
การประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ  

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐–๑๓.๓๐ น.  

ณ หองประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล 



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 

- คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสขุภาพพเิศษแหงชาติ  

เอกสารหมายเลข ๑ 







ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- 



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ ความเปนมางานดานการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ  

โดย 

รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

(นพ.ศุภกิจ  ศริิลักษณ) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   



ความเปนมางานดานการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

บยศ. ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๕ มิ.ย.๖๐   

มติครม. วันที่ ๖ มิ.ย.๖๐   

ความสําคัญ พ้ืนที่เฉพาะ ๔ ดาน ไดแก 

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๙๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ  

เห็นชอบใหกระทรวงสาธารณสุขประสานความรวมมือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของเพ่ือพัฒนาเขตสุขภาพพิเศษ 

๑. จัดการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 

ใหครอบคลุม ทั่วถึงในพ้ืนที่เขตสุขภาพพิเศษ 

๒. กลไกขับเคลื่อนบริหารจัดการดานสาธารณสุขในพ้ืนที่

เขตสุขภาพพิเศษ 

รับทราบสรุป บยศ. ๗/๒๕๖๐ และเห็นชอบในหลักการ 

๑. สาธารณสุขทางทะเล 

๒. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๓. สาธารณสุขชายแดน 

๔. เขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว)  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ ปรับองคประกอบคณะกรรมการการพฒันางานสาธารณสขุเขตสุขภาพพเิศษ  

โดย 

รักษาราชการแทนรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

(นพ.ศุภกิจ  ศริิลักษณ) 



รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย 
(กรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

องคประกอบคณะกรรมการฯ        นายกรัฐมนตรีหรือ 

        รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย 

     (ประธาน) 

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(รองประธาน)      

9 

กรอบการดําเนินการ  

  งานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
๑. งานสาธารณสุขทางทะเล 

๒. งานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๓. งานสาธารณสุขชายแดน 

๔. งานเขตพ้ืนที่เฉพาะ (ประชากรตางดาว)  

จํานวน ๓๘ คน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

           (กรรมการและเลขานุการ) 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย 

           (กรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

           (กรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

ขอปรับ 



อํานาจหนาที่สําคัญ 

๒.๑ กําหนดนโยบาย กรอบทิศทาง ที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานสาธารณสุขในภาวะ

ปกติและสถานการณฉุกเฉิน และการจัดระบบดูแลสุขภาพประชาชนที่เหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย

การสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ โดยมีเปาหมายตามยุทธศาสตร ๒๐ ป ดานสาธารณสุข และเสนอ

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 

๒.๒ อํานวยการและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 

ในเชิงนโยบาย งบประมาณและการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายแผนงานและแนวทางที่ไดกําหนดไว 



อํานาจหนาที่สําคัญ (ตอ) 

๒.๓ ใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานงาน และแกไขขอขัดของในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

สาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ แกหนวยงานของรัฐและเอกชน  

๒.๔ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษของหนวยงานรัฐ  

และเอกชน ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามอํานาจหนาที่ในขอ ๒.๑ 

๒.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการเบิกจายคาชดเชย  

คาทดแทน คาตอบแทนหรือคาใชจายอื่นที่จําเปนในการดําเนินงานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

 



อํานาจหนาที่สําคัญ (ตอ) 

๒.๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดตามความจําเปนและเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

๒.๗ รายงานผลการดําเนินการ ตลอดจนปญหาอุปสรรค ขอขัดของในการปฏิบัติงานใหคณะรัฐมนตรี

ทราบเปนระยะๆ  

๒.๘ ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 



 เห็นชอบการปรับองคประกอบคณะกรรมการ 

  ลําดับที่ ๓๗ จากผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

  เปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  มอบหมาย 

 เห็นชอบองคประกอบของคณะกรรมการและอํานาจหนาที่ 

ขอเสนอที่ประชุมเพือ่พจิารณา 



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา (ตอ) 

