
การประชุมคณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

ดานสาธารณสุขชายแดน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันจันทรที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐–๑๖.๓๐ น.  

ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย 

๑ 



ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 

- คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสขุภาพพเิศษแหงชาติ  

๒ 



รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย 

(กรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

องคประกอบคณะกรรมการฯ        นายกรัฐมนตรีหรือ 

        รองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย 

     (ประธาน) 

   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(รองประธาน)      

กรอบการดําเนินการ  

  งานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
๑. งานสาธารณสุขทางทะเล 

๒. งานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๓. งานสาธารณสุขชายแดน 

๔. งานเขตพ้ืนที่เฉพาะ (ประชากรตางดาว)  

จํานวน ๓๘ คน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

           (กรรมการและเลขานุการ) 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย 

           (กรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

           (กรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

อยูระหวางเสนอคําส่ัง 

ปรับองคประกอบ 

๓ 



อํานาจหนาที่สําคัญ 

๒.๑ กําหนดนโยบาย กรอบทิศทาง ที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานสาธารณสุขในภาวะ

ปกติและสถานการณฉุกเฉิน และการจัดระบบดูแลสุขภาพประชาชนที่เหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย

การสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ โดยมีเปาหมายตามยุทธศาสตร ๒๐ ป ดานสาธารณสุข และเสนอ

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 

๒.๒ อํานวยการและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 

ในเชิงนโยบาย งบประมาณและการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายแผนงานและแนวทางที่ไดกําหนดไว 

๔ 



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 

 

๕ 



อํานาจหนาที่สําคัญ (ตอ) 

๒.๖ แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดตามความจําเปนและเหมาะสม เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

๒.๗ รายงานผลการดําเนินการ ตลอดจนปญหาอุปสรรค ขอขัดของในการปฏิบัติงานใหคณะรัฐมนตรี

ทราบเปนระยะๆ  

๒.๘ ปฏิบัติการอื่นใดที่เก่ียวกับสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

๖ 



๗ 



๘ 



- คําสั่งคณะกรรมการการสาธารณสขุเขตสขุภาพพเิศษแหงชาติ  

ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

เรื่องแตงต้ังคณะอนุกรรมการการสาธารณสขุเขตสุขภาพพเิศษ 

๙ 



องคประกอบคณะอนุกรรมการฯ 

ดานสาธารณสุขชายแดน   

ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

           (กรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

(กรรมการและผูชวยเลขานุการ) 

     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

     (ประธาน) 

   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(รองประธาน)      

จํานวน ๒๒ คน 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย 

           (กรรมการและเลขานุการ) 

ผูแทนกรมความรวมมือระหวางประเทศ 

           (กรรมการและเลขานุการรวม) 

คําสั่งคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ

แหงชาติ ท่ี   ๑/ ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการการสาธารณสุข 

เขตสุขภาพพิเศษ  ลว ๗ พ.ย. ๖๑ 

 ๑๐ 



อํานาจหนาที่สําคัญ 

๑) จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติดานสาธารณสุขชายแดนโดยใชกระบวนการการมีสวนรวมกับ

ผูเก่ียวของ 

๒) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข 

๓) บริหารและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติดานสาธารณสุขชายแดน 

๔) พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติดานสาธารณสุขชายแดน 

๑๑ 



อํานาจหนาที่สําคัญ (ตอ) 

๕) กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติดานสาธารณสุขชายแดน 

๖) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาต ิ

๗) แตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 

๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๑๒ 



๑๓ 



๑๔ 



๑๕ 



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- 

๑๖ 



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ Timeline การดําเนินงานคณะกรรมการเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ 

      ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

โดย 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุเขตสุขภาพที ่๑๐ 

(นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร) 

๑๗ 



ความเปนมาการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
ดานสาธารณสุขชายแดน 

