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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีท่ีตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของกลุมประเทศอาเซียน มีพรมแดน
ติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 4 ประเทศคือลาว กัมพูชา เมียนมารและมาเลเซีย บริเวณพรมแดน
ระหวางประเทศมีการเคลื่อนยายของประชากรประเทศเพ่ือนบานไปมาเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญ
จะเขามาทํางานในประเทศไทยพรอมผูติดตามมาอาศัยอยูดวย จากสภาพภูมิประเทศบริเวณพรมแดน 
รวมถึงความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรมและความเปนอยูของประชากรบริเวณชายแดน ทําให
เกิดลักษณะของปญหาสาธารณสุขชายแดนท่ีมีความแตกตางจากพ้ืนท่ีปกติท่ัวไป โดยปญหา
สาธารณสุขท่ีพบคือ ปญหาโรคติดตอเชนโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน มาลาเรีย อุจจาระรวง และวัณ
โรค ปญหาอนามัยแมและเด็ก ปญหาการขาดหลักประกันสุขภาพและปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพ 
ประเทศไทยไดมีการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนมาอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันไดจัดทําแผนแมบท
การแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนพ.ศ. 2555-2559 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคให
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดทําแผนและบูรณาการการทํางานรวมกัน เพ่ือแกไขปญหา
สาธารณสุขชายแดนซ่ึงมีความซับซอนและมีความสําคัญตอความม่ันคงของประเทศ กระทรวง
สาธารณสุขซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการ ไดมีการถายทอดแผนการพัฒนา
งานฯสูหนวยงานตางๆในพ้ืนท่ีเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก เปนโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมาร 
รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนในอําเภอแมระมาด ไดมีการดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุข
ชายแดนมานานกวา 30 ป โดยไดมีการจัดบริการสาธารณสุขท้ังดานการรักษาพยาบาล ควบคุม
ปองกันโรค สงเสริมสุขภาพ และฟนฟูสภาพ รวมกับเครือขายสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ไดมี
การพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในการใหบริการดานตางๆเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังชาวไทยและชาวตางดาว ปญหาสาธารณสุขชายแดนสําคัญคือโรคติดตอเชน
มาลาเรีย ไขเลือดออก อุจจาระรวง วัณโรค และโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน ปญหาอนามัยแมและเด็ก 
จากสภาพของพ้ืนท่ีซ่ึงสวนใหญจะเปนปาเขา การคมนาคมไมสะดวก ทําใหประชาชนมีความ
ยากลําบากในการเดินทาง และเขาถึงบริการไดยาก ทําใหโรงพยาบาลไดพัฒนาการจัดตั้งสถานบริการ
รูปแบบตางๆใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี เชน สสช. สุขศาลา และ Malaria post 
รวมถึงจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีไปในชุมชนเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดดีข้ึน ทาง
โรงพยาบาลไดมีการพัฒนาการดําเนินการรวมกับองคกรตางๆในพ้ืนท่ีรวมถึงการประสานการทํางาน
กับประเทศเมียนมาร แตยังพบปญหาการขาดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนรวมถึงการขาดความตอเนื่องใน
การดําเนินงาน นอกจากนี้ยังพบปญหาการขาดหลักประกันสุขภาพในชาวตางดาวทําใหชาวตางดาว
เขาถึงบริการสุขภาพไดยากและปญหาภาระทางการเงินเรื่องคารักษาพยาบาลท่ีทางโรงพยาบาลแม
ระมาดตองแบกรับในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถจะจายได  

โรงพยาบาลแมระมาดไดมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนแมบทฯของประเทศ โดยพบ
ปญหาดานสภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีความยากลําบาก ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมท่ีดี
พอ ปญหาขอกฎหมายท่ีใชในการจัดการปญหาแรงงานตางดาวใหสามารถข้ึนทะเบียน และมี



จ 

หลักประกันสุขภาพ ทําใหแรงงานสวนใหญยังเปนแรงงานท่ีผิดกฎหมาย ปญหาเชิงระบบดาน
หลักการจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร ทําให
โรงพยาบาลขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี รวมถึงปญหาการดําเนินการ
พัฒนางานสาธารณสุขกับประเทศเมียนมาร ซ่ึงตองอาศัยกลไกระดับประเทศในการจัดทําขอตกลงใน
การพัฒนารวมกัน 

โดยสรุป ในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนนั้น ตองอาศัยการจัดทําแผนท่ีมีความ
สอดคลองกับสภาพปญหา มีการกําหนดเปาหมายสําคัญในการพัฒนาท่ีชัดเจน รวมถึงการสนับสนุน
การดําเนินงานในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความแตกตางจากพ้ืนท่ีปกติอยางตอเนื่องเชน ระบบการจัดสรร
งบประมาณ และบุคลากรท่ีตองคํานึงถึงไมเพียงแตประชาชนไทยในพ้ืนท่ี แตตองคํานึงถึงภาระการ
ใหบริการชาวตางดาวในพ้ืนท่ีดวย ในการดําเนินงานตองมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงาน
ตางๆเพ่ือแกไขปญหารวมกันเนื่องจากเปนปญหาท่ีมีความซับซอนและเก่ียวของกับหลายหนวยงาน 
และท่ีสําคัญคือการประสานงานระหวางประเทศในการพัฒนาการแกไขปญหา โดยมีขอตกลงรวมกัน
และดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนของท้ัง 2 ประเทศ มีสุขภาพท่ีดี และเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่องการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน โรงพยาบาล แมระมาด 
จังหวัดตากนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก คณาจารยท่ี
ปรึกษาท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาครั้งนี้จนเปน
ผลสําเร็จดวยดี  

ผูเขียนขอขอบพระคุณนายแพทยบุญเติม ตันสุรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ท่ีสนับสนุนและใหโอกาสในการเขารับการอบรมนักบริหารการทูตในครั้งนี้  

ขอขอบคุณ นายแพทยจิรพงศ  อุทัยศิลป ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมระมาด, คุณปฏิมา  
ศิลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หัวหนากลุมงานวิชาการและพัฒนาบริการ, คุณพิทักษ  ศิลา 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หัวหนาฝายสุขาภิบาลและปองกันโรคและคุณอัญชลี บันลือ 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ ท่ีไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ และ
เอ้ือเฟอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้ และขอขอบคุณคุณบุญฤทธิ์ วงศเชวงทรัพย 
นักวิชาการสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมระมาด ท่ีใหขอมูลเพ่ิมเติมในงานสาธารณสุข
ชายแดนอําเภอแมระมาด 

ขอขอบคุณ ดร. ดวงพร หุนตระกูล ท่ีชวยตรวจเครื่องมือและเนื้อหางานท่ีศึกษา คุณพรพิมล 
คําเหลือง และคุณไพศาล ภูสามสาย ท่ีรวมทีมในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลท่ีโรงพยาบาลแมระมาด คุณ
วิมลมาลย สุดแสงและคุณสุรัชดา แสงจันทร ท่ีชวยจัดทํารูปเลม 

ทายท่ีสุดนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ท่ีไดใหการอบรมเลี้ยงดูและเปนกําลังใจในการ
ทํางานมาโดยตลอด 

 
เกษม  ตั้งเกษมสําราญ 
กรกฎาคม 2557 



ช 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญภาพ ญ 
คําอธิบายคํายอ ฎ 
บทท่ี 1  บทนํา 1 

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 1 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 3 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 3 
1.4  วิธีการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 3 
1.5 ประโยชนของการศึกษา 4 
1.6 นิยามศัพท / การจํากัดความหมายของคําศัพทท่ีสําคัญ 4 

บทท่ี 2  แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 6 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสาธารณสุข 6 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 8 
2.3 แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและขอจํากัด

การดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน 8 
2.4 จังหวัดตากและการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน 10 

บทท่ี 3  ผลการศึกษา  13 
3.1  ขอมูลพ้ืนฐานของอําเภอแมระมาด 15 
3.2  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และระบบการจัดบริการสุขภาพ 

อําเภอแมระมาด 18 
3.3  ผลการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด 21 
3.4  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบริการเครือขาย 33 
3.5  การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ 33 
3.6  การวิเคราะหความสอดคลองในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน

โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก กับแผนแมบทในการพัฒนางาน
สาธารณสุขชายแดนฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555 - 2559 33 

3.7  ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาล 
แมระมาด 38 

  



ซ 

บทท่ี 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ 41 
4.1 สรุปผลการศึกษา 41 
4.2  ขอเสนอแนะ 43 
 4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 43 
 4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 46 
4.3 ขอเสนอแนวทางการศึกษาตอในอนาคต 47 

บรรณานุกรม 48 
ภาคผนวก 49 
 ก. รายละเอียดผูใหขอมูลสาธารณสุขชายแดน โรงพยาบาลแมระมาด 50 
 ข. แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน  

พ.ศ. 2555 – 2559 51 
ประวัติผูเขียน 55 
  



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามพ้ืนท่ีและสถานบริการสุขภาพ 17 
ตารางท่ี 2 แสดงการคมนาคม/ระยะเวลาการเดินทางถึงโรงพยาบาล และสาธารณูปโภค 

จําแนกตามประเภทสถานบริการสุขภาพ 18 
ตารางท่ี 3 แสดงอัตรากําลังบุคลากรจําแนกตามตําแหนงการทํางาน 22 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจํานวนผูปวยนอก 24 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบจํานวนผูปวยใน 25 
ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบจํานวนมารดาคลอด 26 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบการบริการการผาตัดจําแนกตามชนิดของการผาตัด 26 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบจํานวนการใหบริการทันตกรรมในสถานบริการและหนวย

เคลื่อนท่ี 27 
ตารางท่ี 9 แสดงการใหบริการสุขภาพดานการควบคุมโรคมาเลเรีย 28 
ตารางท่ี 10 แสดงการใหบริการสุขภาพดานการควบคุมโรควัณโรค 29 
ตารางท่ี 11 แสดงภาระคาใชจายผูท่ีไมมีสัญชาติไทย (ไมรวมผูมีปญหาสถานะและสิทธิ) 32 
 



ญ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงแผนท่ีจังหวัดตาก 11 
ภาพท่ี 2 แสดงชองทางขามชายแดนไทย-เมียนมาร 12 
ภาพท่ี 3 แสดงพ้ืนท่ีการแบงเขตการปกครองของอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 16 
  
  



ฎ 

คําอธิบายคํายอ 
 
 

คปสอ.  หมายถึง คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอซ่ึงเปน
การทํางานรวมกันระหวางโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รพสต และสถาน
บริการของรัฐท่ีอยูในพ้ืนท่ี 

รพสต.  หมายถึง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
สสช.  หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 
NGO  หมายถึง Non-Government Organization 
อสม.  หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุข 
อสต.  หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว 
อบต.  หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล 
อปท.  หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
SMRU  หมายถึง Shoklo Malaria Research Unit หรือ หนวยวิจยั

มาลาเรียโชโกล 
 



 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานท้ังทางบกและทางน้ํา โดยมี 31 
จังหวัด ท่ีมีพรมแดนติดตอกับ 4 ประเทศเพ่ือนบาน เปนระยะทางยาวประมาณ 5,820 กิโลเมตร 
จังหวัด ซ่ึงจากสภาพภูมิศาสตรท่ีบางแนวชายแดนเปนพ้ืนท่ีสูง การคมนาคมลําบากและเปนพ้ืนท่ีชาย
ขอบ อันเปนจุดเสี่ยงตอความม่ันคงของประเทศ นอกจากนี้ในแตละแนวชายแดนยังมีความแตกตาง
กันทางดานสภาพภูมิศาสตร ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา 
กอปรกับบริเวณแนวชายแดนไทย ประกอบดวยกลุมชนหลายกลุมท้ังคนไทย กลุมชาติพันธุตางๆ ผู
หนีภัยจากการสูรบ แรงงานตางดาวท้ังท่ีข้ึนทะเบียนตามกฎหมายและท่ีหลบหนีเขาเมือง รวมท้ัง
ครอบครัวและผูติดตาม ซ่ึงสงผลตอประเทศไทยท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
ประเทศ  

ตั้งแต ป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโต
อยางรวดเร็ว จึงเกิดความตองการแรงงานระดับลางจํานวนมาก ประกอบกับคานิยมของแรงงานคน
ไทยท่ีไมตองการทํางานในระดับลาง รัฐบาลจึงมีมาตรการยืดหยุนโดยอนุญาตใหมีการจางผูลักลอบ
เขาเมือง ใหอาศัยอยูและทํางานในประเทศไทยเปนการชั่วคราว โดยวางแนวทางปฏิบัติการอนุญาต
จดทะเบียนแรงงานขามชาติเปนรายป สงผลใหมีการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท้ังจากประเทศ
เมียนมาร กัมพูชา ลาวและประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน จากขอมูลของกระทรวงแรงงาน พบวามีแรงงาน
ตางดาวจากประเทศอาเซียนเขามาทํางานในประเทศไทย ท้ังระดับลางและระดับฝมือ มีจํานวนกวา 2 
ลานคน โดยสวนใหญเปนแรงงานระดับลางประมาณ 1.8 ลานคน โดยเขามาประกอบอาชีพท่ี
หลากหลายท้ังภาคเกษตร ประมง การกอสราง การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การคาปลีก คาสง 
ภาคธุรกิจใหบริการ การขนสง ภาคครัวเรือนและบริการชุมชน ประกอบกับแรงงานตางดาวและ
ผูติดตามท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยสวนใหญเปนแรงงานระดับลางจึงมีสภาพความเปนอยูท่ีไมดี 
รวมถึงสวนใหญไมมีหลักประกันสุขภาพ ทําใหเกิดผลกระทบดานสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ
ของประเทศไทยหลายประเด็น ดังนี้ 

1) ปญหาโรคติดตอ ไดแก โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เอดส โรค
อุจจาระรวง นอกจากนี้ยังพบปญหาการเกิดโรคอุบัติใหมท่ีไมเกิดในประเทศไทยแลว จากการนําเขา
ของประชากรตางดาว เชน คอตีบ ไขกาฬหลังแอน และเทาชาง สําหรับพ้ืนท่ีชายแดนหรือพ้ืนท่ีท่ีมี
ประชากรอยูอยางหนาแนน จะมีความยากลําบากตอการควบคุมโรค สงผลใหเกิดระบาดของ
โรคติดตอเพ่ิมมากข้ึน 

2) ปญหาอนามัยแมและเด็ก และอนามัยวัยเจริญพันธ พบวา อัตราตายมารดาและทารก
ยังสูงกวาเปาหมายโดยรวมของประเทศ รวมท้ังคานิยมการมีบุตรมากและการเขาไมถึงการรับบริการ
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การวางแผนครอบครัว ซ่ึงสงผลตออัตราการเกิดของเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทยสูงกวาอัตราการเกิดของ
เด็กไทย ในภาวการณนี้อาจสงผลถึงสถานะทางสุขภาพของมารดาและทารกได ถามารดาและ
ครอบครัวขาดการวางแผนการมีบุตรอยางเหมาะสม 

3) ปญหาการเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข เนื่องจากการหลบหนีเขาเมืองอยางผิด
กฎหมาย รวมถึงการขาดหลักประกันสุขภาพเนื่องจากไมมีบัตรสุขภาพ ทําใหแรงงานตางดาวและ
ครอบครัวตองแกไขปญหาเองเม่ือเจ็บปวยโดยใชภูมิปญญาของกลุมชน หรือซ้ือยากินเอง โดย
โรงพยาบาลจะเปนทางเลือกสุดทาย ทําใหสภาวะของโรคนั้นรุนแรงเม่ือมาถึงโรงพยาบาล นอกจากนี้
ยังพบปญหาขอจํากัดของระบบการสงตอผูปวยเพ่ือการรักษาตอระหวางประเทศและพ้ืนท่ีพักพิง
ชั่วคราวในกรณีเกินศักยภาพของสถานบริการ และระบบการสงกลับผูปวยเพ่ือการรักษาโรคอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะโรคติดตอท่ีสําคัญเชนวัณโรค เอดส และมาลาเรีย 

4) ปญหาการจัดบริการสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขประสบปญหาขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย อุปกรณและเวชภัณฑไมพอสําหรับคนไทย เพราะตองกระจายไปใหกับ
แรงงานตางชาติท่ีมารับการรักษา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชายแดน ท่ีประเทศไทยมีปญหาขาดแคลนสถาน
บริการสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทยอยูแลว ก็จะทําใหตองแบกรับภาระงานเพ่ิมข้ึน สงผล
กระทบใหปญหารุนแรงยิ่งข้ึน  

5) ปญหาภาระคาใชจายของสถานบริการสาธารณสุขท่ีเกิดจากการใหบริการประชากรตาง
ดาวแลวไมสามารถเรียกเก็บได และยังไมมีการแกไขปญหางบประมาณเพ่ือชวยเหลืออยางชัดเจน 
และจากนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 คาดวาจะมีการเคลื่อนยายของ
ประชากรระหวางประเทศเพ่ิมข้ึนท้ังสวนของแรงงานตางดาวและผูติดตาม ซ่ึงจะสงผลใหสถานการณ
ของปญหาสาธารณสุขชายแดนทวีความรุนแรงมากข้ึน 

กระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึงปญหาสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับประชากรตางดาว จึงมี
การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานดานสุขภาพของกลุมประชากรตางดาว โดยอิงอยูบน
หลักการ 3 ประการเพ่ือลดผลกระทบทางดานสาธารณสุข คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและหลัก
สิทธิมนุษยชน และยืนยันเปาหมายในการใหบริการสุขภาพใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ใหบริการสุขภาพคนไทย โดยเนนเรื่องความครอบคลุม การเขาถึง และการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานสุขภาพ และไดจัดทําแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 
ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมาจนถึงปจจุบันซ่ึงเปนฉบับท่ี 2 โดยแผนฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือให
หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของและภาคีเครือขายใชแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุข
ชายแดนฉบับนี้ เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนรวมกัน มีเปาหมายเพ่ือให
ประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แผนแมบทดังกลาวถูกถายทอดสูการปฏิบัติ
ในพ้ืนท่ีตามลําดับชั้นของหนวยงาน จนถึงหนวยงานท่ีปฏิบัติอยูในพ้ืนท่ีชายแดน ท้ังนี้การท่ีจะนําแผน
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองสอดคลองกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี เนื่องจาก
ขอจํากัดและศักยภาพของแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกัน  

โรงพยาบาลแมระมาด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เปนหนวยงานหนึ่งซ่ึงรับผิดชอบ
ดูแลการใหบริการสุขภาพแกประชาชนชาวไทยและประชากรตางดาวท่ีเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอ
แมระมาด ทางโรงพยาบาลไดดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนรวมกับสถานบริการสุขภาพ
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ในพ้ืนท่ีมาโดยตลอด เนื่องจากงานสาธารณสุขชายแดนเปนงานท่ีมีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ ผูวิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน รวมถึงการนําแผนแมบทของประเทศ
ไปสูการปฏิบัติของโรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก วามีความสอดคลองกันอยางไร รวมถึงปญหา
อุปสรรคในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ซ่ึงนําไปสูการแกไขเพ่ือใหสามารถพัฒนางานใหดีข้ึน 
อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนท่ีอยูตามแนวชายแดนตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมาร ของโรงพยาบาลแม
ระมาด จังหวัดตาก  

1.2.2 เพ่ือศึกษาความสอดคลองในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมารของ
โรงพยาบาลแมระมาด กับแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา  

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมาร ของ
โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก โดยมีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

1.3.1 แผนพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนของประเทศไทย 
1.3.2 การดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมาร ของโรงพยาบาลแม

ระมาด จังหวัดตาก  
 
1.4 วิธกีารดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  

การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวิธีดําเนินการศึกษา 
ดังนี้  

1.4.1 กลุมตัวอยางผูใหขอมูล  
กลุมตัวอยางผูใหขอมูลในครั้งนี้คือ ทีมผูบริหารของโรงพยาบาลแมระมาด จังหวัด

ตาก เลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติวาตองเปนคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล
แมระมาด จังหวัดตาก ท่ีทํางานเก่ียวของกับการใหบริการสุขภาพดานสาธารณสุขชายแดน อยางนอย 
12 ปจํานวน 4 คน ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาล หัวหนาฝายสุขาภิบาลและปองกันโรค 
หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ และ หัวหนากลุมงานวิชาการและพัฒนาบริการ  

1.4.2 ระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 
1.4.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1) การสังเกตสภาพพ้ืนท่ีอําเภอแมระมาด และการจัดบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลแมระมาด จากการลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลแมระมาด  

2) การสัมภาษณ โดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth-Interview) ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลแมระมาดพรอมบันทึกเทปใชเวลา 60 - 90 นาที 

3) การทํา focus group กลุมผูบริหารโรงพยาบาลแมระมาด ท้ัง 4 ทาน ใชเวลา 
3 ชั่วโมง 
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4) การศึกษาจากขอมูล และ เอกสารสรุปผลงานตางๆ ของโรงพยาบาลและ  
คปสอ. แมระมาด 

1.4.4 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ แบบสัมภาษณ ท่ีผู วิ จัยสราง ข้ึนตาม

วัตถุประสงคการวิจัย และเอกสารท่ีเก่ียวของประกอบดวย เอกสารเก่ียวกับนโยบายและแผนพัฒนา
สาธารณสุขชายแดนของประเทศไทย ขอมูลและรายงานการดําเนินงานโรงพยาบาลแมระมาดและ 
คปสอ. แมระมาด จังหวัดตาก 

1.4.5 การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและการศึกษาเอกสารมาวิเคราะหดวยวิธีการ

ดังนี้ 
1) ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ 
2) ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา ครอบคลุมถึงความ

สอดคลองของนโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุขชายแดนของประเทศไทย ปงบประมาณ 2555 - 
2559 การบริการสุขภาพชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด รวมถึงปญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวของ และ
แนวทางในการพัฒนาการบริการสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมาร 

