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             กระทรวงสาธารณสุข 
11 ตุลาคม 2561 



 แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ 
 
กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักในการดูแลสุขภาพจัดบริการสาธารณสุขใหกับประชาชนใหเกิดความครอบคลุมท่ัวถึงมีคุณภาพในทุกพ้ืนท่ี โดย

มุงหวังใหประชาชนมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ประกอบกับปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมท้ัง
สภาพความเปนอยูของประชาชน สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในหลายปจจัย เชน ท่ีอยูอาศัย ความเปนสังคมเมือง การเดินทางท่ีรวดเร็ว การประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย 
รวมท้ังการมีชาวตางชาติเขามาอาศัยอยูในประเทศ ซ่ึงการดูแลสุขภาพในแตละพ้ืนท่ีประกอบดวยหนวยงาน/องคกรท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หนวยงานในสังกัดองคกรภาครัฐอ่ืนๆ สถานบริการภาคเอกชน รวมถึงองคกรภาคประชาชน ตางก็มีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทยและ
ชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทย ท้ังในดานการรักษา ปองกัน สงเสริม และฟนฟูสุขภาพ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการดําเนินงานท่ีประสาน สอดคลอง เชื่อมโยงกัน 
เนื่องจากในบางพ้ืนท่ีมีบริบทเฉพาะแตกตางกับพ้ืนท่ีท่ัวไปเปนอยางมาก จนไมอาจใชแนวทางการดําเนินการแบบพ้ืนท่ีท่ัวไปได ท้ังเรื่องการบริหารงานบุคลากรและมีแต
ระบบการเงินการคลัง ซ่ึงตองอาศัยกลไกการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ และการบริหารรองรับท่ี
เหมาะสมกับบริบทเฉพาะพ้ืนท่ีสําหรับเขตสุขภาพพิเศษ เพ่ือบรรลุเปาหมายการปฏิรูประบบสาธารณสุข หรือ MOPH ๔.๐ กระทรวงสาธารณสุขจึงไดกําหนดใหมีการ
พัฒนาและบริหารจัดการดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษ อันประกอบดวย เขตพ้ืนท่ีสาธารณสุขทางทะเล เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตพ้ืนท่ีสาธารณสุข
ชายแดน และเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว) และวิเคราะหสถานการณสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีเพ่ือนําสูการจัดทําแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ 

งานสาธารณสุขทางทะเล มีความครอบคลุมพ้ืนท่ีติดทะเลท้ัง ๒ ฝง คือ ทะเลอันดามันทางฝงตะวันตก และอาวไทยทางฝงตะวันออก จํานวน ๒๒ จังหวัด 
๙๑๘ เกาะ ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวมีกิจกรรมทางทะเลท่ีสงผลประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยมีการประกอบกิจการท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคเกษตร คิด
เปนมูลคาผลประโยชนทางทะเลของประเทศจํานวนมาก จึงนับเปนอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีสําคัญของประเทศท่ีรัฐตองใหการดูแลท้ังชายฝงบนเกาะและในพ้ืนน้ําทะเลใหเปนไป
อยางดียิ่ง อันจะสงผลใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาตามเปาหมายไทยแลนด ๔.๐ อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังมีปญหาทางทะเลท่ีสงผลกระทบโดยตรงตองาน
สาธารณสุขหลายประการ เชน การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล 

การกอมลพิษทางทะเล การทําลายสภาวะแวดลอม ภัยพิบัติและอุบัติภัยทางทะเล การทองเท่ียวทางทะเล รวมท้ังการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 
ในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ยังพบการปวยหรือเสียชีวิตดวยโรคติดตอ การบาดเจ็บ สัตวมีพิษ การจมน้ํา หรือเหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ีดังกลาว อีกท้ังการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขใหเปนผูท่ีมีความชํานาญ เชี่ยวชาญในงานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขทางทะเล ก็เปนปจจัยสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหงานสาธารณสุขทางทะเลของ
ประเทศไทยเปนท่ีม่ันใจของนักเดินทางและทองเท่ียว อีกท้ังทําใหเกิดการจัดบริการสาธารณสุขใหเขาถึงประชาชนทางทะเล หรืออยูบนเกาะไดอยางมีมาตรฐานสากลไป
พรอมกัน 

งานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ประกอบดวย ๓ จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซ่ึงรัฐบาล
ตั้งเปาหมายท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาวใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชั้นนําของเอเชีย โดยมีโครงสรางพ้ืนฐานใหเชื่อมโยงอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะแกการลงทุน สนับสนุน
อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว ซ่ึงคาดการณวาพัฒนาดังกลาว จะสงผลใหมีประชากรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังผูประกอบการ แรงงาน ครอบครัว ผูติดตาม รวมถึงนักทองเท่ียว 
กอใหเกิดปญหาดานสาธารณสุข เชน อุบัติเหตุ สิ่งแวดลอม โรคจากการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งสําคัญ ไมวาจะเปนดานอา
ชีวเวชศาสตร โรคจากการทํางาน หรือโรคจากสิ่งแวดลอม 



