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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีที่ตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของกลุมประเทศอาเซียน มีพรมแดน
ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศคือลาว กัมพูช า เมียนมารและมาเลเซีย บริเวณพรมแดน
ระหวางประเทศมีการเคลื่อนยายของประชากรประเทศเพื่อนบานไปมาเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญ
จะเขามาทํางานในประเทศไทยพรอมผูติดตามมาอาศัยอยูดวย จากสภาพภูมิประเทศบริเวณพรมแดน
รวมถึงความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรมและความเปนอยูของประชากรบริเวณชายแดน ทําให
เกิ ด ลั ก ษณะของป ญ หาสาธารณสุ ข ชายแดนที่ มี ค วามแตกต า งจากพื้ น ที่ ป กติ ทั่ ว ไป โดยป ญ หา
สาธารณสุขที่พบคือ ปญหาโรคติดตอเชนโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน มาลาเรีย อุจจาระรวง และวัณ
โรค ปญหาอนามัยแมและเด็ก ปญหาการขาดหลักประกันสุขภาพและปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพ
ประเทศไทยไดมีการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนมาอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันไดจัดทําแผนแมบท
การแก ป ญ หาและพั ฒ นางานสาธารณสุ ข ชายแดนพ.ศ. 2555-2559 ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ใ ห
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนและบู ร ณาการการทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หา
สาธารณสุ ขชายแดนซึ่ ง มี ความซั บ ซอนและมี ความสํ าคั ญ ต อความมั่น คงของประเทศ กระทรวง
สาธารณสุขซึ่งเปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการ ไดมีการถายทอดแผนการพัฒนา
งานฯสูหนวยงานตางๆในพื้นที่เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก เปนโรงพยาบาลที่ตั้งอยูในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร
รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนในอําเภอแมระมาด ไดมีการดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุข
ชายแดนมานานกวา 30 ป โดยไดมีการจัดบริการสาธารณสุขทั้งดานการรักษาพยาบาล ควบคุม
ปองกันโรค สงเสริมสุขภาพ และฟนฟูสภาพ รวมกับเครือขายสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ไดมี
การพัฒ นาศั กยภาพของโรงพยาบาลในการใหบ ริการดานตางๆเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวตางดาว ปญหาสาธารณสุขชายแดนสําคัญคือโรคติดตอเชน
มาลาเรีย ไขเลือดออก อุจจาระรวง วัณโรค และโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน ปญหาอนามัยแมและเด็ก
จากสภาพของพื้ น ที่ ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะเป น ป า เขา การคมนาคมไม ส ะดวก ทํ า ให ป ระชาชนมี ค วาม
ยากลําบากในการเดินทาง และเขาถึงบริการไดยาก ทําใหโรงพยาบาลไดพัฒนาการจัดตั้งสถานบริการ
รูปแบบตางๆใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพื้นที่ เชน สสช. สุขศาลา และ Malaria post
รวมถึ งจั ดหน ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ ไปในชุม ชนเพื่ อใหป ระชาชนสามารถเข าถึ งบริก ารได ดีขึ้ น ทาง
โรงพยาบาลไดมีการพัฒนาการดําเนินการรวมกับองคกรตางๆในพื้นที่รวมถึงการประสานการทํางาน
กับประเทศเมียนมาร แตยังพบปญหาการขาดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนรวมถึงการขาดความตอเนื่องใน
การดําเนินงาน นอกจากนี้ยังพบปญหาการขาดหลักประกันสุขภาพในชาวตางดาวทําใหชาวตางดาว
เขาถึงบริการสุขภาพไดยากและปญหาภาระทางการเงินเรื่องคารักษาพยาบาลที่ทางโรงพยาบาลแม
ระมาดตองแบกรับในกรณีที่ผูปวยไมสามารถจะจายได
โรงพยาบาลแมระมาดไดมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนแมบทฯของประเทศ โดยพบ
ปญหาดานสภาพของพื้นที่ที่มีความยากลําบาก ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดี
พอ ป ญ หาข อ กฎหมายที่ ใ ช ใ นการจั ด การป ญ หาแรงงานต า งด า วให ส ามารถขึ้ น ทะเบี ย น และมี

จ
หลั ก ประกั น สุ ขภาพ ทํ า ให แ รงงานส ว นใหญ ยั ง เป น แรงงานที่ผิ ด กฎหมาย ปญ หาเชิ งระบบด า น
หลักการจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร ทําให
โรงพยาบาลขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงปญหาการดําเนินการ
พัฒนางานสาธารณสุขกับประเทศเมียนมาร ซึ่งตองอาศัยกลไกระดับประเทศในการจัดทําขอตกลงใน
การพัฒนารวมกัน
โดยสรุ ป ในการพั ฒ นางานสาธารณสุขชายแดนนั้น ตองอาศัย การจัดทําแผนที่มีความ
สอดคลองกับสภาพปญหา มีการกําหนดเปาหมายสําคัญในการพัฒนาที่ชัดเจน รวมถึงการสนับสนุน
การดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งจากพื้ น ที่ ป กติ อ ย า งต อ เนื่ อ งเช น ระบบการจั ด สรร
งบประมาณ และบุคลากรที่ตองคํานึงถึงไมเพียงแตประชาชนไทยในพื้นที่ แตตองคํานึงถึงภาระการ
ใหบริการชาวตางดาวในพื้นที่ดวย ในการดําเนินงานตองมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงาน
ตางๆเพื่อแกไขปญหารวมกันเนื่องจากเปนปญหาที่มีความซับซอนและเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน
และที่สําคัญคือการประสานงานระหวางประเทศในการพัฒนาการแกไขปญหา โดยมีขอตกลงรวมกัน
และดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ มีสุขภาพที่ดี และเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่องการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน โรงพยาบาล แมระมาด
จังหวัดตากนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก คณาจารยที่
ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาครั้งนี้จนเปน
ผลสําเร็จดวยดี
ผูเขียนขอขอบพระคุณนายแพทยบุญเติม ตันสุรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ที่สนับสนุนและใหโอกาสในการเขารับการอบรมนักบริหารการทูตในครั้งนี้
ขอขอบคุณ นายแพทยจิรพงศ อุทัยศิลป ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมระมาด, คุณปฏิมา
ศิลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หัวหนากลุมงานวิชาการและพัฒนาบริการ, คุณพิทักษ ศิลา
นักวิ ช าการสาธารณสุ ขชํ า นาญการ หัว หนาฝายสุขาภิบ าลและปองกัน โรคและคุณอัญ ชลี บัน ลือ
พยาบาลวิ ช าชีพชํ า นาญการ หั ว หนาฝายสงเสริมสุขภาพ ที่ไดส ละเวลาในการใหสัมภาษณ และ
เอื้ อเฟ อขอมู ลที่ เ ปน ประโยชน ตอการศึกษาในครั้งนี้ และขอขอบคุณคุณบุญ ฤทธิ์ วงศเชวงทรัพย
นักวิชาการสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมระมาด ที่ใหขอมูลเพิ่มเติมในงานสาธารณสุข
ชายแดนอําเภอแมระมาด
ขอขอบคุณ ดร. ดวงพร หุนตระกูล ที่ชวยตรวจเครื่องมือและเนื้อหางานที่ศึกษา คุณพรพิมล
คําเหลือง และคุณไพศาล ภูสามสาย ที่รวมทีมในการลงพื้นที่เก็บขอมูลที่โรงพยาบาลแมระมาด คุณ
วิมลมาลย สุดแสงและคุณสุรัชดา แสงจันทร ที่ชวยจัดทํารูปเลม
ทายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่ไดใหการอบรมเลี้ยงดูและเปนกําลังใจในการ
ทํางานมาโดยตลอด
เกษม ตั้งเกษมสําราญ
กรกฎาคม 2557
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยมี อ าณาเขตติ ด ต อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบา นทั้ ง ทางบกและทางน้ํา โดยมี 31
จังหวัด ที่มีพรมแดนติดตอกับ 4 ประเทศเพื่อนบาน เปนระยะทางยาวประมาณ 5,820 กิโลเมตร
จังหวัด ซึ่งจากสภาพภูมิศาสตรที่บางแนวชายแดนเปนพื้นที่สูง การคมนาคมลําบากและเปนพื้นที่ชาย
ขอบ อันเปนจุดเสี่ยงตอความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ในแตละแนวชายแดนยังมีความแตกตาง
กันทางดานสภาพภูมิศาสตร ดานสังคม ดานวัฒนธรรม ดานขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษา
กอปรกับบริเวณแนวชายแดนไทย ประกอบดวยกลุมชนหลายกลุมทั้งคนไทย กลุมชาติพันธุตางๆ ผู
หนีภัยจากการสูรบ แรงงานตางดาวทั้งที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายและที่หลบหนีเขาเมือง รวมทั้ง
ครอบครัวและผูติดตาม ซึ่งสงผลตอประเทศไทยทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ
ตั้งแต ป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโต
อยางรวดเร็ว จึงเกิดความตองการแรงงานระดับลางจํานวนมาก ประกอบกับคานิยมของแรงงานคน
ไทยที่ไมตองการทํางานในระดับลาง รัฐบาลจึงมีมาตรการยืดหยุนโดยอนุญาตใหมีการจางผูลักลอบ
เขาเมือง ใหอาศัยอยูและทํางานในประเทศไทยเปนการชั่วคราว โดยวางแนวทางปฏิบัติการอนุญาต
จดทะเบียนแรงงานขามชาติเปนรายป สงผลใหมีการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวทั้งจากประเทศ
เมียนมาร กัมพูชา ลาวและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน จากขอมูลของกระทรวงแรงงาน พบวามีแรงงาน
ตางดาวจากประเทศอาเซียนเขามาทํางานในประเทศไทย ทั้งระดับลางและระดับฝมือ มีจํานวนกวา 2
ล า นคน โดยสว นใหญ เ ป น แรงงานระดั บ ล างประมาณ 1.8 ล านคน โดยเขา มาประกอบอาชี พ ที่
หลากหลายทั้งภาคเกษตร ประมง การกอสราง การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การคาปลีก คาสง
ภาคธุรกิจใหบริการ การขนสง ภาคครัวเรือนและบริการชุมชน ประกอบกับแรงงานตางดาวและ
ผูติดตามที่เขามาทํางานในประเทศไทยสวนใหญเปนแรงงานระดับลางจึงมีสภาพความเปนอยูที่ไมดี
รวมถึงสวนใหญไมมีหลักประกันสุขภาพ ทําใหเกิดผลกระทบดานสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ
ของประเทศไทยหลายประเด็น ดังนี้
1) ปญหาโรคติดตอ ไดแก โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เอดส โรค
อุจจาระรวง นอกจากนี้ยังพบปญหาการเกิดโรคอุบัติใหมที่ไมเกิดในประเทศไทยแลว จากการนําเขา
ของประชากรตางดาว เชน คอตีบ ไขกาฬหลังแอน และเทาชาง สําหรับพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ที่มี
ประชากรอยู อ ย า งหนาแน น จะมี ค วามยากลํ า บากต อ การควบคุ ม โรค ส ง ผลให เ กิ ด ระบาดของ
โรคติดตอเพิ่มมากขึ้น
2) ปญหาอนามัยแมและเด็ก และอนามัยวัยเจริญพันธ พบวา อัตราตายมารดาและทารก
ยังสูงกวาเปาหมายโดยรวมของประเทศ รวมทั้งคานิยมการมีบุตรมากและการเขาไมถึงการรับบริการ