๔.๒ กรอบการดําเนินงานเขตสุขภาพพเิศษและแผนปฏิบัติการระดับชาติการ

สาธารณสขุเขตสุขภาพพิเศษ 

เอกสารหมายเลข ๔.๒   

โดย 

รักษาราชการแทนรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

(นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ) 



พื้นท่ีสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

พ้ืนที่สาธารณสุข

ชายแดน 

พ้ืนที่สาธารณสุข 

ทางทะเล 

พ้ืนที่สาธารณสุข 

เขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

พ้ืนที่สาธารณสุข 

เขตพ้ืนที่เฉพาะ 

(ประชากรตาง

ดาว) 

31 จังหวัด 77 จังหวัด 23 จังหวัด 3 จังหวัด 



ระบบบริการ บริหารจัดการ 

ความรวมมือ 

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Border Health 

Migrant Health 

Marine Health 

EEC Health 

กลยุทธการขับเคลื่อนงานสาธารณสขุเขตสุขภาพพิเศษ  



แผนปฏิบัติการระดบัชาตเิขตสุขภาพพเิศษ  

(ดานสาธารณสุขทางทะเล) 

โดย 

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนนุบรกิารสุขภาพ 

(นพ.ณัฐวุฒิ ประเสรฐิสิรพิงศ) 



การเขาถึงระบบสาธารณสุขทางทะเลอยางทั่วถึง 

ความม่ันคงพรอมรับเหตุฉุกเฉินทางทะเล 

มูลคาทองเที่ยวทางทะเล Medical tourism 

ความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดจากการเคลือ่นยาย
ประชากร 

สถานการณและสภาพปญหา 

ดา้นงาน
สาธารณสขุ 

ทางทะเล 



Maritime 

EMS 

Maritime 

Value Based 

Economy  

Health 

Promotion &  

Prevention 
Maritime 

International 

Service 

International 

Integration 

"การสาธารณสุขทางทะเลประเทศไทยมาตรฐานสากล" 
“ดูแล คุมครองสุขภาพแกทุกคนในพ้ืนที่ทางทะเลอยางมีคุณภาพ” 

“หนุนเสริมขีดความสามารถของประเทศ  สรรคสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ”   

พัฒนาการสาธารณสุข 

ทางทะเลของประเทศ 

ใหเปนเลิศ และมี

มาตรฐานสากล  

บูรณาการเครือขาย 

การดูแล ชวยเหลือ

ประชาชน นักทองเที่ยว 

ในภาวะวิกฤติฉุกเฉิน 

ดานการสาธารณสุข 

ทางทะเลอยางมี

ประสิทธิภาพ  

สรางคุณคา 

การสาธารณสุขทางทะเล 

สูมูลคาทางเศรษฐกิจ 

พัฒนา สงเสริม ควบคุม 

ปองกัน รักษา ฟนฟู

สุขภาพ คุมครองผูบริโภค 

แกประชาชนในพ้ืนที่ใน

ทะเล อยางมีคุณภาพ 

ทั่วถึง  

สาธารณสุขทางทะเล

อาเซียนและระหวาง

ประเทศ เช่ือมโยงการ

พัฒนาการสาธารณสุข

ประเทศไทย 

ประเด็นพัฒนา 

Do Now 

Maritime Emergency  

Care System 
Do Next Do Long 



พื้นที่ดําเนินการ 

Marine Health 

ภูเก็ต 

ชลบุร ี

กระบี่ 

พังงา 

สุราษฎรธาน ี

5 จังหวัด 



Maritime 

EMS 

สถานการณ ความลาชาในการชวยเหลือผูประสบเหตุ/ระบบสั่งการบูรณาการ 

1.ผูประสบเหตุทางทะเลไดรับการชวยเหลือดวยความรวดเร็ว มีมาตรฐาน 100% 

2.อันดับความนาเชื่อถือของประเทศไทย ดาน  Safety & Security ดีขึ้น  

ระยะ Do Now ปงบประมาณ 2562  - 2563 นํารอง 5 จังหวัด 

หนวยการแพทยบน 

อุทยานแหงชาติทางทะเล 

จัดต้ังหองฉุกเฉินบนอุทยานฯ 

ฝกอบรม ระบบคาตอบแทน 

เปาหมายสําคัญ 

สรางระบบ Safety Beach 

(ชายหาดปลอดภัย) 