1.4.6 ขอจํากัดในการศึกษา 
1) ระยะเวลาในการศึกษามีนอย เนื่องจากมีระยะเวลาการอบรมเพียง 10 อาทิตย 

การศึกษาตองใชเวลาชวงเย็นหลังเลิกจากการอบรมรวมถึงการใชเวลาศึกษาในชวงวันหยุด  
2) พ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษาอยูหางไกล และพบขอจํากัดในการดําเนินการศึกษานอก

เวลาราชการ ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลไดครบถวนตามท่ีตองการ 
 

1.5 ประโยชนของการศึกษา 
1.5.1 ไดทราบแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมาร 

ซ่ึงจะสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินงานในพ้ืนท่ีชายแดนอ่ืนๆ และจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีชายแดนใหดีข้ึนตอไป 

1.5.2 ไดทราบปญหา อุปสรรค ในการดําเนินนโยบายงานสาธารณสุขชายแดน รวมถึง
การติดตามความสอดคลองของการดําเนินงานในพ้ืนท่ี รวมถึง ความเปนไปไดในการนําแผนท่ีกําหนด
ไว ไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรของประเทศให
สอดคลองกับพ้ืนท่ี รวมถึงแนวทางการนําแผนและนโยบายสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป  

 
1.6 นิยามศัพท / การจํากัดความหมายของคําศัพทท่ีสําคัญ 

สาธารณสุขชายแดน หมายถึง การใหบริการสุขภาพใหกับประชาชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี
ชายแดนครอบคลุมบุคคลทุกเพศและวัย อยางเปนองครวม ตอเนื่อง ในทุกภาวะของสุขภาพตั้งแต
สุขภาพดี มีภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บปวยและระยะสุดทายของชีวิต โดยครอบคลุมท้ังการสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันการเจ็บปวย การรักษา และการฟนฟูสุขภาพ ใหสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยาง
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เสมอภาค เทาเทียม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ไมแบงแยก สอดคลอง ตอบสนองตอความแตกตางของ
เพศ วัย วิถีชีวิต และสิทธิมนุษยชนเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยและตางดาวในเขต
พ้ืนท่ีชายแดน  



 
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
ในการศึกษาการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตากครั้งนี้  

ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
1.  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสาธารณสุข 
2.  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร  
3.  แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและขอจํากัดการ

ดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน 
4.  จังหวัดตากและการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข 
การบริหารสาธารณสุขเปนการนําเอาหลักการวิธีการ และเทคนิคของการจัดการเก่ียวกับ

การใชทรัพยากรตางๆ มาประยุกตใหเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมี
อนามัยสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ และมีความเปนอยูท่ีดีในสังคม ดวยการจัดการบริการดาน
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพใหครอบคลุมทุกกลุมชน 
ซ่ึงมีหลักปฏิบัติเชนเดียวกับการบริหารงานท่ัวไป อันประกอบดวย การกําหนดนโยบาย การวางแผน 
การจัดการองคการ การบริการงานบุคคล การบควบคุมบังคับบัญชา การงบประมาณ และการ
ประเมินผล 

2.1.1 ความสําคัญของการบริหารงานสาธารณสุข  
ชวยใหงานสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนเรื่อง

การจัดบริการสาธารณสุขท่ีดีใหครอบคลุมทุกกลุมชน ทําใหประชาชนดํารงชีพอยูในสภาพท่ีดีอันมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ นอกจากนี้ การบริหารงานสาธารณสุขเปนกิจกรรมท่ีตองกระทําอยางตอเนื่อง
ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ตั้งแตระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับ
ตําบลจนถึงระดับหมูบาน ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารองคการ สาธารณสุขทุกประเภทจะตอง
เขาใจหลักการ ข้ันตอนและวิธีการบริหารและจัดการเปนอยางดี จนสามารถนําไปประยุกตใชในงาน
สาธารณสุขใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละทองถ่ิน 

2.1.2 ขอบเขตของการบริหารงานสาธารณสุข  
เนื่องจากสาธารณสุขมีความสัมพันธเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศท้ังทางตรงและ

ทางออม ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ท่ีมุงเนนใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดี มีสุขภาพอนามัยท่ี
สมบูรณพรอมท้ังรางกายและจิตใจ การบริหารสาธารณสุขจึงมีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมถึงการ
สารธารณสุขท่ีสําคัญ 4 ดาน คือดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการปองกันโรค ดานการรักษาพยาบาล 
และดานการฟนฟูสภาพ 
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2.1.3 หลักการบริหารสาธารณสุข  
มีปจจัยท่ีตองคํานึงถึงในการบริหารงานสาธารณสุข ดังนี้ 
1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การดําเนินงานสาธารณสุขดวยการ

จัดการเก่ียวกับทรัพยากรการบริหาร อันประกอบดวยคน เงิน และอุปกรณเครื่องมือท่ีใชอยางมีสมดุล 
2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลความสําเร็จหรือการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
3) การประหยัด (Economy) ซ่ึงการประหยัดมิไดหมายเพียงแคการระมัดระวัง

คาใชจายเทานั้น แตรวมถึงทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ท้ังดานกําลังคนและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 
4) ความเปนธรรม (Equity) เพราะความเปนธรรมจะชวยทําใหเกิดความเสมอภาค 
5) ความครอบคลุม (Coverage) ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของการบริหาร

สาธารณสุขนอกเหนือจากสมดุลยภาพของการใชทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู 
6) ความซ่ือสัตยและมีเกียรติ (Honest and Honor) ทําใหเกิดแรงเสริมสําหรับ

การบริหารงานไดเจริญยิ่งข้ึน 
2.1.4 โครงสรางระบบการบริหารสาธารณสุข ประกอบดวย 

1) ปจจัยนําเขา เปนสวนท่ีจัดเตรียมไวสํ าหรับการใชในการดําเนินงาน 
ประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ และวิธีการบริหาร ซ่ึงสําหรับระบบการบริหารงานสาธารณสุข
นั้น ปจจัยนําเขา หมายถึง ทรัพยากรการบริหาร ไดแก บุคลากรสาธารณสุข งบประมาณสาธารณสุข 
วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชซ่ึงรวมท้ังยาและเวชภัณฑ สถาบันบริการสาธารณสุขและวิธีการบริหาร
ท่ีเหมาะสมกับระบบงานสาธารณสุข 

2) กระบวนการบริหารเปนข้ันตอนการจัดการท่ีชวยใหงานดําเนินไป บรรลุตาม
วัตถุประสงค ประกอบดวย  

-  การวางแผนงานสาธารณสุข โดยยึดนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก 
-  การบริหารงานบุคคล โดยกําหนดตัวบุคลลากรตามความรูความสามารถ 

มอบอํานาจหนาท่ีตามความเหมาะสม 
-  การจัดองคกรสาธารณสุข ตามหลักโดยมีการตั้งวัตถุประสงครวมกัน 
-  การบังคับบัญชา โดยวางแผนการควบคุมการบังคับบัญชาใหเอ้ืออํานวยตอ

การประสานงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
-  การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับคาใชจายในการปฏิบัติงาน 

2.1.5 ผลสัมฤทธิ์  
คือ ผลผลิตหรือบริการท่ีใหแกประชาชน ซ่ึงสามารถใชเปนตัวแปรในการ

ประเมินผลงาน โดยการนําไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว สําหรับงานสาธารณสุขนั้น 
ผลสัมฤทธิ์ คือ บริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีใหแกประชาชน ซ่ึงสงผลสะทอนไปยัง
สถานภาพอนามัยของชุมชนหรือประเทศชาตินั่นเอง 

 
  



8 

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  
กระบวนการบริหาร เปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนเก่ียวของตอเนื่อง ผูบริหารจะเปนผู

ตัดสินใจเก่ียวกับการใชทรัพยากรขององคกร เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกร หลักการบริหาร
ท่ัวไป คือ กระบวนการบริหารของกูลิคและเออรวิค ไดสรุปวากระบวนการบริหารประกอบดวยหนาท่ี
การบริหาร 7 ประการหรือท่ีเรียกยอยๆ วา POSDCORB Model ดังนี้ 

1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางโครงการและวิธีการปฏิบัติงานไวลวงหนา
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

2) การจัดการองคการ (Organizing) หมายถึง การกําหนดโครงสรางอํานาจหนาท่ีการแบง
สวนงาน การจัดสายงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค 

3) การบริหารบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานดานบุคคลไดแก การจัด
อัตรากําลัง การสรรหาและพัฒนาบุคลากร การเสริมสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 

4) การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การประสานกิจการดานตางๆ ของกิจการ เพ่ือให
เกิดความรวมมือประสานงานท่ีดีและนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางเดียวกัน 

5) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจการดานตางๆ ของกิจการ
เพ่ือใหเกิดการรวมมือประสานงานท่ีดีและนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางเดียวกัน 

6) การรายงาน (Report) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานเพ่ือให
ผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานไดรับทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหนาของกิจการอยาง
สมํ่าเสมอ 

7) งบประมาณ(Budgeting) หมายถึง การจัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญชีการใช
จายเงินและการตรวจสอบทางการเงินและทรัพยสิน 

สรุปคือการบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษยซ่ึงจะตองอยู
รวมกันเปนกลุม โดยจะตองมีผูนํากลุมและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุมเพ่ือใหเกิด
ความสุขและความสงบเรียบรอย ซ่ึงอาจเรียกวาผูบริหารและการบริหารตามลําดับ และการ
บริหารงานหมายถึง การใชศาสตรและศิลป รวมท้ังกระบวนการบริหารงาน การจัดการดําเนินงาน 
โดยใชทรัพยากรทางการบริหาร เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
2.3 แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและขอจํากัดการดําเนินงาน

สาธารณสุขชายแดน 
การจัดทําแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไดมีการดําเนินการ

ข้ึน โดยคณะรัฐมนตรีไดมอบใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพเก่ียวกับการนําผลการประเมิน ความสําเร็จของแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 1 ปญหาและ
อุปสรรคมาใชประกอบการพิจารณาจัดทําแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 2 ใหมีความสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ การเชื่อมโยงและบูรณาการการดําเนินงานรวมกับแผน
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อ่ืน ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เชน แผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555 - 
2559) การสรางความเขาใจเรื่องสิทธิประโยชนของหลักประกันสุขภาพในกลุมผูประกอบ การและ
แรงงานตางดาว การประสานความรวมมือระหวางประเทศในการสงเสริมสุขภาพและการลดปจจัย
เสี่ยง ดานสุขภาพ การปองกันและแกไขปญหาโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ 
เคลื่อนยายแรงงานเสรี การจัดระบบบริการสาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพท่ีเหมาะสมใหแก
กลุมคน ตางดาว การใหความสําคัญกับการพัฒนาดูแลคน ชุมชน และการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางภาคสวนตาง ๆ การพัฒนากรอบความรวมมือทางสุขภาพกับประเทศเพ่ือนบานและองคกร
ระหวาง ประเทศในการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสาธารณสุขชุมชน และการบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ โดยเนนเรื่องการเสริมสรางสุขภาพเชิงรุกในชุมชนแรงงานตางดาวท่ีอยูติด กับชายแดน
ไทย รวมท้ังการสงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุขตามแนวชายแดนแตละพ้ืนท่ีรวมกับ ภาคธุรกิจใน
พ้ืนท่ี (เชน สภาหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) เปน
แกนกลางในการประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ ปญหาสาธารณสุข
ชายแดนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

2.3.1 แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2555 – 2559  

มียุทธศาสตรการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : สถานบริการสุขภาพทุกระดับ

ผานเกณฑมาตรฐานและมีเพียงพอตอการใหบริการ, ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ, มีระบบการสงตอ
และติดตามผูปวยขามแดนและผูปวยจากพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว เพ่ือการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรค, มี
ระบบการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การเฝาระวัง การปองกันและควบคุมโรคในพ้ืนท่ี
ชายแดน และมีระบบการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีประสิทธิผล  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน : มีระบบประกันสุขภาพท่ี
เหมาะสมเพ่ือรองรับกลุมประชากรท่ีไมมีหลักประกัน สุขภาพ. ขยายการประกันสุขภาพใหมีความ
ครอบคลุมแรงงานตางดาวทุกกลุมในรูปแบบท่ี เหมาะสม, ขยายบริการสาธารณสุขเชิงรุกในกลุม
ประชากรท่ีเขาไมถึงบริการดานสุขภาพ และมีขอมูลการใหบริการดานสุขภาพของกลุมประชากร 
ตางดาวทุกกลุม  

ยุทธศาสตรท่ี 3 ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน : มีเครือขายความ
รวมมือระหวางชุมชนและหนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน องคการระหวางประเทศในการดําเนินงานดานสาธารณสุขชายแดนทุกระดับท่ีเขมแข็ง 
และความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมระหวางประเทศไทยกับเพ่ือนบานท้ังในระดับ พ้ืนท่ีและระดับประเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการ : มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ 
และงบประมาณในการดําเนินงานดานสาธารณสุขชายแดน, มีกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 
รวมถึงการกํากับ ติดตาม และประเมินผล, มีโครงสรางและอัตรากําลังท่ีมีเพียงพอและมีศักยภาพใน
การดําเนินงานสาธารณสุข ชายแดน, มีระบบสารสนเทศดานสุขภาพชายแดน และบุคลากรท่ี
เก่ียวของมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน  
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2.3.2 ขอจํากัดการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน 
1) ความไมครอบคลุมของสถานบริการในพ้ืนท่ีหางไกลและระบบบริการ

สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพสําหรับประชากรในพ้ืนท่ีชายแดนในการสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคระบาด การคุมครองผูบริโภค  

2) การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชากรทุกกลุมท่ีอยูบริเวณชายแดน 
เนื่องจากโครงการหลักประกันสุขภาพใน ปจจุบัน ครอบคลุมเฉพาะการใหบริการสุขภาพของบุคคลท่ี
มีสัญชาติไทย แรงงานตางดาวท่ีจดทะเบียนและมีประกันสุขภาพและผูรอพิสูจนสัญชาติเทานั้น สงผล
ใหกลุมชาติพันธุบางสวน แรงงานตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมืองและผูติดตาม เขาไมถึงระบบบริการ
สาธารณสุข นอกจากนั้นปญหาดานทัศนคติของผูใหบริการกับผูรับบริการดานสาธารณสุขจากความ
แตกตางของเชื้อชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาท่ีใชในการสื่อสารของประชากรท่ี
อาศัยอยูบริเวณชายแดน อาจเปนอุปสรรคตอการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 

3) การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เนื่องจากความ
แตกตางของกฎระเบียบ แนวนโยบาย และวัฒนธรรมองคกร ความยั่งยืนของแผนงาน โครงการของ
แตละองคกร และภาษาท่ีใชในการสื่อสารระหวางองคกร  

4) การนําแผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติ เนื่องจากการขาดแผนงาน โครงสรางและ
อัตรากําลัง ระบบสารสนเทศสาธารณสุขชายแดนท่ีมีคุณภาพ และงบประมาณในการดําเนินงาน 
 
2.4 จังหวัดตากและการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน 

2.4.1 จังหวัดตาก 
ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร 

เปนจังหวัดท่ีมีขนาดเปนอันดับ 4 ของประเทศและเปนอันดับ 2 ของภาคเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศเมียนมาร ยาวประมาณ 540 กม. (แมน้ําเมย 170 กม เทือกเขาตะนาวศรี 370 กม.) 

สภาพพ้ืนท่ีถูกแบงออกเปน 2 สวนโดยมีทิวเขาถนนธงชัยก้ันกลาง คือ สวนท่ี 1 
ตั้งอยูดานทิศตะวันออก ประกอบดวย 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองตาก อําเภอบานตาก อําเภอสาม
เงา และอําเภอวังเจา สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขาสูงและท่ีราบสูงลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกสู
แมน้ําปง และแมน้ําวัง ทําใหเกิดพ้ืนท่ีราบแคบริมสองฝงของแมน้ํา และ สวนท่ี 2 ตั้งอยูทางดานทิศ
ตะวันตก ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแกอําเภอแมสอด อําเภอพบพระ อําเภอแมระมาด อําเภออุมผาง 
และอําเภอทาสองยาง ดังรายละเอียดตามภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงแผนท่ีจังหวัดตาก 
 

เนื่องจากมีพรมแดนติดตอกับประเทศเมียนมารยาวถึง 540 กิโลเมตร ทําใหมีการ
เคลื่อนยายของประชาชนและสินคาระหวาง 2 ฝง มีชองทางขามแดนระหวางไทย-เมียนมารจํานวน
มาก รายละเอียดตามภาพท่ี 2 ทําใหมีการเขามาขายแรงงานจํานวนมากกระจายอยูท่ัวไปในพ้ืนท่ี
ชายแดน โดยมีความหนาแนนของแรงงานอยูในเขตเทศบาลนครแมสอดท่ีมีโรงงานตั้งอยู มากกวา 
470 โรงงาน จากสภาพการเคลื่อนยายของประชากรรวมถึงแรงงานตางดาวและสินคาท่ีขามพรมแดน
ไปมา ทําใหเกิดปญหาดานสาธารณสุขชายแดนหลายประเด็น เชน ปญหาความขาดแคลน
สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยในการใหบริการสาธารณสุข ปญหาโรคระบาดและโรคอุบัติ
ใหม ปญหาสุขภาพอนามัยแมและเด็ก ปญหาในการเขาถึงบริการสาธารณสุข ปญหาการ
รักษาพยาบาลและสงตอ รวมถึงภาระคาใชจายท่ีสถานพยาบาลตองแบกรับในกรณีท่ีผูปวยตางดาวไม
สามารถชําระคารักษาพยาบาลได  
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ภาพท่ี 2 แสดงชองทางขามชายแดนไทย-เมียนมาร 
 

สํานักงานสาธารณสุขตากไดมีการจัดตั้งศูนยสาธารณสุขชายแดน (Provincial 
Border Health Unit) ข้ึน โดยมีการจางบุคลากรปฏิบัติงาน 7 คนปฏิบัติงานท่ีงานกิจการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 1 คน โรงพยาบาลแมสอด 1 คน ตําแหนงผูประสานงานโครงการ
อีก 5 คนปฏิบัติงานในสาธารณสุขอําเภอชายแดนท้ัง 5 แหง ท้ังนี้ในงานกิจการพิเศษไดมีการแบงงาน
ออกเปนดานตางๆ คือระบาดวิทยา ควบคุมโรคติดตอ สงเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดลอม  

2.4.2 ยุทธศาสตรและการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน จ.ตาก 
1) Health dam เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการและตรวจคัดกรองเบื้องตน ลดความ

แออัดในโรงพยาบาล (พนักงานสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว อาสาสมัครมาลาเรีย 
อาสาสมัครวัณโรค) เพ่ิมสถานบริการ (สุขศาลา Health Post, Malaria Post) เพ่ิมบริการเชิงรุก 
Mobile clinic 

2) Twin village สรางเครือขายสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมาร 
3) เครือขายหนวยงานภาครัฐ และ NGOs 
4) Tak and Mywaddy Joint Public Health Networks จัดประชุมความ

รวมมือระหวางประเทศ เชนการเฝาระวังโรคชายแดน วัคซีน แบบเปนทางการและไมเปนทางการ 
5) เครือขายความรวมมือดานสาธารณสุขรวมกับชนกลุมนอยกะเหรี่ยงฝง

ชายแดนพมา 
6) เครือขายความรวมมือดานสาธารณสุขในแคมปอพยพ เชนการเฝาระวัง

โรคติดตอ 



 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือวิเคราะหการ

พัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไทย-พมาของโรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ี
โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพ่ือศึกษางานสาธารณสุข
ชายแดนโดยมีวิธีดําเนินการศึกษา ดังนี้ 

1. การสังเกตสภาพการคมนาคมจากตัวจังหวัดตากมาท่ีอําเภอแมสอดและโรงพยาบาล 
แมระมาด สังเกตบริบทของพ้ืนท่ีไดแก ชุมชนรอบๆ โรงพยาบาล สิ่งแวดลอม อาคารท่ี

จัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลและบรรยากาศการใหบริการของโรงพยาบาลแมระมาด 
2. ศึกษาขอมูลการใหบริการ และ งานสาธารณสุขชายแดน จากเอกสารตางๆ ดังนี้  

- แบบประเมินตนเองเพ่ือการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลแมระมาด  
- รายงานประจําปโรงพยาบาลแมระมาด พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556  
- สรุปผลงานของกลุมงานวิชาการและพัฒนาบริการ ประจําป 2556 
- สรุปผลงาน คปสอ. แมระมาดประจําป 2556  
- แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลแมระมาดประจําป พ.ศ. 2556 
- สรุปผลงานสาธารณสุขชายแดน ประจําป พ.ศ. 2556 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  

3. สัมภาษณเปนรายกลุม (Focus group discussion) ในประเด็นการดําเนินงาน
สาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด โดยไดดําเนินการรวมกับผูบริหารโรงพยาบาลท่ีมี
ประสบการณการทํางานในพ้ืนท่ีชายแดนมานานกวา 12 ปข้ึนไป จํานวน 4 ราย คือ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลแมระมาด (ประสบการณการทํางานในพ้ืนท่ีชายแดน 31 ป) หัวหนากลุมงานวิชาการและ
พัฒนาบริการ (ประสบการณการทํางานในพ้ืนท่ีชายแดน 28 ป) หัวหนาฝายสุขาภิบาลและปองกัน
โรค (ประสบการณการทํางานในพ้ืนท่ีชายแดน 28 ป) และหัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลแม
ระมาด (ประสบการณการทํางานในพ้ืนท่ีชายแดน 12 ป) โดยใชเวลาในการอภิปรายนาน 3 ชั่วโมง 