2
การวางแผนครอบครัว ซึ่งสงผลตออัตราการเกิดของเด็กที่ไมมีสัญชาติไทยสูงกวาอัตราการเกิดของ
เด็ กไทย ในภาวการณ นี้ อาจส ง ผลถึ ง สถานะทางสุ ข ภาพของมารดาและทารกได ถ ามารดาและ
ครอบครัวขาดการวางแผนการมีบุตรอยางเหมาะสม
3) ป ญ หาการเข า ถึ งระบบบริการสาธารณสุข เนื่องจากการหลบหนีเขาเมื องอยา งผิ ด
กฎหมาย รวมถึงการขาดหลักประกันสุขภาพเนื่องจากไมมีบัตรสุขภาพ ทําใหแรงงานตางดาวและ
ครอบครั ว ต อ งแก ไ ขป ญ หาเองเมื่ อ เจ็ บ ป ว ยโดยใชภู มิ ป ญ ญาของกลุม ชน หรื อ ซื้อ ยากิน เอง โดย
โรงพยาบาลจะเปนทางเลือกสุดทาย ทําใหสภาวะของโรคนั้นรุนแรงเมื่อมาถึงโรงพยาบาล นอกจากนี้
ยังพบปญหาขอจํากัดของระบบการสงตอผูปวยเพื่อการรักษาตอระหวางประเทศและพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวในกรณีเกินศักยภาพของสถานบริการ และระบบการสงกลับผูปวยเพื่อการรักษาโรคอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะโรคติดตอที่สําคัญเชนวัณโรค เอดส และมาลาเรีย
4) ปญหาการจั ดบริ การสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขประสบปญหาขาดแคลน
บุ คลากรทางการแพทย อุ ป กรณ และเวชภัณฑไม พอสําหรับ คนไทย เพราะตองกระจายไปใหกั บ
แรงงานตางชาติที่มารับการรักษา โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ที่ประเทศไทยมีปญหาขาดแคลนสถาน
บริการสาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทยอยูแลว ก็จะทําใหตองแบกรับภาระงานเพิ่มขึ้น สงผล
กระทบใหปญหารุนแรงยิ่งขึ้น
5) ปญหาภาระคาใชจายของสถานบริการสาธารณสุขที่เกิดจากการใหบริการประชากรตาง
ดาวแลวไมสามารถเรียกเก็บได และยังไมมีการแกไขปญหางบประมาณเพื่อชวยเหลืออยางชัดเจน
และจากนโยบายการเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น ในป พ.ศ. 2558 คาดว าจะมี ก ารเคลื่อ นยา ยของ
ประชากรระหวางประเทศเพิ่มขึ้นทั้งสวนของแรงงานตางดาวและผูติดตาม ซึ่งจะสงผลใหสถานการณ
ของปญหาสาธารณสุขชายแดนทวีความรุนแรงมากขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึงปญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับประชากรตางดาว จึงมี
การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานดานสุขภาพของกลุมประชากรตางดาว โดยอิงอยูบน
หลักการ 3 ประการเพื่อลดผลกระทบทางดานสาธารณสุข คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและหลัก
สิ ทธิ ม นุ ษยชน และยื น ยั น เป า หมายในการให บ ริการสุข ภาพใหเ ปน ไปในทิศทางเดีย วกัน กั บ การ
ให บ ริ ก ารสุ ข ภาพคนไทย โดยเน น เรื่ อ งความครอบคลุ ม การเข า ถึ ง และการมี ส ว นร ว มในการ
ดําเนินงานดานสุขภาพ และไดจัดทําแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมาจนถึงปจจุบันซึ่งเปนฉบับที่ 2 โดยแผนฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อให
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของและภาคีเครือขายใชแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุข
ชายแดนฉบับนี้ เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนรวมกัน มีเปาหมายเพื่อให
ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนแมบทดังกลาวถูกถายทอดสูการปฏิบัติ
ในพื้นที่ตามลําดับชั้นของหนวยงาน จนถึงหนวยงานที่ปฏิบัติอยูในพื้นที่ชายแดน ทั้งนี้การที่จะนําแผน
ไปสู ก ารปฏิ บั ติใ ห เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพนั้น จํ าเปน ตองสอดคลองกับ บริบ ทของแตล ะพื้น ที่ เนื่อ งจาก
ขอจํากัดและศักยภาพของแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน
โรงพยาบาลแมระมาด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เปนหนวยงานหนึ่งซึ่งรับผิดชอบ
ดูแลการใหบริการสุขภาพแกประชาชนชาวไทยและประชากรตางดาวที่เขามาอาศัยอยูในพื้นที่อําเภอ
แมระมาด ทางโรงพยาบาลไดดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนรวมกับสถานบริการสุขภาพ
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ในพื้นที่มาโดยตลอด เนื่องจากงานสาธารณสุขชายแดนเปนงานที่มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน รวมถึงการนําแผนแมบทของประเทศ
ไปสูการปฏิบัติของโรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก วามีความสอดคลองกันอยางไร รวมถึงปญหา
อุปสรรคในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ซึ่งนําไปสูการแกไขเพื่อใหสามารถพัฒนางานใหดีขึ้น
อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนที่อยูตามแนวชายแดนตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมาร ของโรงพยาบาลแม
ระมาด จังหวัดตาก
1.2.2 เพื่อศึกษาความสอดคลองในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมารของ
โรงพยาบาลแมระมาด กับแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึ กษาครั้ งนี้ เ ปน การศึกษาการดําเนิน งานสาธารณสุขชายแดนไทย เมีย นมาร ของ
โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก โดยมีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1.3.1 แผนพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนของประเทศไทย
1.3.2 การดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมาร ของโรงพยาบาลแม
ระมาด จังหวัดตาก
1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวิธีดําเนินการศึกษา
ดังนี้
1.4.1 กลุมตัวอยางผูใหขอมูล
กลุมตัวอยางผูใหขอมูลในครั้งนี้คือ ทีมผูบริหารของโรงพยาบาลแมระมาด จังหวัด
ตาก เลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติวาตองเปนคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล
แมระมาด จังหวัดตาก ที่ทํางานเกี่ยวของกับการใหบริการสุขภาพดานสาธารณสุขชายแดน อยางนอย
12 ปจํานวน 4 คน ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาล หัวหนาฝายสุขาภิบาลและปองกันโรค
หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ และ หัวหนากลุมงานวิชาการและพัฒนาบริการ
1.4.2 ระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
1.4.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1) การสั ง เกตสภาพพื้ น ที่ อํ า เภอแม ร ะมาด และการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลแมระมาด จากการลงพื้นที่โรงพยาบาลแมระมาด
2) การสัมภาษณ โดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth-Interview) ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลแมระมาดพรอมบันทึกเทปใชเวลา 60 - 90 นาที
3) การทํา focus group กลุมผูบริหารโรงพยาบาลแมระมาด ทั้ง 4 ทาน ใชเวลา
3 ชั่วโมง
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4) การศึ กษาจากขอมูล และ เอกสารสรุป ผลงานตางๆ ของโรงพยาบาลและ