บังคับใชกฎหมาย ฝกอบรม 

มุมอุปกรณความปลอดภัย 

สรางระบบ Safety Trip 

(ความปลอดภัยบนเรือ) 

บังคับใชกฎหมาย ฝกอบรม 

มุมอุปกรณความปลอดภัย 

ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 

ทางทะเล ระดับจังหวัด 

MOU ความรวมมือระดับจังหวัด 

 เพิ่มศักยภาพ ระบบคาตอบแทน 

ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 

ทางทะเลระดับประเทศ (3 ภาค) 

จัดต้ังศูนยรับแจงเหตุ สั่งการ  

และปฏิบัติการ อาวไทย อันดามัน 

พัฒนาอาสาสมัคร 

สาธารณสุขทางทะเล 

ฝกอบรม อาสาสมัคร กูภัย 

ทีมกูชีพทางทะเล 

6 กิจกรรม / 

ประเด็น 

ขับเคลื่อน 

กองทัพเรือ อุทยานแหงชาติ ทองเท่ียวฯ คมนาคม มหาดไทย แรงงาน โรงแรม รพ.เอกชน 

ประมงฯ อุตสาหกรรม สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สาธารณสุข 
หนวยงานบูรณาการ 



Maritime 

International 

Service 

สถานการณ มาตรฐานหนวยบริการรองรับเหตุทางทะเล / การเชื่อมเครือขาย 

ระยะ Do Now ปงบประมาณ 2562  - 2563 นํารอง 5 จังหวัด 

เปาหมายสําคัญ 

1.หนวยบริการมีขีดความสามารถรองรับเหตุทางทะเลได  100% 

2.มีระบบใหคําปรึกษา การเชื่อมโยงขอมูล สงตอผูปวยไดอยางไรรอยตอ 

3 กิจกรรม / 

ประเด็น 

ขับเคลื่อน 

Telemedicine Maritime 

Hospital 

ระบบ IT ระบบใหคําปรึกษา 

Personal Maritime Application 

สรางเครือขาย & พัฒนามาตรฐาน 

สถานบริการติดทะเล 

ยกขีดความสามารถรบัเหตุทางทะเล 

พัฒนาเครือขาย การเช่ือมโยงขอมูล 

พัฒนาบุคลากรในสถานบริการติดทะเล 

ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ 

ยกขีดความสามารถรบัเหตุทางทะเล 

เพิ่มศักยภาพ ระบบคาตอบแทน 

หนวยงานบูรณาการ 
กองทัพเรือ อุทยานแหงชาติ ทองเท่ียวฯ คมนาคม มหาดไทย แรงงาน โรงแรม รพ.เอกชน 

ประมงฯ อุตสาหกรรม สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สาธารณสุข 



สถานการณ ความยั่งยืนของระบบ การเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยวของประเทศ 

ระยะ Do Next ปงบประมาณ 2564 

เปาหมายสําคัญ 

1.มีบริการทางการแพทยรองรับการทองเที่ยว (Medical Tourism) 

2.เพ่ิมรายไดใหกับประเทศ ทั้งดานการทองเที่ยวและทางการแพทย 

1 กิจกรรม /ประเด็นขับเคลื่อน 

พัฒนา Medical Tourism 

สถานบริการสาธารณสุขทางทะเล 

Flagship Medical Tourism Project 

การลงทุนดานโครงสราง ระบบคาตอบแทน 

หนวยงานบูรณาการ ทองเที่ยวฯ แรงงาน โรงแรม รพ.เอกชน อตุสาหกรรม สาธารณสุข 

Maritime 

Value Based 

Economy  



สถานการณ ประชาชนบนพ้ืนท่ีเกาะ/อาศัยในทะเล หางไกลระบบสุขภาพ 

ระยะ Do Next ปงบประมาณ 2564 

เปาหมายสําคัญ 

1.ประชาชนบนพ้ืนท่ีเกาะ/อาศัยในทะเล มีองคความรูการจัดการสุขภาพ 

2.ระบบสาธารณสุข (สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู) เขาถึง 100% 