งานสาธารณสุขชายแดน มีความครอบคลุมภารกิจดานสาธารณสุขท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ีชายแดน ๓๑ จังหวัด ท้ังดานการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพ  ดานสงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค การคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพและผลิตภัณฑสุขภาพ ประกอบกับปญหาสาธารณสุขชายแดนมี
ความซับซอนและละเอียดออนเชื่อมโยงกับปจจัยหลายดานท้ังดานความหลากหลายของเชื้อชาติ เผาพันธุ ความเชื่อวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงพ้ืนท่ี
ชายแดนเปนชองทางเขา-ออกประเทศ ซ่ึงมีการเคลื่อนยายของประชากรในแตละวันเปนจํานวนมาก ท้ังเพ่ือการทองเท่ียว การคาขาย การขายแรงงาน จึงทําใหพ้ืนท่ี
ดังกลาวมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการแพรกระจายโรคติดตอรวมท้ังเอ้ือตอการเกิดปญหาสาธารณสุขตางๆ ได สงผลกระทบตอการควบคุมและปองกันโรค การคุมครองผูบริโภค 
รวมท้ังการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขใหมีความเพียงพอตอความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีและการจัดระบบสงตอผูปวยขามประเทศก็เปนสิ่งสําคัญ อีกท้ังการ
ดําเนินงานมีความเก่ียวพันกับหลายภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประสานงานกับประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอกัน ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมรวมกันยังคงเปนสิ่งท่ี
จําเปนอยางยิ่งตอการสรางความรวมมือดานสาธารณสุขท้ังภายในและระหวางประเทศเพ่ือใหประชากรบริเวณชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

งานสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว) จากการท่ีประเทศไทยกําลังวิวัฒนเขาสูการเปนศูนยกลางการยายถ่ินในภูมิภาค ดวยตําแหนงท่ีตั้งใจ
กลาง คาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน สงผลใหการเคลื่อนยายคนระหวางพรมแดนเปนไปไดโดยงาย ประกอบกับมีความตองการแรงงานมากข้ึน
และคาแรงข้ันต่ําสูงกวาประเทศใกลเคียง จึงเกิดการอพยพแรงงานเขามาในประเทศ รวมท้ังครอบครัวและผูติดตาม นอกจากนี้ยังมีกลุมประชากรท่ีคลายคลึงกัน เชน ผูหนี
ภัยความรุนแรง บุคคลไรรัฐ เปนตน การจัดระบบดูแลสุขภาพประชากรเหลานี้จึงมีความสําคัญ ไมวาจะเปนการประกันสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรค การพัฒนาการ
บริการดานการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือรองรับอยางเพียงพอ การสรางการมีสวนรวมในกลุมคนตางดาว รวมท้ังการผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนภาคีเครือขายในการดูแล
ประชากรตางดาวเปนไปอยางประสานสอดคลองในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นเพ่ือใหการพัฒนาและบริหารจัดการดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษ ซ่ึงประกอบดวย งานสาธารณสุขทางทะเล งานเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก งานสาธารณสุขชายแดน และงานเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว) มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการท่ีชัดเจน เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี สามารถ
ตอบสนองตอปญหาไดตรงประเด็น และสงเสริมการมีสวนรวมระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนางานไดในทิศทางเดียวกัน จึงได
กําหนดแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติสําหรับพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษท้ัง 4 ดาน เพ่ือใหการบริหารจัดการใหพ้ืนท่ีดังกลาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ดานสาธารณสุขทางทะเล 

ตารางแผนปฏิบัติการระยะ 4 ป (2562 – 2565) 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รอง 
1. โครงการพัฒนามาตรฐาน
สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ทางทะเล 

 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพหองฉุกเฉินของหนวย
บริการในพ้ืนท่ีทางทะเล 

สถานบริการสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีทางทะเลทุกแหงผาน
มาตรฐานสถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีทางทะเล 

สถานบริการสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ีทางทะเลไดรบั
การรับรองมาตรฐานไม
ต่ํากวา 50% 

2 ป 
(2562 - 
2563) 

- - กรมการแพทย  
- กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรใน
สถานบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภมูิ รองรับสาธารณสุข
ทางทะเล 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเวชศาสตรทาง
ทะเลและการแพทยฉุกเฉินใหแก
บุคลากรในหนวยบริการในพ้ืนท่ีทาง
ทะเล 

บุคลากรในสถานบริการ
สาธารณสุขทางทะเลไดรับ
การอบรมดานเวชศาสตรทาง
ทะเล 

มีจํานวนบุคลากรใน
สถานบริการสาธารณสุข
ทางทะเลท่ีไดรับการ
อบรมดานเวชศาสตรทาง
ทะเลไมต่ํากวา 60% 

2 ป (2562 – 
2563) 

- กรมการแพทย  

3. โครงการ Telemedicine 
Maritime Hospital 

เพ่ือเสรมิศักยภาพดาน Telemedicine 
ใหแก สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ทางทางทะเล ท้ังภายในสถานบรกิาร
และระหวางการสงตอทางนํ้าและอากาศ 
 
 
 

สถานบริการสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีทางทะเล กลุมเปาหมาย
ไดรับการเสรมิศักยภาพ ดาน 
Telemedicine 

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีทาง
ทะเลกลุมเปาหมายท่ี
ไดรับการพัฒนาระบบ 
Telemedicine ในหนวย
บริการและระหวางการ
สงตอทางนํ้าและอากาศ 
100% 