คปสอ. แมระมาด
1.4.4 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ แบบสั ม ภาษณ ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ตาม
วัตถุประสงคการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของประกอบดวย เอกสารเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนา
สาธารณสุขชายแดนของประเทศไทย ขอมูลและรายงานการดําเนินงานโรงพยาบาลแมระมาดและ
คปสอ. แมระมาด จังหวัดตาก
1.4.5 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการศึกษาเอกสารมาวิเคราะหดวยวิธีการ
ดังนี้
1) ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ
2) ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ วิเ คราะห โ ดยการวิ เคราะหเ นื้ อ หา ครอบคลุ ม ถึง ความ
สอดคลองของนโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุขชายแดนของประเทศไทย ปงบประมาณ 2555 2559 การบริการสุขภาพชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด รวมถึงปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของ และ
แนวทางในการพัฒนาการบริการสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมาร
1.4.6 ขอจํากัดในการศึกษา
1) ระยะเวลาในการศึกษามีนอย เนื่องจากมีระยะเวลาการอบรมเพียง 10 อาทิตย
การศึกษาตองใชเวลาชวงเย็นหลังเลิกจากการอบรมรวมถึงการใชเวลาศึกษาในชวงวันหยุด
2) พื้นที่ที่ใชในการศึกษาอยูหางไกล และพบขอจํากัดในการดําเนินการศึกษานอก
เวลาราชการ ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลไดครบถวนตามที่ตองการ
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 ไดทราบแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนไทย เมียนมาร
ซึ่งจะสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินงานในพื้นที่ชายแดนอื่นๆ และจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยูในพื้นที่ชายแดนใหดีขึ้นตอไป
1.5.2 ไดทราบปญหา อุปสรรค ในการดําเนินนโยบายงานสาธารณสุขชายแดน รวมถึง
การติดตามความสอดคลองของการดําเนินงานในพื้นที่ รวมถึง ความเปนไปไดในการนําแผนที่กําหนด
ไว ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรของประเทศให
สอดคล อ งกั บ พื้ น ที่ รวมถึ ง แนวทางการนํ า แผนและนโยบายสู ก ารปฏิ บั ติใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลตอไป
1.6 นิยามศัพท / การจํากัดความหมายของคําศัพทที่สําคัญ
สาธารณสุ ขชายแดน หมายถึ ง การใหบ ริ การสุ ขภาพให กับ ประชาชนที่ อยูใ นเขตพื้น ที่
ชายแดนครอบคลุมบุคคลทุกเพศและวัย อยางเปนองครวม ตอเนื่อง ในทุกภาวะของสุขภาพตั้งแต
สุขภาพดี มีภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บปวยและระยะสุดทายของชีวิต โดยครอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ
การปองกันการเจ็บปวย การรักษา และการฟนฟูสุขภาพ ใหสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยาง
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เสมอภาค เทาเทียม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ไมแบงแยก สอดคลอง ตอบสนองตอความแตกตางของ
เพศ วัย วิถีชีวิต และสิทธิมนุษยชนเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยและตางดาวในเขต
พื้นที่ชายแดน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตากครั้งนี้
ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
3. แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและขอจํากัดการ
ดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน
4. จังหวัดตากและการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข
การบริหารสาธารณสุขเปนการนําเอาหลักการวิธีการ และเทคนิคของการจัดการเกี่ยวกับ
การใชทรัพยากรตางๆ มาประยุกตใหเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานสาธารณสุขเพื่อใหประชาชนมี
อนามัยสมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ และมีความเปนอยูที่ดีในสังคม ดวยการจัดการบริการดาน
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพใหครอบคลุมทุกกลุมชน
ซึ่งมีหลักปฏิบัติเชนเดียวกับการบริหารงานทั่วไป อันประกอบดวย การกําหนดนโยบาย การวางแผน
การจั ดการองค การ การบริ การงานบุคคล การบควบคุมบังคับ บัญ ชา การงบประมาณ และการ
ประเมินผล
2.1.1 ความสําคัญของการบริหารงานสาธารณสุข
ชวยใหงานสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนเรื่อง
การจัดบริการสาธารณสุขที่ดีใหครอบคลุมทุกกลุมชน ทําใหประชาชนดํารงชีพอยูในสภาพที่ดีอันมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ นอกจากนี้ การบริหารงานสาธารณสุขเปนกิจกรรมที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง
ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ตั้งแตระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับ
ตําบลจนถึงระดับหมูบาน ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารองคการ สาธารณสุขทุกประเภทจะตอง
เขาใจหลักการ ขั้นตอนและวิธีการบริหารและจัดการเปนอยางดี จนสามารถนําไปประยุกตใชในงาน
สาธารณสุขใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละทองถิ่น
2.1.2 ขอบเขตของการบริหารงานสาธารณสุข
เนื่องจากสาธารณสุขมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและ
ทางออม ประกอบดว ยกิจกรรมตา งๆ ที่มุงเนน ใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดี มีสุขภาพอนามัย ที่
สมบูรณพรอมทั้งรางกายและจิตใจ การบริหารสาธารณสุขจึงมีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมถึงการ
สารธารณสุขที่สําคัญ 4 ดาน คือดานการสงเสริมสุขภาพ ดานการปองกันโรค ดานการรักษาพยาบาล
และดานการฟนฟูสภาพ
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2.1.3 หลักการบริหารสาธารณสุข
มีปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการบริหารงานสาธารณสุข ดังนี้
1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การดําเนิน งานสาธารณสุขดวยการ
จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรการบริหาร อันประกอบดวยคน เงิน และอุปกรณเครื่องมือที่ใชอยางมีสมดุล
2) ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) หมายถึ ง ผลความสํ า เร็ จ หรื อ การบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
3) การประหยัด (Economy) ซึ่งการประหยัดมิไดหมายเพียงแคการระมัดระวัง
คาใชจายเทานั้น แตรวมถึงทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ทั้งดานกําลังคนและอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
4) ความเปนธรรม (Equity) เพราะความเปนธรรมจะชวยทําใหเกิดความเสมอภาค
5) ความครอบคลุม (Coverage) ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของการบริหาร
สาธารณสุขนอกเหนือจากสมดุลยภาพของการใชทรัพยากรการบริหารที่มีอยู
6) ความซื่อสัตยและมีเกียรติ (Honest and Honor) ทําใหเกิดแรงเสริมสําหรับ
การบริหารงานไดเจริญยิ่งขึ้น
2.1.4 โครงสรางระบบการบริหารสาธารณสุข ประกอบดวย
1) ป จ จั ย นํ า เข า เป น ส ว นที่ จั ด เตรี ย มไว สํ า หรั บ การใช ใ นการดํ า เนิ น งาน
ประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ และวิธีการบริหาร ซึ่งสําหรับระบบการบริหารงานสาธารณสุข
นั้น ปจจัยนําเขา หมายถึง ทรัพยากรการบริหาร ไดแก บุคลากรสาธารณสุข งบประมาณสาธารณสุข
วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชซึ่งรวมทั้งยาและเวชภัณฑ สถาบันบริการสาธารณสุขและวิธีการบริหาร
ที่เหมาะสมกับระบบงานสาธารณสุข
2) กระบวนการบริหารเปนขั้นตอนการจัดการที่ชวยใหงานดําเนินไป บรรลุตาม
วัตถุประสงค ประกอบดวย
- การวางแผนงานสาธารณสุข โดยยึดนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก
- การบริหารงานบุคคล โดยกําหนดตัวบุคลลากรตามความรูความสามารถ
มอบอํานาจหนาที่ตามความเหมาะสม
- การจัดองคกรสาธารณสุข ตามหลักโดยมีการตั้งวัตถุประสงครวมกัน
- การบังคับบัญชา โดยวางแผนการควบคุมการบังคับบัญชาใหเอื้ออํานวยตอ
การประสานงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
- การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับคาใชจายในการปฏิบัติงาน
2.1.5 ผลสัมฤทธิ์
คื อ ผลผลิ ต หรื อ บริ ก ารที่ ใ ห แ ก ป ระชาชน ซึ่ ง สามารถใช เ ป น ตั ว แปรในการ
ประเมินผลงาน โดยการนําไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว สําหรับงานสาธารณสุขนั้น
ผลสั ม ฤทธิ์ คื อ บริ ก ารทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข ที่ ใ ห แ ก ป ระชาชน ซึ่ ง ส ง ผลสะท อ นไปยั ง
สถานภาพอนามัยของชุมชนหรือประเทศชาตินั่นเอง
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2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
กระบวนการบริ ห าร เป น กระบวนการที่ มีขั้น ตอนเกี่ย วข องต อเนื่อ ง ผู บ ริห ารจะเปน ผู
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใชทรัพยากรขององคกร เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกร หลักการบริหาร
ทั่วไป คือ กระบวนการบริหารของกูลิคและเออรวิค ไดสรุปวากระบวนการบริหารประกอบดวยหนาที่
การบริหาร 7 ประการหรือที่เรียกยอยๆ วา POSDCORB Model ดังนี้
1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางโครงการและวิธีการปฏิบัติงานไวลวงหนา
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
2) การจัดการองคการ (Organizing) หมายถึง การกําหนดโครงสรางอํานาจหนาที่การแบง
สวนงาน การจัดสายงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค
3) การบริ ห ารบุ คคล (Staffing) หมายถึง การบริ ห ารงานดานบุค คลไดแก การจั ด
อัตรากําลัง การสรรหาและพัฒนาบุคลากร การเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
4) การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การประสานกิจการดานตางๆ ของกิจการ เพื่อให
เกิดความรวมมือประสานงานที่ดีและนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางเดียวกัน
5) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานกิจการดานตางๆ ของกิจการ
เพื่อใหเกิดการรวมมือประสานงานที่ดีและนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางเดียวกัน
6) การรายงาน (Report) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อให
ผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานไดรับทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหนาของกิจการอยาง
สม่ําเสมอ
7) งบประมาณ(Budgeting) หมายถึง การจัดทํางบประมาณ การจัดทําบัญ ชีการใช
จายเงินและการตรวจสอบทางการเงินและทรัพยสิน
สรุปคือการบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษยซึ่งจะตองอยู
รวมกันเปนกลุม โดยจะตองมีผูนํากลุมและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุมเพื่อใหเกิด
ความสุ ข และความสงบเรี ย บร อ ย ซึ่ ง อาจเรี ย กว า ผู บ ริ ห ารและการบริ ห ารตามลํ า ดั บ และการ
บริหารงานหมายถึง การใชศาสตรและศิลป รวมทั้งกระบวนการบริหารงาน การจัดการดําเนินงาน
โดยใชทรัพยากรทางการบริหาร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ
2.3 แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและขอจํากัดการดําเนินงาน
สาธารณสุขชายแดน
การจัดทําแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไดมีการดําเนินการ
ขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีไดมอบใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการนําผลการประเมิน ความสําเร็จของแผนแมบทฯ ฉบับที่ 1 ปญหาและ
อุ ป สรรคมาใช ป ระกอบการพิ จ ารณาจั ด ทํ า แผนแม บ ทฯ ฉบั บ ที่ 2 ให มี ค วามสมบู ร ณ แ ละมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ การเชื่อมโยงและบูรณาการการดําเนินงานรวมกับแผน
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อื่น ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เชน แผนยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 2559) การสรางความเขาใจเรื่องสิทธิประโยชนของหลักประกันสุขภาพในกลุมผูประกอบ การและ
แรงงานตางดาว การประสานความรวมมือระหวางประเทศในการสงเสริมสุขภาพและการลดปจจัย
เสี่ยง ดานสุขภาพ การปองกันและแกไขปญหาโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เคลื่อนยายแรงงานเสรี การจัดระบบบริการสาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสมใหแก
กลุมคน ตางดาว การใหความสําคัญกับการพัฒนาดูแลคน ชุมชน และการสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางภาคสวนตาง ๆ การพัฒนากรอบความรวมมือทางสุขภาพกับประเทศเพื่อนบานและองคกร
ระหวาง ประเทศในการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสาธารณสุขชุมชน และการบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ โดยเนนเรื่องการเสริมสรางสุขภาพเชิงรุกในชุมชนแรงงานตางดาวที่อยูติด กับชายแดน
ไทย รวมทั้งการสงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุขตามแนวชายแดนแตละพื้นที่รวมกับ ภาคธุรกิจใน
พื้นที่ (เชน สภาหอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น) เปน
แกนกลางในการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ ปญหาสาธารณสุข
ชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ
2.3.1 แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2555 – 2559
มียุทธศาสตรการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : สถานบริการสุขภาพทุกระดับ
ผานเกณฑมาตรฐานและมีเพียงพอตอการใหบริการ, ผูมารับบริการมีความพึงพอใจ, มีระบบการสงตอ
และติดตามผูปวยขามแดนและผูปวยจากพื้นที่พักพิงชั่วคราว เพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรค, มี
ระบบการส งเสริ มสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดลอม การเฝาระวัง การปองกัน และควบคุมโรคในพื้น ที่
ชายแดน และมีระบบการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพที่มีประสิทธิผล
ยุทธศาสตรที่ 2 การเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน : มีระบบประกันสุขภาพที่
เหมาะสมเพื่อรองรับกลุมประชากรที่ไมมีหลักประกัน สุขภาพ. ขยายการประกันสุขภาพใหมีความ
ครอบคลุมแรงงานตางดาวทุกกลุมในรูปแบบที่ เหมาะสม, ขยายบริการสาธารณสุขเชิงรุกในกลุม
ประชากรที่เขาไมถึงบริการดานสุขภาพ และมีขอมูลการใหบริการดานสุขภาพของกลุมประชากร
ตางดาวทุกกลุม
ยุทธศาสตรที่ 3 ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน : มีเครือขายความ
ร ว มมื อระหว า งชุ มชนและหน ว ยงานภาครัฐ รวมถึ งองคกรปกครองส ว นทอ งถิ่น ภาคประชาชน