3 กิจกรรม / 

ประเด็น 

ขับเคลื่อน 

พัฒนาความสามารถในการจัดการสุขภาพของตนเอง 

(Maritime Health Literacy) 

องคความรูพื้นฐานทางทะเล ระบบ IT ระบบใหคําปรึกษา 

Personal Maritime Application ระบบสุขภาพที่รองรับ 

ปองกัน/ดูแล รักษาการบาดเจ็บ  

จากสัตวมีพิษทางทะเล 

บังคับใชกฎหมาย พัฒนาแนวทาง 

สรางความตระหนัก การดูแลตนเองเบ้ืองตน 

ปองกัน/แกไข ภาวะทุพโภชนาการ 

ประชาชนในทะเล 

บังคับใชกฎหมาย พัฒนาแนวทาง 

สรางความตระหนัก อาหารปลอดภัย 

หนวยงานบูรณาการ 
อุทยานแหงชาติ ทองเท่ียวฯ มหาดไทย แรงงาน โรงแรม รพ.เอกชน ประมงฯ อุตสาหกรรม 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สาธารณสุข 

Health 

Promotion &  

Prevention 



สถานการณ การชวยเหลือแนวเขตรอยตอทางทะเล มาตรฐานระดับนานาชาติ? 

ระยะ Do Long ปงบประมาณ 2565 

เปาหมายสําคัญ 

1.สามารถชวยผูประสบเหตุทางทะเลอยางไรรอยตอ 100% 

2.ยกระดับระบบสาธารณสุขทางทะเลสูระดับนานาชาติ 

2 กิจกรรม / 

ประเด็น 

ขับเคลื่อน 

จัดทําขอตกลง แนวปฏิบัติ 

ดานการแพทยฉุกเฉินทางทะเลระดับอาเซียน 

MOU การชวยเหลือ / การสงตอผูปวยทางทะเล 

ดานควบคุมโรคทางทะเล การซอมแผนแบบบูรณาการระดับนานาชาติ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูสาธารณสุขทางทะเลระหวางประเทศ 

จัดต้ังสถาบันเวชศาสตรทางทะเล ศึกษาดูงาน 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หนวยงานบูรณาการ 
อุทยานแหงชาติ ทองเท่ียวฯ มหาดไทย แรงงาน รพ.เอกชน ประมงฯ  

อุตสาหกรรม สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สาธารณสุข 

International 

Integration 



แผนปฏิบัติการระดบัชาตเิขตสุขภาพพเิศษ  

(ดานเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออก) 

โดย 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขตสุขภาพที่ ๖ 

(นพ.สุเทพ เพชรมาก) 



การยายถ่ินประชากรแฝงวัยแรงงานเพิม่สูงขึน้ 

ความตองการเขาถึงบริการสขุภาพเพิม่สูงขึน้ 

ภัยคุกคามสิ่งแวดลอมและมลภาวะมากขึ้น 

ความเสี่ยงตออุบัติเหตุและโรคจากการทํางาน 

สถานการณและสภาพปญหา 

เขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก 



ประเด็นพัฒนา 

พัฒนางานอาชวีเวชศาสตร/เวชศาสตรสิ่งแวดลอม 

พัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน ยกระดับบริการสขุภาพ 

สงเสริมปองกันโรค/จัดการภัยสุขภาพ 

การสงเสริมธุรกิจบรกิารสขุภาพ 



พื้นที่ดําเนินการ 

EEC Health 

ชลบุรี  

ระยอง  

ฉะเชิงเทรา 

3 จังหวัด 



1. ยกระดับบริการสุขภาพ 

2.สงเสริมปองกันโรค/จัดการภัยสุขภาพ  

3. อาชีวเวชศาสตร/สิ่งแวดลอม 

4. ธุรกิจบริการสุขภาพ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบริการ

สุขภาพมีมาตรฐานเพ่ิมมูลคาทาเศรษฐกิจ 

โครงการ/กิจกรรม 

Smart Excellent Center 

 

พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมเตียง/ ยกระดับ รพ.  

