
การประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เวลา ๐๓.๓๐–๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมคณะรฐัมนตรี ชั้น ๒ อาคารส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ท าเนียบรัฐบาล 



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ค ำสั่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมกำรกำรสำธำรณสุขเขตสุขภำพพิเศษแห่งชำติ  

 

 

๑.๒ ค ำสั่งคณะกรรมกำรกำรสำธำรณสุขเขตสุขภำพพิเศษแห่งชำติ ที่ ๑/๒๕๖๑   
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกำรสำธำรณสุข     
เขตสุขภำพพิเศษแห่งชำติ  

เอกสารหมายเลข ๑.๒   

เอกสารหมายเลข ๑.๑   



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รายงานประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

เอกสารหมายเลข ๒   



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ๔ ด้าน 

โดย 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(นพ.ศุภกิจ  ศริิลักษณ์) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   



ความเป็นมางานด้านการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

บยศ. ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๕ มิ.ย.๖๐   

มติครม. วันที่ ๖ มิ.ย.๖๐   

ความส าคัญ พื้นที่เฉพาะ ๔ ด้าน ได้แก ่

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๒/๒๕๖๑          
ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ  

เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขประสานความร่วมมือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพพิเศษ 

๑. จัดการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
ให้ครอบคลุม ทั่วถึงในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษ 
๒. กลไกขับเคลื่อนบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษ 

รับทราบสรุป บยศ. ๗/๒๕๖๐ และเห็นชอบในหลักการ 

๑. สาธารณสุขทางทะเล 
๒. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๓. สาธารณสุขชายแดน 
๔. เขตพ้ืนที่เฉพาะ (ประชากรต่างด้าว)  



- งานสาธารณสุขทางทะเล 
- งานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- งานสาธารณสุขชายแดน 
- งานเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรต่างด้าว)  

   ๒. กรอบการด าเนินงานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ๔ ด้าน 

ประเด็นจากการประชุม  
วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๑ 

จากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่
ได้รับมอบหมายเป็นรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย 

๑. ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๔. เห็นชอบระยะเวลาการด าเนินงาน 

-ให้จัดการประชุม คกก.ครั้งที่ ๒ ภายใน ธ.ค.๖๑ 
-ให้เสนอแผนปฏิบัติการเข้า ครม. ภายใน ม.ค.๖๒ 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ได้รับมอบหมาย 

(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

องค์ประกอบคณะกรรมการฯ   
  นายกรัฐมนตรีหรือ 

  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมาย(ประธาน) 

จ านวน ๓๘ คน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(กรรมการและเลขานุการ) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

ขอปรับ 

   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 

(รองประธาน)      

   ๓. เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๔ ด้าน 



ความก้าวหน้างานด้านการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
ประเด็นจากการประชุม วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๑ 

 ประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๒/๒๕๖๑ (๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑)  
 

โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)  
เป็นประธาน 

จากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย
เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย 

๑. ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑  

๒. ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๔ ด้าน ค าสั่ง คกก.เขตสุขภาพพิเศษฯ ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๑  

  นพ.ศุภกิจ (รองประธาน) 

กสธฉ. / 
 นพ.ประกิจ /พญ.โมไนยา 

(กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) 

เจ้ากรมการแพทย์ ทร. / 
ผตร.สธ 11 

(กรรมการและเลขานุการ)      

 นพ.ไพศาล (รองประธาน) 

กบรส. 
(กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ) 

อต. / 
 ผตร.สธ 6 

(กรรมการและเลขานุการ)      

 นพ.พิศิษฐ ์(รองประธาน) 

กยผ. / กศป. 
(กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ) 

TICA / 
 ผตร.สธ 10 

(กรรมการและเลขานุการ)      

  นพ.ศุภกิจ (รองประธาน) 

กศป. / กบรส. 
(กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ) 

สน.บริหารแรงงาน ตด. / 
ผตร.สธ 2 

(กรรมการและเลขานุการ)      

Maritime 
Health 

EEC BH MG 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

Maritime Health 

ภูเก็ต 
ชลบุร ี
กระบี ่
พังงา 
สุราษฎร์ธาน ี

๕ จังหวัด 
EEC Health 

ชลบุรี  
ระยอง  
ฉะเชิงเทรา 

๓ จังหวัด 

Border Health 
ตาก 
ระนอง 
น่าน 
สระแก้ว 
 

๔ จังหวัด 
Migrant Health 
ตาก 
ระนอง 
สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร 
ปทุมธาน ี
ระยอง 
 