ภาคเอกชน องคการระหวางประเทศในการดําเนินงานดานสาธารณสุขชายแดนทุกระดับที่เขมแข็ง
และความรวมมือที่เปนรูปธรรมระหวางประเทศไทยกับเพื่อนบานทั้งในระดับ พื้นที่และระดับประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ : มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ
และงบประมาณในการดําเนินงานดานสาธารณสุขชายแดน, มีกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ
รวมถึงการกํากับ ติดตาม และประเมินผล, มีโครงสรางและอัตรากําลังที่มีเพียงพอและมีศักยภาพใน
การดํ าเนิน งานสาธารณสุ ข ชายแดน, มีร ะบบสารสนเทศดานสุขภาพชายแดน และบุคลากรที่
เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน
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2.3.2 ขอจํากัดการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน
1) ความไม ค รอบคลุ ม ของสถานบริ ก ารในพื้ น ที่ ห า งไกลและระบบบริ ก าร
สาธารณสุขที่มีคุณภาพสําหรับประชากรในพื้นที่ชายแดนในการสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคระบาด การคุมครองผูบริโภค
2) การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชากรทุกกลุมที่อยูบริเวณชายแดน
เนื่องจากโครงการหลักประกันสุขภาพใน ปจจุบัน ครอบคลุมเฉพาะการใหบริการสุขภาพของบุคคลที่
มีสัญชาติไทย แรงงานตางดาวที่จดทะเบียนและมีประกันสุขภาพและผูรอพิสูจนสัญชาติเทานั้น สงผล
ใหกลุมชาติพันธุบ างสวน แรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองและผูติดตาม เขาไมถึงระบบบริการ
สาธารณสุข นอกจากนั้นปญหาดานทัศนคติของผูใหบริการกับผูรับบริการดานสาธารณสุขจากความ
แตกตางของเชื้อชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาที่ใชในการสื่อสารของประชากรที่
อาศัยอยูบริเวณชายแดน อาจเปนอุปสรรคตอการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ
3) การประสานความร ว มมื อ ระหว า งหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เนื่ อ งจากความ
แตกตางของกฎระเบียบ แนวนโยบาย และวัฒนธรรมองคกร ความยั่งยืนของแผนงาน โครงการของ
แตละองคกร และภาษาที่ใชในการสื่อสารระหวางองคกร
4) การนําแผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติ เนื่องจากการขาดแผนงาน โครงสรางและ
อัตรากําลัง ระบบสารสนเทศสาธารณสุขชายแดนที่มีคุณภาพ และงบประมาณในการดําเนินงาน
2.4 จังหวัดตากและการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน
2.4.1 จังหวัดตาก
ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศ มีพื้นที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร
เปนจังหวัดที่มีขนาดเปนอันดับ 4 ของประเทศและเปนอันดับ 2 ของภาคเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับ
ประเทศเมียนมาร ยาวประมาณ 540 กม. (แมน้ําเมย 170 กม เทือกเขาตะนาวศรี 370 กม.)
สภาพพื้นที่ถูกแบงออกเปน 2 สวนโดยมีทิวเขาถนนธงชัยกั้นกลาง คือ สวนที่ 1
ตั้งอยูดานทิศตะวันออก ประกอบดวย 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองตาก อําเภอบานตาก อําเภอสาม
เงา และอําเภอวังเจา สภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงและที่ราบสูงลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันออกสู
แมน้ําปง และแมน้ําวัง ทําใหเกิดพื้นที่ราบแคบริมสองฝงของแมน้ํา และ สวนที่ 2 ตั้งอยูทางดานทิศ
ตะวันตก ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแกอําเภอแมสอด อําเภอพบพระ อําเภอแมระมาด อําเภออุมผาง
และอําเภอทาสองยาง ดังรายละเอียดตามภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงแผนที่จังหวัดตาก
เนื่องจากมีพรมแดนติดตอกับประเทศเมียนมารยาวถึง 540 กิโลเมตร ทําใหมีการ
เคลื่อนยายของประชาชนและสินคาระหวาง 2 ฝง มีชองทางขามแดนระหวางไทย-เมียนมารจํานวน
มาก รายละเอียดตามภาพที่ 2 ทําใหมีการเขามาขายแรงงานจํานวนมากกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่
ชายแดน โดยมีความหนาแนนของแรงงานอยูในเขตเทศบาลนครแมสอดที่มีโรงงานตั้งอยู มากกวา
470 โรงงาน จากสภาพการเคลื่อนยายของประชากรรวมถึงแรงงานตางดาวและสินคาที่ขามพรมแดน
ไปมา ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาด า นสาธารณสุ ข ชายแดนหลายประเด็ น เช น ป ญ หาความขาดแคลน
สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยในการใหบริการสาธารณสุข ปญหาโรคระบาดและโรคอุบัติ
ใหม ป ญ หาสุ ข ภาพอนามั ย แม แ ละเด็ ก ป ญ หาในการเข า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ป ญ หาการ
รักษาพยาบาลและสงตอ รวมถึงภาระคาใชจายที่สถานพยาบาลตองแบกรับในกรณีที่ผูปวยตางดาวไม
สามารถชําระคารักษาพยาบาลได
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ภาพที่ 2 แสดงชองทางขามชายแดนไทย-เมียนมาร
สํา นั กงานสาธารณสุขตากไดมีการจัดตั้งศูน ยส าธารณสุขชายแดน (Provincial
Border Health Unit) ขึ้น โดยมีการจางบุคลากรปฏิบัติงาน 7 คนปฏิบัติงานที่งานกิจการพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 1 คน โรงพยาบาลแมสอด 1 คน ตําแหนงผูประสานงานโครงการ
อีก 5 คนปฏิบัติงานในสาธารณสุขอําเภอชายแดนทั้ง 5 แหง ทั้งนี้ในงานกิจการพิเศษไดมีการแบงงาน
ออกเปนดานตางๆ คือระบาดวิทยา ควบคุมโรคติดตอ สงเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
2.4.2 ยุทธศาสตรและการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน จ.ตาก
1) Health dam เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการและตรวจคัดกรองเบื้องตน ลดความ
แออัดในโรงพยาบาล (พนักงานสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว อาสาสมัครมาลาเรีย
อาสาสมัครวัณโรค) เพิ่มสถานบริการ (สุขศาลา Health Post, Malaria Post) เพิ่มบริการเชิงรุก
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) เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า นสาธารณสุ ข ร ว มกั บ ชนกลุ ม น อ ยกะเหรี่ ย งฝ ง
ชายแดนพมา
6) เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า นสาธารณสุ ข ในแค ม ป อ พยพ เช น การเฝ า ระวั ง
โรคติดตอ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อวิเคราะหการ
พัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไทย-พมาของโรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก ผูวิจัยไดลงพื้นที่
โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อศึกษางานสาธารณสุข
ชายแดนโดยมีวิธีดําเนินการศึกษา ดังนี้
1. การสังเกตสภาพการคมนาคมจากตัวจังหวัดตากมาที่อําเภอแมสอดและโรงพยาบาล
แมระมาด สังเกตบริบทของพื้นที่ไดแก ชุมชนรอบๆ โรงพยาบาล สิ่งแวดลอม อาคารที่
จัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาลและบรรยากาศการใหบริการของโรงพยาบาลแมระมาด
2. ศึกษาขอมูลการใหบริการ และ งานสาธารณสุขชายแดน จากเอกสารตางๆ ดังนี้
- แบบประเมินตนเองเพื่อการรับรองคุณภาพ 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 โดยไดดําเนินการรวมกับผูบริหารโรงพยาบาลที่มี
ประสบการณการทํางานในพื้นที่ชายแดนมานานกวา 12 ปขึ้นไป จํานวน 4 ราย คือ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลแมระมาด (ประสบการณการทํางานในพื้นที่ชายแดน 31 ป) หัวหนากลุมงานวิชาการและ
พัฒนาบริการ (ประสบการณการทํางานในพื้นที่ชายแดน 28 ป) หัวหนาฝายสุขาภิบาลและปองกัน
โรค (ประสบการณการทํางานในพื้นที่ชายแดน 28 ป) และหัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลแม
ระมาด (ประสบการณการทํางานในพื้นที่ชายแดน 12 ป) โดยใชเวลาในการอภิปรายนาน 3 ชั่วโมง
4. สั ม ภาษณ ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลแม ร ะมาดในเรื่ อ งการบริ ห ารงานสาธารณสุ ข
ชายแดน นาน 1 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ยั ง ได ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ เ พิ่ ม เติ ม ทางโทรศั พ ท อี ก 1 ครั้ ง ในเรื่ อ งป ญ หา
อุปสรรค และขอเสนอแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน จากผูอํานวยการโรงพยาบาลแม
ระมาด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.00- 16.30น รวมเปนระยะเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ
1. โรงพยาบาล ไดดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนอยางไร
2. โรงพยาบาลไดดําเนินการตามกลยุทธของแผนพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2
อยางไร ตามรายละเอียดกลยุทธของแผนฯ ดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กลยุทธ
1) การพัฒนาสถานบริการสุขภาพใหผานเกณฑมาตรฐาน
1.1) ระบบบริการสุขภาพในอําเภอแมระมาด และ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับ ในเครือขายโรงพยาบาลแมระมาดที่ใชเปนแนวทางดําเนินการ
1.2) ผลงานการผานเกณฑมาตรฐานของสถานบริการ
1.3) ความเพียงพอของสถานบริการตอการใหบริการ
2) การพัฒนาระบบบริการที่เปนมิตร ความพึงพอใจของผูรับบริการ
3) การพัฒนาระบบสงตอผูปวยขามแดน และผูปวยจากพื้นที่พักพิงชั่วคราว เพื่อการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
4) การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อการเตือนภัย
และ เฝาระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและขามเขตแดน
5) การพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพของบุคคลทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
6) การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเฝาระวัง ปองกันการเกิดโรค และ
ระบบคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงสถานการณโรคติดตอสําคัญในพื้นที่
7) การพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน
ยุทธศาสตรที่ 2 การเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ
1) การสงเสริมการเขาถึงหลักประกันสุขภาพของแรงงานตางดาว กองทุน ประกัน
สุขภาพเพื่ อประชากรที่ ไม มีหลั กประกัน สุขภาพ สถานการณของแรงงานตางดาวที่ขึ้น ทะเบีย นมี
หลักประกันสุขภาพ ทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ และระบบประกันสังคม
2) การพัฒนาระบบประกันสุขภาพเพื่อรองรับกลุมประชากรที่ไมมีหลักประกันสุขภาพ
3) การสงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพของกลุมเปาหมายใหมีความครอบคลุมและ
ทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 3 ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
กลยุทธ
1) การสร า งเครื อ ข ายและกลไกความร ว มมื อ ระหว า งชุ ม ชนกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ
รวมทั้งองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ภาคประชาชน องคกรเอกชน และองคการระหวางประเทศใน
พื้นที่ชายแดน
2) การสนับสนุนใหชุมชน และองคกรภาคประชาชนเขามามีบทบาทในการกําหนด
ทิศทาง การดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนระดับชุมชน
3) การพัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาชนในการจัดระบบการเตือนภัยและเฝา
ระวังโรค ที่เปนภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน
4) การประสานงานดานสุขภาพชายแดนกับองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน
และตางประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
กลยุทธ
1) การสงเสริมการเผยแพรแผนแมบทการแกปญหาพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
แกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2) การถายทอดแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไปสูการ
ปฏิบัติ
3) การสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในสวนกลางและระดับจังหวัดใหมี
นโยบาย แผนยุ ท ธศาสตร แผนปฏิบั ติ การ และงบประมาณในการดํ าเนิน งาน ด านสาธารณสุ ข
ชายแดน
4) การพั ฒ นาระบบควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการ
5) การสนับสนุนใหทุกหนวยงานมีโครงสรางและอัตรากําลังที่เพียงพอและมีศักยภาพ
ในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน
6) การพัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณสุขชายแดน
7) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขชายแดนใหมีความรู
ความเขาใจ และมีทักษะในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน
8) การส งเสริมให องคกรที่เกี่ย วของมีความเขาใจในระบบสาธารณสุขและบริการ
สุขภาพ ของภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินการรวมกันเปนไปอยางราบรื่น
3. โรงพยาบาล มีปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนอะไรบาง
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ ดังนี้
1 ขอมูลพื้นฐานของอําเภอแมระมาด
2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และระบบการจัดบริการสุขภาพอําเภอแมระมาด
3 ผลการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด
4 การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ
5 การวิเคราะหความสอดคลองในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนโรงพยาบาลแม
ระมาด จังหวัดตาก กับแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับที่ 2
6 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด
3.1 ขอมูลพื้นฐานของอําเภอแมระมาด :
3.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร
อําเภอแมระมาด จังหวัดตากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดตาก โดยมีพื้นที่ติด
กับประเทศเมียนมาร หางจากอําเภอเมือง จังหวัดตาก 116 กิโลเมตร และหางจากอําเภอแมสอด 35
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับอําเภอทาสองยาง อําเภอแมสอด อําเภอสามเงา อําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก และ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ 1,576 ตารางกิโลเมตร พื้นที่สวนใหญเปนปาและ
เขาโดยเฉพาะพื้นที่ทางดานเหนือและดานตะวันออก การคมนาคมมีความยากลําบากในการเดินทาง
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โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ปาเขาในชวงฤดูฝนซึ่งบางพื้นที่ตองใชการเดินทางโดยทางเดินเทา สวนทางฝง
ตะวันตกการคมนาคมจะสะดวกกวาและเปนดานที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร โดยมีแมน้ํา
เมยซึ่งเปนแมน้ําสายแคบๆ กั้นเปนพรมแดนตลอดแนวชายแดนของอําเภอ ซึ่งประชาชนสามารถ
เดินทางขามแมน้ําไปมาไดโดยงาย
3.1.2 การเมืองการปกครอง
อําเภอแมระมาดแบงการปกครองออกเปน 6 ตําบล 57 หมูบาน โดยมีองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น 8 แหง คือ เทศบาล 3 แหง และ องคการบริหารสวนตําบล 5 แหง