รพ.เฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรฯ  

Medical Hub  

Wellness Hub  

Academic Hub 

Product Hub  



ใหมีกองทุนสุขภาพใน
เขต EEC เพ่ือคุมครองผู
ไดรับผลกระทบดาน
สุขภาพ 

พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน
และการสงตอผูปวยในเขต 
EEC โดยใหภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม  
มีสวนรวมพัฒนาและรวม
ลงทุน รวมทั้ง mapping 
ระบบบริการที่จําเปนอื่น  
เชน Burn Unit ฯ 

แผนขยายเตียง ยกระดับ รพ.  
เพ่ิมกําลังคน ใน รพ.พ้ืนที่ Hot Zone 

ขอเสนอ 

พัฒนาอาชีวเวชศาสตร

และเวชศาสตรสิ่งแวดลอม

และการจัดการภัยพิบัติ  

รัฐตองสนับสนุน
งบประมาณและ
อัตรากําลังเพ่ิมเติม  
โดยแยกออกจาก
ระบบปกติ (Add on) 
ใน 3 จว.เขต EEC 
เพ่ือใหทันกับการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว 



ประชาชนไดอะไร 
โรงพยาบาลที่มี

คุณภาพ  
การเขาถึงที่ดีขึ้น 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การคมนาคมและ  
ระบบสาธารณูปโภคที่ดี 

ยกระดับรายได 
เมืองที่นาอยู 

กองทุนเพ่ือการพัฒนา 
 ดูแลผลกระทบ  

สรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

ทํางานปลอดภัย มีการพัฒนา

ดานอาชีวเวชศาสตรและเวช

ศาสตรสิ่งแวดลอมและการ

จัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  



แผนปฏิบัติการระดบัชาตเิขตสุขภาพพเิศษ  

(ดานสาธารณสุขชายแดน) 

โดย 

รักษาราชการแทนรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

(นพ.พิศิษฐ ศรีประเสรฐิ) 



การเคลื่อนยายประชากรแรงงานตางดาว 

ปญหาบุคคลไรรัฐ 

โรคระบาดตามแนวชายแดน 

พื้นท่ีทุรกันดาร 

ภาระดานคาใชจายในการรักษาพยาบาล  

สถานการณและสภาพปญหา 

ดา้นงาน
สาธารณสขุ

ชายแดน 



ประเด็นพัฒนา 

จัดต้ัง

สํานักงาน

สาธารณสขุ

ชายแดน

ระดับจังหวัด 

 

จัดระบบ

ใหบริการ

สุขภาพคน

ชายแดน  

 

พัฒนากลไก

ความรวมมือ

ระหวาง

ประเทศ 

 

3 ประเด็นสําคัญ 

35 



พื้นที่ดําเนินการ 

Border Health 

ตาก 

ระนอง 

นาน 

สระแกว 

 

4 จังหวัด 



พัฒนากลไกความรวมมือระหวางประเทศ  

(งบประมาณหมวดรายจายอื่น 4 ลบ./ป) 

 

   จัดระบบใหบริการสุขภาพคนชายแดน  

บัตรสุขภาพสําหรับคนขามแดน 

กองทุนสุขภาพชายแดน  

(360 ลบ./ป) 

การสงตอ

ผูปวย 

อาหาร

ปลอดภัย 
การดูแล

ผูปวย

ฉุกเฉิน 

การดูแล

ดาน

สุขภาพจิต 

เฝาระวัง 

ปองกัน 

ควบคุมโรค 

จัดต้ังสํานักงาน

สาธารณสุขชายแดน 

ระดับจังหวัด 

 

1 2 

3 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

ลดภาระการเงิน

ของ รพ. 