4.  สัมภาษณผูอํานวยการโรงพยาบาลแมระมาดในเรื่องการบริหารงานสาธารณสุข
ชายแดน นาน 1 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการสัมภาษณเพ่ิมเติมทางโทรศัพทอีก 1 ครั้ง ในเรื่องปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน จากผูอํานวยการโรงพยาบาลแม
ระมาด เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.00- 16.30น รวมเปนระยะเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 
1. โรงพยาบาล ไดดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนอยางไร  
2. โรงพยาบาลไดดําเนินการตามกลยุทธของแผนพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับท่ี 2 

อยางไร ตามรายละเอียดกลยุทธของแผนฯ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
กลยุทธ  
1)  การพัฒนาสถานบริการสุขภาพใหผานเกณฑมาตรฐาน 

1.1) ระบบบริการสุขภาพในอําเภอแมระมาด และ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับ ในเครือขายโรงพยาบาลแมระมาดท่ีใชเปนแนวทางดําเนินการ 

1.2) ผลงานการผานเกณฑมาตรฐานของสถานบริการ  
1.3) ความเพียงพอของสถานบริการตอการใหบริการ 

2) การพัฒนาระบบบริการท่ีเปนมิตร ความพึงพอใจของผูรับบริการ  
3) การพัฒนาระบบสงตอผูปวยขามแดน และผูปวยจากพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว เพ่ือการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค  
4) การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพ่ือการเตือนภัย

และ เฝาระวังโรคในพ้ืนท่ีชายแดนและขามเขตแดน  
5) การพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพของบุคคลท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน และ

สังคม 
6) การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเฝาระวัง ปองกันการเกิดโรค และ

ระบบคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงสถานการณโรคติดตอสําคัญในพ้ืนท่ี 
7) การพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน  
กลยุทธ  
1) การสงเสริมการเขาถึงหลักประกันสุขภาพของแรงงานตางดาว กองทุนประกัน

สุขภาพเพ่ือประชากรท่ีไมมีหลักประกันสุขภาพ สถานการณของแรงงานตางดาวท่ีข้ึนทะเบียนมี
หลักประกันสุขภาพ ท้ังระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบประกันสังคม  

2) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพเพ่ือรองรับกลุมประชากรท่ีไมมีหลักประกันสุขภาพ 
3) การสงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพของกลุมเปาหมายใหมีความครอบคลุมและ

ท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
กลยุทธ  
1) การสรางเครือขายและกลไกความรวมมือระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ 

รวมท้ังองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ภาคประชาชน องคกรเอกชน และองคการระหวางประเทศใน
พ้ืนท่ีชายแดน 

2) การสนับสนุนใหชุมชน และองคกรภาคประชาชนเขามามีบทบาทในการกําหนด
ทิศทาง การดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนระดับชุมชน  

3) การพัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาชนในการจัดระบบการเตือนภัยและเฝา
ระวังโรค ท่ีเปนภัยคุกคามในพ้ืนท่ีชายแดน 

4) การประสานงานดานสุขภาพชายแดนกับองคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังใน
และตางประเทศ  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการ  
กลยุทธ  
1) การสงเสริมการเผยแพรแผนแมบทการแกปญหาพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 

แกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
2) การถายทอดแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไปสูการ

ปฏิบัติ  
3) การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในสวนกลางและระดับจังหวัดใหมี

นโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และงบประมาณในการดําเนินงาน ดานสาธารณสุข
ชายแดน 

4) การพัฒนาระบบควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ  

5) การสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีโครงสรางและอัตรากําลังท่ีเพียงพอและมีศักยภาพ
ในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน 

6) การพัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณสุขชายแดน  
7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานสาธารณสุขชายแดนใหมีความรู 

ความเขาใจ และมีทักษะในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน 
8) การสงเสริมใหองคกรท่ีเก่ียวของมีความเขาใจในระบบสาธารณสุขและบริการ

สุขภาพ ของภาครัฐ เพ่ือใหการดําเนินการรวมกันเปนไปอยางราบรื่น 
3.  โรงพยาบาล มีปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนอะไรบาง  
 
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 
1 ขอมูลพ้ืนฐานของอําเภอแมระมาด 
2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และระบบการจัดบริการสุขภาพอําเภอแมระมาด 
3 ผลการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด  
4 การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ 
5 การวิเคราะหความสอดคลองในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนโรงพยาบาลแม

ระมาด จังหวัดตาก กับแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับท่ี 2 
6 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด 
 

3.1 ขอมูลพ้ืนฐานของอําเภอแมระมาด :  
3.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร  

อําเภอแมระมาด จังหวัดตากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดตาก โดยมีพ้ืนท่ีติด
กับประเทศเมียนมาร หางจากอําเภอเมือง จังหวัดตาก 116 กิโลเมตร และหางจากอําเภอแมสอด 35 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับอําเภอทาสองยาง อําเภอแมสอด อําเภอสามเงา อําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก และ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ี 1,576 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีสวนใหญเปนปาและ
เขาโดยเฉพาะพ้ืนท่ีทางดานเหนือและดานตะวันออก การคมนาคมมีความยากลําบากในการเดินทาง
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โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีปาเขาในชวงฤดูฝนซ่ึงบางพ้ืนท่ีตองใชการเดินทางโดยทางเดินเทา สวนทางฝง
ตะวันตกการคมนาคมจะสะดวกกวาและเปนดานท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร โดยมีแมน้ํา
เมยซ่ึงเปนแมน้ําสายแคบๆ ก้ันเปนพรมแดนตลอดแนวชายแดนของอําเภอ ซ่ึงประชาชนสามารถ
เดินทางขามแมน้ําไปมาไดโดยงาย  

3.1.2  การเมืองการปกครอง  
อําเภอแมระมาดแบงการปกครองออกเปน 6 ตําบล 57 หมูบาน โดยมีองคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน 8 แหง คือ เทศบาล 3 แหง และ องคการบริหารสวนตําบล 5 แหง  
 

 
  

ภาพท่ี 3 แสดงพ้ืนท่ีการแบงเขตการปกครองของอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
  
3.1.3 ประชากรและสิทธิการรักษาพยาบาล 

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก จัดเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกตางของชาติพรรณ
วรรณนาและมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน มีประชากรรวม 48,536 คน โดยเปนชาวเขา 22,897 คน หรือ
รอยละ 47 ของประชากรท้ังหมด รายละเอียดตามตารางท่ี 1 โดยประชากรชาวเขาจะอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ีเกือบท้ังอําเภอ ยกเวนตําบลแมระมาดและตําบลแมจะเรา ชาวเขาสวนใหญเปนกลุมชาว
กะเหรี่ยงซ่ึงจะมี วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตเฉพาะท่ีแตกตางไปจากประชาชนไทยท่ัวไป (ขอมูลจาก
ทะเบียนราษฎร สํานักการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2555) ประชากรกลุมนี้เปนกลุมท่ีอยูประจําถ่ิน โดยประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จัดเปนประชาชนท่ีมีสัญชาติไทยและมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพท่ัวหนา  

นอกจากประชาชนไทยท่ีกลาวมาแลว อําเภอแมระมาดยังมีประชากรกลุมอ่ืนท่ี
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีรวมถึงการเคลื่อนยายเขาออกประเทศไทย คือกลุมผูมีปญหาสถานะและสิทธิ อีก 
9,048 คน และประชากรตางดาวท่ีพํานักอาศัยในพ้ืนท่ีอีกประมาณหนึ่งหม่ืนกวาคน (ข้ึนทะเบียนพัก
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อาศัย 1,871 คน ข้ึนทะเบียนแรงงาน 6 คน และเขาเมืองผิดกฎหมายรวมอ่ืนๆ อีกกวาหม่ืนคน) โดย
สวนใหญของประชากรตางดาว จะอาศัยอยูบริเวณชายแดนริมฝงแมน้ําเมย ซ่ึงจะอยูรวมกันเปนกลุม
ประมาณ 5 ชุมชน และมีประชากรตางดาวบางสวนจะอาศัยอยูรวมกับคนไทยในพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขาสูง 
โดยประชากรตางดาวมีท้ังกลุมเชื้อชาติพมาและกะเหรี่ยง  

 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามพ้ืนท่ีและสถานบริการสุขภาพ 
 

ตําบล หมูบาน ประชากรท้ังหมด
(คน) 

ชาวเขา 
(คน)/รอยละ 

สถานบริการสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบ 

แมระมาด 8 8,914 0 รพ. แมระมาด ( 100เตียง) 
แมจะเรา 9 11,452 0 รพสต. เฉลิมพระเกียรติ / รพสต. บาน

หวยบง/ รพสต.  บานวังผา 
ขะเนจื้อ 14 8,158 5,711/70 รพสต.บานแมระมาดนอย/รพสต.บาน

ขะเนจื้อ /  สสช. บานนุบอ 
แมตื่น 13 8,849 7,965/ 90 รพสต. บานคําหวัน/ สสช.บานหวยหมา

บา/ สสช. บานหวยมะพราว/สสช. บาน
หวยสีนา/ สสช. บานหวยโปง /สุขศาลา
บานหวยน้ําเย็น/ สุขศาลาบานกรีมอคี 

สามหม่ืน 5 5,827 4,953 /80 รพสต. บานแสม/ รพสต. บานหนอง
หลวง/ สสช. บานขุนหวยแมทอ/ สสช. 
บานแพแฮ 

พระธาตุ 8 5,336 4,268 /80 รพสต.บานสันปาไร/รพสต. บานทุง
มะขามปอม/ สสช. บานหวยกระทิง 

รวม   57 48,536 22,897 /47 1 รพช.  / 10 รพสต. / 10 สสช    
/ 2 สุขศาลา 

 
นอกจากนี้ยังมีกลุมท่ีมาใชบริการสุขภาพในฝงไทยซ่ึงเปนกลุมท่ีอาศัยอยูริมแมน้ํา

เมยฝงเมียนมาร อีกประมาณ 5 ชุมชน โดยมีประชากรประมาณ 5,000 คนซ่ึงเปนชาวพมาและ
กะเหรี่ยง ทางโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในเครือขายจึงมีความจําเปนตองใชทรัพยากร
สาธารณสุขเพ่ิมเติมจากการใหบริการคนไทย รวมถึงการปรับรูปแบบบริการเพ่ือรองรับความจําเปนใน
การใหบริการสุขภาพแกประชากรตางดาวตามท่ีไดกลาวมาขางตน 
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3.2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและระบบการจัดบริการสุขภาพอําเภอแมระมาด : ความ
จําเปนของการบริการสุขภาพเชิงรุก 

การจัดบริการสุขภาพใหกับประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและสัญจรมีรูปแบบการใหบริการแบบ
เครือขาย ตามระบบการใหบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลแมระมาดเปน
แมขายและมี รพสต. หรือ สสช. หรือ สุขศาลาเปนลูกขาย แบงบทบาทและความรับผิดชอบในการ
ใหบริการตามศักยภาพของแตละระดับสถานบริการสุขภาพ ในกรณีงานบริการท่ีเกินขีดความสามารถ 
สถานบริการสุขภาพจะสงตอผูปวยไปรักษาในสถานบริการระดับท่ีสูงข้ึนตามลําดับ 

อําเภอแมระมาดมีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง
ประกอบดวย  

1)  โรงพยาบาลชุมชนแมระมาดขนาด 100 เตียง 1 แหง  
2)  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) 10 แหง (1 แหงถายโอนภารกิจใหกับ อบต.

แมตื่น) 
3)  สถานบริการสาธารณสุขชุมชนสําหรับชาวเขา (สสช.) 10 แหง (4 แหงถายโอนภารกิจ

ใหกับ อบต.แมตื่น)  
4)  สุขศาลา 2 แหง  
สถานบริการจะกระจายตัวอยูตามหมูบานตางๆ ท่ัวพ้ืนท่ี โดยมีสถานบริการในเขตตําบลแม

ระมาดและแมจะเรา ซ่ึงตั้งอยูใกลริมแมน้ําเมย และเปนสถานบริการหลักท่ีรองรับการใหบริการแก
ชาวตางดาวท่ีอยูท้ังในไทยและฝงตรงขามกับไทย สวนสถานบริการในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ พบวา 27 หมูบาน 
(รอยละ 47 ของหมูบานท้ังหมด) จะตั้งอยูในพ้ืนท่ีปา ภูเขาสูง การคมนาคมลําบาก การเดินทางตอง
ใชรถขับเคลื่อน 4 ลอ ฤดูฝนตองใชการเดินเทา โดยพ้ืนท่ีเหลานี้ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา 
ทําใหการเขาถึงบริการสาธารณสุขเปนไปดวยความยากลําบาก สวนเรื่องสาธารณูปโภค พบวา สสช. 
และ สุขศาลาท้ังหมด รวมถึง รพสต. อีก 2 แหง ไมมี น้ําประปา ไฟฟาและโทรศัพท ตองใชโซลารเซล 
หรือใชเครื่องปนไฟในการผลิตไฟฟา ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 

  

ตารางท่ี 2  แสดงการคมนาคม/ระยะเวลาการเดินทางถึงโรงพยาบาล และสาธารณูปโภค จําแนกตาม 
ประเภทสถานบริการสุขภาพ  

 

สถาน
บริการ 

จํานวน การคมนาคม/ระยะเวลาการเดินทางถึง
โรงพยาบาล 

ระบบสาธารณูปโภค 

รพสต. 10 ตองใชรถขับเคลื่อน 4 ลอ เดินทาง เฉลี่ย 40 นาที 
ใกลสุด 10นาที ไกลสุด 1.30ชั่วโมง (ฤดูฝน 3 
ชั่วโมง) 

ไมมีไฟฟา 1 แหง ไมมีประปา 
2 แหง ไมมีโทรศัพท 2 แหง 

สสช. 8 ตองใชรถขับเคลื่อน 4 ลอ เดินทาง เฉลี่ย 2 
ชั่วโมง ใกลสุด 1 ชั่วโมง ไกลสุด 3 ชั่วโมง  
(ฤดฝูน 8 ชั่วโมง) 

ทุกแหงไมมีไฟฟา ประปา และ
โทรศัพท   

สุข 
ศาลา 

2 ตองใชรถขับเคลื่อน 4 ลอ เดินทาง เฉลี่ย 2.30 
ชั่วโมง (ฤดูฝน 8-10 ชั่วโมง) 

ทุกแหงไมมีไฟฟา ประปา 
โทรศัพท และวิทยุสื่อสาร 
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การใหบริการสุขภาพในระดับตําบลนั้น ไดดําเนินการโดยสถานบริการประเภทตางๆ โดย
ศักยภาพในการใหบริการสุขภาพของสถานบริการแตละประเภทมีความแตกตางกัน ดังนี้  

1) รพสต. เปนสถานบริการสุขภาพหลักของตําบล สามารถใหบริการสุขภาพในระดับ 
ปฐมภูมิ ครอบคลุมดานรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพ โดยมีเจาหนาท่ี
สาธารณสุขปฏิบัติงานใน รพสต. ตอแหง เฉลี่ยประมาณ 3 คน โดยมีการเพ่ิมจํานวนบุคลากรตาม
ขนาดของประชากรและปริมาณงานบริการในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ รพสต.ในเขตอําเภอแมระมาด มีพยาบาล
วิชาชีพท่ีผานการอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแลวทุกแหง ยกเวน รพสต. บานสันปาไร ทําให 
รพสต. มีศักยภาพในการใหการบริการสุขภาพดานการรักษาพยาบาล การเยี่ยมบานท่ีดีข้ึน 

2) สสช. เปนสถานบริการท่ีอยูภายใตการกํากับของ รพสต. โดยมีศักยภาพในการ
ใหบริการนอยกวา รพสต. มีวัตถุประสงคในตั้ง สสช. เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการในพ้ืนท่ีทุรกันดาร และ
มีการเดินทางท่ียากลําบาก สสช. จะมีพนักงานสุขภาพชุมชนซ่ึงเปนลูกจางท่ีผานการอบรม 1 ป 
ปฏิบัติงานแหงละ 2 คน โดยใหบริการรักษาพยาบาลและควบคุมโรคพ้ืนฐาน 

3) สุขศาลา เปนสถานบริการสุขภาพท่ีมีศักยภาพนอยท่ีสุด อยูภายใตการกํากับของ รพสต 
มีลูกจางปฏิบัติงาน 1 คนตอแหง สวนใหญมีวุฒิมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือมัธยมศึกษาปท่ี 6 และผานการ
อบรมการปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลประมาณ 3 เดือน ใหบริการจายยารักษาโรคพ้ืนฐาน จะจัดตั้งอยูใน
ระดับพ้ืนท่ีท่ีเรียกวาปอก (ในพ้ืนท่ีทุรกันดารของแมระมาด หนึ่งหมูบานประกอบดวยหลายปอก แต
ละปอกจะมีบานประมาณ 10-20 หลังคาเรือน โดยแตละปอกหางกันประมาณ 1 ชั่วโมงทางเดินเทา) 

3.2.1 การพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขในระดับตําบล 
แนวทางการพัฒนาสถานบริการในระดับตํ าบล ให มี ศักยภาพสู ง ข้ึนนั้น 

ประกอบดวย การจัดบุคลากรวิชาชีพสําคัญเสริม เชนใน รพสต. เพ่ือใหสามารถจัดบริการรองรับ
ความตองการของชุมชนใหไดหลากหลายข้ึน ไดมีการจัดบุคลากรตางๆ เสริมเพ่ิมเติมข้ึน เชนพยาบาล
วิชาชีพ เจาพนักงานทันตสาธารณสุข เจาพนักงานเภสัชกรรม หรือนักกายภาพบําบัด หรือในสถาน
บริการบางแหงอาจมีแพทยหรือทันตแพทยปฏิบัติงานประจําสถานบริการ โดยในสถานบริการบาง
แหงจะถูกพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการยกระดับใหมีสถานะท่ีสูงข้ึน เชนการยกฐานะจาก 
สสช.เปน รพสต. 

สําหรับอําเภอแมระมาดนั้น ไดมีการพัฒนา รพสต.มาอยางตอเนื่องมีพยาบาล
วิชาชีพท่ีผานการอบรมเวชปฏิบัติชุมชนครบเกือบทุกแหงแลว ยกเวนเพียง รพสต.สันปาไร สําหรับ
งานบริการดานอ่ืนนั้นยังขาดแคลนบุคลากรท่ีจะใหบริการ เชนยังไมมีเจาพนักงานทันตสาธารณสุข
ประจํา รพสต. ทําใหไมสามารถใหบริการทันตกรรมได ซ่ึงทางโรงพยาบาลแมระมาด ไดแกไขปญหา
โดยการใหฝายตางๆ ในโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของกับงานบริการสุขภาพ ออกใหบริการใน รพสต. หรือใน
ชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงบริการท่ีจําเปนไดมากข้ึน 

สําหรับการยกระดับ สสช. เปน รพสต. นั้น พบปญหาในการสรรหาบุคลากรมา
ปฏิบัติงาน เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีทุรกันดาร ไมสามารถท่ีจะทําใหบุคลากรสาธารณสุขอยูปฏิบัติงานได 
ทางพ้ืนท่ีจึงแกไขโดยการพัฒนาลูกจางชั่วคราวจากประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหมีศักยภาพท่ีจําเปนใน
การจัดบริการพ้ืนฐานได นอกจากนี้ไดมีการพยายามสงเสริมเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีเหลานี้ในการเขา
ศึกษาตอในหลักสูตรสาธารณสุข เพ่ือจะไดกลับมาทํางานท่ีภูมิลําเนาเม่ือจบการศึกษา แตก็พบปญหา
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ในการหานักเรียนไปเรียนตอ เนื่องจากสวนใหญนักเรียนจะเรียนเพียงมัธยมศึกษาปท่ี 3 และในกรณีท่ี
เรียนจบมัธยมศึกษาปท่ี 6 ก็พบปญหาความสามารถในการสอบแขงขันเพ่ือเขาศึกษา ทําใหปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรยังเปนปญหาสําคัญของการใหบริการ ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนา 
สสช. คือการขาดแคลนงบประมาณท่ีจะใชกอสรางเพ่ือยกระดับเปน รพสต. รวมถึงปญหาการขาด
แคลนผูรับเหมากอสรางในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดปญหาวาบางครั้งไดรับงบประมาณแลว แตไมสามารถหา
ผูรับเหมากอสรางได การแกไขปญหาดังท่ีกลาวมาจึงเปนความทาทายอยางยิ่งในการหาทางออกเพ่ือ
แกไขปญหา ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสุขภาพทีดีข้ึนของประชาชนผูดอยโอกาสเหลานี้ 

สําหรับแผนในการยกระดับ สสช. นั้น ทาง คปสอ.แมระมาดไดวางแผนในการ
พัฒนาศักยภาพ สสช. บานหวยโปง ใหเปน รพสต. เนื่องจากมีประชากรอยูในความรับผิดชอบ
มากกวา 3,000 คน แตยังประสบปญหาเรื่องบุคลากรและงบประมาณ นอกจากนี้จากการวิเคราะห
ขอมูลของพ้ืนท่ี ยังพบวาพ้ืนท่ี สสช. บานหวยมะพราวก็มีประชากรมากกวา 3,000 คน เชนกัน ซ่ึงมี
ปริมาณงานมากและสมควรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปน รพสต. เชนกัน 