2 ป (2562 – 
2563) 

- ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

4. โครงการพัฒนาระบบ 
Prehospital EMS และจดัตั้ง
หนวยปฐมพยาบาลท่ีได
มาตรฐานในพ้ืนท่ีอุทยาน
แหงชาติท่ีเปนแหลงทองเท่ียว
ทางทะเลท่ีสําคญั 
 

เพ่ือใหพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติท่ีเปนแหลง
ทองเท่ียวทางทะเลท่ีสําคัญของประเทศ
ไทย มี Prehospital EMS และ 
Emergency unit ท่ีไดมาตรฐาน 
 
 
 

พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติทาง
ทะเลกลุมเปาหมายมี 
Prehospital EMS และ
หนวยปฐมพยาบาลท่ีได
มาตรฐาน 

อุทยานแหงชาติทางทะเล
กลุมเปาหมายมีระบบ 
Prehospital EMS และ
และหนวยปฐมพยาบาลท่ี
ไดมาตรฐาน 100% 

2 ป (2562 – 
2563) 

- - สพฉ. 
- กรมแพทย
ทหารเรือ 

 

5. สรางระบบ Safety Beach 
(มาตรฐานความปลอดภัยบน
ชายหาด) 

เพ่ือสรางความปลอดภัยใหแกการ
ทองเท่ียวบริเวณชายหาดของประเทศ
ไทย 

ชายหาดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว
สําคัญผานเกณฑมาตรฐาน
ความปลอดภัยดานสุขภาพ 

50% ของชายหาดท่ีเปน
พ้ืนท่ีเปาหมายผานเกณฑ
มาตรฐาน  

2 ป (2562 – 
2563) 

- - กรมการแพทย 
- กรมควบคมุโรค  
- กรมแพทย
ทหารเรือ 

 



โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รอง 
๖. สรางระบบ Safety Trip 

(มาตรฐานความปลอดภัยบนเรือ

,การแพทยฉุกเฉินบนเรือ

,offshore) 

เพ่ือสรางความปลอดภัยใหแกทุก
กิจกรรมทางทะเล (เชน ทองเท่ียว, 
ประมง, ขนสงทางทะเล) บนเรือในพ้ืนท่ี
ทางทะเลของประเทศไทย 

เรือโดยสารทางทะเลทุกลํา
ผานเกณฑมาตรฐาน ความ
ปลอดภัยดานสุขภาพสาํหรับ
การโดยสารทางเรือ 

๕๐% ของเรือโดยสาร
ทางทะเลทุกลําผานเกณฑ
มาตรฐานความปลอดภัย
ดานสุขภาพสําหรับการ
โดยสารทางเรือ 

๒ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓) 

- - กรมการแพทย 
- กรมควบคมุโรค  
- กรมแพทย
ทหารเรือ 

 

๗. พัฒนาศูนยรับแจงเหตุ สั่ง
การ และปฏิบัติการทางการ
แพทยฉุกเฉินทางทะเล 
ระดับประเทศ (ศูนยอาภากรฯ 
๓ ศูนย : สัตหีบ สงขลา ภูเก็ต) 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการชวยเหลือผู
ประสบเหตุกลางทะเลในระดับประเทศ 

ศูนยอาภากรฯ ๓ ศูนย : สัต
หีบ สงขลา ภูเก็ต 

สามารถชวยเหลือผู
ประสบเหตุทางทะเลท่ี
ไดรับการรองขอจาก
ระดับจังหวัดมากกวา 
๘๐% 

๒ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓) 

- - กรมแพทย
ทหารเรือ  
- สพฉ. 

 

๘. พัฒนาศูนยรับแจงเหตุ สั่ง
การ และปฏิบัติการทางการ
แพทยฉุกเฉินทางทะเลระดับ
จังหวัด 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการชวยเหลือผู
ประสบเหตุในทะเลและชายฝงใน ๒๒ 
จังหวัดติดทะเล 

ศูนยรับแจงเหตุ สั่งการ และ
ปฏิบัติการทางการแพทย
ฉุกเฉินทางทะเล ๒๒ จังหวัด
ติดทะเลผานมาตรฐานท่ีกําหนด 

มีจังหวัดท่ีผานเกณฑฯ 
ไมต่ํากวาเขตสุขภาพละ 
๓ จังหวัด 

๒ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓) 

- - กรมแพทย
ทหารเรือ  
- สพฉ. 

 

๙. พัฒนาบุคลากร 
-อาสาสมัครสาธารณสุขทาง
ทะเลท้ังบนฝงและบนเรือ (อสท.) 
-Maritime Emergency 
Medical Responder 

เพ่ือใหพ้ืนท่ีทางทะเลมีอาสาสมัครท่ีมี
ความรูดานสาธารณสุขทางทะเลและ
ดานการแพทยฉุกเฉินทางทะเล 

อสท. ท้ังบนฝงและบนเรือ 
-Maritime Emergency 
Medical Responder ผาน
การฝกอบรมหลักสูตร
สาธารณสุขทางทะเลและดาน
การแพทยฉุกเฉินทางทะเล 

มีการศึกษาเพ่ือจดัทํา
แผนพัฒนาบุคลากร และ
หลักสตูรอบรม 
ดําเนินการได ไมนอยกวา 
๕๐% 

๒ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓) 

- - กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
- สพฉ. 

