประชุม
คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร (บยศ.) ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐       
ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการใหกระทรวงสาธารณสุขประสานความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนา   
เขตสุขภาพพิเศษ 

๒. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 92 / ๒๕๖1 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการสาธารณสุข         
เขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ลงวันท่ี 23 เมษายน 2561 เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและติดตามความกาวหนา
การพัฒนาและบริหารจัดการดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษ ใหบรรลุเปาหมายการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข (MOPH ๔.๐) 

๓. คําสั่งคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติท่ี ๑ / ๒๕๖1 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตร ี         
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  เพ่ือจัดทํา ราง แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ใน ๔ ดาน อันประกอบดวย 
งานสาธารณสุขทางทะเล งานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก งานสาธารณสุขชายแดน และงานเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ 
(ประชากรตางดาว) ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และคลองตัวยื่งข้ึน 

๔. แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ  
วิสัยทัศน ประชาชนในเขตสุขภาพพิเศษมีสุขภาพดี นําไปสูประเทศ ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
พันธกิจ สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการ

สาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
เปาประสงค  

     ๑.ประชาชนในเขตสุขภาพพิเศษมีสุขภาพดี 
     ๒.ประชาชนในเขตสุขภาพพิเศษสามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพท่ีจําเปนไดอยางครอบคลุม 
     ๓.มีกลไกการจัดการอยางบูรณาการและการสนับสนุนใหสามารถใหสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด  
   ๑.อัตราปวย/ตายดวยโรคท่ีสําคัญของประชาชนในเขตสุขภาพพิเศษ 

      ๒.ความคลอบคลุมของการเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพพิเศษ 
     ๓.จํานวนกลไกและระดับของการบูรณาการของภาคสวนตางๆ ในการดําเนินการ 
  

 



๓.๑.๑ แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขทางทะเล 
 โดย นพ.อุดม ภูวโรดม สาธารณสุขนิเทศกเขตสุขภาพท่ี ๑๑ 

(เอกสารหมายเลข ๓.๑.๑)  

ฝายเลขานุการ แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมพิจารณา 

 กรอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษดาน
สาธารณสุขทางทะเล 

๑. พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๕ จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดกระบี่  จังหวัดพังงา และ
จังหวัดสุราษฎรธานี (จังหวัดติดทะเลมีท้ังหมด ๒๒ จังหวัด) 

๒. สถานการณ/สภาพปญหา 
๑) การปองกันไมใหเกิดเหตุท้ังพ้ืนท่ีชายฝงและพ้ืนท่ีในทะเล ระบบชวยเหลือผูปวยเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 

การสั่งการทางการแพทยและการบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๒) ประสิทธิภาพของสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพ้ืนท่ีเกาะมีขอจํากัด 
๓) ระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ําในพ้ืนท่ีทางทะเลยังเปนปญหาสําคัญ 
๔) ความไมสมบูรณของระบบฐานขอมูลดานการสาธารณสุขทางทะเลของประเทศ 
๕) ขาดการพัฒนาองคความรูดานเวชศาสตรทางทะเลอยางเปนรูปธรรม รวมถึงขาดการนํามาใช

อยางมีประสิทธิภาพ 
๓. ประเด็นยุทธศาสตร:  

๑) การบูรณาการเครือขายการดูแลชวยเหลือประชาชนนักทองเท่ียวในภาวะวิกฤติฉุกเฉินดาน
การสาธารณสุขทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) การพัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลของประเทศใหเปนเลิศและมีมาตรฐานสากล 
๓) การสงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันโรค  การรักษาโรค  การฟนฟูสุขภาพ  และการคุมครอง

ผูบริโภคแกประชาชนในพ้ืนท่ีเกาะ พ้ืนท่ีชายฝง และผูท่ีปฏิบัติงานในทะเล อยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง 
๔) การพัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลอาเซียนและระหวางประเทศเชื่อมโยงการพัฒนาการ

สาธารณสุขประเทศไทย 
๕) การสรางคุณคาการสาธารณสุขทางทะเลสูมูลคาทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

ขอเสนอ : เพ่ือพิจารณา 

ขอคิดเห็น: 

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

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

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

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

 



๓.๑.๒ แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๖ 

(เอกสารหมายเลข ๓.๑.๒)         