เนื่องจากศักยภาพของสถานบริการท่ีแตกตางกันรวมถึงปญหาการเดินทางมารับ
บริการท่ียากลําบาก คปสอ. แมระมาดจึงไดแกไขปญหาโดยเพ่ิมรูปแบบการใหบริการภายในตําบลท่ี
รับผิดชอบ โดย รพสต. ไดจัดใหมีคาราวานสุขภาพลงในพ้ืนท่ีท่ีมีความยากลําบาก และประชาชน
เขาถึงบริการสุขภาพยาก โดยจัดบริการท้ังดานการรักษาพยาบาล การคัดกรองสุขภาพประชาชน การ
สงเสริมสุขภาพ ฉีดวัคซีน ฝากครรภ และวางแผนครอบครัว ซ่ึงทําใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพ
ไดดีข้ึน นอกจากนี้เพ่ือเปนการเสริมศักยภาพในการเขาถึงการบริการสุขภาพ ในระดับอําเภอก็มีการ
ออกหนวยเคลื่อนท่ีในการใหบริการหลายรูปแบบ โดยโรงพยาบาลไดจัดใหมีการออกหนวยบริการ
สุขภาพเคลื่อนท่ีเพ่ือจัดบริการสําคัญแกพ้ืนท่ีหางไกลตางๆ อยางสมํ่าเสมอ ประมาณ เดือนละ1-2 
ครั้ง โดยใหบริการท้ังดานการวางแผนครอบครัว การฝากครรภ การฉีดวัคซีนในเด็ก แตท้ังนี้การ
ดําเนินการในเชิงรุกนี้ยังเปนการใหบริการเฉพาะสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
รวมถึงงบประมาณในการดําเนินการ ในขณะท่ีหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีไดแก องคการบริหารสวนตําบล 
องคกรเอกชนยังไมไดดําเนินการใหครบวงจรดังกลาว  

สําหรับงานบริการทันตกรรม เนื่องจาก รพสต. ไมมีทันตบุคลากร จึงไมสามารถ
ใหบริการทันตกรรมได ทางโรงพยาบาลจึงไดจัดใหมีหนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีไปใน รพสต. และ สสช. 
อยางตอเนื่องทุกเดือน 

นอกจากสถานบริการสุขภาพท่ีกลาวมาแลว ทาง คปสอ.แมระมาด ยังไดมีการ
จัดบริการเพ่ิมสําหรับแกไขปญหาโรคมาลาเรียซ่ึงเปนโรคติดตอท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี โดยมีการจัดต้ัง 
Malaria post เพ่ือชวยตรวจสอบและเก็บตัวอยางเลือดเพ่ือใชในการวินิจฉัยโรค พรอมจายยารักษา
โรคมาลาเรีย รวมท้ังหมด 33 แหง โดยอยูท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน 10 
แหง, อยูในพ้ืนท่ีสูงชาวเขา 16 แหง, อยูในชุมชนของประเทศเมียนมาร 4 แหง และอยูในพ้ืนท่ีของ
ชายแดนไทย เมียนมารอีก 3 แหง 

3.2.2 สถานบริการสุขภาพของประเทศเมียนมาร  
โรงพยาบาลโกกโก เปนโรงพยาบาลของรัฐบาลเมียนมาร ใหบริการประชาชน

บริเวณรอบๆ โรงพยาบาล ไดรับการยอมรับนอยกวาสถานพยาบาลในฝงไทย จึงมีการสงผูปวยมารับ
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การรักษาตอท่ีฝงไทยท่ีโรงพยาบาลแมระมาด โดยผูปวยสวนใหญจะมีศักยภาพท่ีไมเพียงพอในการ
จายคารักษาพยาบาลได และเปนภาระของโรงพยาบาลท่ีตองแบกรับภาระตนทุนคาใชจายดังกลาว 
เนื่องจากปจจุบันการไดรับงบประมาณในการดําเนินการของสถานบริการสุขภาพของประเทศไทยเปน
ระบบเหมาจายรายหัว ซ่ึงการจะไดรับงบประมาณดําเนินการมากหรือนอยข้ึนอยูกับจํานวนประชากร
ท่ีมีสัญญาติไทยในพ้ืนท่ีเทานั้น 

3.2.3 หนวยงาน NGO ในพ้ืนท่ี  
เนื่องจากอําเภอแมระมาดมีชาวตางดาวนอยกวาอําเภอใกลเคียง ทําใหNGO ให

ความสนใจนอยกวา และสนับสนุนการดําเนินงานนอยกวาพ้ืนท่ีอ่ืนในจังหวัดตาก โดยมี NGO หลักท่ี
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเพียงหนวยเดียวคือ SMRU หรือ Shoklo Malaria Research Unit 
ใหบริการรักษาพยาบาล และควบคุมโรคมาลาเรีย มีการประสานสงตอผูปวยมารับบริการตอท่ี
โรงพยาบาลแมระมาด นอกจากนี้ยังเปนหนวยวิจัยยามาลาเรียตัวใหมเพ่ือใชแกปญหามาลาเรียดื้อยาดวย 

 
3.3 การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด 

3.3.1  โรงพยาบาลแมระมาด: องคกรบริการสุขภาพทามกลางความหลากหลาย 
โรงพยาบาลแมระมาด ไดจัดใหบริการสุขภาพแบบผสมผสาน ท้ังดานการ

รักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ โดยไดมีการเตรียมความ
พรอมในการใหบริการท้ังดานอาคารสถานท่ี อุปกรณการแพทย ยา และเวชภัณฑมิใชยา รวมถึง
บุคลากร เพ่ือใหสามารถรองรับกับภาระงานบริการท้ังชาวไทยและชาวตางดาว ภายใตวิสัยทัศนของ
องคกรท่ีวา 

3.3.1.1 วิสัยทัศน (Vision) 
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ใหบริการแบบองครวมผสมผสาน ดวยทีมงาน

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน มุงประโยชนของผูรับบริการและสังคม 
3.3.1.2 พันธกิจ (Mission)  

1) ใหบริการสุขภาพอนามัยในลักษณะองครวม ผสมผสาน ในระดับ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

2) สงเสริมใหประชาชน/ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง  
3) สนับสนุนงานของสถานบริการสาธารณสุขเครือขายในเขตอําเภอแม

ระมาด เนนการพัฒนาบุคลากร การจัดการทรัพยากร และการพัฒนาระบบบริการ 
3.3.1.3 จุดเนน  

โรงพยาบาลไดกําหนดจุดเนนการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และนโยบาย ดังนี้  

1) พัฒนาระบบเฝาระวังการระบาดของโรคไขเลือดออก เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการควบคุมโรคในชุมชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2) ขยายจุดตรวจวินิจฉัย/รักษาไขมาลาเรีย (Malaria Post) ในหมูบาน
คูขนานในประเทศเมียนมาร เพ่ือใหการรักษาเปนไปอยางรวดเร็ว กอนท่ีจะมีการแพรเชื้อมาสูฝงไทย 
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3) จัดต้ังเครือขายเฝาระวังโรคอุจจาระรวง/อหิวาตในหมูบานชายแดน
และหมูบานคูขนาน เพ่ือสกัดก้ันการแพรระบาดของโรคอุจจาระรวง/อหิวาต 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมเปาหมายเฉพาะ  
5) เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน 
6) ขยายบริการบําบัดผูติดฝนดวยเมทาโดนระยะยาว ใหครอบคลุมผูติด

ฝนมากข้ึน มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยการทํางานรวมกับเครือขายและภาพประชาสังคม 
7) พัฒนาคุณภาพการฝากครรภในสถานบริการเครือขายตามมาตรฐาน

สายใยรักฯ 
8) เพ่ิมอัตราการฝากครรภครั้งแรกกอน 12 สัปดาห โดยการทํางานเชิง

รุกรวมกับเครือขายและอสม. 
9) พัฒนาศักยภาพในการตรวจและกระตุนพัฒนาการใน WCC 
10) พัฒนาสิทธิและสงเสริมการมีหลักประกันสุขภาพให กับกลุม

ประชาชนท่ีมีปญหาสถานะบุคคล 
11) การใชกลไก District Health System สรางการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนและองคกรปกครองทองถ่ิน ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยตามบริบทของพ้ืนท่ี 
3.3.1.4 ดานบุคลากร  

บุคลากรของโรงพยาบาลสวนใหญเปนคนทองถ่ิน มีอัตราการโยกยายตํ่า 
มีบุคลากรท่ีเปนชาวไทยภูเขาท้ังหมด 59 คน (23%ของเจาหนาท่ีท้ังหมด) ซ่ึงนับเปนปจจัยสําคัญใน
การดําเนินการใหบริการสุขภาพ โดยอัตรากําลังนี้มีท้ังท่ีจัดสรรจากสวนกลางและอัตราท่ีโรงพยาบาล
ดําเนินการเองโดยจัดสรรจากเงินรายไดของโรงพยาบาล ท้ังนี้โรงพยาบาลแมระมาดไดจัดอัตรากําลัง
ของบุคลากรทางการแพทยแตละดานเพ่ือใหสามารถจัดบริการไดครอบคลุมงานบริการสุขภาพท่ี
สําคัญ ปจจุบันมีบุคลากรท้ังหมด 256 คน ขาราชการ 98 คน พนักงานราชการ 5 คน ลูกจางประจํา 
15 คน ลูกจางชั่วคราว 138 คน แยกเปนสายงานวิชาชีพ 133 คน สายงานสนับสนุน 123 คน 
รายละเอียดตามตารางท่ี3  

 
ตารางท่ี 3 แสดงอัตรากําลังบุคลากรจําแนกตามตําแหนงการทํางาน 
 

ตําแหนง ป 2554 ป 2555 ป 2556 
1. แพทย 5 5 6 
2. พยาบาล 65 69 72 
3. ทันตแพทย 4 4 4 
4. จพ.ทันตสาธารณสุข 5 5 6 
5. เภสัชกร 4 4 4 
6. จพ.เภสัชกรรม 5 5 6 
7. นักวิชาการสาธารณสุข 2 3 5 
8. จพ.สาธารณสุขชุมชน 9 9 8 
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ตําแหนง ป 2554 ป 2555 ป 2556 
9. จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 3 3 4 
10. นักเทคนิคการแพทย 2 2 3 
11. จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 5 3 3 
12. นักรังสีการแพทย 2 2 2 
13. นักกายภาพบําบัด 2 2 3 
14. นักจิตวิทยาคลินิก 1 1 1 
15. นักโภชนากร 1 1 1 

 
3.3.2 การจัดบริการสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด: การดําเนินงาน

นโยบายภายใตขอจํากัด 
3.3.2.1  ดานการรักษาพยาบาล: ภาวะสุขภาพท่ีแตกตางท่ีตองการการตอบสนอง

ท่ีแตกตาง 
เนื่องจากบริบทของโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูในเขตติดตอกับประเทศเพ่ือน

บาน รวมท้ังลักษณะของประชากรในพ้ืนท่ี โรงพยาบาลแมระมาดจึงไดบูรณาการนโยบายสาธารณสุข
ชายแดนเขาไปในแผนงานการทํางานประจํา ซ่ึงโรงพยาบาลไดดําเนินการมากอนท่ีจะมีนโยบาย
ดังกลาวอยางมิไดมีการแบงแยกชาติพรรณ หรือสิทธิการประกันสุขภาพ โดยไดจัดบริการสุขภาพแก
ประชาชนแบบผสมผสานท้ังดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค และการ
ฟนฟูสุขภาพ โดยจัดใหมีจุดบริการตางๆ ตามลักษณะของการใหบริการ เชน คลินิกผูปวยนอกท่ัวไป 
คลินิกเบาหวาน คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกปอดอุดก้ันเรื้อรัง คลินิกจิตเวช คลินิกเฉพาะ (เอดส 
วัณโรค)หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม คลินิกสงเสริมสุขภาพ (คลินิกฝากครรภ คลินิกเด็กดี 
คลินิกวางแผนครอบครัว) คลินิกกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด งานบําบัดยาเสพติด งานบริการ
ผูปวยใน งานบริการผูปวยคลอด และงานบริการการผาตัด นอกจากนี้ยังจัดบริการงานสาธารณสุขใน
ชุมชน เชนงานอนามัยโรงเรียน งานควบคุมโรคในชุมชน และงานเยี่ยมบานผูปวยในชุมชน 

ในการจัดบริการสุขภาพ ไดมีการรับผูปวยท่ีสงตอมาจากเครือขายสถาน
บริการสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี เชน รพสต. และ สสช. ซ่ึงพบวาผูปวยท่ีถูกสงตอมาจะมีอาการของ
โรคคอนขางหนัก เนื่องจากปญหาในการคมนาคมท่ียากลําบาก โดยเฉพาะในฤดูฝนท่ีบริเวณพ้ืนท่ี 
ปาเขา ตองอาศัยการเดินเทา เนื่องจากไมสามารถสัญจรทางรถได  

ในกรณีท่ีผูปวยมีภาวะเจ็บปวยท่ีหนักเกินกวาศักยภาพของโรงพยาบาล 
ผูปวยจะถูกสงตัวเขารับการรักษาตอท่ีโรงพยาบาลแมสอดซ่ึงเปนโรงพยาบาลท่ัวไปท่ีมีศักยภาพสูงกวา 

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังไดมีการประสานงานและจัดใหมีระบบสง
ตอผูปวยขามแดนและผูปวยจากพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว โดยโรงพยาบาลไดจัดทําขอตกลงความรวมมือ
กับหนวยวิจัยมาลาเรียโชโกล ในการรับผูปวยสงตอมาจากอําเภอโกกโก ประเทศเมียนมาร และจัดทํา
ขอตกลงความรวมมือกับสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยในการทําหมันและใหกันดูแล
รักษาผูปวยท่ีสงตอจากศูนยพักพิงผูอพยพแมหละ อําเภอทาสองยาง 
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การจัดบริการสําหรับประชากรตางดาว ทางโรงพยาบาลไดจัดบริการ
ผสมผสานไปกับการใหบริการประชาชนไทย โดยโรงพยาบาลไดจัดเจาหนาท่ีชาวไทยภูเขามา
ปฏิบัติงานในจุดบริการตางๆ เพ่ือใหความสะดวกแกผูปวยชาวไทยภูเขา (ปจจุบันมีเจาหนาท่ีชาวไทย
ภูเขาท้ังหมด 59 คน หรือ 23%ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล) สําหรับการใหบริการผูปวยท่ีเปนชาวพมา 
โรงพยาบาลยังขาดบุคลากรท่ีเปนชาวพมาหรือพูดภาษาพมาได แตไดประสานอาสาสมัครท่ีสามารถ
พูดพมาไดมาชวยใหบริการในวันคลินิกโรคไมติดตอ คลินิกฝากครรภ และคลินิกเอดส ซ่ึงมีผูปวยพมา
เขามารับบริการเปนกลุมท่ีชัดเจน สวนในชวงเวลาอ่ืนตองอาศัยการสื่อสารกับญาติท่ีสามารถพูดไทย
ไดท่ีมากับผูปวย นอกจากนี้โรงพยาบาลไดมีการจัดทําปายประชาสัมพันธ รวมถึงสื่อสุขศึกษาตางๆ 
เปนภาษาพมาและกะเหรี่ยง เพ่ือชวยใหการมารับบริการของผูปวยชาวพมาและกะเหรี่ยงมีความ
สะดวกและไดผลดียิ่งข้ึน 

จากผลสรุปการใหบริการของโรงพยาบาลพบวามีผูมาใชบริการสุขภาพ
เพ่ิมข้ึนทุกป ท้ังชาวไทย ชาวไทยภูเขาและชาวตางดาวท่ีมาใชบริการเพ่ิมข้ึนดวย โดยในป พ.ศ. 2555 
มีผลการใหบริการดังนี้ 

1) การใหบริการผูปวยนอก มีผูมารับบริการท้ังสิ้น 106,541 ครั้ง (372 
คนตอวันทําการ) โดยเปนผูปวยชาวไทยประมาณรอยละ 60 ชาวไทยภูเขาประมาณรอยละ 30 และ 
ผูปวยท่ีเปนชาวตางดาวประมาณรอยละ10 ดังตารางท่ี 4  

  
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจํานวนผูปวยนอก  
 

รายการ หนวย พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
1. จํานวนผูปวยนอก คน 28,124 35,174 
 ครั้ง 101,373 106,541 
2. จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน วัน 354 372 
3. จํานวนผูปวยนอกไมมีสัญชาติไทย ครั้ง 7,587 6,986 
 

โรคท่ีพบเปนสาเหตุอันดับตนๆ คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การ
ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจสวนบน โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคเหงือกและฟน ไขไมทราบ
สาเหตุ และภาวะอุดก้ันของปอดเรื้อรัง  

2) การใหบริการผูปวยใน พบวาใน ป พ.ศ. 2555 มีผู มีรับบริการ
จํานวน 7,818 คน มีวันนอนท้ังสิ้น 26,892 วัน คิดเปนอัตราครองเตียงรอยละ 80 โดยเปนชาวตาง
ดาวมารับบริการ 1,074 คน (รอยละ14 ของผูปวยในท้ังหมด) ดังตารางท่ี 5 
 
  



25 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบจํานวนผูปวยใน 
 

รายการ หนวย พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
1. จํานวนผูปวยใน คน 7,888 7,818 
2. จํานวนวันของผูปวยทุกคนรวมกัน วัน 26,892 29,164 
3. อัตราครองเตียง ( 90 เตียง) รอยละ 81 89 
4. ผูปวยในเฉลี่ยตอวัน คน 73.68 79.90 
5. จํานวนผูปวยในท่ีไมมีสัญชาติไทย คน 1,238 1,074 

 
โรคท่ีพบเปนสาเหตุอันดับตนๆ คือ ปอดบวม อุจจาระรวง การคลอด

บุตร ภาวะอุดก้ันของปอดเรื้อรัง ไขเลือดออก มาลาเรีย ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โรคกระเพาะ
อาหารอักเสบ และการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ  

เม่ือพิจารณาตามจํานวนผูมารับบริการป พ.ศ. 2555 พบวามีอัตรา
การมารับบริการท่ีผูปวยในลดลงจากป พ.ศ. 2554 แตมีอัตราการครองเตียงท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหผูปวยใน
เฉลี่ยตอวันสูงข้ึนเชนกัน 

สําหรับภาวะสุขภาพของประชาชน พบวามีความแตกตางของภาวะ
สุขภาพระหวางผูปวยในและผูปวยนอก โดยภาวะสุขภาพของผูมารับบริการท่ีงานผูปวยนอก สวน
ใหญเปนโรคเรื้อรัง ไดแก เบาหวาน วามดันโลหิตสูง รวมถึงโรคติดเชื้อ และการบริการสุขภาพ 
ทันตกรรม ในขณะท่ีภาระงานของงานบริการผูปวยในจะเปนโรคติดเชื้อประจําถ่ินและประจําฤดู 
ไดแก มาเลเรีย ปวดบวม อุจจาระรวง เปนตน 

3) การใหบริการคลอด พบวาในป พ.ศ. 2555 มีการใหบริการจํานวน 
687 ราย พบวาเปนชาวไทยพ้ืนราบ 175 ราย (รอยละ25) ชาวไทยภูเขา 287 ราย (รอยละ 42) ชาว
ตางดาว 225 ราย (รอยละ 33) พบปญหาภาวะแทรกซอนในการคลอด เชนการตกเลือดหลังคลอด 
การติดเชื้อในเด็กทารก และการติดเชื้อหลังคลอด โดยมักจะพบปญหาในกลุมชาวไทยภูเขาและชาว
ตางดาว สําหรับผูท่ีมีภาวะแทรกซอนรุนแรงสวนใหญจะสงตอมาจากประเทศเมียนมารผานทาง
หนวยงาน NGO ดังตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบจํานวนมารดาคลอด 
 

รายการ หนวย พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
1. มารดาคลอดท้ังหมด ราย 739 707 
     1.1 คนไทย ราย 457 482 
     1.2 ตางชาต ิ ราย 282 225 
2. วิธีการคลอด    
    2.1 การคลอดปกติ ราย 569 518 
    2.2 การคลอดผิดปกติ ราย 170 189 
        2.2.1 การคลอดโดยผาตัดทางหนาทอง ราย 152 174 
3. การสงรักษาตอผูคลอด ราย 28 38 
4. มารดาตาย ราย 0 0 
5. ทารกเกิดมีชีพ รอยละ 97.8 99.72 
6. อัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม  รอยละ 10.45 11.41 
7. อัตราทารกขาดออกซิเจน ตอพันการเกิดมีชีพ 25.78 18.31 
8. อัตราตายปริกําเนิด   ตอพันการเกิดมีชีพ 12.10 2.81 
 

4) การผาตัด เนื่องจากความจําเปนในการจัดบริการในพ้ืนท่ีหางไกล ทํา
ใหโรงพยาบาลไดพัฒนาศักยภาพการผาตัดไดสูงกวาโรงพยาบาลชุมชนท่ัวไป โดยในป พ.ศ. 2555 ได
ใหบริการผาตัดคลอดทางหนาทอง 174 ราย ผาตัดไสติ่ง 74 ราย ผาตัดไสเลื่อน 23 ราย ผาตัดเปด
ชองทอง (explored laparotomy) 4 ราย ตัดมดลูก 1 ราย ตามรายละเอียดในตารางท่ี 7 ท้ังนี้ผูปวย
สวนหนึ่งเปนชาวตางดาวท่ีมารักษาท่ีโรงพยาบาลหรือถูกสงตอมารักษาโดยองคกรอ่ืน 
 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบการบริการการผาตัดจําแนกตามชนิดของการผาตัด 
 

ประเภทของการผาตัด หนวย พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
1. ผาตัดคลอดทางหนาทอง ราย 158 174 
2. ทําหมันหญิง ราย 141 107 
3. ผาตัดไสติ่ง ราย 94 74 
4. ผาตัดไสเลื่อน ราย 17 23 
5. Hydrocoelectomy ราย 7 14 
6. Explorative  Laparotomy ราย 7 1 
7. ผาตัดทอนําไขและรังไข ราย 11 2 
8. ตัดมดลูก ราย 4 1 
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เม่ือพิจารณาการใหบริการสุขภาพดานการรักษา พบวาผูปวยท่ี
จําเปนตองใหการรักษาโดยการผาตัดคลอดทางหนาทองเปนอันดับแรกของการผาตัดท้ังหมด และ
เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2554 ในขณะท่ีการทําหมันหญิงเปนอันดับ 2 และอันดับ 3 คือการผาตัดไสติ่ง ซ่ึง
การผาตัดดังกลาวถือเปนภาวะฉุกเฉินท่ีตองการการรักษาท่ีเรงดวนเพ่ือชวยเหลือชีวิตผูปวย 