 

๑๐. โครงการเสริมสรางขีด
ความสามารถของสถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีทางทะเลใน
การพัฒนาระบบการบริการทาง
การแพทยเช่ือมโยงการ
ทองเท่ียว Medical Tourism ท่ี
มีความเปนไปได 

เพ่ือใหสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ทางทะเลจัดบริการ Medical Tourism 
ท่ีสอดคลองกับโอกาสทางเศรษฐกิจของ
พ้ืนท่ีทองเท่ียว สามารถสรางรายได 
และมีความมั่นคงดานการเงินการคลัง 

สถานบริการสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีทองเท่ียวทางทะเลทุก
แหงมีรายไดการจัดบริการ 
Medical Tourism ท่ี
สอดคลองกับโอกาสทาง
เศรษฐกิจของพ้ืนท่ี 

สถานบริการ
กลุมเปาหมายมีรายได
จากนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
ไมต่ํากวา ๕% จากปผาน
มา 

๓ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔) 

- - กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  

 



โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบ

รอง 
๑๑. โครงการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการจดัการ
สุขภาพของตนเองของชุมชน
ประชาชนในพ้ืนท่ีทางทะเล 
(Health Literacy) 

เพ่ือเสรมิสรางขีดความสามารถของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีทางทะเลใหเทาทัน
ปญหา และภัยคุกคามทางสุขภาพ และ
มีความฉลาดรูทางสุขภาพท่ีสามารถ
พ่ึงตนเองได 

๒๒ จังหวัดติดทะเล ประชาชนในพ้ืนท่ี
เปาหมายสามารถจัดการ
ปญหาสุขภาพท่ีเกิดจาก
ทะเลไดมากกวา ๕๐% 

๓ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔) 

- กรมอนามัย  

๑๒. โครงการปองกันและแกไข

ภาวะทุพโภชนาการของ

ประชาชนในทะเล (B-1 Deficiency) 

เพ่ือลดการเสยีชีวิตของแรงงานทาง
ทะเล จากการขาดวิตามิน B1และเปน
การสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของประเทศ
ไทย ในการดูแลสุขภาพแรงงานทาง
ทะเล 

ชาวประมงท่ีปฏิบัติงานบน
เรือประมงทุกลํามีการ
ดําเนินการปองกันการขาด
วิตามิน B1 

เรือประมงท่ีมีชาวประมง
ปฏิบัติงานในทะเลมี
ระบบการเฝาระวังและ
ดําเนินการปองกันการ
ขาดวิตามิน B1 ๑๐๐% 

๓ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๔) 

- กรมอนามัย  

13. โครงการปองกันและดูแล
รักษาการบาดเจ็บจากสัตวมีพิษ
ทางทะเล (Box jelly fish) 

 

เพ่ือลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของ
นักทองเท่ียวจากการสัมผัสสัตวมพิีษทาง
ทะเลท่ีสาํคัญ เชน แมงกะพรุนกลอง 

นักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีทางทะเล
ท่ีไดรับบาดเจ็บจาก
แมงกะพรุนกลอง ไมมี
ภาวะแทรกซอน และไมมีการ
เสียชีวิต 

จํานวนนักทองเท่ียว 
เท่ียวท่ีมีภาวะแทรกซอน 
หรือเสยีชีวิตจากการ
ไดรับบาดเจบ็จาก
แมงกะพรุนกลอง ลดลงป
ละไมต่ํากวา ๕% 

๓ ป (2562 – 
256๔) 

- - กรมควบคมุโรค 
- กรมแพทย
ทหารเรือ 

 

14. โครงการจดัทําขอตกลง 
แนวทางปฏิบัติดานการแพทย
ฉุกเฉินทางทะเลระดับอาเซียน 

เพ่ือสรางความปลอดภัยใหพ้ืนท่ีทาง
ทะเลบริเวณรอยตอระหวางประเทศ 
(Maritime Border Emergency 
System) 
 
 

มีแนวทางปฏิบัติในการ
ประสานการปฏิบัติการดาน
การแพทยฉุกเฉินทางทะเลกับ
ประเทศท่ีมีอาณาเขตทาง
ทะเลตดิกับประเทศไทย 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําขอตกลง แนวทาง
ปฏิบัติในการประสาน
การปฏิบัติการดาน
การแพทยฉุกเฉินทางทะเล
กับประเทศท่ีมอีาณาเขต
ทางทะเลติดกับประเทศ
ไทย 

๔ ป (2562 – 
256๕) 

- - สพฉ. 
- กรมแพทย
ทหารเรือ 

 

15. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สาธารณสุขทางทะเลระหวาง
ประเทศ 

เพ่ือศึกษาประเทศตนแบบดาน
สาธารณสุขทางทะเลมาพัฒนาตอยอด
ในประเทศไทย 

มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ
สาธารณสุขทางทะเลของ
ประเทศใหเขาสู
มาตรฐานสากล 

เกิดการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขทางทะเลใน
ประเทศไทยอยาง
ตอเน่ือง 

๔ ป (2562 – 
256๕) 

- - กรมการแพทย 
- สพฉ.  
- กรมแพทย
ทหารเรือ 

 

  



แผนปฏิบัติการะดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ดานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ป ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
แผนงานท่ี ๑ การยกระดับ การขยายเตียงและเพ่ิมศักยภาพโรงพยาบาล 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ป 
๖๐ 