๗ จังหวัด 



ประชาชนในเขตสุขภาพพิเศษมีสุขภาพดี น าไปสู่ 
ประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการ บริหารจัดการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

ประชาชนในเขตสุขภาพ
พิเศษมีสุขภาพดี 

ประชาชนในเขตสุขภาพ
พิเศษสามารถเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพที่จ าเป็นได้

อย่างครอบคลุม 

มีกลไกการจัดการอย่าง
บูรณาการและการสนบัสนุน

ให้สามารถด าเนินการได้
อย่างยั่งยนื 

อัตราป่วย/ตายด้วยโรคที่
ส าคัญของประชาชนใน

เขตสุขภาพพิเศษ 

ความคลอบคลุมของการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของ

ประชาชนในเขตสุขภาพพเิศษ 

จ านวนกลไกและระดับของ
การบูรณาการของภาคส่วน

ต่างๆ ในการด าเนินการ 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสขุภาพพเิศษ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 



กรอบทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ  

Border 
Health 

Migrant 
Health 

Maritime 
Health EEC Health 

มูลค่าทำงเศรษฐกิจ 

ดูแลวิกฤตฉิุกเฉิน 

เป็นเลิศและมีมำตรฐำนสำกล 

เชื่อมโยงอำเซียนและระหว่ำงประเทศ 

คุ้มครองทำงทะเล 

พัฒนาระบบบริกำรสุขภำพ 

ส่งเสริมป้องกันโรค 

อาชีวเวชศาสตร์/ 
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

Medical Hub 

พัฒนารูปแบบ/กลไกการการท างาน 
สาธารณสุข 

พัฒนาศักยภาพเละกลไกควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงประเทศ 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

พัฒนารูปแบบหลักประกัน 

เพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการ 

จัดระบบสนับสนุนงาน 
สาธารณสุข 



แผนปฏิบัติการระดับชาติเขตสุขภาพพิเศษ  
(ด้านสาธารณสุขทางทะเล) 

นพ.อุดม ภู่วโรดม  
สาธารณสุขนิเทศกเ์ขตสุขภาพที่ ๑๑ 



แผนปฏิบัติการระดับชาติเขตสุขภาพพิเศษ  
(ด้านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 

นพ.สุเทพ เพชรมาก  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ 



แผนปฏิบัติการระดับชาติเขตสุขภาพพเิศษ  
(ด้านสาธารณสุขชายแดน) 

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ 



แผนปฏิบัติการระดับชาติเขตสุขภาพพิเศษ  
(ด้านเขตพื้นที่เฉพาะ : ประชากรต่างด้าว) 

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ 



 เห็นชอบแผนปฏิบัตกิารระดับชาติเขตสุขภาพพิเศษทั้ง ๔ ด้าน 

ข้อเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๒ แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ๔ ด้าน 

โดย 
รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

(นพ.ศุภกิจ  ศริิลักษณ์) 



คณะกรรมกำรกำรสำธำรณสุขเขตสุขภำพพิเศษแห่งชำติ 
 (กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง) 

คณะอนุกรรมกำรกำรสำธำรณสุขเขตสุขภำพพิเศษแห่งชำติ 4 ด้ำน 

(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรกำรสำธำรณสุขเขตสุขภำพพิเศษแหง่ชำติ พ.ศ. 2562 - 2565 

เสนอคณะรัฐมนตรี 
เห็นชอบ 

แผนปฏิบัติกำรกำรสำธำรณสุขเขตสุขภำพพิเศษแห่งชำติ พ.ศ. 2562 - 2565 

หน่วยปฏิบัติกำร 
ระดับจังหวัด 

สื่อสำร/ 
ก ำกับติดตำม 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ระดับจังหวัด 

ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 

ก ำกับ ติดตำม 
และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

คณะอนุฯ  
รำยงำนต่อ คกก. 

รำยงำนต่อคณะอนุฯ 



 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ       
การสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

ข้อเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น 



ขอบคุณครับ 

Source of graphic : www.freepik.com 