5) การบริการทันตกรรมในโรงพยาบาล ในป พ.ศ. 2555 สามารถ
ใหบริการ จํานวน 6,636 ราย และไดจัดออกบริการหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือใหบริการในพ้ืนท่ีหางไกล โดย
มีผูมารับบริการท้ังสิ้น 839 ราย ตามรายละเอียดในตารางท่ี 8 จากขอมูลแสดงถึงการบริการเชิงรุกท่ี
มีแนวโนมท่ีสูงข้ึนในการเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชน 

 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบจํานวนการใหบริการทันตกรรมในสถานบริการและหนวยเคลื่อนท่ี  
 

กิจกรรม หนวย พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
1. ผูรับบริการในโรงพยาบาล ราย 7,124 6,636 
2. ผูรับบริการจากหนวยเคลื่อนท่ี ราย 649 839 
 

6) การบําบัดยาเสพติด เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีปญหายาเสพติด 
ท้ังปญหาฝนและยาบา โรงพยาบาลแมระมาดไดจัดใหมีคลินิกบําบัดยาเสพติดข้ึน โดยมีผลงานการ
ใหบริการบําบัดผูเสพฝน 120 ราย ผูเสพยาบา 85 ราย โดยผูเสพสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา อีกท้ังได
มีการพัฒนาระบบการบําบัด โดยขยายบริการบําบัดฝนดวยเมทาโดนระยะยาว เพ่ือใหครอบคลุมผูติด
ฝนมากข้ึน มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยการทํางานรวมกับเครือขายและภาคประชาสังคม รูปแบบการ
ใหบริการนั้นจัดท้ังในรูปแบบคลินิกและการออกหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือบําบัดในชุมชน 

3.3.2.2  การดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพ: การบริการสุขภาพเชิงรุกท่ียัง
หางไกลเปาหมาย 

โรงพยาบาลแมระมาดสามารถจัดบริการสุขภาพดานการสงเสริมสุขภาพ
ครอบคลุมกลุมประชาชนไทยในพ้ืนท่ีวามรับผิดชอบของโรงพยาบาลบรรลุตามเปาหมายท่ีไดรับ
มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข แตยังพบปญหาความครอบคลุมในการจัดบริการสุขภาพดานการ
สงเสริมสุขภาพสําหรับชาวไทยภูเขา และชาวตางดาว ในพ้ืนท่ีหางไกลซ่ึงสวนใหญเปนพ้ืนท่ีภูเขาท่ี
ยากลําบากในการเดินทาง โดยเฉพาะปญหาการฝากครรภของมารดา และการฉีดวัคซีนในเด็ก 
เนื่องจากการเจริญพันธในกลุมชาวไทยภูเขาและชาวตางดาวมีอัตราท่ีสูงกวาคนไทย และปญหาใน
การเขาถึงบริการท่ียากลําบาก ทางโรงพยาบาลและเครือขายบริการสุขภาพจึงไดจัดใหมีการออก
หนวยเคลื่อนท่ีไปใหบริการในพ้ืนท่ีหางไกล รวมถึงการจัดบริการเชิงรุกไปหมูบานชายแดนเพ่ือให
บริการวางแผนครอบครัว ฝากครรภ และฉีดวัคซีนเด็กเพ่ือใหครอบคลุมมากข้ึน โดยพบวาความ
ครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในพ้ืนท่ีภูเขาเชน ตําบลสามหม่ืนและตําบลแมตื่นมีความครอบคลุมพ้ืนท่ี
และกลุมประชากรเปาหมายท่ีดีข้ึนเปนรอยละ 80และ70 ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามความครอบคลุม
ก็ยังต่ํากวาเปาหมายท่ีประเทศไทยกําหนด 
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สําหรับการจัดบริการเฉพาะชาวตางดาว โรงพยาบาลไดจัดใหมีคลินิก
ฝากครรภเฉพาะมารดาตางดาวในวันอังคาร ซ่ึงจะมีลามอาสาสมัครท่ีพูดภาษาพมาไดมาชวย
ใหบริการ นอกจากนี้ยังไดพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาวในพ้ืนท่ีตางๆ ภายในอําเภอแมระมาด 
ใหมีความรูในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพข้ันพ้ืนฐานอีกดวย   

3.3.2.3 การดําเนินงานควบคุมโรค 
เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ี ท่ีเปนปาเขา รวมถึงปญหาสภาพสุขอนามัย

สิ่งแวดลอมของท่ีพักอาศัย และความเปนอยูท่ีแออัด ทําใหพบปญหาโรคติดตอท่ีสําคัญรุนแรงกวา
พ้ืนท่ีปกติท่ัวไป โดยมีปญหาโรคติดตอท่ีพบบอยคือ อุจจาระรวง ไขเลือดออก มาลาเรีย วัณโรค 
นอกจากนี้ยังมีโรคติดตออ่ืนๆ ท่ีตองเฝาระวังในกลุมชาวตางดาวซ่ึงอาจจะนําโรคเขามาสูคนไทย เชน
โรคเทาชาง โรคไขกาฬหลังแอน เปนตน 

1)  การควบคุมโรคมาลาเรีย : การดําเนินงานท่ีครบวงจร 
มาลาเรียเปนปญหาโรคติดตอท่ีสําคัญของพ้ืนท่ีมาโดยตลอด โดยใน

ปพ.ศ. 2554 และ 2555 มีผูปวยมาลาเรียเขารับบริการท้ังหมด 730 และ 386 ราย โดยเปนคนไทย 
577 และ 349 ราย ชาวตางดาว 153 และ 37 ราย ตามลําดับ อยางไรก็ตามแนวโนมการระบาดของ
โรคมีแนวโนมดีข้ึน และพบการเชื้อมาลาเรียชนิดรุนแรงลดลง ซ่ึงเปนผลท่ีเกิดจากการทํางานใน
รูปแบบของเครือขาย การประสานประโยชน การเขาถึงประชาชนและครบวงจร 
 
ตารางท่ี 9 แสดงการใหบริการสุขภาพดานการควบคุมโรคมาเลเรีย 
 

มาลาเรีย พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ผูปวยท้ังหมด ( ราย ) 730 386 
- คนไทย(ราย) 577 349 

- ชาวตางดาว(ราย) 153 37 
 

นอกเหนือจากการดําเนินการตามแนวคิดและหลักการของกระทรวง
สาธารณสุขแลว โรงพยาบาลแมระมาดไดพัฒนาระบบแกไขปญหารวมกับ คปสอ. และหนวยงาน 
NGO คือการจัดตั้งศูนย Malaria post เพ่ือเปนแหลงท่ีชวยตรวจสอบและเก็บตัวอยางพรอมจายยา
รักษาโรคมาลาเรีย รวมท้ังหมด 33 แหง โดยอยูท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน 
10 แหง อยูในพ้ืนท่ีสูงชาวเขา 16 แหง อยูในชุมชนของประเทศพมา 4 แหง และอยูในพ้ืนท่ีของ
ชายแดนไทย-เมียนมารอีก 3 แหง โดยไดทําการอบรมอาสาสมัครท่ีทําหนาท่ีประจําศูนย ในการใช 
Screening test และการเก็บตัวอยางเลือดท่ีเจาะจากปลายนิ้วปายบนแผนสไลด เพ่ือใชในการ
วินิจฉัยโรค รวมถึงการจายยารักษามาลาเรียดวย ตามยุทธศาสตร “ตรวจวินิจฉัยเร็ว และรักษาเร็ว” 
นอกจากนี้ยังจัดใหมีการออกหนวยตรวจบริการเชิงรุก (Mobile Team)ในเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงชายแดน
ไทย เมียนมาร ซ่ึงเปนการตัดวงจรการแพรระบาดของโรคมาลาเรีย และเพ่ิมโอกาสการเขาถึงระบบ
การตรวจรักษาโรคของกลุมเสี่ยงไดมากยิ่งข้ึน สงผลใหการควบคุมโรคเปนไปไดอยางรวดเร็ว และ
สามารถปองกันการระบาดเขามาในฝงประเทศไทยอีกดวย 
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จากปญหาการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียท่ีมีแนวโนมวาจะดื้อยาใน
อนาคต รพ.แมระมาด ไดรวมกับศูนยเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล และหนวยวิจัย
มาลาเรียโชโกล (Shoklo Malaria Research Unit: SMRU) ทําการศึกษาวิจัยยาสําหรับรักษาโรค
มาลาเรียอยูโดยมีเปาหมายเพ่ือท่ีจะไดยาตัวใหมท่ีมีประสิทธิภาพดีและมีราคาถูก (ประมาณวาไมควร
เกิน 1 ดอลลาร/ผูปวย 1 ราย)   

2) การควบคุมวัณโรค  
พบผูปวยวัณโรคท่ีมีความชุกสูงกวาพ้ืนท่ีปกติท่ัวไป โดยในปพ.ศ. 

2554 และปพ.ศ. 2555 พบผูปวยท้ังหมด 45 และ 44 ราย เปนคนไทย 31 และ 31ราย เปนชาว 
ตางดาว 14 และ 13 ราย ตามลําดับ โดยคาดการณวายังมีผูปวยตางดาวอีกจํานวนมากท่ียังไมไดมา
รับการวินิจฉัยโรค เนื่องจากปญหาการเขาถึงบริการสาธารณสุข สําหรับความสําเร็จในการรักษาวัณ
โรคสําเร็จพบวายังต่ํากวาเปาหมายโดยในป พ.ศ. 2554 และ 2555 มีความสําเร็จท่ีรอยละ 76 และ 
80 ตามลําดับ ซ่ึงต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 90 

 
ตารางท่ี 10 แสดงการใหบริการสุขภาพดานการควบคุมโรควัณโรค 
 

วัณโรค พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
ผูปวยท้ังหมด ( ราย ) 45 44 
- คนไทย (ราย) 31 31 

- ชาวตางดาว (ราย)      14 13 
 

เนื่องจากวัณโรคเปนโรคท่ีตองไดรับการดูแลอยางตอเนื่องและ
ใกลชิด โดยผูปวยจําเปนตองรับประทานยาติดตอกันอยางนอย 6 เดือน ทางสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตากไดดําเนินการแกไขปญหาโดยการจัดตั้ง TB village ในพ้ืนท่ีอําเภอแมระมาด เพ่ือใชรับ
ผูปวยตางดาวมากํากับดูแลการรับประทานยารวมถึงการติดตามผูปวยเพ่ือใหไดรับการรักษาอยางมี
คุณภาพ ครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไดรับผูปวยตางดาวไวรักษาประมาณ 600 คน  

3) การควบคุมโรคไขเลือดออก 
ไขเลือดออกเปนอีกหนึ่งโรคติดตอท่ีเปนปญหาสําคัญ โดยในป พ.ศ. 

2554 , 2555 และ2556 มีอัตราปวยท่ีเกินเกณฑอยูท่ี 134, 81 และ 224 ตอแสนประชากร
ตามลําดับ พบมีการระบาดท้ังฝงประเทศไทยและประเทศเมียนมาร จึงจําเปนตองดําเนินการควบคุม
โรครวมกัน 

4) การควบคุมโรคอุจจาระรวง  
การควบคุมโรคอุจจาระรวงยังคงต่ํากวาคาเปาหมายโดยพบวามี

อัตราปวยท่ีสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวไมเกิน 1,000ตอแสนประกร โดยในป พ.ศ. 2554, 2555 และ 
2556 พบผูปวยในอัตรา 3,620, 4,104, และ 3,350 ตอแสนประชากรตามลําดับ ซ่ึงทางโรงพยาบาล
ไดดําเนินการจัดการอบรมใหความรูดานการควบคุมปองกันโรคอหิวาตกโรค การปรับปรุงสุขาภิบาล



30 

สิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีตางดาวและสนับสนุนยา เวชภัณฑในการควบคุมปองกันโรค แก อสต. ใน
อําเภอโกกโก จังหวัดเมียวดี เปนตน 

5) การควบคุมโรคติดตอท่ีปองกันไดดวยวัคซีน เชน คอตีบ หัด 
ผลการดําเนินการยังคงพบผูปวยโรคคอตีบ สาเหตุเนื่องจากความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนต่ํา 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภูเขา และในกลุมชาวตางดาว ซ่ึงทางโรงพยาบาลไดแกปญหาโดยการออกหนวย
เคลื่อนท่ีเพ่ือฉีดวัคซีนในเด็กกลุมท่ีเขาไมถึงบริการ 

การดําเนินการแกไขปญหาโรคติดตอชายแดน ทาง คปสอ.แมระมาด ได
จัดใหมีการดําเนินการควบคุมโรคระหวางประเทศ โดยการสรางความรวมมือในการดําเนินการรวมกัน
ผานโครงการตางๆ ดังนี้  

1) Twin village 5 ชุมชน เพ่ือเปนเครือขายการเฝาระวังโรคและภัย
สุขภาพ เปนการเฝาระวังโดยอาสาสมัครสาธารณสุขท้ังฝงไทยและพมา (อสม. อสต. คูขนานหรือ  
อสม. บัดดี้) ท่ีเปนคูหูในการเฝาระวังและควบคุมโรคในระดับพ้ืนท่ีชายแดน โดยใหบานฝงไทยประกบ
คูกับบานฝงพมา ดังนี้ บานวังผา- บานโกกโก / บานเมยกํานันสุข- บานยะลิอาทะ / บานเมยแมมาลัย 
– บานกองพัน 817 / บานเมยหวยไผ – บานกองพัน 817 /และบานน้ําดิบบอนหวาน – บานกองพัน 
817 ปจจุบันมีอาสาสมัครฝงละ 45 คน รวมเปน 90 คน 

2) Tak-Mywaddy Joint Public Health network โดยการจัด
ประชุมความรวมมือระหวางประเทศ เชน การเฝาระวังโรคชายแดน การปองกันโรคดวยวัคซีน 

3) การพัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT) โรงพยาบาลแม
ระมาดไดพัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT) โดยไดพัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคในพ้ืนท่ีชายแดน จํานวน 6 โรค ไดแก มาลาเรีย วัณโรค เอชไอวี/ เอดส ไขหวัดใหญ/ 
ไขหวัดนก และโรคติดตอท่ีสามารถปองกันไดดวยวัคซีนและ อหิวาตกโรค และในป พ.ศ. 2557 ได
เพ่ิมโรคพิษสุนัขบาอีก 1 โรคท่ีตองเฝาระวัง 

4) การประสานงานกับหนวยงาน NGO ในการจัดทําเอกสาร 2 ภาษา 
เพ่ือใหความรูในการดูแลสุขภาพแกแรงงานตางดาว ในรูปแบบของปฏิทิน โปสเตอร และแผนพับ 

3.3.3  ระบบขอมูลขาวสารและการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร เพ่ือการเตือนภัยและเฝา
ระวังโรคในพ้ืนท่ีชายแดนและขามเขตแดน 

โรงพยาบาลแมระมาดไดจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ หนวยวิจัยมาลาเรียโชโกล 
ในการจัดทํา/สงรายงาน โรคท่ีกําหนดใหตองเฝาระวัง รวมถึงการจัดทํา/สงรายงาน ผลงานการตรวจ
รักษามาลาเรียของหนวยบริการในสังกัด ใหกับทางโรงพยาบาลเพ่ือประโยชนในการควบคุมโรค แต
สําหรับหนวยงานของรัฐบาลเมียนมารนั้น ยังพบปญหาในการดําเนินการ โดยในชวงเวลาหลายปท่ี
ผานมา เคยมีเหตุการณการระบาดของโรคในพ้ืนท่ีชายแดนฝงพมา 2 ครั้ง คือการระบาดของ
อหิวาตกโรค และการระบาดของไขเลือดออก ซ่ึงพบปญหาในเรื่องการประสานงานเพ่ือขอขอมูลโรค
ระบาดในชายแดนพมา โดยการประสานงานยังตองผานข้ันตอนตามลําดับ เนื่องดวยเหตุผลทางดาน
ความม่ันคงภายในประเทศ ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางประเทศตองทําอยางเปนทางการผาน
รัฐบาลเมียนมาร ทําใหเกิดความลาชา ไมทันการณตอการดําเนินการควบคุมโรค 
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3.3.4 การพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดน 
และขามเขตแดน  

คปสอ. แมระมาดไดมีการจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินระดับอําเภอ และ
ดําเนินการซอมแผน โดยไดทดลองใชจริงจากเหตุการณแมน้ําเมยเออทวมในบริเวณชายแดนท้ังสอง
ฝง อยางไรก็ตามแผนดังกลาวเปนการจัดทําและดําเนินการของประเทศไทย โดยยังพบปญหาความ
รวมมือในการจัดทําแผนและซอมแผนจากทางประเทศเมียนมาร 

3.3.5 การจัดบริการดานฟนฟูสภาพ 
โรงพยาบาลแมระมาดไดจัดใหมีนักกายภาพบําบัดในการใหบริการประชาชนใน

พ้ืนท่ี โดยจัดบริการกายภาพบําบัดใหแกผูปวยท่ีมีปญหาการเคลื่อนไหวเชน ผูปวยอัมพาต หรือมี
อาการชา ผูท่ีมีอาการปวดกลามเนื้อ รวมดูแลปญหาเทาในผูปวยเบาหวาน และจัดหาอุปกรณ
ชวยเหลือผูพิการตางๆ โดยการใหบริการท้ังในโรงพยาบาล และออกหนวยเพ่ือใหบริการผูปวยท่ีอยูใน
ชุมชน รวมถึงการสอนบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตางๆ ใหมีศักยภาพ
พ้ืนฐานดานกายภาพบําบัดเพ่ือใหสามารถใหบริการผูปวยท่ีอยูหางไกลได  

นอกจากนี้ ในปท่ีผานมาโรงพยาบาลไดจัดหานักกิจกรรมบําบัดมาปฏิบัติงาน 1 คน 
เพ่ือใหสามารถใหการบริการท่ีครอบคลุมกิจกรรมไดมากข้ึน เชน การชวยเหลือกระตุนพัฒนาการเด็ก 
และการชวยเหลือผูปวยท่ีมีปญหาการใชงานกลามเนื้อมัดเล็กตางๆ 

3.3.6 การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ  
โรงพยาบาลแมระมาดไดมีการดําเนินการสุมตรวจผลิตภัณฑสุขภาพในพ้ืนท่ี

ชายแดนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยไดเก็บตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร เพ่ือหาสาร 
บอแร็กซ สารฟอกขาว สารฟอรมาลีน และสารกันรา ในผลิตภัณฑตามท่ีกระทรวงกําหนด รวมถึงการ
ตรวจหาสาร Steroid ในยา และการตรวจหาสารปรอท สาร Hydroquinone สาร Retinoic acid 
ในเครื่องสําอาง ซ่ึงพบปญหาผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานในบางรายการ เชน ยา เครื่องสําอาง และ
อาหาร 

3.3.7 การพัฒนาการเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติใหกระทรวง

สาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการดานประกันสุขภาพของแรงงานตางดาวเพ่ือให
แรงงานตางดาวท่ียังไมไดเขาสูระบบประกันสังคม และไมมีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ สามารถเขาถึง
หลักประกันสุขภาพ โดยไดกําหนดใหคนตางดาวท่ีไมอยูในระบบประกันสังคมทุกคน ตองผานการ
ตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยคนตางดาวทุกคนมีคา
ตรวจสุขภาพ 600 บาท และ มีคาประกันสุขภาพ 2,200บาท สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ปบริบูรณ มี
เพียงคาประกันสุขภาพคนละ 365 บาท เม่ือตรวจสุขภาพผานแลว แรงงานตางดาวจะไดรับบัตร
ประกันสุขภาพและใบรับรองแพทย ซ่ึงสามารถใชสิทธิไดนาน 1 ป สําหรับแรงงานตางดาวท่ีไมผาน
การตรวจสุขภาพ จะไดรับการผลักดันสงกลับประเทศตอไป แตตอมาไดมีการประกาศใหมีการผอน
ผันกฎเกณฑดังกลาว ทําใหมีผูมาตรวจสุขภาพและซ้ือบัตรประกันสุขภาพลดลงอยางมาก โดยในป 
พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลแมระมาดขายบัตรประกันสุขภาพไดเพียง 80 บัตรเทานั้น สิ่งท่ีกระทบตามมา
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คือเม่ือมีการเจ็บปวยและจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ชาวตางดาวท่ีไมมีหลักประกัน
สุขภาพใดๆ สวนใหญจะไมสามารถจายเงินคารักษาพยาบาลได 

จากการใหบริการสุขภาพพบวาผูท่ีไมมีสิทธิใดๆ มารับการรักษาพยาบาลท่ีงานผูปวยนอก
รอยละ 7.6 ผูปวยใน รอยละ 27 ซ่ึงสวนใหญจะไมสามารถชําระคารักษาพยาบาลได สงผลใหเกิด
ภาระตอโรงพยาบาลแมระมาด โดยในป พ.ศ. 2554 และ 2555 โรงพยาบาลตองรับภาระคาใชจายใน
กลุมท่ีไมมีสิทธิใดๆ สูงถึง 12 ลานบาท และ 8 ลานบาทตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 แสดงภาระคาใชจายผูท่ีไมมีสัญชาติไทย (ไมรวมผูมีปญหาสถานะและสิทธิ) 
 

รายการ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
 ผูปวยนอก   
จํานวนผูปวยนอกตางดาว (ราย) 7,589 6,986 
คายา/คาบริการ 3,103,647 2,520,687 
เฉลี่ยรายละ 409 361 
จํานวนเงินท่ีเก็บไดจริง 470,335 648,336 
เฉลี่ยรายละ 62 93 
เงินท่ีเก็บไดคิดเปนรอยละ 15.15 25.72 
ภาระคาใชจาย (บาท) 2,633,312 1,872,351 
 ผูปวยใน   
จํานวนผูปวยในตางดาว (ราย) 1,238 1,074 
คายา/คาบริการ 11,238,436 8,014,958 
เฉลี่ยรายละ 9,078 7,463 
จํานวนเงินท่ีเก็บไดจริง 2,029,770 2,264,861 
เฉลี่ยรายละ 1,639.56 2,108,.81 
เงินท่ีเก็บไดคิดเปนรอยละ 18.06 28.26 
ภาระคาใชจาย (บาท) 9,208,666 5,750,097 
คายา/คาบริการผูปวยตางดาว 14,342,083 10,535,645 
จํานวนเงินท่ีเก็บไดจริง 2,500,105 2,913,197 
เงินท่ีเก็บไดคิดเปนรอยละ 17.43 27.65 
ภาระคาใชจาย (บาท) 11,841,978 7,622,448 
 