ภาพที่ 3 แสดงพื้นที่การแบงเขตการปกครองของอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
3.1.3 ประชากรและสิทธิการรักษาพยาบาล
อํ า เภอแม ร ะมาด จั ง หวั ด ตาก จั ด เป น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามแตกต า งของชาติ พ รรณ
วรรณนาและมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น มีประชากรรวม 48,536 คน โดยเปนชาวเขา 22,897 คน หรือ
รอยละ 47 ของประชากรทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 1 โดยประชากรชาวเขาจะอาศัยอยูใน
พื้ น ที่ เ กื อ บทั้ งอํ า เภอ ยกเว น ตํ า บลแมร ะมาดและตํ าบลแม จ ะเรา ชาวเขาส ว นใหญเ ปน กลุม ชาว
กะเหรี่ยงซึ่งจะมี วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตเฉพาะที่แตกตางไปจากประชาชนไทยทั่วไป (ขอมูลจาก
ทะเบียนราษฎร สํานักการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2555) ประชากรกลุมนี้เปนกลุมที่อยูประจําถิ่น โดยประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จัดเปนประชาชนที่มีสัญชาติไทยและมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพทั่วหนา
นอกจากประชาชนไทยที่กลาวมาแลว อําเภอแมระมาดยังมีประชากรกลุมอื่นที่
อาศัยอยูในพื้นที่รวมถึงการเคลื่อนยายเขาออกประเทศไทย คือกลุมผูมีปญหาสถานะและสิทธิ อีก
9,048 คน และประชากรตางดาวที่พํานักอาศัยในพื้นที่อีกประมาณหนึ่งหมื่นกวาคน (ขึ้นทะเบียนพัก
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อาศัย 1,871 คน ขึ้นทะเบียนแรงงาน 6 คน และเขาเมืองผิดกฎหมายรวมอื่นๆ อีกกวาหมื่นคน) โดย
สวนใหญของประชากรตางดาว จะอาศัยอยูบริเวณชายแดนริมฝงแมน้ําเมย ซึ่งจะอยูรวมกันเปนกลุม
ประมาณ 5 ชุมชน และมีประชากรตางดาวบางสวนจะอาศัยอยูรวมกับคนไทยในพื้นที่ที่เปนภูเขาสูง
โดยประชากรตางดาวมีทั้งกลุมเชื้อชาติพมาและกะเหรี่ยง
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามพื้นที่และสถานบริการสุขภาพ
ตําบล