สรางความ

รวมมือระหวาง

ประเทศ 

คารักษาพยาบาลผูปวยตางดาว  

ปงบ 61 เรียกเก็บไมได 1,830 ลานบาท 



แผนปฏิบัติการระดบัชาตเิขตสุขภาพพเิศษ  

(ดานเขตพื้นที่เฉพาะ : ประชากรตางดาว) 

โดย 

รักษาราชการแทนรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

(นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ) 



ปญหาสถานะและสิทธิ 

การเขาไมถึงบริการสาธารณสุข 

แรงงานตางดาวมีหลักประกันไมครอบคลุม 

ผูติดตามไมมีหลักประกันสุขภาพ 

ปญหาการดูแลสุขภาพแรงงานตางดาว 

สถานการณและสภาพปญหา 

ดา้นเขตพืน้ที่
เฉพาะ : 

ประชากรตา่ง
ดา้ว 



ประเด็นพัฒนา 

จัดระบบสนับสนุนงานสาธารณสุขประชากรตางดาว 

พัฒนารูปแบบหลักประกันสุขภาพประชากรตางดาว 

เพิ่มการเขาถึงบริการสาธารณสุขประชากรตางดาว 



Migrant Health 

ตาก 

ระนอง 

สมุทรสาคร 

สมุทรปราการ 

กรุงเทพมหานคร 

ปทุมธานี 

ระยอง 

 

7 จังหวัด 

พื้นที่ดําเนินการ 



พัฒนารูปแบบ

หลักประกัน

สุขภาพ

ประชากร 

ตางดาว  

หลักประกัน 

สุขภาพ 

ระบบเดียว 

ลดความเลื่อมล้ํา/ไมเลือกปฏิบัติ  

เพ่ิมการเขาถึงบริการสาธารณสุข 

พัฒนา

อาสาสมัคร

สาธารณสุข 

ตางดาว 

 

จัดระบบ

บริการ 

ปฐมภูมิ 

ยกราง

กฎหมาย 

เพ่ิมความครอบคลุมการ 

มีหลักประกันในคนตางดาว 

ระบบสนับสนุนงานสาธารณสุข 

ประชากรตางดาว 
กองทุนสราง

เสริมสุขภาพ

และปองกัน

ควบคุมโรค 

จัดตั้งกอง

สาธารณสุข

ประชากร 

ตางดาว 

Migrant 

Friendly 

Service 

1 

2 3 

ปรับปรุง 

ชุดสิทธิประโยชน 
ปรับคาเบี้ย

ประกันสุขภาพ 

พัฒนา

ฐานขอมูล

สุขภาพตาง

ดาว 

โครงการ/กิจกรรม 



 เห็นชอบกรอบการดําเนินงานเขตสุขภาพพิเศษทั้ง ๔ ดาน 

 ขอใหที่ประชุมพจิารณาใหขอเสนอแนะ  

ขอเสนอที่ประชุมพจิารณา 



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา (ตอ) 

๔.๓ (ราง) คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการการสาธารณสขุเขตสุขภาพพเิศษแหงชาติ  

เอกสารหมายเลข ๔.๓   

โดย 

รักษาราชการแทนรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

(นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ) 



องคประกอบคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขทางทะเล   

จํานวน ๓๔ คน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(ประธาน) 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมาย 

      (รองประธาน)  

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมาย 

           (อนุกรรมการและเลขานุการ) 

เจากรมแพทยทหารเรือ 

           (อนุกรรมการและเลขานุการรวม) 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

           (อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

นายประกิจ สาระเทพ 

           (อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ) 



๑) บริหารและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขทาง

ทะเล 

๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ 

๓) พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขทางทะเล 

๔) กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

๕) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ 

๖) แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 

๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

อํานาจหนาที่ 



องคประกอบคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(ประธาน) 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมาย 