ป 
๖๑ 

ป 
๖๒ 

ป 
๖๓ 

ป 
๖๔ 

  
 

๑. โครงการพัฒนาศูนย
ความเปนเลิศการ
ใหบริการระบบการแพทย
และสาธารณสุขใน ๓ 
จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก กระทรวง
สาธารณสุข 
๑.๑ การลงทุนดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ประเภทอาคารบริการ 
๑.๒ การลงทุนดาน
ครุภณัฑการแพทย 
๑.๓ การลงทุนโน
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ประเภทอาคารสนับสนุน 

๑. เพ่ือขยายและพัฒนา
ระบบบริการการแพทยและ
สาธารณสุข ในพ้ืนท่ี ๓ 
จังหวัด ใหรองรับระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก  
๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
พัฒนาใหเปนศูนยความเปน
เลิศเฉพาะดาน ไดแก ศูนย
โรคหัวใจหลอดเลือด ศูนย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนยมะเร็ง
และพิษวิทยา ศูนยอาชีวเวช
ศาสตร 
๓. เพ่ือการเตรียมการดาน
สาธารณสุขในการ
ตอบสนองการรองรับการ
ขยายตัวทางระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกใน 
๓ จังหวัดภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รอยละของจํานวน
ผูรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน (ปละ 
๕%) 
๒. รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ ไมนอยกวา
รอยละ ๙๐ 
๓. อัตราการเสียชีวิตจาก
โรคอุบัตเิหตุจราจร 
โรคหัวใจหลอด 
เลือด โรคมะเร็งลดลง  
๔. อัตราปวยและการ
บาดเจ็บจากการทํางาน ใน
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมลดลง 
๕. อัตราการสงตอผูปวย
ออกนอกเขตบริการสุขภาพ
ลดลง 

๙๐๗.๐๒ ๒๔๘.๙๘ ๗๗๗.๗๕   ๑๙๓๓.๗๕ ๑. กองบริหาร
การสาธารณสุข,  
๒. เขตสุขภาพท่ี 
6  
๓. กรมตางๆท่ี
เก่ียวของ 

ครม.เห็นชอบโดย ป 
๖๐ ใหใชงบกลางกรณี
ฉุกเฉินและจาํเปน 
และป ๒๕๖๑ ใหใชงบ
บูรณาการ 
-ปจจุบันไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ ป 
2561 แลว  
แตงบกอสรางผูกพัน
ยังไมไดการจดัสรร
งบประมาณ 60 ทํา
ใหยังไมสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจดั
จางได 



โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ป 
๖๐ 

ป 
๖๑ 

ป 
๖๒ 

ป 
๖๓ 

ป 
๖๔ 

  
 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาล
ปลวกแดงรองรับการ
พัฒนาตามโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก   

เพ่ือพัฒนาและจัดหา
ครุภณัฑ/สิ่งกอสรางเพ่ิมเตมิ
ใหโรงพยาบาลปลวกแดงใหมี
ศักยภาพสามารถรองรบัการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจตาม
โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC 
: Eastern Economic 
Corridor Development) 

1.มีศักยภาพในการใหบริการ
ผูปวยนอกเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
400 คนตอวัน /แผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉินเพ่ิมข้ึน
จากเดิม 50 คนตอวัน และ
ใหบริการผูปวยวิกฤติอายุรก
รรม 9 เตียง 
2. ประชาชนผูใชบริการมีท่ี
จอดรถ รอยละ 80 

  ๗๙.๓๘ ๒๔๘.๙๘ ๘๖.๙๓ ๔๑๕.๒๙ 1. กองบริหาร
การสาธารณสุข 
2. เขตสุขภาพท่ี 
6 
3. สสจ.ระยอง 
4. รพ.ปลวกแดง 

นําเสนอขอ ในโอกาส
การประชุม  ครม.
สัญจร 5-6 ก.พ.61 

3. พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลเฉลมิพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระยอง 
 

1. พัฒนาศักยภาพการบริการ
แผนกผูปวยในเพ่ิมข้ึน 100 
เตียง แผนกผูปวยนอกเพ่ิม
ประมาณ 300 คนตอวัน  
เปดเตียงผูปวยวิกฤติเพ่ิม 12 
เตียง และ เปดหองผาตัดได
เพ่ิมอีก 8 หอง 
2. พัฒนาการบริการแผนก
ไตเทียม, คลินิกจักษุ, คลินิก
หู คอ จมูก และคลินิก
เฉพาะดานตางๆ  
3. พัฒนาการบริการผาตัด
เฉพาะดานไดมากข้ึน เชน 
ผาตดัขอเขา, ผาตดักระดูก 
สันหลัง 
4. พัฒนาการดูแล
ผูปวยหนัก เชน ผูปวยติด
เช้ือในกระแสเลือดไดมากข้ึน 
 

สามารถใหบริการดาน
การแพทยและสาธารณสุข
แกประชาชนในพ้ืนท่ีเขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัด
ระยอง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพ
ของโรงพยาบาลขนาด 
200 เตยีง ตามมติ ครม. 
เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม  
2552 

  151.3 432.9 14.3 598.55 1. กองบริหาร
การสาธารณสุข 
2. เขตสุขภาพท่ี 
6 
3. โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ระยอง 
4. สสจ.ระยอง 