บยศ. ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๕ มิ.ย.๖๐   

มติ ครม. วันที่ ๖ มิ.ย.๖๐   

ความสําคัญ พ้ืนที่เฉพาะ ๔ ดาน ไดแก 

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแหงชาติ  

เห็นชอบใหกระทรวงสาธารณสุขประสานความรวมมือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของเพ่ือพัฒนาเขตสุขภาพพิเศษ 

๑. จัดการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 

ใหครอบคลุม ท่ัวถึงในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษ 

๒. กลไกขับเคลื่อนบริหารจัดการดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ

พิเศษ 

รับทราบสรุป บยศ. ๗/๒๕๖๐ และเห็นชอบในหลักการ 

๑. สาธารณสุขทางทะเล 

๒. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๔. เขตพ้ืนท่ีเฉพาะ (ประชากรตางดาว)  

๑๘ 



ประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ

แหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๑. เห็นชอบปรับองคประกอบ คกก. 

๒. กรอบการดําเนินงานสาธารณสุขเขตสุขภาพ

พิเศษ ๔ ดาน 

๓. เห็นชอบให

๔. เห็นชอบกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน 

ความเปนมาการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 
ดานสาธารณสุขชายแดน (ตอ) 

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)  

เปนประธาน 

คําสั่งคณะอนกุรรมการการสาธารณสุขเขตสขุภาพพเิศษแหงชาติ  

ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

เรื่องแตงต้ังคณะอนุกรรมการการสาธารณสขุเขตสุขภาพพเิศษ 

๑๙ 



    

Timeline การดําเนินงานคณะกรรมการเขตสุขภาพ

พิเศษ 

• ประชุม คกก. ครั้งท่ี ๑ 
พิจารณา 

• ปรับองคประกอบ คกก. 

• แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ 

• ประชุม คกก. ครั้งท่ี ๒ 
พิจารณาและเห็นชอบกรอบ
การดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการ 

 

• คณะอนุกรรมการ
บริหารและขับเคล่ือน
การดําเนินงาน 

 

 

  

• ประชุม คกก. ครั้งท่ี ๓  
คณะอนุกรรมการฯ  
รายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

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

Timeline การดําเนินงานคณะกรรมการเขตสุขภาพพิเศษ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ต.ค. 

• คณะอนุกรรมการจัดทํา
รายละเอียดแผนปฏิบัติและ
กรอบแนวทางการดําเนินงาน 

 

 

• เสนออนุมัติ
แผนปฏิบัติการตอ 
ครม. 

 

 

• เสนอคําส่ัง คกก. ท่ีปรับ
องคประกอบคณะกรรมการฯ 

• เสนอจัดทําคําส่ังแตงตั้ง
อนุกรรมการฯ 

• จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ๒๐ 



ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๒ ความเปนมางานการสาธารณสขุเขตสขุภาพพิเศษดานสาธารณสุขชายแดน  

โดย 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุเขตสุขภาพที ่๑๐ 

 (นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร) 

๒๑ 



พ้ืนที่สาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ 

พ้ืนท่ีสาธารณสุข 

เขตพ้ืนท่ีเฉพาะ 

(ประชากรตางดาว) 