(รองประธาน)   

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมาย 

           (อนุกรรมการและเลขานุการ) 

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม 

           (อนุกรรมการและเลขานุการรวม) 

ผูอํานวยการกองบริหารสาธารณสุข 

           (อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

           (อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

จํานวน ๓๓ คน 



๑) กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการระดับชาติ และมาตรการเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพ

ภาคตะวันออกที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๒) ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพภาคตะวันออก เพ่ือรองรับการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๓) พัฒนาแผนระดับปฏิบัติการชาติดานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๔) กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  

๕) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ 

๖) แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 

๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

อํานาจหนาที่ 



องคประกอบคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขชายแดน 

จํานวน ๓๐ คน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข        

 (ประธาน) 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมาย  

(รองประธาน) 
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทีไ่ดรับมอบหมาย 

           (อนุกรรมการและเลขานุการ) 

ผูแทนกรมความรวมมือระหวางประเทศ 

           (อนุกรรมการและเลขานุการรวม) 

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

           (อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

           (อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ) 



๑) จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติสาธารณสุขชายแดนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม 

กับผูเก่ียวของ 

๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข 

๓) บริหารและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ 

๔) พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติสาธารณสุขชายแดน 

๕) กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

๖) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาต ิ

๗) แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 

๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

อํานาจหนาที่ 



องคประกอบคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษดานเขตพ้ืนที่เฉพาะ (ประชากรตางดาว) 

จํานวน ๒๙ คน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข        

 (ประธาน) 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมาย  

(รองประธาน) 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทีไ่ดรับมอบหมาย 

           (อนุกรรมการและเลขานุการ) 

ผูแทนกระทรวงแรงงาน 

           (อนุกรรมการและเลขานุการรวม) 

ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

           (อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

ผูอํานวยการกองบริหารสาธารณสุข 

           (อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ) 



๑) จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติดานเขตพ้ืนที่เฉพาะ (ประชากรตางดาว) 

๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข 

๓) พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ

ดานเขตพ้ืนที่เฉพาะ(ประชากรตางดาว) 

๔) กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติดานเขตพ้ืนที่เฉพาะ 

(ประชากรตางดาว) 

๕) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

๖) แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 

๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

อํานาจหนาที่ 



 องคประกอบของคณะอนุกรรมการ และอํานาจหนาที่ในแตละ

คณะ 

 เห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพ 

ทั้ง ๔ ดาน 

ขอเสนอที่ประชุมเพือ่พจิารณา 



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

๕.๑ Timeline การดําเนินงานคณะกรรมการเขตสขุภาพพิเศษ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

โดย 

รักษาราชการแทนรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

(นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ) 

เอกสารหมายเลข ๕.๑   



    

Timeline การดําเนินงานคณะกรรมการเขตสุขภาพ

พิเศษ 

• ปรับองคประกอบ คกก. 

• แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ 

• ประชุม คกก. ครั้งท่ี 2    
พิจารณาและเห็นชอบ
กรอบการดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการ 
 

• คณะอนุกรรมการ
บริหารและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 

 

 

  

• ประชุม คกก. ครั้งท่ี 3    
คณะอนุกรรมการฯ    
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

มิ.ย. พ.ค. เม.ย. ก.พ. ม.ค พ.ย. มี.ค.    ธ.ค. ก.ค. ส.ค. 

Timeline การดําเนินงานคณะกรรมการเขตสุขภาพพเิศษ ปงบประมาณ 2562 

ต.ค. 

• คณะอนุกรรมการจัดทํา
รายละเอียดแผนงานและ
กรอบแนวทางการ
ดําเนินงาน 

 

 



 เห็นชอบกรอบเวลาการดําเนินงานตามที่กระทรวงสาธารณสุข

เสนอ 

ขอเสนอที่ประชุม 
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