-นําเสนอขอ ในโอกาส
การประชุม  ครม.
สัญจร 5-6 ก.พ.61 
- ขอผานแผน EEC 
2562 



โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ป 
๖๐ 

ป 
๖๑ 

ป 
๖๒ 

ป 
๖๓ 

ป 
๖๔ 

  
 

4. โครงการพัฒนาศูนย
การแพทยเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง (Smart 
Excellent Center) ภาค
ตะวันออก (รพ.ชลบุรี) 

เพ่ือจัดหาครภุณัฑ ตึก
Excellent Center 10 ช้ัน 
รองรับการเปดใหบริการ
ความเช่ียวชาญระดับสูง 
ดาน โรคหัวใจ ทารกแรก
เกิดวิกฤต มะเร็ง 

1. ระยะเวลาการรอคอย
ผาตัดหัวใจ ไมเกิน 90 วัน 
2. อัตราตายทารกนอย ≤ 
3.4 : พันการเกิดมีชีพ 
3. ระยะเวลาการผาตัดมะเร็ง
ภายใน 4 สัปดาห ≥ 80% 
4. อัตราตายรวม <10% 
5. ลดการสงตอผูปวยออก
นอกเขตสุขภาพ 

  290.22   290.22 1. กองบริหาร
การสาธารณสุข 
2. เขตสุขภาพท่ี 
6 
3. รพ.ชลบุร ี
4. สสจ.ชลบุร ี

-นําเสนอขอ ในโอกาส
การประชุม  ครม.
สัญจร 5-6 ก.พ.61 
 

5. พัฒนาระบบบริการ 
โรงพยาบาลระยอง 
จังหวัดระยอง 

๑. เพ่ือใหประชาชน
ผูรับบริการมีท่ีจอดรถอยาง
เพียงพอ และลดขอ
รองเรียนเรื่องท่ีจอดรถ  
2. เพ่ือใหนักศึกษาแพทย
และเจาหนาท่ีมีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ
ข้ึนเวรปฏิบัติงาน 

1. รอยละ 95 ของ
ประชาชนผูใชบริการมีท่ี
จอดรถท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 
2. รอยละ 100 ของ
นักศึกษาแพทย ข้ึนเวรฝก
ปฏิบัติงานท่ีท่ีพักท่ีปลอดภยั
และสะดวก 

   84 336 420.00 1. กองบริหาร
การสาธารณสุข 
2. เขตสุขภาพท่ี 
6 
3. รพ.ระยอง 
4. สสจ.ระยอง 

 

6. โครงการรถทันตกรรม
เคลื่อนท่ี 
 
 

1. เพ่ือเพ่ิมชองทางให
ประชาชนไดเขาบริการทัน
ตกรรม 
2. เพ่ือใหประชาชนท่ีมี
ปญหาสุขภาพชองปากไดรับ
บริการ 
ทันตกรรม (ตรวจฟน x-ray 
ฟน,อุดฟน,ขูดหินปูน,ถอน
ฟน)  

1. รอยละ 80 ของจํานวน
ครั้งในการจัดบริการทันตก
รรมเชิงรุก (เปาหมาย 240 
ครั้งตอป) 
2. รอยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีมีปญหาสุขภาพ
ชองปากไดรับบริการทันตก
รรม (ตรวจฟน x-ray ฟน,
อุดฟน,ขูดหินปูน,ถอนฟน) 
(เปาหมาย  35,000  คน) 
 

    10 0.16 10.16 1. รพ.ระยอง 
 

 



โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ป 
๖๐ 

ป 
๖๑ 

ป 
๖๒ 

ป 
๖๓ 

ป 
๖๔ 

  
 

7. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพตามความ
เช่ียวชาญระดับสูงของ
โรงพยาบาลชลบุร ีเพ่ือ
รองรับEEC จังหวัดชลบุร ี

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
รองรับผูมารับบริการในเขต
สุขภาพท่ี 6 ทางดาน
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ภาวะ
วิกฤติในการทารกแรกเกิด 
และสาขาอ่ืนๆ 
2. เพ่ือขยายระบบบริการ
สุขภาพความเช่ียวชาญใน
แตละสาขา 
3. เพ่ือลดระยะเวลารอคอย
ในการผาตดัหัวใจและผาตัด
ทุกระบบ 

1. ลดระยะเวลารอคอยใน
การผาตัดทุกระบบ 
2. อัตราตายในกลุม
โรคหัวใจ ทารกแรกเกิด 
โรคมะเร็ง และโรคอ่ืนๆ 
3. ความพึงพอใจของผูมา
รับบริการในภาคตะวันออก 

  51.76 36.46 56.54 144.76 1. รพ.ชลบุร ี  

8.โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การแพทยแผนไทย 
โรงพยาบาลวังจันทร 
จังหวัดระยอง 

พัฒนาดานการแพทยแผน
ไทย รองรับการพัฒนา
ระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก(EEC) 

รายไดเพ่ิมข้ึน    14.27  14.27 1. รพ.วังจันทร 
2. สสจ.ระยอง 

 

รวม 907.02 248.98 1350.41 826.61 493.93 3,826.95   

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ดานสาธารณสุขชายแดน 

ตารางแผนปฏิบัติการระยะ ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบหลัก 
ผูรับผิดชอบ