77 จังหวัด 

พ้ืนท่ีสาธารณสุข

ชายแดน พ้ืนท่ีสาธารณสุข 

ทางทะเล 
พ้ืนท่ีสาธารณสุข 

เขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

31 จังหวัด 
23 จังหวัด 

3 จังหวัด 

กลยุทธการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข 

  เขตสุขภาพพิเศษ  

ระบบบริการ 

บริหารจัดการ 

ความรวมมือ 

บุคลากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๓ 



สภาพปญหา 

ความมั่นคง ดานสุขภาพ

ของประเทศ 

การเคลื่อนยายประชากร 
เขา ๗,๒๖๓,๘๗๖ คน  
ออก ๖,๘๙๘,๒๗๓ คน  

ตกคาง 
ท้ังสิ้น ๓๖๕,๖๗๒ คน  

โรคและภัยสุขภาพ 
-โรคอุบัติใหม 

-โรคอุบัติซํ้า 

-โรคท่ีมีความรุนแรง 

โรค  อุจจาระรวง  
มาลาเรีย  

พิษสุนัขบา  

คาใชจายในการ                      

รักษาพยาบาล 

เฉลี่ย ๒,๖๘๐.๐๔ ลานบาท/ป 

เรียกเกบ็ไมได 

๑ 

๒ ๓ 

๒๒ 



พื้นท่ีสาธารณสุขเขตสุขภาพพเิศษดานสาธารณสุขชายแดน 

31 จังหวัด 

ความมั่นคงดานสุขภาพ 

โรคและภัยสุขภาวะชายแดน 

การคุมครองผูบริโภค 

๒๔ 



จํานวนผูปวยตางดาวที่เขารับบริการ (ครั้ง) 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2557 2558 2559 2560 2561 

ปท 

ชายแดน 

กราฟแสดงจํานวนผูปวยตางดาวที่เขารับบริการ  

๒๕ 



จํานวนคาใชจายของคนตางดาวท่ีเขารับ 

การรักษา (บาท) 

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

2557 2558 2559 2560 2561 

ปท 

ชายแดน 

จํานวนคาใชจายของคนตางดาวท่ีเขารับการรักษา 

ท่ีเรียกเก็บไมได (บาท) 

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

2557 2558 2559 2560 2561 

ปท 

ชายแดน 

One stop Service การขายบัตรประกัน มาตรการทางกฎหมาย 

 จํานวนผูประกันตน 

5,378,094 คน 

 พรก.บริหารจัดการแรงงาน

ตางดาว พ.ศ.๒๕๖๑ 
การอํานวยความสะดวก

ในการลงทะเบียน 

กราฟแสดงจํานวนคาใชจายในการรักษาพยาบาล 

๒๖ 



โดย 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุเขตสขุภาพที ่๑๐ 

(นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ แผนปฏิบัติการสาธารณสขุเขตสุขภาพพเิศษดานสาธารณสุขชายแดน 

๒๗ 



ประเด็นการพัฒนา 

ดา้นงาน
สาธารณสขุ
ชายแดน 

๓ ประเด็นสําคัญ 

การพัฒนารูปแบบ/

กลไกการทํางาน

สาธารณสุขชายแดน 

 

การพัฒนาศักยภาพ

ระบบปองกัน/ควบคุม

สุขภาวะอนามัยใน

พ้ืนท่ีชายแดน 

การคุมครองผูบริโภค

ดานบริการสุขภาพ

และผลิตภัณฑ

สุขภาพชายแดน  

๒๘ 



พื้นที่ดําเนินการ 

Border Health 

ตาก 

ระนอง 

นาน 

สระแกว 

 

4 จังหวัด 

๒๙ 



โครงการตรวจสอบและเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตามกฎหมาย 

    ๑) ปรับโครงสรางสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชายแดนใหมี

กลุมงานชายแดนที่ชัดเจน 

  ๒)จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามแนวชายแดน 

1 

3 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 

กลไกการ

ดําเนินงานดาน

สาธารณสุข

ชายแดน 

ระบบปองกัน/

ควบคุม       

สุขภาวะอนามัย 

   ๑) พัฒนากลไกความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากร   

 ๓) จัดระบบใหบริการสุขภาพ

สงเสริมการเขาถึงระบบบริการ

สาธารณสุข 

  

2 

คุมครอง

ผูบริโภค 

๑) โครงการตรวจสอบและเฝาระวังผลิตภัณฑ

สุขภาพใหเปนไปตามกฎหมาย 

๒) โครงการพัฒนาความรวมมือการอํานวยความ

สะดวกการคาชายแดนไทย - ประเทศเพ่ือนบาน 

๓) โครงการพัฒนาบุคลากรงานดานอาหารและยา 

๓๐ 



       การพัฒนารูปแบบ/กลไกการทํางานสาธารณสุขชายแดน 

 
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 

1.๑ ปรับกลไกคณะทํางาน 

    - ปรับโครงสรางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชายเดนใหมีกลุมงานชายแดนท่ีชัดเจน 

    - จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวชายแดน 

๒ 

1 



      การพัฒนาศักยภาพระบบปองกัน/ควบคุมสุขภาวะอนามัย 

ในพ้ืนที่ชายแดน 
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม 

๒.๒ พัฒนากลไกความรวมมือระหวางประเทศ 

      ๒.๒.๑ กิจกรรมระหวางสองฝงแดน (Twin city) 

    -โครงการพัฒนาภาคีเครือขายในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค  

     และภัยสุขภาพระหวางจังหวัดชายแดน และจังหวัดคูขนาน (Twin cities)   

     ประจําปงบประมาณ 2562 

    -การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขายในการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

     ระหวางจังหวัดชายแดนและจังหวัดคู ขนานประเทศเพ่ือนบาน พ้ืนท่ีจังหวัด   

     ระนอง (ระนอง-เกาะสอง เมียนมา)  

    -โครงการการพัฒนาภาคเีครือขายในการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ 

      และอนามัยสิ่งแวดลอม ระหวางจังหวัดชายแดนเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัด

     คูขนานจังหวัดตาก-เมียววดี 

 
๓ 

2 



 ๒.๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
           -โครงการการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน ป ๒๕๖๒ จังหวัดนาน 

           -โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและภัยสุขภาพ     

 ตามแนวชายแดนไทย–กมัพูชา (จังหวัดสระแกว-จงัหวัดบันเตียเมียนเจย-จังหวัดพระตะบอง) 

 

  ๒.๒.๓ จัดระบบใหบริการสุขภาพสงเสริมการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข 

 -Phase ๑ การขายบัตรประกันสุขภาพขามแดน 

            -Phase ๒ กองทุนเพ่ือการพัฒนาชายแดน 

       การพัฒนาศักยภาพระบบปองกัน/ควบคุมสุขภาวะอนามัย 

ในพ้ืนที่ชายแดน (ตอ) 
โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

๔ 

2 



  ก   การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพชายแดน  

โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

-โครงการตรวจสอบและเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพใหเปนไปตามกฎหมาย 

-โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการดานอาหารและยา 

-โครงการพัฒนาบุคลากรงานดานอาหารและยา 

-โครงการการงานดานอาหารและยา 

-โครงการพัฒนาความรวมมือการอํานวยความสะดวกการคาชายแดนไทย-ประเทศเพ่ือนบาน 

-โครงการพัฒนาระบบการประเมินผูประกอบการนําเขาผลิตภัณฑสุขภาพ 

-โครงการอบรมใหความรูตัวแทนออกของ 

 

๕ 

3 



 เพื่ อพิจารณากรอบการดํ า เนินงานและจัดลํ าดับ       

การดําเนินงาน 

ขอเสนอที่ประชุม 

๓๑ 



โดย 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุเขตสขุภาพที ่๑๐ 

(นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๔.๒ จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือรองรับการดําเนินงานเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขชายแดน  

 

๓๒ 



บทบาทหนาทีข่องคณะทาํงาน 

๑) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห การจัดทํา

แผนปฏิบัติการในดานท่ีเก่ียวของกับงานสาธารณสุข

ชายแดน 

๒) ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน 

๓) ประสานงานขอมูลดานสาธารณสุขชายแดนกับ

คณะทํางานหรือหนวยงานอื่น 

๔) รายงานผลตอคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษ

ดานสาธารณสุขชายแดน 

๓๓ 



 เพื่อพิจารณาแตงตั้งองคประกอบของคณะทํางาน 

 พิจารณาบทบาทหนาท่ีของคณะทํางาน 

 

ขอเสนอที่ประชุม 

๓๔ 



ขอบคุณครับ 

๓๕ Source of graphic : www.freepik.com 
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