ฝายเลขานุการ แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมพิจารณา 

กรอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษดาน
สาธารณสุขเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๑. พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๓ จังหวัดไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง 

๒. สถานการณ/สภาพปญหา 

๑) คาดการณจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจากนโยบาย EEC 

๒) โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

๓) ปญหาดานอุบัติเหตุจราจร 

๔) โรคอุบัติใหม/อุบัติซํ้า 

๓. ประเด็นพัฒนา :  

๑) พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหทันสมัยและสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี 

๒) สงเสริมปองกันโรคและจัดการภัยสุขภาพ 

๓) พัฒนาศักยภาพงานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 

๔) สงเสริมการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

ขอเสนอ : เพ่ือพิจารณา 
ขอคิดเห็น: 

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

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

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

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

 
  

 



๓.๑.๓ แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขชายแดน 
โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑๐ 

 (เอกสารหมายเลข ๓.๑.๓)         

ฝายเลขานุการ แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมพิจารณา 

กรอบการดําเนินงานตามแผนปฏิ บัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ              
ดานสาธารณสุขชายแดน 

 ๑. พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๔ จังหวัดไดแก จังหวัดนาน จังหวัดตาก จังหวัดสระแกว และจังหวัดระนอง 

(ชายแดนมีท้ังหมด ๓๑ จังหวัด) 

๒. สถานการณ/สภาพปญหา 

๑) หนวยงานในพ้ืนท่ีชายแดนมีความหลากหลายยังไมสามารถบูรณาการงานดานสาธารณสุข

ชายแดนไดอยางครอบคลุม 

๒) ปญหาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพของบุคคลไรรัฐ  

๓) โรคระบาดตามแนวชายแดน กลาวคือ บริเวณชายแดนเปนชองทางเขา-ออกของแรงงานตาง

ดาว มีการอพยพเคลื่อนยายตลอดเวลา ทําใหมีปญหาดานการควบคุมปองกันและระบบติดตามการรักษาโรคติดตอ

สําคัญ เชน วัณโรค  

๔) ปญหาดานบริการสุขภาพและปญหาลักลอบนําเขา - สงออกผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัย       

๕) ภาระดานคาใชจายในการรักษาพยาบาล และภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก สถานบริการ

สาธารณสุขของไทยนั้นมีศักยภาพในการรักษาพยาบาลทําใหไดรับความนิยมจากประเทศเพ่ือนบาน ในการเขามา

รักษาพยาบาล สงผลใหสถานบริการสาธารณสุขตองแบกรับภาระคาใชจายและภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน  

๓. ประเด็นพัฒนา :  

๑) การพัฒนารูปแบบ/กลไกการทํางานสาธารณสุขชายแดน 

๒) การพัฒนาศักยภาพเละกลไกความรวมมือระหวางประเทศดานระบบปองกันควบคุมสุขภาวะ

อนามัยในพ้ืนท่ีชายแดน 

๓) การคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพชายแดน       

ขอเสนอ : เพ่ือพิจารณา 
ขอคิดเห็น: 

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

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

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

 



๓.๑.๔ แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ: ประชากรตางดาว  
โดย นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทยสกุล ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๒ 

 (เอกสารหมายเลข ๓.๑.๔)         

ฝายเลขานุการ แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมพิจารณา 

กรอบการดําเนินงานตามแผนปฏิ บัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ              
ดานสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ: ประชากรตางดาว 

๑. พ้ืนท่ีเปาหมาย : ๗ จังหวัดไดแก จังหวัดตาก จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง 

๒. สถานการณ/สภาพปญหา 

๑) ปญหาเรื่องสุขภาพของแรงงานตางดาว 

๒) ปญหาอันเนื่องมาจากสถานะสิทธิ 

๓) ปญหาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ 

๔) ผูติดตามไมมีหลักประกันสุขภาพ  

๕) ปญหาดานผลกระทบตอความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของสังคม 

๓. ประเด็นพัฒนา :  

๑) การพัฒนารูปแบบหลักประกันสุขภาพแรงงานตางดาว 

๒) เพ่ิมอัตราการเขาถึงบริการสาธารณสุข 
๓) จัดระบบสนับสนุนงานสาธารณสุขประชากรตางดาว 

ขอเสนอ : เพ่ือพิจารณา 
ขอคิดเห็น: 

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

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

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

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

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

 