รอง 
๑) จัดตั้งสาํนักงานสาธารณสุข
ชายแดนระดับจังหวัด 
 
แนวทางการดําเนินงาน 
- ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห

รูปแบบการจดัตั้งสํานักงาน
สาธารณสุขชายแดนระดับ
จังหวัด และเสนอรูปแบบการ
จัดตั้งสํานักงานสาธารณสุข
ชายแดนระดับจังหวัดท่ี
เหมาะสม 

- กําหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการและลักษณะภารกิจ 

1. เพ่ือเปนหนวยงานท่ีจัดทํา
ยุทธศาสตรดานสุขภาพในพ้ืนท่ี
ชายแดน 
2. เพ่ือเปนหนวยงานท่ีดําเนินการ
ประสานงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ชายแดน 
3. เพ่ือเปนหนวยงานท่ีกํากับ ดูแล 
ประเมินผล และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข
ในพ้ืนท่ีชายแดน 
4. เพ่ือเปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน
รวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนตาม
เกณฑการพิจารณาคดัเลือก
พ้ืนท่ี จํานวน 4 จังหวัด ไดแก 
ตาก, นาน, สระแกว, ระนอง 

จัดตั้งสํานักงาน
สาธารณสุขชายแดน
ระดับจังหวัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนตาม
เกณฑการพิจารณา
คัดเลือกพ้ืนท่ี 
ครอบคลมุ 4 จังหวัด 
ไดแก ตาก, นาน, 
สระแกว, ระนอง 
 

๔ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) 

- - กองยุทธศาสตร
และแผนงาน 
- สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
 
 

 



โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบหลัก 
ผูรับผิดชอบ

รอง 
๒) จัดระบบใหบริการสุขภาพ
คนชายแดน 
- บัตรสุขภาพสําหรับคนขาม

แดน/กองทุนสุขภาพพิเศษ
ตามชายแดน 

 
แนวทางการดําเนินงาน 
- กําหนดสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี

ชายแดนท่ีมีภารกิจในการ
ใหบริการแกผูปวยขามแดนท่ี
ไมมสีิทธิประกันสุขภาพ 

- ศึกษาและพัฒนารูปแบบบัตร
สุขภาพสาํหรับคนขามแดนท่ี
เหมาะสม ท้ังดานสิทธิ
ประโยชนและเบ้ียประกัน 

- จัดทําระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขรองรับให
สถานพยาบาลท่ีกําหนด
สามารถขายบัตรประกันแก
บุคคลท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
ชายแดนของประเทศเพ่ือน
บานได (เชน กรณีชนกลุม
นอย,ประชากรเพ่ือนบานท่ีมา
รับบริการ) 

- ติดตามและรวบรวมขอมูล
รายไดจากการขายบัตร
สุขภาพและคาใชจายจากการ
เขารับบริการเพ่ือประเมิน
ภาระทางการเงินของ
สถานพยาบาล 

1. เพ่ือลดภาระการเงินของ
สถานพยาบาลท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชายแดน 
2. เพ่ือใหผูปวยขามแดนสามารถ
เขาถึงระบบบริการสาธารณสุขได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชากรท่ีท่ีอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ีชายแดนของประเทศ
เพ่ือนบานและไมมสีิทธิ
ประกันสุขภาพ 
2. สถานพยาบาลนํารองใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน ไดแก 
ตาก ระนอง นาน สระแกว 
(คัดเลือกเฉพาะสถานพยาบาล
ท่ีตองใหบริการผูปวยขามแดน
เปนจํานวนมาก และมีความ
จําเปนตองขายบัตรสุขภาพ) 

ภาระทางการเงินของ
สถานพยาบาล 

๔ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) 

- - กองกฎหมาย - กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกัน
สุขภาพ 
- กอง
ยุทธศาสตรและ
แผนงาน 



โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบหลัก 
ผูรับผิดชอบ

รอง 
๓) พัฒนากลไกความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
 
1. กิจกรรมรวมระหวาง
เครือขายสองฝงชายแดน 
แนวทางดําเนินการ 
- พัฒนากลไกประสานงานดาน 

สุขภาพระหวางประเทศ 
- พัฒนาระบบสงตอและติดตาม 

ผูปวยขามแดน 
- พัฒนาสมรรถนะโรงพยาบาล

คูขนาน 
 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
แนวทางดําเนินการ 
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 5 ภารกิจ ไดแก 
- การดูแลผูปวยฉุกเฉิน 
- เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 
- การดูแลดานสุขภาพจิต 
- อาหารปลอดภัย 
- การสงตอผูปวย 
 

1. เพ่ือสรางเครือขายดานสุขภาพใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนวยงานสาธารณสุขสอง
ฝงชายแดน  
2. บุคลากรสาธารณสุข
ผูปฏิบัติงานสองฝงชายแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนวยงาน
สาธารณสุขสองฝง
ชายแดนมีการจดั
กิจกรรมสุขภาพรวมกัน 
2. บุคลากรสาธารณสุข
ผูปฏิบัติงานสองฝง
ชายแดนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กอง
ยุทธศาสตร
และแผนงาน 

- กรมควบคุม
โรค 

- กรมการ
แพทย 

- สํานักงาน
คณะกรรมกา
รอาหารและ
ยา 

- กรม
สุขภาพจิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ดานเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ : ประชากรตางดาว 