ปจจุบัน ทางโรงพยาบาลไดรวมมือกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการ
ดําเนินการศึกษาวิจัยคนชายแดนท่ีมีปญหาสถานะและสิทธิตามกฎหมายในพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดตาก 
ซ่ึงผลการศึกษานาจะเปนประโยชนตอการแกไขปญหาหลักประกันสุขภาพของชาวตางดาวตอไป 
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3.4 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบริการเครือขาย 
โรงพยาบาลแมระมาด ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 

พ.ศ. 2545 และไดรับการรับรองคุณภาพตางๆ ดังนี้ 
1) ผานการรับรองคุณภาพ HA/ HPH ในป พ.ศ. 2551  
2) ผานการรับรองคุณภาพ HA ยาเสพติด ในป พ.ศ. 2552  
3) ผานการรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวในป พ.ศ. 2552 
4) สถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน (Healthy workplace) ระดับทองในป พ.ศ. 2552 

และ 2553 
สวน รพสต. และ สสช. นั้นไดนํากระบวนการพัฒนางานบริการปฐมภูมิมาใชเปนแนว

ทางการพัฒนา (PCA: Primary Care Award) ซ่ึงทุกแหงไดรับการพัฒนาผานมาตรฐานระดับ 3 และ
ดําเนินการพัฒนาตอใหผานในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

 
3.5 การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ 

โรงพยาบาลไดมีการพัฒนาศักยภาพการใหบริการรวมถึงทีมบุคลากรและอาสาสมัคร เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการและปญหาของพ้ืนท่ี เชนการพัฒนางานบริการฝากครรภ หองคลอด หอง
ผาตัด เพ่ือรองรับมารดาท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงจากพ้ืนท่ีชายแดน การพัฒนาทีมควบคุมโรค การพัฒนาทีม 
SRRT การพัฒนาอาสาสมัครในพ้ืนท่ีใหมีความรูทักษะในการควบคุมโรค การพัฒนาเจาหนาท่ีใน 
รพสต. สสช. และ Malaria post ในงานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ 

  
3.6 การวิเคราะหความสอดคลองในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนโรงพยาบาลแมระมาด 

จังหวัดตาก กับแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555 - 
2559 

เพ่ือใหการบริการสุขภาพและการดําเนินการสาธารณสุขชายแดนใหเกิดประสิทธิภาพ 
โรงพยาบาลแมระมาดไดกําหนดกลยุทธของโรงพยาบาลในการจัดการปญหาสาธารณสุขตางดาว ดังนี้ 

1) จัดบริการเชิงรุก เชนหนวยบริการเคลื่อนท่ี การตั้ง Malaria post หมูบานคูขนาน 
2) พัฒนาศักยภาพในการใหบริการ  

- ดานการคลอด ดูแลทารก 
- การผาตัด (ผาทองคลอด ผาตัดมดลูก ผาตัดภาวะทองนอกมดลูก) 
- การควบคุมโรคติดตอชายแดน (มาลาเรีย ไขเลือดออก อหิวาตกโรค และวัณโรค) 

3) สรางการมีสวนรวม สรางความเขมแข็งของภาคประชาชน เชนการพัฒนา อสต. 
เครือขายคนไรสิทธิ 

4) แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนางาน เชน สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย 
โรงพยาบาลโกกโก ประเทศเมียนมาร และหนวยวิจัยมาลาเรียโชโกล (Shoklo Malaria Research 
Unit : SMRU) 

5) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาบริการ โดยการรณรงคซ้ือบัตรสุขภาพ การเรียกเก็บ
จากเครือขาย 
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แตท้ังนี้เม่ือวิเคราะหการดําเนินงานของโรงพยาบาลโดยวิเคราะหความสอดคลองและการ
นําแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555 – 2559 ไปดําเนินการ ผล
การวิเคราะหการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ สรุปเปรียบเทียบกับแผนแมบทได
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 
กลยุทธ ผลการดําเนินงาน 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาสถาน
บริการสุขภาพใหผานเกณฑ
มาตรฐาน 

- สถานบริการสุขภาพมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท้ังรพช. และ  
รพสต. โดยเฉพาะโรงพยาบาลแมระมาดท่ีมีการพัฒนาศักยภาพ
อยางตอเนื่องและสามารถใหบริการผาตัด รวมถึงการดูแลผูปวย
วิกฤติบางประเภทได 

- มีการจัดสถานบริการใหครอบคลุมพ้ืนท่ีตามศักยภาพท่ีสามารถ
จะจัดได โดยมีปญหาขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการทํางานใน
พ้ืนท่ีทุรกันดารรวมถึงขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพของสถานบริการใหสูงข้ึน  

- โรงพยาบาลพยายามพัฒนาศักยภาพบุคลากรดวยกลยุทธตางๆ 
รวมถึงพยายามพัฒนาศักยภาพท้ังของโรงพยาบาล รพสต. สสช. 
และสุขศาลาภายใตทรัพยากรท่ีมีจํากัด 

- มีการตั้ง Malaria post เพ่ือแกไขปญหามาลาเรียในพ้ืนท่ี รวมถึง
การจัดหนวยเคลื่อนท่ีตางๆ ท้ังจากทีมอําเภอและทีมตําบลในการ
เพ่ิมความครอบคลุมใหประชาชนไดเขาถึงบริการไดดีข้ึน 

- มีการพัฒนาคุณภาพสถานบริการตามเกณฑจั งหวัด โดย
โรงพยาบาลไดผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  

- สวน รพสต. ผานการประเมินมาตรฐาน PCA ในระดับ 3 ทุกแหง
และอยูระหวางการพัฒนาใหผานมาตรฐานในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
 

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาระบบ
บริการท่ีเปนมิตร 

- มีการจัดทําปายประชาสัมพันธรวมถึงสื่อสุขศึกษาในการดูแล
สุขภาพภาษาพมาและกะเหรี่ยง 

- มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการจากการสํารวจ
ผูรับบริการท่ีโรงพยาบาลแมระมาด แตเปนการประเมินโดยรวม 
ไมไดแยกวิเคราะหตามกลุมผูรับบริการชาวไทยพ้ืนราบ ออกจาก
ชาวไทยภูเขาและชาวตางดาว ผลการประเมินพบวา ตั้งแตป พ.ศ. 
2554- พ.ศ. 2556 ผูรับบริการผูปวยนอกมีความพึงพอใจอยูท่ี
รอยละ 75- 79 สวนผูรับบริการผูปวยในมีความพึงพอใจอยูท่ีรอย
ละ 80-82 โดยประเด็นท่ีผูปวยมีความพึงพอใจนอยคือ 
ระยะเวลารอคอยนาน  
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กลยุทธ ผลการดําเนินงาน 
กลยุทธท่ี 3  พัฒนาระบบสง
ตอผูปวยขามแดน และผูปวย
จากพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว 

- มีการประสานงานและจัดระบบสงตอผูปวยจากพ้ืนท่ีพักพิง
ชั่วคราวแมหละ รวมถึงการสงตอผูปวยขามแดนไปกลับ เพ่ือการ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรค  

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารและการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพ่ือ
การเตือนภัยและเฝาระวังโรค
ในพ้ืนท่ีชายแดนและขามเขต
แดน 

- มีการประสานงานจัดระบบขอมูลขาวสารและแลกเปลี่ยนในการ
เฝาระวังโรคกับทางเมียนมาร แตมีปญหาการไมไดปฏิบัติตาม
ขอตกลงในการดําเนินงาน ตองแกไขโดยประสานงานนอกรอบ
แบบไมเปนทางการเม่ือเกิดเหตุการณโรคระบาดเปนครั้งๆ ไป 

กลยุทธท่ี 5  พัฒนาระบบ
สรางเสริมสุขภาพของบุคคล
ท้ังในระดับครอบครัวและ
ชุมชน 

- มีการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพโดยโรงพยาบาลและสถาน
บริการเครือขาย ท้ังรูปแบบใหบริการในสถานบริการ และการ
ออกหนวยเชิงรุกในชุมชน 

- มีการจัดบริการเยี่ยมบานผูปวยท่ีตองการการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 
กลยุทธท่ี 6  พัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบเฝาระวัง ปองกันการ
เกิดโรค และระบบคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

- มีระบบการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การเฝาระวัง การ
ปองกันและควบคุมโรคในพ้ืนท่ีชายแดน โดยใหบริการท้ังเชิงรับ
และเชิงรุกในชุมชน  

- การแกไขปญหาโรคติดตอเชน มาลาเรีย ไขเลือดออก อุจจาระ
รวง และวัณโรค มีสถานการณท่ีดีข้ึน  

- ปญหาแมตาย ทารกตาย ทารกขาดออกซิเจนดีข้ึน  
- มีการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพตาม

แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยยังพบปญหาผลิตภัณฑท่ี
ไมไดมาตรฐาน 

กลยุทธท่ี 7  พัฒนาระบบการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดน
และขามเขตแดน 

- มีการจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข และมี
การซอมแผน แตขาดความรวมมือจากหนวยงานในประเทศเมียน
มาร 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน 
 
กลยุทธ ผลการดําเนินงาน   

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมการ
เขาถึงหลักประกันสุขภาพของ
แรงงานตางดาวและพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพเพ่ือ
รองรับกลุมประชากรท่ีไมมี
หลักประกันสุขภาพ 

- โรงพยาบาลจัดใหมีระบบประกันสุขภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับ
กลุมประชากรท่ีไมมีหลักประกันสุขภาพ ซ่ึงขยายการประกัน
สุขภาพใหมีความครอบคลุมแรงงานตางดาวทุกกลุม รวมถึงการ
ประชาสัมพันธรณรงคใหมาซ้ือบัตรสุขภาพ แตก็ยังมีผูมาซ้ือบัตร
นอยมาก เนื่องจากรัฐบาลไดมีมาตรการผอนปรนสําหรับแรงงาน
ตางดาวท่ีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายในการตรวจสุขภาพและข้ึน
ทะเบียน 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการ
เขาถึงบริการสุขภาพของ
กลุมเปาหมายใหมีความ
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

- โรงพยาบาลได รวมกับเครือขายดํ าเนินการขยายบริการ
สาธารณสุขเชิงรุกในกลุมประชากรท่ีเขาไมถึงบริการดานสุขภาพ
แตยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง  

- มีการจัดทําขอมูลการใหบริการดานสุขภาพของกลุมประชากร
ตางดาวเพ่ือใหสามารถใหการดูแลสุขภาพไดอยางตอเนื่อง แต
ปญหาคือการประสานงานกับประเทศเมียนมารในการจัดทํา
ขอมูลโดยเฉพาะขอมูลโรคท่ีตองเฝาระวังเพ่ือใชในการควบคุมโรค 
และปญหามีการเคลื่อนยายของชาวตางดาวตลอดเวลา  

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

กลยุทธ ผลการดําเนินงาน   
กลยุทธท่ี 1  สรางเครือขายและ
กลไกความรวมมือระหวางชุมชน
และหนวยงานภาครัฐ รวมท้ัง
องคกรปกครองทองถ่ิน ภาค
ประชาชน องคกรเอกชน และ
องคกรระหวางประเทศในพ้ืนท่ี
ชายแดน 
 

- มีการสรางเครือขายความรวมมือท้ังองคกรปกครองทองถ่ิน 
ภาคประชาชน องคกรเอกชน และองคกรระหวางประเทศใน
พ้ืนท่ีชายแดนคือ SMRU   

กลยุทธท่ี 2  สนับสนุนใหชุมชน
และองคกรภาคประชาชนเขามา
มีบทบาทในการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานสาธารณสุข
ชายแดนระดับชุมชน 
 

- มีการสนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการดําเนินงานเชน อปท. 
อาสาสมัครตางๆ แตยังมีบทบาทไมมากนักในการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน 
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กลยุทธ ผลการดําเนินงาน   
กลยุทธท่ี 3  พัฒนาศักยภาพ
เครือขายภาคประชาชนในการ
จัดระบบเตือนภัยและเฝาระวัง
โรคท่ีเปนภัยคุกคามในพ้ืนท่ี
ชายแดน 

- มีการสรางเครือขายและจัดระบบการเฝาระวังโรค แตยัง
ดําเนินการไมตอเนื่อง 

กลยุทธท่ี 4  ประสานงานดาน
สุขภาพชายแดนกับองคกรและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและ
ตางประเทศ 

- มีการประสานงานงานกับหนวยงานตางๆ แตยังมีปญหาในการ
ประสานงานกับหนวยงานของประเทศเมียนมาร 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ ผลการดําเนินงาน   
กลยุทธท่ี 1  สงเสริมการ
เผยแพรแผนแมบทการ
แกปญหาและพัฒนางาน
สาธารณสุขชายแดนแก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- มีการจัดทําแผนสาธารณสุขชายแดนของจังหวัดตาก แตขาด
การเชื่อมโยงแผนสูระดับอําเภอท่ีชัดเจน 

กลยุทธท่ี 2. ถายทอดแผนแมบท
การแกปญหาและพัฒนางาน
สาธารณสุขชายแดนไปสูการ
ปฏิบัติและ สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
สวนกลางและระดับจังหวัด และ
พัฒนาระบบการควบคุม กํากับ 
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

- มีการถายทอดแผนฯจากระดับประเทศสูระดับจังหวัด แตยัง
ขาดความชัดเจนในกิจกรรมท่ีตองดําเนินการตามยุทธศาสตร
ประเทศ เนื่องจากเปนเพียงกลยุทธกวางๆ ยังขาดรายละเอียดท่ี
สําคัญในการดําเนินงาน ดังนั้นโรงพยาบาลจึงไดจัดทําแผนฯ 
จากการวิเคราะหองคกรและปญหาในพ้ืนท่ีของตนเอง โดย
ดําเนินกิจกรรมท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี แตยังขาดเปาหมายในการ
พัฒนาของแตละกิจกรรมวาจะตองทํามากนอยเพียงไร มีการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ มีการติดตาม กํากับ และสรุปผลการ
ดําเนินงาน แตยังขาดเปาหมายท่ีชัดเจน 

กลยุทธท่ี 3  สนับสนุนใหทุก
หนวยงานมีโครงสรางและ
อัตรากําลังท่ีเพียงพอและมี
ศักยภาพ 

- สวนกลางไมไดมีการจัดโครงสรางและสนับสนุนอัตรากําลังหรือ
งบประมาณรองรับท่ีชัดเจนสําหรับการใหบริการชาวตางดาว 
โรงพยาบาลไดจัดโครงสรางและสรรหาอัตรากําลังเพ่ิมเติม
เพ่ือใหสามารถรองรับความตองการ โดยโรงพยาบาลเปนผู
รับภาระคาใชจาย 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท่ีเก่ียวของกับงาน
สาธารณสุขชายแดน 

- มีการพัฒนาศักยภาพท่ีจําเปนแกบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน
สาธารณสุขชายแดน มีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงข้ึน
เชนการอบรมและศึกษาตอในวิชาชีพสาธารณสุข 
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กลยุทธ ผลการดําเนินงาน   
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบ
สารสนเทศดานสาธารณสุข
ชายแดน 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณสุขชายแดน โดย
บูรณาการเขากับงานประจําท่ีทําอยู 

- มีการจัดทําระบบขอมูลดานสาธารณสุขชายแดน แตอาจจะยัง
ไมไดแยกผลการปฏิบัติงานเปนกลุมของคนไทย ขาวไทยภูเขา 
และชาวตางดาวใหเห็นชัดเจนนัก และระบบขอมูลไมสมบูรณ
เนื่องจากขาดสวนของตางประเทศท่ีขอความรวมมือไปแลวไม
ไดผล 

กลยุทธท่ี 6 สงเสริมใหองคกรท่ี
เก่ียวของมีความเขาใจในระบบ
สาธารณสุขและบริการสุขภาพ
ของภาครัฐเพ่ือใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางราบรื่น 

- มีการประสานงานองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือใหสามารถเชื่อม
ประสานการทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น 

 
สรุปของการวิเคราะหความสอดคลองในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนโรงพยาบาลแม

ระมาด จังหวัดตาก กับแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555 – 2559 
ไดดังนี้ แมวาโรงพยาบาลแมระมาดจะไมทราบแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับ
ดังกลาว แตโรงพยาบาลแมระมาดมีการดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไดสอดคลองกับกล
ยุทธตางๆ ในแผนฯ เหตุเนื่องจากกลยุทธท่ีจัดทํานั้นเปนกลยุทธสําคัญท่ีเปนการดําเนินงานหลักของ
งานสาธารณสุขชายแดน และไดจัดทําโดยผูมีสวนเก่ียวของท่ีมีประสบการณในการดําเนินงาน
สาธารณสุขชายแดน อยางไรก็ตาม จุดออนในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนนั้นอยูตรงการ
สื่อสารและถายทอดแผนฯสูพ้ืนท่ีชายแดน รวมถึงการขาดความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายของกล
ยุทธสําคัญวาตั้งเปาหมายในการดําเนินงานแตละกลยุทธไวเทาไร ทําใหโรงพยาบาลไมสามารถ
ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานของตนเองวาเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือระดับคาเฉลี่ย
ของพ้ืนท่ีชายแดนท้ังประเทศวาดีกวาหรือไม หรือยังจะตองพัฒนาการดําเนินการอีกเทาไหรจึงจะได
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้นสวนกลางจึงควรจะกําหนดเปาหมายหรือตัวชี้วัดใหชัดเจนเพ่ือให
โรงพยาบาลไดพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาท่ีสวนกลางตั้งไว 

 
3.7 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด 

การดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด ไดดําเนินงานมานานกวา 30 
ป โดยพบปญหาอุปสรรคในการพัฒนางานดังนี้ 

1) สภาพความทุรกันดารของพ้ืนท่ี การคมนาคมลําบาก ทําใหการเขาถึงบริการสุขภาพมี
ความยากลําบาก จําเปนตองจัดใหมีสถานบริการประเภทตางๆ ในพ้ืนท่ี แตอยางไรก็ตามสถานบริการ
ท่ีมีอยูไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน รวมถึงศักยภาพของสถานบริการในพ้ืนท่ียังไมดีพอ 
เนื่องจากขาดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขท่ี
จะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร เชนในพ้ืนท่ีท่ีจัดใหมี สสช.หรือสุขศาลา ซ่ึงมีความทุรกันดารมาก 
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และไมสามารถจัดหาบุคลากรสาธารณสุขไปอยูได ทําใหตองจัดอบรมเจาหนาท่ีข้ึนมาใหบริการ ซ่ึงมี
ศักยภาพจํากัด 

2) สภาวะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี เนื่องจากปญหาการเขาถึงบริการตั้งแตอดีต ทําให
ภาวะสุขภาพเชนปญหาอนามัยแมและเด็ก ปญหาโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน ยังเปนปญหาท่ีสําคัญ 
นอกจากนี้ จากสภาพพ้ืนท่ีท่ีเปนปาเขาและภาวะสุขอนามัย สิ่งแวดลอมท่ียังไมดีพอ ทําใหเกิดปญหา
โรคติดตอตางๆ ในพ้ืนท่ี เชนมาลาเรีย อุจจาระรวง วัณโรค เปนตน รวมถึงโรคติดตออ่ืนๆ ท่ีติดตอ
ขามชายแดนมาพรอมกับชาวตางดาวท่ีขามมาอาศัยในประเทศไทยดวย จึงเปนภาระท่ีจะตอง
ดําเนินการพัฒนามากกวาพ้ืนท่ีปกติท่ัวไป 

3) ภาระในการใหบริการชาวตางดาวท่ีเพ่ิมเติมมาจากการใหบริการประชาชนไทย ทําให
ตองจัดบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับภาระงาน นอกจากนี้อีกปญหาท่ีพบคือการขาดหลักประกันสุขภาพ
ของชาวตางดาว และคนไทยท่ีรอพิสูจนสัญชาติ ทําใหผูปวยสวนใหญไมสามารถจายคารักษาพยาบาล
ได โรงพยาบาลตองแบกรับภาระตนทุนการใหบริการและเปนภาระทางการเงินแกโรงพยาบาล 

4) การอํานวยความสะดวกในการใหบริการสุขภาพแกชาวตางดาว รวมถึงชาวไทยภูเขา ยัง
มีโอกาสพัฒนาอีกมาก เชนการพัฒนาสื่อ การประชาสัมพันธ การจัดใหมีลาม หรือพัฒนาบุคลากรให
มีทักษะในการสื่อสารภาษากะเหรี่ยงและพมาเปนตน แตอยางไรก็ตามภาระในการดําเนินงานนั้นยัง
ตองเปนของทางโรงพยาบาล ซ่ึงสวนกลางไมไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมาใหเปนกรณีเฉพาะ 

5) ตนทุนในการจัดบริการท่ีสูงกวาพ้ืนท่ีปกติท่ัวไป เนื่องจากพ้ืนท่ีทุรกันดาร ประชากรเบา
บาง การคมนาคมลําบากทําใหจําเปนตองมีสถานบริการท่ีทําใหเขาถึงบริการไดเทาเทียมกับประชาชน
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีปกติท่ัวไป ทําใหตองใชงบประมาณในการลงทุนกอสรางและจัดหาครุภัณฑ อุปกรณ
สําคัญ ตนทุนคาแรงของบุคลากรสําหรับใหบริการตามมาตรฐานสถานบริการ ตนทุนในการ
ดําเนินการควบคุมโรคติดตอตางๆ ท่ีมีปญหามากกวาพ้ืนท่ีปกติท่ัวไป และภาระตนทุนเพ่ิมเติมจาก
การใหบริการชาวตางดาว  