มติที่ประชุม: 
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๓.๒ แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ๔ ดาน 
 โดย นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(เอกสารหมายเลข ๓.๒)         

ฝายเลขานุการ แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมพิจารณา 

การส่ือสารและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
การสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ พ.ศ. 256๒ – 2565 

 
กระทรวงสาธารณสุข รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการการสาธารณสุขเขตสุขภาพ

พิเศษแหงชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก ๑) แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขทางทะเล  ๒) 
แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ๓) แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข
ชายแดน และ ๔) แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ : ประชากรตางดาว เพ่ือบริหารจัดการการเขาถึง
บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมท่ัวถึงในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษ และเปนกลไกขับเคลื่อนบริหารจัดการ
ดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษ ซ่ึงเปนแผนระดับชาติสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข โดยหนวยปฏิบัติการระดับจังหวัดจะจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือรองรับการดําเนินงาน 
ใหเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
รวมท้ังประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัด มีการบูรณาการระหวางแผนปฏิบัติการกับงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
อยางเหมาะสม โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทําแผนปฏิบัติการนําไปสูการปฏิบัติดังนี้ 

1. ใชกลไกคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ ท่ีมีอยูเพ่ือกําหนดนโยบาย  
กรอบทิศทาง อํานวยการและสนับสนุน รวมท้ังกํากับและติดตาม 

2. ใชกลไกคณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ท่ีแตงตั้งใน 4 ดาน ไดแก ดานสาธารณสุขทาง
ทะเล  ดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ดานสาธารณสุขชายแดน  ดานสาธารณสุข
เขตพ้ืนท่ีเฉพาะ : ประชากรตางดาว เพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการเสนอตอคณะกรรมการการสาธารณสุข 
เขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ  

3. เสนอรางแผนเขาสูท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ 
4. วางแผนขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ โดยการสื่อสารแผนปฏิบัติการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ 

พ.ศ. 2562 – 2565 โดยหลังจากท่ีแผนปฏิบัติไดรับอนุมัติแลวกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการถายทอด
แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานและสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสาระของแผนใหแกหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนผานชองทางตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

5. การกําหนดบทบาทการจัดเตรียมบุคลากรผูปฏิบัติตามแผนและการกําหนดมอบหมายความรับผิดชอบ
ของผูดําเนินการตามแผน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนของผูปฎิบัติสรางความเขาใจท่ีตรงกันและผลักดันแผนไดอยาง
เปนรูปธรรม 

6. การจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการระดับชาติ โดยนํา
ประเด็นวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และตัวชี้วัด มาพิจารณาดําเนินงานใหตรงกับประเด็นปญหาท่ีมีอยูจริง 
ตามบริบทของพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือใหดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม ท้ังนี้ตองจัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของ
แผนงานกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ 

 



7. การจัดเตรียมงบประมาณ ควรมีการกําหนดงบประมาณของแตละแผนงาน/กิจกรรม และแหลง
งบประมาณ รวมถึงพิจารณาจัดหาแหลงงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใหหนวยงานปฏิบัติ ท้ังนี้ไมควรเปน
แผนงาน/กิจกรรมท่ีดําเนินงานเปนปกติ (Routine Work) ท่ีมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอยูแลว 

8. การผลักดันใหมีการดําเนินการตามแผนงานรวมถึงการพัฒนาเครือขายการดําเนินงานท้ังในและ
ระหวางประเทศและจัดระบบชองทางการสื่อสารสําหรับผูประสานงาน เชน line หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส   
รวมถึง Web Application ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือการสื่อสารท่ีสามารถเขาถึงงาย เปนตน และจัดระบบ 
การประชาสัมพันธ/เผยแพรเอกสารขอมูล  

9. การกํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร โดยใชกลไกการติดตามและประเมินผล
รวมกับแผนงานปกติรวมถึงการประยุกตใชรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)  

10. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
11. การทบทวนและปรับปรุงแผนใหเหมาะสมเพ่ือปรับแผนจากการนําใชแผนปฏิบัติการฯ ในปแรก โดย

ปรับแผนใหสามารถแกไขปญหาตามบริบทพ้ืนท่ีและเขากับสถานการณหรือความตองการของผูรับบริการ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้ตองมีการประเมินความเสี่ยงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk) เพ่ือปองกัน 
มิใหแผนปฏิบัติการฯ คลาดเคลื่อนและไมตอบโจทยตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
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