หมูบาน ประชากรทั้งหมด ชาวเขา
สถานบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบ
(คน)
(คน)/รอยละ
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
สามหมื่น
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
นอกจากนี้ยังมีกลุมที่มาใชบริการสุขภาพในฝงไทยซึ่งเปนกลุมที่อาศัยอยูริมแมน้ํา
เมยฝ งเมีย นมาร อีกประมาณ 5 ชุมชน โดยมีป ระชากรประมาณ 5,000 คนซึ่ งเป นชาวพม าและ
กะเหรี่ยง ทางโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในเครือขายจึงมีความจําเปนตองใชทรัพยากร
สาธารณสุขเพิ่มเติมจากการใหบริการคนไทย รวมถึงการปรับรูปแบบบริการเพื่อรองรับความจําเปนใน
การใหบริการสุขภาพแกประชากรตางดาวตามที่ไดกลาวมาขางตน
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3.2 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและระบบการจัดบริการสุขภาพอําเภอแมระมาด : ความ
จําเปนของการบริการสุขภาพเชิงรุก
การจัดบริการสุขภาพใหกับประชาชนทั้งในพื้นที่และสัญจรมีรูปแบบการใหบริการแบบ
เครือขาย ตามระบบการใหบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลแมระมาดเปน
แมขายและมี รพสต. หรือ สสช. หรือ สุขศาลาเปนลูกขาย แบงบทบาทและความรับผิดชอบในการ
ใหบริการตามศักยภาพของแตละระดับสถานบริการสุขภาพ ในกรณีงานบริการที่เกินขีดความสามารถ
สถานบริการสุขภาพจะสงตอผูปวยไปรักษาในสถานบริการระดับที่สูงขึ้นตามลําดับ
อํ า เภอแม ร ะมาดมี ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง
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 ทั่วพื้นที่ โดยมีสถานบริการในเขตตําบลแม
ระมาดและแมจะเรา ซึ่งตั้งอยูใกลริมแมน้ําเมย และเปนสถานบริการหลักที่รองรับการใหบริการแก
ชาวตางดาวที่อยูทั้งในไทยและฝงตรงขามกับไทย สวนสถานบริการในพื้นที่อื่นๆ พบวา 27 หมูบาน
(รอยละ 47 ของหมูบานทั้งหมด) จะตั้งอยูในพื้นที่ปา ภูเขาสูง การคมนาคมลําบาก การเดินทางตอง
ใชรถขับเคลื่อน 4 ลอ ฤดูฝนตองใชการเดินเทา โดยพื้นที่เหลานี้ประชากรสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา
ทําใหการเขาถึงบริการสาธารณสุขเปนไปดวยความยากลําบาก สวนเรื่องสาธารณูปโภค พบวา สสช.
และ สุขศาลาทั้งหมด รวมถึง รพสต. อีก 2 แหง ไมมี น้ําประปา ไฟฟาและโทรศัพท ตองใชโซลารเซล
หรือใชเครื่องปนไฟในการผลิตไฟฟา ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการคมนาคม/ระยะเวลาการเดินทางถึงโรงพยาบาล และสาธารณูปโภค จําแนกตาม
ประเภทสถานบริการสุขภาพ
สถาน จํานวน
การคมนาคม/ระยะเวลาการเดินทางถึง
บริการ
โรงพยาบาล
รพสต.
10 ตองใชรถขับเคลื่อน 4 ลอ เดินทาง เฉลี่ย 40 นาที
ใกลสุด 10นาที ไกลสุด 1.30ชั่วโมง (ฤดูฝน 3
ชั่วโมง)
สสช.
8 ตองใชรถขับเคลื่อน 4 ลอ เดินทาง เฉลี่ย 2
ชั่วโมง ใกลสุด 1 ชั่วโมง ไกลสุด 3 ชั่วโมง
(ฤดูฝน 8 ชั่วโมง)
สุข
2 ตองใชรถขับเคลื่อน 4 ลอ เดินทาง เฉลี่ย 2.30
ศาลา
ชั่วโมง (ฤดูฝน 8-10 ชั่วโมง)