6) การจัดสรรงบประมาณ ยังไมสอดคลองกับตนทุนและความจําเปนในการจัดบริการของ
พ้ืนท่ี การจัดสรรงบประมาณยังไมสอดคลองกับตนทุนของโรงพยาบาลซ่ึงสูงกวาพ้ืนท่ีปกติท่ัวไป 
รวมถึงการดอยโอกาสในการเขาถึงงบประมาณปกติอ่ืนๆ เนื่องจากเปนจังหวัดขนาดเล็กและมีอํานาจ
การตอรองนอย การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดบริการ ยังจัดสรรตามหัวประชากรคนไทย
เทานั้น ไมไดมีพิเศษสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีตนทุนสูงกวาปกติหรือไมไดคํานึงถึงภาระงานสําหรับชาวตางดาว 
สวนงบประมาณอ่ืนๆ นั้นยังตองอาศัยเทคนิคการเสนอขอ และอํานาจในการตอรองเพ่ือไดมาของ
งบประมาณ การขยายขนาดของโรงพยาบาลแมระมาดรวมถึงอาคารในการใหบริการตางๆ นั้น 
โรงพยาบาลตองชวยเหลือตัวเอง โดยหารายรับจากแหลงอ่ืนๆ เพ่ือใชในการกอสรางอาคารเพ่ือให
บริการผูปวย เนื่องจากมีโอกาสนอยมากในการไดรับจัดสรรงบประมาณตามระบบปกติ 

7) ขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร เนื่องจากการจัดสรรบุคลากร
สาธารณสุขนั้น เกณฑสําคัญท่ีใชคือตามจํานวนประชากรคนไทยท่ีรับผิดชอบ รวมถึงจํานวนและ
ขนาดของสถานบริการ ซ่ึงจะเห็นวาเม่ือเทียบกับความจําเปนแลว อําเภอแมระมาดซ่ึงมีประชากรเบา
บาง มีจํานวน รพสต.นอยกวาท่ีควรจะเปน ทําใหไดรับจัดสรรอัตรากําลังท่ีนอยกวาความจําเปน 
รวมถึงปญหาเกณฑการคิดอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุขท่ีใชในปจจุบัน (FTE: Full time 
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equivalent) ท่ียังไมสอดคลองและยังไมครอบคลุมกับภาระงานท่ีจําเปนตองใชบุคลากร สงผล
กระทบใหบุคลากรใน รพสต. และการคิดนั้นไมไดมีเกณฑท่ีคํานึงถึงความจําเปนในการมีบุคลากรใน
สถานบริการรูปแบบพิเศษคือใน สสช. และ สุขศาลา และท่ีสําคัญคือการสรางแรงจูงใจยังไมดีพอใน
การท่ีจะจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดารระดับ สสช. และ สุขศาลา 

8) ระบบสนับสนุน และติดตาม กํากับ การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เริ่มตั้งแตการจัดทําแผนยุทธศาสตร และการถายทอดแผนท่ียังไมถึงพ้ืนท่ี
ปฏิบัติจริง การกําหนดตัวชี้วัดท่ียังวัดแตกิจกรรมยอย ไมไดวัดประเด็นสําคัญตามกลยุทธ นอกจากนี้
การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดยังขาดความชัดเจนวาเปนเทาไร การขาดการวิเคราะหปญหาพ้ืนท่ีในการ
จัดทําแผน เพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี ระบบการติดตาม กํากับไมชัดเจน รวมถึงการนิเทศ และ
สนับสนุนตางๆ ท่ียังไมไดชวยเหลือในการพัฒนางานอยางแทจริง และทายสุดคือการสรุปผลการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนท้ังดาน ความกาวหนา ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน ซ่ึงสวนกลาง
จําเปนตองจัดการเชิงกลยุทธใหมีประสิทธิภาพท่ีดีพอ 

9) การขาดความเขมแข็งในการรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนางานสาธารณสุข
ชายแดน เชน การควบคุมโรคติดตอ การเตรียมความพรอมในการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดาน
สาธารณสุข การดําเนินงานสวนใหญ พ้ืนท่ีดําเนินการประสานงานเอง การดําเนินงานระดับประเทศ
ยังมีนอย ทําใหการจัดทําขอตกลง การทําแผนพัฒนารวมกัน และติดตามรวมถึงการแกไขปญหาการ
ดําเนินงาน มีนอยมาก สงผลถึงการขาดความกาวหนาในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนระหวาง
ประเทศ 

10)  กฎหมายท่ียังเปนอุปสรรค และไมสามารถแกไขปญหาประชาชนชายขอบตางๆ เชน
คนไทยท่ีรอพิสูจนสัญชาติ กลุมชาติพันธตางๆ คนไรรัฐ รวมถึงนโยบายของประเทศ ท่ีสงผลกระทบ
ทางลบตองานสาธารณสุขชายแดน เชน นโยบายผอนผันการข้ึนทะเบียนของแรงงานตางดาว ทําให
ชาวตางดาวไมซ้ือบัตรสุขภาพ จึงจําเปนตองมีการทบทวนกระบวนการทางกฎหมายหรือแนวทางของ
รัฐบาลท่ีจะแกไขปญหาอยางจริงจัง 

จากปญหาอุปสรรคดังกลาว สงผลกระทบตอการจัดบริการท่ียังไมสามารถจัดบริการท่ีได
คุณภาพและประชากรเขาถึงไดเหมือนพ้ืนท่ีปกติอ่ืนๆ โรงพยาบาลตองแบกรับภาระปญหาและตอง
แกไขปญหาสวนใหญดวยตนเอง ซ่ึงตองอาศัยผูนําและทีมงานท่ีตองมีความสามารถ มีความมุงม่ัน
ตั้งใจและเสียสละในการฝาฟน เพ่ือแกไขปญหาตางๆ เหลานี้ อยางไรก็ตาม การสนับสนุนจาก
หนวยงานระดับสูงนั้นยังมีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะรักษาบุคลากรท่ีทรงคุณคาเหลานี้ใหยังมี
ขวัญกําลังใจในการท่ีจะตอสูแกไขปญหา เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 

 
  



 
บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

4.1  สรุปผลการศึกษา 
จากการเขาศึกษาในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก พบวาโรงพยาบาลไดมีการ

พัฒนางานสาธารณสุขชายแดน โดยจัดบริการสุขภาพรวมกับรวมกับเครือขายสถานบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี โดยมีการจัดรูปแบบบริการรวมกัน มีการจัดตั้งสถานบริการในรูปแบบท่ี
สอดคลองกับทรัพยากรสาธารณสุขท่ีมีอยู รวมถึงการประสานการดําเนินงานกับหนวยงาน NGO และ
โรงพยาบาลของประเทศเมียนมาร และมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนฯของประเทศ  

ผูวิจัยขอสรุปการวิเคราะห โรงพยาบาลแมระมาดในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน 
ดังนี้ 

4.1.1 จุดแข็ง 
1) ผูนําและทีมงานในการดําเนินงาน มีประสบการณ ความรู ความมุงม่ันตั้งใจใน

การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน รวมถึงทีมงานท่ีมีประสบการณนาน ทําใหทราบจุดเนนสําคัญใน
การพัฒนางาน  

2) การจัดทํากลยุทธท่ีตอบสนองตอปญหาในพ้ืนท่ีไดเชน มีการคิดคนนวัตกรรม
ใหมๆ ในการจัดบริการ ไมวาจะเปนการตั้งสถานบริการรูปแบบท่ีสอดคลองกับบริบทและทรัพยากรท่ี
มี เชน การตั้ง สสช. สุขศาลา หรือ Malaria post รวมไปถึงการจัดรูปแบบบริการท่ีสอดคลองกับ
พ้ืนท่ีเชน การออกคาราวานหรือหนวยเคลื่อนท่ีใหบริการกลุมเปาหมายเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกล เปนตน
รวมถึงการรวมมือกับ NGO ในการคิดคนยามาลาเรียตัวใหม 

3) โรงพยาบาลมีศักยภาพสูงกวามาตรฐานของโรงพยาบาลชุมชนท่ัวไปเนื่องจากมี
ความพยายามในการพัฒนาศักยภาพในการใหบริการเชนการขยายเตียงของโรงพยาบาลเพ่ือรองรับ
ผูปวยท่ีมีปริมาณมาก การใหบริการผูปวยคลอดและผาตัดคลอดบุตร รวมถึงการบําบัดยาเสพติด และ
การควบคุมโรคติดตอท่ีเปนปญหาของพ้ืนท่ีเชน มาลาเรีย วัณโรค เปนตน 

4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีอยูในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถเปน
หลักในการใหบริการสุขภาพได เชน การพัฒนาลูกจางท่ีเปนคนในพ้ืนท่ีใหปฏิบัติงานเปนพนักงาน
สุขภาพชุมชนการพัฒนาพนักงานสุขภาพชุมชนใหเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือพยาบาล เปนตน ซ่ึง
จะทําใหมีคนในพ้ืนท่ีอยูปฏิบัติงาน ชวยลดความรุนแรงของการขาดแคลนบุคลากรได 

5) ความพยายามในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
และประเทศเมียนมาร เพ่ือดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนใหไดตามเปาหมาย ถึงแมวาจะพบ
อุปสรรคในการประสานงานก็ตาม ท้ังนี้ การดําเนินการตองอาศัยการดําเนินการทางการทูตระหวาง
ประเทศในการหาความรวมมือและขอตกลงในการดําเนินการรวมกัน 
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4.1.2 จุดออน 
1) สถานบริการท่ีมีอยูไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนการเขาถึงบริการ

สุขภาพของประชาชนในบางพ้ืนท่ียังเปนไปไดอยางยากลําบาก 
2) ศักยภาพของสถานบริการ ใน พ้ืน ท่ียั ง ไม ดีพอ เนื่ อ งจากขาดระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน สําหรับการจัดบริการ เชน น้ําประปาสะอาด ไฟฟา โทรศัพท อินเตอรเน็ท  
3) ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขท่ีจะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร 
4) ตนทุนในการจัดบริการท่ีสูงกวาพ้ืนท่ีปกติท่ัวไป  
5) การอํานวยความสะดวกในการใหบริการสุขภาพแกชาวตางดาว รวมถึงชาว

ไทยภูเขา 
4.1.3 โอกาส 

1)  การเขารวมประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีเปาหมายความรวมมือเพ่ือใหมีระบบ
หลักประกันสุขภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในประเทศทุกคนไดรับความเทาเทียมกัน
ทางดานสุขภาพ 

2)  ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท่ีระบุวาใหมีหลักประกัน
สุขภาพโดยครอบคลุมทุกคนท่ีอยูบนผืนแผนดินไทย โดยไมมีการแบงแยกเชื้อชาติและสัญชาติ 

3)  นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเขตบริการสุขภาพ ซ่ึงจะมีการกระจาย
อํานาจในการจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุขใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีบริการสุขภาพ แลวใหอํานาจ
สํานักงานเขตฯ ในการจัดสรรใหแกจังหวัดท่ีอยูในเขตอยางเหมาะสม ภายใตบริบทของพ้ืนท่ีท่ีมีความ
แตกตาง 

4)  ความรวมมือของ อปท. เครือขายภาคประชาชนในพ้ืนท่ี และ NGO ท่ีมีอยูใน
พ้ืนท่ี 

5)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และทําใหเกิดความ
คลองตัวในการทํางาน 

4.1.4 ภาวะคุกคาม 
1) สภาพความทุรกันดารของพ้ืนท่ี 
2) ปญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี เชน ปญหาอนามัยแมและเด็ก ปญหา

โรคติดตอ  
3) การขาดหลักประกันสุขภาพของชาวตางดาว รวมถึงคนไทยท่ีรอพิสูจนสัญชาติ  
4) การจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข (บุคลากรและงบประมาณ) ยังไมสอดคลอง

กับตนทุนและความจําเปนในการจัดบริการของพ้ืนท่ี 
5) ระบบสนับสนุน และติดตาม กํากับ การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนยังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 
6) การขาดความเขมแข็งในการรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนางาน

สาธารณสุขชายแดน 
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7) กฎหมายท่ียังเปนอุปสรรค และไมสามารถแกไขปญหาประชาชนชายขอบ
ตางๆ เชนคนไทยท่ีรอพิสูจนสัญชาติ กลุมชาติพันธตางๆ คนไรรัฐ รวมถึงนโยบายของประเทศ ท่ีสงผล
กระทบทางลบตองานสาธารณสุขชายแดน  
 
4.2 ขอเสนอแนะ 

4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1  ขอเสนอดานการจัดการเชิงกลยุทธ ผูวิจัยมีขอเสนอในการพัฒนางาน

ดังนี้ 
1) การ พัฒนาการประสานแผนการ ทํางานของหน วยงานใน

ระดับประเทศรวมกัน โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจะมีการกําหนดกลยุทธ และแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมท่ีสําคัญใหชัดเจน และสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีจากนั้นควรมีการประสานแผนกลยุทธ
รวมกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือบูรณาการดําเนินการท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน
การประสานแผนระหวางกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงคมนาคมและกระทรวง
อ่ืนๆ ในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวและประชาชนท่ีมีปญหาสถานะสิทธิ ปญหาการควบคุม
โรคติดตอชายแดน ปญหาการคมนาคมและโครงสรางระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีชายแดน 
การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอดเปนตนท้ังนี้ในการบูรณาการประสานแผนการพัฒนาดังกลาวนั้น 
ควรมีการดําเนินการรวมกันในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ จังหวัดและอําเภอ 

ประเด็นท่ีเปนปญหาสําคัญในการดําเนินการบริหารจัดการแรงงานตาง
ดาว ซ่ึงมีความขัดแยงกันในแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เชนขอกฎหมายแรงงานตาง
ดาวในการอาศัยในประเทศ ปญหาดานกฎหมายในการใหท่ีพักพิงในกรณีมีการเจ็บปวยของแรงงาน
ตางดาวท่ีตองรักษาตัวในโรงพยาบาล ความยุงยาก ซับซอน ในกระบวนการพิสูจนสัญชาติเพ่ือให
สามารถข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวไดอยางถูกกฎหมาย ปญหาการข้ึนทะเบียนของแรงงานตางดาวท่ี
ยังขาดความถูกตอง ซ่ึงมีการเคลื่อนยายตลอดเวลา เปนตน 

ซ่ึงในระหวางท่ีดําเนินการวิจัย คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 
(คสช) ไดมีการดําเนินการแกไขปญหาแรงงานตางดาว โดยไดมีประกาศ ฉบับท่ี 70/ 2557 วันท่ี 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 สั่งการใหกระทรวงมหาดไทย รวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดทําทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจําตัวและ
ตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว โดยหนวยงานดังกลาวไดมีการรวมกันดําเนินงานอยางจริงจัง มีการ
จัดบริการแบบ one stop service คือการใหบริการแรงงานตางดาวในการข้ึนทะเบียนใหถูกกฎหมาย 
พรอมกับการตรวจสุขภาพ และซ้ือบัตรสุขภาพหรือเขาระบบประกันสังคม คาดวาหลังจากดําเนินการ
ท่ัวประเทศ จะทําใหแรงงานตางดาวสวนใหญไดรับการข้ึนทะเบียน มีหลักประกันสุขภาพ และมี
ฐานขอมูลแรงงานตางดาวซ่ึงมีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งในการดําเนินงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ 

2) การพัฒนากระบวนการจัดทําแผนฯ ในดานการกําหนดตัวชี้วัด ควร
กําหนดตัวชี้วัดในประเด็นสําคัญท่ีสอดคลองกับกลยุทธ ไมเปนตัวชี้วัดในประเด็นปลีกยอยหรืองาน
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ยอย ตัวชี้วัดดังกลาวควรจะมีความชัดเจนและยืดหยุนตามสภาพของพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีความแตกตาง
กัน เพ่ือใหเกิดประโยชนในการนําตัวชี้วัดไปประเมินความกาวหนาและความสําเร็จในการดําเนินงาน 

3) การพัฒนาระบบการติดตาม กํากับ และสนับสนุน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปนไปตามเปาหมาย โดยเริ่มตั้งแตการกํากับการถายทอดแผนยุทธศาสตรสู
หนวยงานระดับลาง การจัดทําแผนของพ้ืนท่ีท่ีมีความสอดคลองกับเปาหมายของประเทศและปญหา
ในพ้ืนท่ี มีการพัฒนาระบบการวิเคราะหปญหาในพ้ืนท่ีตัวเอง และจัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนา
แกไขปญหา มีการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ท่ีสอดคลองกับความจําเปนและความรุนแรงของปญหาท่ี
แตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี รวมถึงการติดตามผลงานตามตัวชี้วัดสําคัญท่ีไดกําหนด 

4.2.1.2  ขอเสนอดานการจัดการงบประมาณ 
ระบบและหลักเกณฑการจัดสรรเงินของประเทศท่ีใชอยูในปจจุบันนั้น ยัง

ไมไดรองรับหรือสนับสนุนในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนเพียงพอ เนื่องจากการจัดสรรยังไม
สอดคลองกับตนทุนในการจัดบริการ ซ่ึงในพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดตากสวนใหญจะเปนพ้ืนท่ีทุรกันดาร
หางไกล มีประชากรเบาบาง ทําใหมีตนทุนในการจัดบริการสุขภาพสูงกวาพ้ืนท่ีปกติ (ท้ังตนทุนคาแรง 
ตนทุนคาลงทุน และตนทุนวัสดุ) การจัดสรรเงินงบประมาณโดยพิจารณาจัดสรรวงเงินตอหัวประชากร
ท่ีเทากัน จึงไมสะทอนตอภาวะตนทุนท่ีพ้ืนท่ีตองแบกรับภาระ นอกจากนี้การจัดสรรเงินยังพิจารณา
เฉพาะกลุมเปาหมายประชากรไทยท่ีไดรับสัญชาติไทยแลวเทานั้น ไมไดคํานึงถึงกลุมชาวตางดาวท่ีมา
รับบริการและเปนภาระของสถานบริการชายแดน จึงเสนอใหมีการจัดสรรเพ่ิมเติมเปนพิเศษสําหรับ
พ้ืนท่ีท่ีมีความเฉพาะอยางพ้ืนท่ีชายแดน ซ่ึงในอนาคตภายใตการปฏิรูประบบการบริหารของกระทรวง
สาธารณสุข ซ่ึงจะมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขมาใหสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีบริการสุขภาพดําเนินการ โดยมีขอเสนอ ดังนี้ 

1) การแยกเงินในการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขชายแดนเปนกอน
ตางหาก โดยแหลงท่ีมาของเงิน อาจไดจากงบประมาณของประเทศไทย หรือ อาจจะไดจากกองทุนท่ี
เกิดจากการเจรจาขอตกลงระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือสมทบเฉพาะสําหรับการ
ใหบริการสาธารณสุขชายแดน 

2) การจัดสรรเงินงบประมาณรายหัว ท่ีสอดคลองกับตนทุนการ
จัดบริการท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงสูงกวาพ้ืนท่ีปกติท่ัวไป เพ่ือใหงบประมาณนั้นเพียงพอกับภาระตนทุนท่ี
สถานบริการตองแบกภาระ 

3) การจัดสรรงบลงทุน เพ่ือสรางสถานบริการใหม ควรมีการประเมิน
ความขาดแคลนของสถานบริการระดับตางๆ ในพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจากความจําเปนท่ีจะตองมีเพ่ือให
เกิดความเปนธรรมเพ่ือท่ีจะไดทราบเปาหมายในการลงทุนกอสราง และจัดสรรงบประมาณใหตรงกับ
สวนขาด เพ่ือสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการของคนไทยทุกคน  

4.2.1.3  ขอเสนอดานการจัดการบุคลากร มีประเด็นขอเสนอใน 4 ประเด็น คือ 
การพัฒนาระบบการจัดอัตรากําลัง การสรางแรงจูงใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร
และการเตรียมการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงและการสรรหาบุคลากรวิชาชีพตางดาวมาทํางานใน
ประเทศ 
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1)  การพัฒนาระบบการจัดอัตรากําลัง การพัฒนาการจัดอัตรากําลังใหมี
ความสอดคลองกับความจําเปนท่ีตองมีบุคลากรในการปฏิบัติงานจริงการจัดสรรอัตรากําลังใหพ้ืนท่ี
ชายแดนท่ีมีความจําเปนในการใชอัตรากําลังตอประชากรท่ีสูงกวาพ้ืนท่ีปกติ เนื่องจากลักษณะพ้ืนท่ีท่ี
มีประชากรเบาบาง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดใหมีสถานบริการแมวาจะมีประชากรนอย ซ่ึงในการ
จัดตั้งสถานบริการนั้นจําเปนตองมีประเภทและจํานวนบุคลากรข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใหสามารถจัดบริการได
อยางมีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้นพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรเบาบางนั้นจึงจําเปนตองมีบุคลากรทางการแพทย
ในสัดสวนท่ีสูงกวาพ้ืนท่ีปกติ นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีชายแดนยังพบปญหาผูมารับบริการท่ีมากกวาปกติ
จากการมาใชบริการของชาวตางดาว จากเกณฑอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข พบวาเกณฑการ
จัดสรรอัตรากําลังนั้นกําหนดใหมีบุคลากรตามจํานวนประชากรท่ีรับผิดชอบ โดยนับเฉพาะคนไทย
เทานั้นไมไดคํานึงถึงชาวตางดาว จึงจําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะตองปรับปรุงเกณฑการจัดสรร
อัตรากําลังของกระทรวง โดยมีขอเสนอใหผูเก่ียวของพิจารณาดังนี้ 

จัดสรรอัตรากําลังโดยมีเกณฑ ซ่ึงพิจารณาท้ัง 1) อัตรากําลังข้ันต่ําท่ี
จําเปนตองมีสําหรับสถานบริการแตละประเภทเพ่ือใหสามารถจัดบริการไดตามมาตรฐาน 2) ตาม
ภาระงานท่ีใหบริการ 3) จํานวนประชากรไทยท่ีรับผิดชอบ 4) จํานวนคนไทยท่ีรอพิสูจนสัญชาติหรือ
ชาวตางดาวท่ีจําเปนตองใหบริการในพ้ืนท่ี 

