
แผนปฏิบัติการระดับชาติเขตสุขภาพพิเศษ  
(ด้านสาธารณสุขชายแดน) 

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ 



การเคลื่อนย้ายประชากร 
เข้า ๒๒ ล้าน/คน  
ออก ๒๑ ล้าน/คน  

โรคและภัยสุขภาพ 
-โรคอุบัติใหม่ 
-โรคอุบัติซ ้า 
-โรคท่ีมีความรุนแรง 

ค่าใช้จ่ายในการ                      
รักษาพยาบาล 

เรียกเกบ็ไม่ได้ 

ตกค้าง 
ทั งสิ น ๑ ล้าน/คน  

เฉลี่ย ๒,๖๘๐.๐๔ ล้านบาท/ปี 

ปัญหาการลักลอบน้าเข้า – ส่งออก 
ผลิตภัณฑส์ุขภาพที่ไม่ไดม้าตรฐาน 
(มูลค่าการค้าชายแดน 1 ล้านล้านบาท) 

สภาพปญัหา 

๑ ศูนย์อพยพ   แรงงานต่างด้าว  คนข้ามแดน  ชนเผ่า 



จ้านวนค่าใช้จ่ายของคนต่างด้าวท่ีเข้ารับการรักษา 
ท่ีเรียกเก็บไม่ได้ (บาท) 
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ชายแดน 

One stop Service การขายบัตรประกัน มาตรการทางกฎหมาย 

 จ านวนผู้ประกันตน 
5,378,094 คน 

 พรก.บริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๑ 

การอ านวยความสะดวก
ในการลงทะเบียน 

กราฟแสดงจ้านวนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

๒ 

จ้านวนผู้ป่วยต่างด้าวท่ีเข้ารับบริการ (ครั ง) 
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กราฟแสดงจ้านวนผู้ป่วยต่างด้าวที่เข้ารับบริการ  



  

  
  

  

  

31 
จังหวัด 

พื นทีส่าธารณสุขเขตสุขภาพพเิศษ 

กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานสาธารณสุข 
  เขตสุขภาพพิเศษ  

ระบบบริการ 

บริหารจัดการ 

ความร่วมมือ 

บุคลากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓ 



ประเด็นการพัฒนา 

      ๓ ประเด็นส าคัญ 

การพัฒนา
รูปแบบ/กลไก
การท้างาน
สาธารณสุข
ชายแดน 

 

การพัฒนา
ศักยภาพและกลไก
ความร่วมมือระบบ
ป้องกัน/ควบคุม 
สุขภาวะอนามัย 
ในพื นท่ีชายแดน 

การคุ้มครอง
ผู้บริโภค     

ด้านบริการ
สุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
ชายแดน  

๔ 

ด้านงาน
สาธารณสุข
ชายแดน 

พื้นที่น าร่อง 

Border Health 
ตาก 
ระนอง 
น่าน 
สระแก้ว 
 

4 จังหวัด 



ตัวชี วัดเปา้ประสงค์ 

 ความเชื่อมั่นของบุคลากรและประชาชนต่อรูปแบบ/กลไก 
การท างาน 

ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีอัตราป่วยลดลง          
ร้อยละ ๑๐ จากโรคติดต่อส าคัญ 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อระบบการ
ควบคุมก ากับด้านบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ชายแดน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

บริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกสุ่มตรวจในพื้นที่
ชายแดนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๗๕ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 



       การพัฒนารูปแบบ/กลไกการท้างานสาธารณสุขชายแดน 
 

๕ 

1 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดนให้มี  
กลุ่มงานชายแดนทีช่ัดเจน 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวชายแดน 

จัดตั้งกองทุนสุขภาพ  

พชอ. มีวาระงานด้านสาธารณสุขชายแดน 

โครงการ/กิจกรรม 

(๒ โครงการ/๓ กิจกรรม/๒ ตัวชี วัด) 

เป้าหมาย หน่วยงานร่วมบูรณาการ  
กระทรวงมหาดไทย แรงงาน 

ตัวชี วัดส้าคัญ 
๑.ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก, 
น่าน, สระแก้ว และระนอง 
๒. สถานการณ์ทางการเงินของ
สถานพยาบาลดีขึ้น 



      การพัฒนาศักยภาพและกลไกความร่วมมือระบบป้องกัน/ 
ควบคุม สุขภาวะอนามัยในพื นที่ชายแดน 

โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 

๖ 

2 

๒.๑ พัฒนากลไกความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ๒.๓ จัดระบบให้บริการสุขภาพ 

-การขายบัตรประกันสุขภาพ  

   -ระบบส่งต่อช่วยเหลือภัยพิบัติ
ตามแนวชายแดน EOC 

เพื่อสร้างเครือข่าย   

ด้านสุขภาพในพื้นที่

จังหวัดชายแดน 

(๕ โครงการ/๖ กิจกรรม/๕ ตัวชี วัด) 

เป้าหมาย 

หน่วยงานร่วมบูรณาการ กระทรวงการต่างประเทศ กลาโหม มหาดไทย แรงงาน สนง.ต ารวจแห่งชาติ และ สปสช. 

เป้าหมาย 

เพื่อใหค้วามรู/้ทักษะกับผู้ปฎิบัติ
งานป้องกันควบคุมโรคภัย       
สุขภาวะในพื้นที่ชายแดน 

เป้าหมาย 

ตัวชี วัดส้าคัญ 
๑.การหารือร่วมกัน 
๒.มี MOU 
๓.มีการก าหนดผู้ประสานงาน 
๔.จัดท า Action Plan 
๕.ด าเนินงานตาม Action Plan 



  ก   การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชายแดน  

โครงการ/กิจกรรม 

๗ 

3 

  -เพื่อให้มีระบบการควบคุม ก ากับดูแล และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 - เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
 -ผลิตภัณฑ์สุขภาพไดม้าตรฐาน 
 -ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  

(๓ โครงการ/๓ ตัวชี วัด) 

เป้าหมาย 

หน่วยงานร่วมบูรณาการ กระทรวงการต่างประเทศ กลาโหม มหาดไทย และสภาหอการค้า 

ตัวชี วัดส้าคัญ 
๑.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ฯทีไ่ด้รับการตรวจสอบ 
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๒.พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

๓.หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ 



   ประชาชนได้อะไร 

 คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนดีขึ้น 

อาหารและผลติภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย 

 สถานบริการสุขภาพในพื้นท่ีได้รับการพัฒนา 

 ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของรัฐ 

๘ 



ขอบคุณครับ 

๑๐ Source of graphic : www.freepik.com 