ตารางแผนปฏิบัติการระยะ ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบรอง 

๑) พัฒนารูปแบบหลักประกัน
สุขภาพประชากรตางดาว 
 
แนวทางการดําเนินงาน 
- ศึกษาสถานการณและ

ประเด็นปญหาชองวางการ
ประกันสุขภาพสําหรับ
ประชากรตางดาวในปจจุบัน
และเสนอมาตรการระยะสั้น
ในการปรับรูปแบบการ
ประกันสุขภาพประชากรตาง
ดาว  

- ปรับปรุงสิทธิประโยชนและ
เบ้ียประกันสุขภาพใหมีความ
เหมาะสม 

- จัดทําขอเสนอการปรับปรุง
กฎหมาย และมติ ครม. ท่ี
เก่ียวของกับการประกัน
สุขภาพประชากรตางดาว  

- ดําเนินการจัดทําราง
กฎหมายใหประชากรตาง
ดาวท่ีเขามาประกอบอาชีพ
หรือพํานักอยูในประเทศไทย
ซื้อบัตรประกันสุขภาพแบบ
บังคับ 

- ประเมินความครอบคลมุการ
มีหลักประกันสุขภาพใน
ประชากรตางดาว 

1. มีระบบหลักประกันสุขภาพท่ี
ครอบคลมุมีประสิทธิภาพ 

2. ปรับคาเบ้ียประกันสุขภาพ 
3. ปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน 
4. ยกรางกฎหมายหรือปรับปรุง

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมความครอบคลมุการมี
หลักประกันสุขภาพใน
ประชากรตางดาว ในจังหวัด
นํารอง ๗ จังหวัด ไดแก ตาก
, สมุทรสาคร, ระนอง, 
สมุทรปราการ, ระยอง, 
กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความครอบคลุมการมี
หลักประกันสุขภาพใน
ประชากรตางดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกัน
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองกฎหมาย 
- กองยุทธศาสตร
และแผนงาน 
- สํานักงาน
ประกันสังคม 
- สํานักงาน
คณะกรรมการ
กํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบรอง 

๒) เพ่ิมการเขาถึงบริการ
สาธารณสุข 
 
แนวทางการดําเนินงาน 
- พัฒนาอาสาสมคัร

สาธารณสุขประชากรตาง
ดาว (อสต.) 

- จัดระบบบริการปฐมภมูิให
ครอบคลมุในพ้ืนท่ีพํานักของ
ประชากรตางดาวในประเทศ
ไทย 

- พัฒนารูปแบบการบริการท่ี
เปนมิตรตอแรงงานตางดาว 
(Migrant Friendly 
Service) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบในการเขาถึง
บริการสาธารณสุขดวยกลไกของการ
สาธารณสุขมูลฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริการปฐมภมูิให
ครอบคลมุ 
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการท่ีเปน
มิตรตอแรงงานตางดาว (Migrant 
Friendly Service) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมความครอบคลมุการมี
หลักประกันของประชากร
ตางดาว ในพ้ืนท่ีจังหวัดนํา
รอง ๗ จังหวัด ไดแก ตาก, 
สมุทรสาคร, ระนอง, 
สมุทรปราการ, ระยอง, 
กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการเขาถึงบริการ
สาธารณสุขในประชากร
ตางดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรมสนับสนุน
บริการ
สุขภาพ 

- กองบริหาร
การ
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองยุทธศาสตร
และแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 
ผูรับผิดชอบรอง 

๓) จัดระบบสนับสนุนงาน
สาธารณสุขประชากรตางดาว 
 
แนวทางการดําเนินงาน 
- จัดตั้งกองสาธารณสุข

ประชากรตางดาว 
- พัฒนาฐานขอมูลสุขภาพ

ประชากรตางดาว 
- จัดใหมีกองทุนสรางเสรมิ

สุขภาพและปองกันควบคุม
โรค 

 
 

1. เพ่ือจัดตั้งหนวยงานสวนกลางท่ีทํา
หนาท่ีกํากับ ดูแล ประเมินผล และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
สาธารณสุขประชากรตางดาว 
2. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพ
ประชากรตางดาว 
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันควบคุมโรค
ประชากรตางดาว 
 
 

การจัดระบบสนับสนุนเพ่ือ
รองรับงานสาธารณสุข
ประชากรตางดาว 
ในจังหวัดนํารอง ๗ จังหวัด 
ไดแก ตาก, สมุทรสาคร, 
ระนอง, สมุทรปราการ, 
ระยอง, กรุงเทพมหานคร, 
ปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสําเร็จในการ
จัดระบบสนับสนุนงาน
สาธารณสุขประชากร
ตางดาว ครอบคลุม
จังหวัดนํารอง ๗ จังหวัด 
ไดแก  
ตาก, สมุทรสาคร, 
ระนอง, สมุทรปราการ, 
ระยอง,  
กรุงเทพมหานคร, 
ปทุมธานี 
 
 
 

๔ ป (๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕) 
 
 
 

- 
 
 
 

- กองบริหาร
การ
สาธารณสุข 

-  กอง
ยุทธศาสตร
และแผนงาน 

- ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

- กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกัน
สุขภาพ 

  

- กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
- กรมการจัดหา
งาน กระทรวง
แรงงาน 
- สํานักทะเบียน 
กระทรวงมหาดไทย 

 
 

 

 

 

 