นอกจากนี้ ในการท่ีจะทําใหงานดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนมี
ความตอเนื่องนั้น ควรมีการจัดอัตรากําลังเพ่ิมสําหรับพ้ืนท่ีท่ีมีงานสาธารณสุขชายแดนท้ังในระดับ
จังหวัดและอําเภอ ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวจะมีภาระงานท่ีซับซอนและมีปริมาณมากกวาพ้ืนท่ีปกติ โดยจัดให
มี ซ่ึงในการดําเนินงานอาจจะบูรณาการกับงานปกติได 

2) การสรางแรงจูงใจแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร การ
สรางแรงจูงใจ ดาน Hygienic factors ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการท่ีจะจูงใจใหบุคลากรสมัครใจท่ีจะ
เขามาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เชน โครงสรางพ้ืนฐานของสถานบริการใหมีความพรอม มีศักยภาพท่ีดี
เพียงพอ การลงทุนดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเชน ระบบประปาท่ีมีคุณภาพ ระบบไฟฟาท่ีเพียงพอตอ
การใชงาน ระบบโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ทท่ีรองรับการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
บานพักของบุคลากรท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ในเรื่องแรงจูงใจดานความม่ันคงอ่ืนๆ
เชน อัตราเงินเดือนท่ีเพียงพอตอคาใชจายประจํา คาตอบแทนท่ีจูงใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ทุรกันดารหรือหางไกล ความกาวหนาในอาชีพเชนการไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึน (การไดรับ
การอบรมอยางตอเนื่อง การไดรับการพัฒนาจากลูกจางชั่วคราวท่ัวไป เปน พสช. หรือจาก พสช.เปน
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน หรือพยาบาล เปนตน) ความม่ันคงในอาชีพเชนการไดรับการบรรจุเปน
ขาราชการ การไดรับการประเมินข้ึนระดับท่ีสูงข้ึนเปนตน 

ประเด็นท่ีสําคัญตอมา คือการท่ีจะรักษาบุคลากรไวใหปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง ไมลาออก หรือยายไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืน สิ่งท่ีสําคัญในการท่ีจะทําใหบุคลากรคงอยู
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องคือการพัฒนาintrinsic factors การสรางการยอมรับในคุณคาของ
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร โดยหนวยงานตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพท้ังดาน
ความรู ทักษะ และทัศนคติในการทํางานอยางตอเนื่อง อาจจะผานการอบรม หรือการสอนงานจาก
รุนพ่ี เพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานโดยมีผลงานท่ีดีและเกิดความ
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ภาคภูมิใจในความสําเร็จและคุณคาแหงตน เนื่องจากมีความตระหนักในคุณคาแหงตนท่ีไดกระทํา
ประโยชนตอเพ่ือนมนุษยและสังคมรวมถึงการใหการยอมรับ สรรเสริญ จากผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน 
รวมถึงชุมชน ในผลงานท่ีไดกระทํา ก็เปนสวนชวยใหเกิดความภาคภูมิใจในคุณคาแหงตน และสงเสริม
ใหเกิดการคงอยูของบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความยากลําบากเหลานี้ 

3)  การเตรียมการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงโดยเฉพาะในตําแหนงสําคัญ 
เชน ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ผูอํานวยการ รพสต. เนื่องจากผูนําเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
นําองคกรหรือทีมงานในการปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมาย เพ่ือไปสูวิสัยทัศนท่ีตั้งไว การเตรียมการ 
โดยการสรรหาและพัฒนาท้ังดานความรู ทักษะดานตางๆ ท่ีจําเปน รวมถึงทัศนคติในการทํางานใน
พ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือใหไดผูนําท่ีพรอมสําหรับภารกิจสําคัญและยากลําบาก สําหรับพ้ืนท่ีอําเภอ 
แมระมาด ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมระมาด เปนบุคคลตัวอยางท่ีดี ซ่ึงมีความรูความสามารถ และ
อุทิศตนปฏิบัติงานสําหรับประชาชนผูดอยโอกาสในพ้ืนท่ีทุรกันดาร และมีความโดดเดนในการนํา
องคกรเพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนในพ้ืนท่ี การเตรียมการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง เพ่ือให
มาเรียนรูจากผูบริหารเดิมจึงมีความสําคัญยิ่งท่ีจะทําใหการพัฒนางานมีความตอเนื่องและยั่งยืนสืบไป 

4)  การสรรหาบุคลากรวิชาชีพตางดาวมาทํางานในประเทศ โดยเฉพาะ 
แพทย พยาบาล จากประเทศเพ่ือนบานคือเมียนมาร ซ่ึงจะมีความเขาใจในภาษา ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชาวตางดาวจากประเทศตัวเองดีกวาบุคลากรชาวไทย เนื่องจากประเทศไทยยังมีความ
ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขบางประเภท เชนแพทย และพยาบาล ซ่ึงจากขอตกลงของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน ไดตกลงในการอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายของแรงงานวิชาชีพเหลานี้ได แตควร
คัดเลือกและสงเสริมใหผูท่ีมีความรูความสามารถเขามาทํางานในประเทศไดมากข้ึน โดยเฉพาะใน
พ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีความขาดแคลนบุคลากร แตสิ่งท่ีตองคํานึงถึงคือจะเปนการดึงดูดบุคลากรจาก
ประเทศเพ่ือนบานซ่ึงมีความขาดแคลนบุคลากรอยูแลว มาทํางาน ซ่ึงจะสงผลทําใหประเทศนั้น 
ขาดแคลนบุคลากรมากข้ึน 

4.2.1.4  ขอเสนอดานความรวมมือระหวางประเทศ 
การสรางความรวมมือระหวางประเทศ ถึงแมวาจะมีการประชุมและจัดทํา

ขอตกลงในการดําเนินงานสาธารณสุขตางประเทศระหวางไทย และเมียนมาร แตยังขาดความจริงจัง
ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการบูรณาการและประสานงานของหนวยงานตางๆ เพ่ือทําขอตกลงใน
ดานสาธารณสุขชายแดนท่ีสําคัญรวมกัน การกําหนดโครงสรางทีมงานระหวางประเทศท่ียังขาดความ
ชัดเจนและตอเนื่อง รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนดานตางๆ เพ่ือใหมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนาระบบการควบคุมโรคชายแดน การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ของแรงงานขามชาติ เปนตน ดังนั้น จึงควรจะมีการวิเคราะหปญหาในการดําเนินงานท่ีผานมา เพ่ือ
พัฒนาระบบการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพตอไป 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
จากการศึกษาการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด พบวา

ผูบริหารและทีมงานของโรงพยาบาลไดพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนมาไดเปนอยางดี ทางผูวิจัยจึง
ขอแสดงความชื่นชมเปนอยางยิ่งในความมุงม่ันตั้งใจและเสียสละในการพัฒนางานของทีมโรงพยาบาล 
ท้ังนี้ คณะผูบริหารไดดําเนินการบริหารองคกรท้ังดานการวางแผน (Planning) การจัดการโครงสราง
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องคกร (Organizing) การบริหารบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือประสานงานท่ีดีและนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางเดียวกันการประสานงาน (Coordinating) 
การสรุปผลงานและรายงาน (Report) และการบริหารงบประมาณ(Budgeting) แตอยางไรก็ตาม ใน
มุมมองของผูวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนวทางในการพัฒนาเพ่ิมเติมจากสิ่งท่ีโรงพยาบาลดําเนินการไดดี
มากอยูแลวโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) การพัฒนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล โดยวิเคราะหท้ังปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในท่ีสําคัญ โดยกําหนดกลยุทธ เปาหมายและ ตัวชี้วัดในการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีใหชัดเจน รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดทํารายงานและสรุปผลการ
ดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน เพ่ือใหเห็นปญหา และการดําเนินการแกไขปญหาท่ีชัดเจน 

2) การพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนายกระดับ สสช. ท่ีมีประชากรท่ี
รับผิดชอบและภาระงานสูงเปน รพสต. เชน สสช. บานหวยโปง ตําบลแมตื่น หรือ สสช. บานขุนหวย
แมทอ ตําบลสามหม่ืน ท่ีมีประชากรท่ีตองรับผิดชอบกวา 3,000 คน เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึง
บริการท่ีมีคุณภาพไดมากข้ึน 

3) การแกไขปญหาระบบสาธารณูปโภคของสถานบริการ โดยการพัฒนาการ
ประสานงานหนวยงานตางๆ ในเพ่ือใหสถานบริการสามารถจัดบริการไดอยางมีคุณภาพ รวมถึง
คุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน 

4) การธํารงระบบการสรรหาเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมีความรูความสามารถเพียงพอ
เขาศึกษาตอดานสาธารณสุข เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีเปนคนถ่ินอยูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี การพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง รวมถึงการเพ่ิมแรงจูงใจแกบุคลากร เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีจะไป
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร 

 
4.3 ขอเสนอแนวทางการศึกษาตอในอนาคต 

จากการศึกษาการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ผูวิจัยพบวา งานสาธารณสุข
ชายแดนเปนงานท่ีมีความสําคัญ และมีปญหาท่ีซับซอน จึงมีประเด็นท่ีนาสนใจตอการศึกษาตอไป 
ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพสําหรับชาวตางดาวจากประสบการณของ
ประเทศตางๆ 

2) การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนในการจัดบริการสุขภาพของสถานบริการแตละ
ระดับท่ีอยูในพ้ืนท่ีชายแดนและพ้ืนท่ีปกติ 

3) เกณฑการจัดอัตรากําลังท่ีเหมาะสมสําหรับสถานบริการแตละประเภท ท่ีตั้งอยู
ในพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทท่ีแตกตางกัน เชน พ้ืนท่ีปกติ กับ พ้ืนท่ีทุรกันดารระดับตางๆ หรือ พ้ืนท่ีเกาะ  

4) การสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสมสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร 
5) การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในงานสาธารณสุขชายแดน 
6) การพัฒนาการแกไขปญหาการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวในประเทศไทย 
 

 



 
บรรณานุกรม 

 
 

กระทรวงสาธารณสุข. รายงานสรุปการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการบริการสาธารณสุขสําหรับ
ประชากรตางดาว ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ, 2553.  

ทองหลอ เดชไทย. หลักการบริหารงานสาธารณสุข. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: บริษัทสามเจริญพานิช 
(กรุงเทพฯ) จํากัด, 2542. 

ปยธิดา ตรีเดช. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2552.
กรุงเทพฯ. 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก. การจัดการงานสาธารณสุขชายแดน จังหวัดตาก ป 2556. ตาก: 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, 2557. 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. แผนแมบทการแกไขปญหาและพัฒนางาน
สาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ: ทริปเปล กราฟฟค สตูดิโอ, 2554. 

กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ
แรงงานตางดาว วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2557. (เอกสารภายใน). 

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 70/2557 วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557. (เอกสาร
ภายใน). 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. ขอชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดงาน
สาธารณสุขชายแดน. หนังสือท่ี สธ 0205.01.4/8262 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556. 
(เอกสารภายใน). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



50 

ภาคผนวก ก 
รายละเอียดผูใหขอมูลสาธารณสุขชายแดน โรงพยาบาลแมระมาด 

 
1. นพ.จิรพงศ  อุทัยศิลป ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมระมาด 

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดนไทย เมียนมาร เปนเวลา 31ป อายุงานรพ.แมระมาด 31 ป 
2. นางปฏิมา  ศิลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

งานรับท่ีผิดชอบ:  กลุมงานวิชาการและพัฒนาบริการ งานพัฒนาบุคลากร งานประกันสุขภาพ งาน
ขอมูลขาวสารและสารสนเทศ งานยุทธศาสตร งานเวชระเบียน 
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดนไทย เมียนมาร เปนเวลา 28 ป  อายุงานรพ.แมระมาด 24 ป 

3. นายพิทักษ  ศิลา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
งานรับท่ีผิดชอบ:  ฝายสุขาภิบาลและปองกันโรค  
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดนไทย เมียนมาร เปนเวลา 28 ป อายุงานรพ.แมระมาด 14  ป 

4. นางสาวอัญชลี บันลือ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
งานรับท่ีผิดชอบ:  งานฝากครรภ งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค งานวางแผนครอบครัว งานพัฒนาการ 
งานโภชนาการ งานเยี่ยมบาน งานออกหนวยตามชายแดน งานอนามัยโรงเรียน งานผูสูงอายุ  
งานสาธารณสุขมูลฐาน  
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดนไทย เมียนมาร เปนเวลา 12 ป อายุงานรพ.แมระมาด 12 ป 

 
คําถามท่ีใชถามสัมภาษณ 
1. โรงพยาบาล ไดดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนอยางไร และดําเนินการตาม

ประเด็นในแตละกลยุทธ ของแผนพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับท่ี 2 อยางไร (สัมภาษณทีละ
ประเด็น)  

2. โรงพยาบาลมีปญหา อุปสรรคในการดําเนินการอะไรบาง จะขอรับการสนับสนุนอะไร 
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 
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ภาคผนวก ข 
แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน พ.ศ.2555 – 2559 

 
กระทวงสาธารณสุข ไดจัดทําแผนนี้ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหประชากรในพ้ืนท่ี

ชายแดนมีสุขภาพดีถวนหนา โดยการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข การสงเสริม การเขาถึง
บริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน และการสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีในทุกภาคสวน  และ มี
เปาหมายรวมเพ่ือใหประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อันเปนเปาหมายรวมของ
ทุกหนวยงานภาครัฐ 

วิสัยทัศน ประชากรในพ้ืนท่ีชายแดนมีสุขภาพดีถวนหนา  
พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  
2. สงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน  
3. เสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวม ของทุกภาคีและภาคสวน 
เปาหมายพ้ืนท่ีดําเนินการ 
1. ชายแดนไทย – ลาว 12 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย พะเยา นาน อุตรดิตถ 

พิษณุโลก หนองคาย บึงกาฬ เลย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี 
2. ชายแดนไทย – กัมพูชา 7 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี 

บุรีรัมย สระแกว จันทบุรี และตราด 
3. ชายแดนไทย – มาเลเซีย 4 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และ

สตูล 
4. ชายแดนไทย – พมา 10 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน 

ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง 
ประเด็นยุทธศาสตร  
1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
2. การเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน  
3. ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
4. การบริหารจัดการ  
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
เปาประสงค ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ  
วัตถุประสงค  
1. สถานบริการสุขภาพทุกระดับผานเกณฑมาตรฐานและมีเพียงพอตอการใหบริการผูมา

รับบริการมีความพึงพอใจ  
2. มีระบบการสงตอและติดตามผูปวยขามแดนและผูปวยจากพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว เพ่ือการ

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค  
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3. มีระบบการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การเฝาระวังการปองกันและควบคุม
โรค ในพ้ืนท่ีชายแดนและขามเขตแดน  

4. มีระบบการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีประสิทธิผลในพ้ืนท่ีชายแดน 
กลยุทธ  
1. พัฒนาสถานบริการสุขภาพใหผานเกณฑมาตรฐาน  
2. พัฒนาระบบบริการท่ีเปนมิตร  
3. พัฒนาระบบสงตอผูปวยขามแดน และผูปวยจากพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว  
4. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพ่ือการเตือนภัยและเฝา

ระวังโรคในพ้ืนท่ีชายแดนและขามเขตแดน  
5. พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพของบุคคลท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม  
6. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเฝาระวัง ปองกันการเกิดโรค และระบบ

คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ  
7. พัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีชายแดนและขามเขต

แดน  
ตัวช้ีวัด  
1. รอยละของสถานบริการสุขภาพทุกระดับผานเกณฑมาตรฐาน 
2. รอยละของสถานบริการท่ีผูมารับบริการมีความพึงพอใจตามเกณฑ 
3. รอยละของจังหวัดท่ีมีแนวทางการสงตอผูปวยจากพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราว และ/หรือ การ

สงตอผูปวยขามแดน 
4. รอยละของการควบคุมการระบาดของโรคติดตอท่ีสําคัญไดทันเวลา  
5. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพบริเวณชายแดนท่ีไดรับการตรวจและผานเกณฑมาตรฐาน  
6. อัตราปวยตายดวยโรคติดตอสําคัญในพ้ืนท่ีท่ีเปนปญหาลดลง  
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน  
เปาประสงค ประชากรในพ้ืนท่ีชายแดนเขาถึงระบบบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค 
1. มีระบบประกันสุขภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับกลุมประชากรท่ีไมมีหลักประกันสุขภาพ 
2. ขยายการประกันสุขภาพใหมีความครอบคลุมแรงงานตางดาวทุกกลุมในรูปแบบท่ี

เหมาะสม 
3. ขยายบริการสาธารณสุขเชิงรุกในกลุมประชากรท่ีเขาไมถึงบริการดานสุขภาพ 
4. มีขอมูลการใหบริการดานสุขภาพของกลุมแรงงานตางดาวทุกกลุม 
กลยุทธ  
1. สงเสริมการเขาถึงหลักประกันสุขภาพของแรงงานตางดาว 
2. พัฒนาระบบประกันสุขภาพเพ่ือรองรับกลุมประชากรท่ีไมมีหลักประกันสุขภาพ 
3. สงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพของกลุมเปาหมายใหมีความครอบคลุมและท่ัวถึง 

  



53 

ตัวช้ีวัด  
1. รอยละของแรงงานตางดาวท่ีข้ึนทะเบียนมีหลักประกันสุขภาพ ท้ังระบบหลักประกัน

สุขภาพ และระบบประกันสังคม 
2. จํานวนกองทุนประกันสุขภาพเพ่ือประชากรท่ีไมมีหลักประกันสุขภาพ 
3. จํานวนกองทุนสุขภาพตําบลท่ีใชงบประมาณสนับสนุนการใหบริการดานสุขภาพแก

ประชากร ท่ีไมมีหลักประกันสุขภาพ 
4. จํานวนครั้งของประชากรท่ีไมมีหลักประกันสุขภาพไดรับบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
เปาประสงค ทุกภาคสวนมีความรวมมือและมีสวนรวมในการดําเนินงานสาธารณสุข

ชายแดน 
วัตถุประสงค 
1. มีเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนและหนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ภาคประชาชน ภาคเอกชน องคการระหวางประเทศ ในการดําเนินงานดานสาธารณสุข
ชายแดน ทุกระดับท่ีเขมแข็ง 

2. มีความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมระหวางประเทศไทยกับเพ่ือนบานท้ังในระดับพ้ืนท่ีและ
ระดับประเทศ 

กลยุทธ  
1. สรางเครือขายและกลไกความรวมมือระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังองคกร

ปกครอง สวนทองถ่ิน ภาคประชาชน องคกรเอกชน และองคการระหวางประเทศในพ้ืนท่ีชายแดน 
2. สนับสนุนใหชุมชน และองคกรภาคประชาชนเขามามีบทบาทในการกําหนดทิศทาง 

การดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนระดับชุมชน 
3. พัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาชนในการจัดระบบการเตือนภัยและเฝาระวังโรค ท่ี

เปนภัยคุกคามในพ้ืนท่ีชายแดน 
4. ประสานงานดานสุขภาพชายแดนกับองคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและ

ตางประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนหนวยงานท่ีเขารวมเครือขายและมีบทบาทสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุข

ชายแดน 
2. รอยละของแผนงาน/โครงการ ท่ีดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนางานสาธารณสุข

ชายแดน ไดสําเร็จตามปงบประมาณ 
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือนบานท้ังในระดับ

พ้ืนท่ี และระดับประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการ 
เปาประสงค ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค 
1. มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และงบประมาณในการดําเนินงาน ดาน

สาธารณสุขชายแดน  
2. มีกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ รวมถึงการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
3. มีโครงสรางและอัตรากําลังท่ีมีเพียงพอและมีศักยภาพในการดําเนินงานสาธารณสุข

ชายแดน 
4. มีระบบสารสนเทศดานสุขภาพชายแดน 
5. บุคลากรท่ีเก่ียวของมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการดําเนินงานสาธารณสุข

ชายแดน 
กลยุทธ 
1. สงเสริมการเผยแพรแผนแมบทการแกปญหาพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน แก

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
2. ถายทอดแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไปสูการปฏิบัติ 
3. สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในสวนกลางและระดับจังหวัด 
4. พัฒนาระบบการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
5. สนับสนุนใหทุกหนวยงานมีโครงสรางและอัตรากําลังท่ีเพียงพอและมีศักยภาพ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณสุขชายแดน 
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานสาธารณสุขชายแดน 
8. สงเสริมใหองคกรท่ีเก่ียวของมีความเขาใจในระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ ของ

ภาครัฐ เพ่ือใหการดําเนินการรวมกันเปนไปอยางราบรื่น 
ตัวช้ีวัด  
1. รอยละของหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความเขาใจและไดรับประโยชนจากแผนแมบทการ 

แกปญหาและพัฒนางาน สาธารณสุขชายแดน  
2. รอยละของหนวยงานสวนกลางและจังหวัดท่ีมีแผนปฏิบัติการ  
3. รอยละของหนวยงานสวนกลางและจังหวัดท่ีไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการงาน

สาธารณสุขชายแดน  
4. รอยละของแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนางานสาธารณสุข

ชายแดน ไดสําเร็จ ตามปงบประมาณ 
5. รอยละของหนวยงานสวนกลางและจังหวัดท่ีมีโครงสรางและอัตรากําลังในการ

ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขชายแดน 
6. รอยละของหนวยงานสวนกลางและจังหวัดทีมีขอมูลดานสาธารณสุขชายแดนในระบบ

สารสนเทศ 
7. รอยละของบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสาธารณสุขชายแดน ไดรับการพัฒนาศักยภาพท่ี

จําเปน ตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขชายแดน 
8. รอยละของหนวยงานท่ีมีระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
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