ระบบสาธารณูปโภค
ไมมีไฟฟา 1 แหง ไมมีประปา
2 แหง ไมมีโทรศัพท 2 แหง
ทุกแหงไมมีไฟฟา ประปา และ
โทรศัพท
ทุกแหงไมมีไฟฟา ประปา
โทรศัพท และวิทยุสื่อสาร
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การใหบริการสุขภาพในระดับตําบลนั้น ไดดําเนินการโดยสถานบริการประเภทตางๆ โดย
ศักยภาพในการใหบริการสุขภาพของสถานบริการแตละประเภทมีความแตกตางกัน ดังนี้
1) รพสต. เป น สถานบริ การสุขภาพหลักของตําบล สามารถใหบ ริการสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิ ครอบคลุมดานรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพ โดยมีเจาหนาที่
สาธารณสุขปฏิบัติงานใน รพสต. ตอแหง เฉลี่ยประมาณ 3 คน โดยมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรตาม
ขนาดของประชากรและปริมาณงานบริการในพื้นที่ ทั้งนี้ รพสต.ในเขตอําเภอแมระมาด มีพยาบาล
วิชาชีพที่ผานการอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแลวทุกแหง ยกเวน รพสต. บานสันปาไร ทําให
รพสต. มีศักยภาพในการใหการบริการสุขภาพดานการรักษาพยาบาล การเยี่ยมบานที่ดีขึ้น
2) สสช. เป น สถานบริ ก ารที่ อ ยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ของ รพสต. โดยมี ศั ก ยภาพในการ
ใหบริการนอยกวา รพสต. มีวัตถุประสงคในตั้ง สสช. เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการในพื้นที่ทุรกันดาร และ
มีการเดิน ทางที่ย ากลําบาก สสช. จะมีพนักงานสุขภาพชุมชนซึ่งเปนลูกจางที่ผานการอบรม 1 ป
ปฏิบัติงานแหงละ 2 คน โดยใหบริการรักษาพยาบาลและควบคุมโรคพื้นฐาน
3) สุขศาลา เปนสถานบริการสุขภาพที่มีศักยภาพนอยที่สุด อยูภายใตการกํากับของ รพสต
มีลูกจางปฏิบัติงาน 1 คนตอแหง สวนใหญมีวุฒิมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปที่ 6 และผานการ
อบรมการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลประมาณ 3 เดือน ใหบริการจายยารักษาโรคพื้นฐาน จะจัดตั้งอยูใน
ระดับพื้นที่ที่เรียกวาปอก (ในพื้นที่ทุรกันดารของแมระมาด หนึ่งหมูบานประกอบดวยหลายปอก แต
ละปอกจะมีบานประมาณ 10-20 หลังคาเรือน โดยแตละปอกหางกันประมาณ 1 ชั่วโมงทางเดินเทา)
3.2.1 การพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขในระดับตําบล
แนวทางการพั ฒ นาสถานบริ ก ารในระดั บ ตํ า บล ให มี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น นั้ น
ประกอบดวย การจัดบุคลากรวิชาชีพสําคัญเสริม เชนใน รพสต. เพื่อใหสามารถจัดบริการรองรับ
ความตองการของชุมชนใหไดหลากหลายขึ้น ไดมีการจัดบุคลากรตางๆ เสริมเพิ่มเติมขึ้น เชนพยาบาล
วิชาชีพ เจาพนักงานทันตสาธารณสุข เจาพนักงานเภสัชกรรม หรือนักกายภาพบําบัด หรือในสถาน
บริการบางแหงอาจมีแพทยหรือทันตแพทยปฏิบัติงานประจําสถานบริการ โดยในสถานบริการบาง
แหงจะถูกพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการยกระดับใหมีสถานะที่สูงขึ้น เชนการยกฐานะจาก
สสช.เปน รพสต.
สํา หรับ อํ าเภอแมร ะมาดนั้น ไดมีการพัฒนา รพสต.มาอยางตอเนื่องมีพยาบาล
วิชาชีพที่ผานการอบรมเวชปฏิบัติชุมชนครบเกือบทุกแหงแลว ยกเวนเพียง รพสต.สันปาไร สําหรับ
งานบริการดานอื่นนั้นยังขาดแคลนบุคลากรที่จะใหบริการ เชนยังไมมีเจาพนักงานทันตสาธารณสุข
ประจํา รพสต. ทําใหไมสามารถใหบริการทันตกรรมได ซึ่งทางโรงพยาบาลแมระมาด ไดแกไขปญหา
โดยการใหฝายตางๆ ในโรงพยาบาลที่เกี่ยวของกับงานบริการสุขภาพ ออกใหบริการใน รพสต. หรือใน
ชุมชน เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงบริการที่จําเปนไดมากขึ้น
สําหรับการยกระดับ สสช. เปน รพสต. นั้น พบปญหาในการสรรหาบุคลากรมา
ปฏิบัติงาน เนื่องจากสภาพพื้นที่ทุรกันดาร ไมสามารถที่จะทําใหบุคลากรสาธารณสุขอยูปฏิบัติงานได
ทางพื้นที่จึงแกไขโดยการพัฒนาลูกจางชั่วคราวจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหมีศักยภาพที่จําเปนใน
การจัดบริการพื้นฐานได นอกจากนี้ไดมีการพยายามสงเสริมเด็กนักเรียนในพื้นที่เหลานี้ในการเขา
ศึกษาตอในหลักสูตรสาธารณสุข เพื่อจะไดกลับมาทํางานที่ภูมิลําเนาเมื่อจบการศึกษา แตก็พบปญหา
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ในการหานักเรียนไปเรียนตอ เนื่องจากสวนใหญนักเรียนจะเรียนเพียงมัธยมศึกษาปที่ 3 และในกรณีที่
เรียนจบมัธยมศึกษาปที่ 6 ก็พบปญหาความสามารถในการสอบแขงขันเพื่อเขาศึกษา ทําใหปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรยังเปนปญหาสําคัญของการใหบริการ ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนา
สสช. คือการขาดแคลนงบประมาณที่จะใชกอสรางเพื่อยกระดับเปน รพสต. รวมถึงปญหาการขาด
แคลนผูรับเหมากอสรางในพื้นที่ ทําใหเกิดปญหาวาบางครั้งไดรับงบประมาณแลว แตไมสามารถหา
ผูรับเหมากอสรางได การแกไขปญหาดังที่กลาวมาจึงเปนความทาทายอยางยิ่งในการหาทางออกเพื่อ
แกไขปญหา ซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพทีดีขึ้นของประชาชนผูดอยโอกาสเหลานี้
สําหรับแผนในการยกระดับ สสช. นั้น ทาง คปสอ.แมระมาดไดวางแผนในการ
พัฒ นาศั กยภาพ สสช. บ า นห ว ยโปง ใหเปน รพสต. เนื่องจากมีป ระชากรอยูในความรับ ผิดชอบ
มากกวา 3,000 คน แตยังประสบปญหาเรื่องบุคลากรและงบประมาณ นอกจากนี้จากการวิเคราะห
ขอมูลของพื้นที่ ยังพบวาพื้นที่ สสช. บานหวยมะพราวก็มีประชากรมากกวา 3,000 คน เชนกัน ซึ่งมี
ปริมาณงานมากและสมควรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปน รพสต. เชนกัน
เนื่องจากศักยภาพของสถานบริการที่แตกตางกันรวมถึงปญหาการเดินทางมารับ
บริการที่ยากลําบาก คปสอ. แมระมาดจึงไดแกไขปญหาโดยเพิ่มรูปแบบการใหบริการภายในตําบลที่
รับผิดชอบ โดย รพสต. ไดจัดใหมีคาราวานสุขภาพลงในพื้นที่ที่มีความยากลําบาก และประชาชน
เขาถึงบริการสุขภาพยาก โดยจัดบริการทั้งดานการรักษาพยาบาล การคัดกรองสุขภาพประชาชน การ
สงเสริมสุขภาพ ฉีดวัคซีน ฝากครรภ และวางแผนครอบครัว ซึ่งทําใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพ
ไดดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อเปนการเสริมศักยภาพในการเขาถึงการบริการสุขภาพ ในระดับอําเภอก็มีการ
ออกหนวยเคลื่อนที่ในการใหบริการหลายรูปแบบ โดยโรงพยาบาลไดจัดใหมีการออกหนวยบริการ
สุขภาพเคลื่อนที่เพื่อจัดบริการสําคัญแกพื้นที่หางไกลตางๆ อยางสม่ําเสมอ ประมาณ เดือนละ1-2
ครั้ง โดยใหบริการทั้งดานการวางแผนครอบครัว การฝากครรภ การฉีดวัคซีนในเด็ก แตทั้งนี้การ
ดํา เนิ น การในเชิ งรุ กนี้ ยั งเป น การใหบ ริการเฉพาะสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
รวมถึงงบประมาณในการดําเนินการ ในขณะที่หนวยงานอื่นในพื้นที่ไดแก องคการบริหารสวนตําบล
องคกรเอกชนยังไมไดดําเนินการใหครบวงจรดังกลาว
สําหรับงานบริการทันตกรรม เนื่องจาก รพสต. ไมมีทันตบุคลากร จึงไมสามารถ
ใหบริการทันตกรรมได ทางโรงพยาบาลจึงไดจัดใหมีหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ไปใน รพสต. และ สสช.
อยางตอเนื่องทุกเดือน
นอกจากสถานบริการสุขภาพที่กลาวมาแลว ทาง คปสอ.แมร ะมาด ยังไดมีการ
จัด บริ การเพิ่ มสํ า หรั บ แก ไขป ญ หาโรคมาลาเรีย ซึ่งเปน โรคติดตอที่สําคัญ ในพื้น ที่ โดยมีการจัดตั้ง
Malaria post เพื่อชวยตรวจสอบและเก็บตัวอยางเลือดเพื่อใชในการวินิจฉัยโรค พรอมจายยารักษา
โรคมาลาเรีย รวมทั้งหมด 33 แหง โดยอยูที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน 10
แหง, อยูในพื้นที่สูงชาวเขา 16 แหง, อยูในชุมชนของประเทศเมียนมาร 4 แหง และอยูในพื้นที่ของ
ชายแดนไทย เมียนมารอีก 3 แหง
3.2.2 สถานบริการสุขภาพของประเทศเมียนมาร
โรงพยาบาลโกกโก เปน โรงพยาบาลของรัฐ บาลเมียนมาร ใหบริการประชาชน
บริเวณรอบๆ โรงพยาบาล ไดรับการยอมรับนอยกวาสถานพยาบาลในฝงไทย จึงมีการสงผูปวยมารับ
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การรักษาตอที่ฝงไทยที่โรงพยาบาลแมระมาด โดยผูปวยสวนใหญจะมีศักยภาพที่ไมเพียงพอในการ
จายคารักษาพยาบาลได และเปนภาระของโรงพยาบาลที่ตองแบกรับภาระตนทุนคาใชจายดังกลาว
เนื่องจากปจจุบันการไดรับงบประมาณในการดําเนินการของสถานบริการสุขภาพของประเทศไทยเปน
ระบบเหมาจายรายหัว ซึ่งการจะไดรับงบประมาณดําเนินการมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนประชากร
ที่มีสัญญาติไทยในพื้นที่เทานั้น
3.2.3 หนวยงาน NGO ในพื้นที่
เนื่องจากอําเภอแมระมาดมีชาวตางดาวนอยกวาอําเภอใกลเคียง ทําใหNGO ให
ความสนใจนอยกวา และสนับสนุนการดําเนินงานนอยกวาพื้นที่อื่นในจังหวัดตาก โดยมี NGO หลักที่
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเพียงหนวยเดียวคือ SMRU หรือ Shoklo Malaria Research Unit
ใหบ ริ การรั กษาพยาบาล และควบคุมโรคมาลาเรีย มีการประสานสงตอผูป ว ยมารับ บริการตอ ที่
โรงพยาบาลแมระมาด นอกจากนี้ยังเปนหนวยวิจัยยามาลาเรียตัวใหมเพื่อใชแกปญหามาลาเรียดื้อยาดวย
3.3 การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด
3.3.1 โรงพยาบาลแมระมาด: องคกรบริการสุขภาพทามกลางความหลากหลาย
โรงพยาบาลแม ร ะมาด ได จั ด ให บ ริ ก ารสุ ข ภาพแบบผสมผสาน ทั้ ง ด า นการ
รักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ โดยไดมีการเตรียมความ
พรอมในการให บริการทั้ งดานอาคารสถานที่ อุป กรณการแพทย ยา และเวชภัณฑมิใชย า รวมถึ ง
บุคลากร เพื่อใหสามารถรองรับกับภาระงานบริการทั้งชาวไทยและชาวตางดาว ภายใตวิสัยทัศนของ
องคกรที่วา
3.3.1.1 วิสัยทัศน (Vision)
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ใหบริการแบบองครวมผสมผสาน ดวยทีมงาน
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน มุงประโยชนของผูรับบริการและสังคม
3.3.1.2 พันธกิจ (Mission)
1) ใหบ ริการสุขภาพอนามัยในลักษณะองครวม ผสมผสาน ในระดั บ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
2) สงเสริมใหประชาชน/ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
3) สนับสนุนงานของสถานบริการสาธารณสุขเครือขายในเขตอําเภอแม
ระมาด เนนการพัฒนาบุคลากร การจัดการทรัพยากร และการพัฒนาระบบบริการ
3.3.1.3 จุดเนน
โรงพยาบาลไดกําหนดจุดเนน การพัฒ นาใหส อดคลองกับสภาพปญหา
และนโยบาย ดังนี้
1) พัฒนาระบบเฝาระวังการระบาดของโรคไขเลือดออก เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการควบคุมโรคในชุมชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2) ขยายจุดตรวจวินิจฉัย/รักษาไขมาลาเรีย (Malaria Post) ในหมูบาน
คูขนานในประเทศเมียนมาร เพื่อใหการรักษาเปนไปอยางรวดเร็ว กอนที่จะมีการแพรเชื้อมาสูฝงไทย
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3) จัดตั้งเครือขายเฝาระวังโรคอุจจาระรวง/อหิวาตในหมูบานชายแดน
และหมูบานคูขนาน เพื่อสกัดกั้นการแพรระบาดของโรคอุจจาระรวง/อหิวาต
4) เพิ่มประสิทธิภาพในการคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมเปาหมายเฉพาะ
5) เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน
6) ขยายบริการบําบัดผูติดฝนดวยเมทาโดนระยะยาว ใหครอบคลุมผูติด
ฝนมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการทํางานรวมกับเครือขายและภาพประชาสังคม
7) พัฒนาคุณภาพการฝากครรภในสถานบริการเครือขายตามมาตรฐาน
สายใยรักฯ
8) เพิ่มอัตราการฝากครรภครั้งแรกกอน 12 สัปดาห โดยการทํางานเชิง
รุกรวมกับเครือขายและอสม.
9) พัฒนาศักยภาพในการตรวจและกระตุนพัฒนาการใน WCC
10) พั ฒ นาสิ ท ธิ แ ละส ง เสริ ม การมี ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพให กั บ กลุ ม
ประชาชนที่มีปญหาสถานะบุคคล
11) การใชกลไก District Health System สรางการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนและองคกรปกครองทองถิ่น ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยตามบริบทของพื้นที่
3.3.1.4 ดานบุคลากร
บุคลากรของโรงพยาบาลสวนใหญเปนคนทองถิ่น มีอัตราการโยกยายต่ํา
มีบุคลากรที่เปนชาวไทยภูเขาทั้งหมด 59 คน (23%ของเจาหนาที่ทั้งหมด) ซึ่งนับเปนปจจัยสําคัญใน
การดําเนินการใหบริการสุขภาพ โดยอัตรากําลังนี้มีทั้งที่จัดสรรจากสวนกลางและอัตราที่โรงพยาบาล
ดําเนินการเองโดยจัดสรรจากเงินรายไดของโรงพยาบาล ทั้งนี้โรงพยาบาลแมระมาดไดจัดอัตรากําลัง
ของบุคลากรทางการแพทยแตละดานเพื่อใหสามารถจัดบริการไดครอบคลุมงานบริการสุขภาพที่
สําคัญ ปจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 256 คน ขาราชการ 98 คน พนักงานราชการ 5 คน ลูกจางประจํา
15 คน ลู กจ า งชั่ ว คราว 138 คน แยกเปน สายงานวิช าชีพ 133 คน สายงานสนับ สนุน 123 คน
รายละเอียดตามตารางที่3
ตารางที่ 3 แสดงอัตรากําลังบุคลากรจําแนกตามตําแหนงการทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตําแหนง

แพทย
พยาบาล
ทันตแพทย
จพ.ทันตสาธารณสุข
เภสัชกร
จพ.เภสัชกรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
จพ.สาธารณสุขชุมชน

ป 2554
5
65
4
5
4
5
2
9

ป 2555
5
69
4
5
4
5
3
9

ป 2556
6
72
4
6
4
6
5
8

23
ตําแหนง
9. จพ.เวชกิจฉุกเฉิน
10. นักเทคนิคการแพทย
11. จพ.วิทยาศาสตรการแพทย
12. นักรังสีการแพทย
13. นักกายภาพบําบัด
14. นักจิตวิทยาคลินิก
15. นักโภชนากร

ป 2554
3
2
5
2
2
1
1

ป 2555
3
2
3
2
2
1
1

ป 2556
4
3
3
2
3
1
1

3.3.2 การจัดบริการสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด: การดําเนินงาน
นโยบายภายใตขอจํากัด
3.3.2.1 ดานการรักษาพยาบาล: ภาวะสุขภาพที่แตกตางที่ตองการการตอบสนอง
ที่แตกตาง
เนื่องจากบริบทของโรงพยาบาลที่ตั้งอยูในเขตติดตอกับประเทศเพื่อน
บาน รวมทั้งลักษณะของประชากรในพื้นที่ โรงพยาบาลแมระมาดจึงไดบูรณาการนโยบายสาธารณสุข
ชายแดนเขาไปในแผนงานการทํางานประจํา ซึ่งโรงพยาบาลไดดําเนิน การมากอนที่จะมีนโยบาย
ดังกลาวอยางมิไดมีการแบงแยกชาติพรรณ หรือสิทธิการประกันสุขภาพ โดยไดจัดบริการสุขภาพแก
ประชาชนแบบผสมผสานทั้งดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค และการ
ฟนฟูสุขภาพ โดยจัดใหมีจุดบริการตางๆ ตามลักษณะของการใหบริการ เชน คลินิกผูปวยนอกทั่วไป
คลินิกเบาหวาน คลินิกความดันโลหิตสูง คลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง คลินิกจิตเวช คลินิกเฉพาะ (เอดส
วัณโรค)หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม คลินิกสงเสริมสุขภาพ (คลินิกฝากครรภ คลินิกเด็กดี
คลินิกวางแผนครอบครัว) คลินิกกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด งานบําบัดยาเสพติด งานบริการ
ผูปวยใน งานบริการผูปวยคลอด และงานบริการการผาตัด นอกจากนี้ยังจัดบริการงานสาธารณสุขใน
ชุมชน เชนงานอนามัยโรงเรียน งานควบคุมโรคในชุมชน และงานเยี่ยมบานผูปวยในชุมชน
ในการจัดบริการสุขภาพ ไดมีการรับผูปวยที่สงตอมาจากเครือขายสถาน
บริการสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่ เชน รพสต. และ สสช. ซึ่งพบวาผูปวยที่ถูกสงตอมาจะมีอาการของ
โรคคอนขางหนัก เนื่องจากปญหาในการคมนาคมที่ยากลําบาก โดยเฉพาะในฤดูฝนที่บริเวณพื้นที่
ปาเขา ตองอาศัยการเดินเทา เนื่องจากไมสามารถสัญจรทางรถได
ในกรณีที่ผูปวยมีภาวะเจ็บปวยที่หนักเกินกวาศักยภาพของโรงพยาบาล
ผูปวยจะถูกสงตัวเขารับการรักษาตอที่โรงพยาบาลแมสอดซึ่งเปนโรงพยาบาลทั่วไปที่มีศักยภาพสูงกวา
นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังไดมีการประสานงานและจัดใหมีระบบสง
ตอผูปวยขามแดนและผูปวยจากพื้นที่พักพิงชั่วคราว โดยโรงพยาบาลไดจัดทําขอตกลงความรวมมือ
กับหนวยวิจัยมาลาเรียโชโกล ในการรับผูปวยสงตอมาจากอําเภอโกกโก ประเทศเมียนมาร และจัดทํา
ขอตกลงความรวมมือกับสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยในการทําหมันและใหกันดูแล
รักษาผูปวยที่สงตอจากศูนยพักพิงผูอพยพแมหละ อําเภอทาสองยาง
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การจัดบริการสําหรับประชากรตางดาว ทางโรงพยาบาลไดจัดบริการ
ผสมผสานไปกั บ การให บ ริ ก ารประชาชนไทย โดยโรงพยาบาลได จั ด เจ า หน า ที่ ช าวไทยภู เ ขามา
ปฏิบัติงานในจุดบริการตางๆ เพื่อใหความสะดวกแกผูปวยชาวไทยภูเขา (ปจจุบันมีเจาหนาที่ชาวไทย
ภูเขาทั้งหมด 59 คน หรือ 23%ของเจาหนาที่โรงพยาบาล) สําหรับการใหบริการผูปวยที่เปนชาวพมา
โรงพยาบาลยังขาดบุคลากรที่เปนชาวพมาหรือพูดภาษาพมาได แตไดประสานอาสาสมัครที่สามารถ
พูดพมาไดมาชวยใหบริการในวันคลินิกโรคไมติดตอ คลินิกฝากครรภ และคลินิกเอดส ซึ่งมีผูปวยพมา
เขามารับบริการเปนกลุมที่ชัดเจน สวนในชวงเวลาอื่นตองอาศัยการสื่อสารกับญาติที่สามารถพูดไทย
ไดที่มากับผูปวย นอกจากนี้โรงพยาบาลไดมีการจัดทําปายประชาสัมพันธ รวมถึงสื่อสุขศึกษาตางๆ
เปนภาษาพมาและกะเหรี่ยง เพื่อชวยใหการมารับบริการของผูปวยชาวพมาและกะเหรี่ยงมีความ
สะดวกและไดผลดียิ่งขึ้น
จากผลสรุปการใหบริการของโรงพยาบาลพบวามีผูมาใชบริการสุขภาพ
เพิ่มขึ้นทุกป ทั้งชาวไทย ชาวไทยภูเขาและชาวตางดาวที่มาใชบริการเพิ่มขึ้นดวย โดยในป พ.ศ. 2555
มีผลการใหบริการดังนี้
1) การใหบริการผูปวยนอก มีผูมารับบริการทั้งสิ้น 106,541 ครั้ง (372
คนตอวันทําการ) โดยเปนผูปวยชาวไทยประมาณรอยละ 60 ชาวไทยภูเขาประมาณรอยละ 30 และ
ผูปวยที่เปนชาวตางดาวประมาณรอยละ10 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจํานวนผูปวยนอก
รายการ
1. จํานวนผูปวยนอก
2. จํานวนผูปวยนอกเฉลี่ยตอวัน
3. จํานวนผูปวยนอกไมมีสัญชาติไทย

หนวย
คน
ครั้ง
วัน
ครั้ง

พ.ศ. 2554
28,124
101,373
354
7,587

พ.ศ. 2555
35,174
106,541
372
6,986

โรคที่พบเปนสาเหตุอันดับตนๆ คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การ
ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจสวนบน โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคเหงือกและฟน ไขไมทราบ
สาเหตุ และภาวะอุดกั้นของปอดเรื้อรัง
2) การให บ ริ ก ารผู ป ว ยใน พบว า ใน ป พ.ศ. 2555 มี ผู มี รั บ บริ ก าร
จํานวน 7,818 คน มีวันนอนทั้งสิ้น 26,892 วัน คิดเปนอัตราครองเตียงรอยละ 80 โดยเปนชาวตาง
ดาวมารับบริการ 1,074 คน (รอยละ14 ของผูปวยในทั้งหมด) ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจํานวนผูปวยใน
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
จํานวนผูปวยใน
จํานวนวันของผูปวยทุกคนรวมกัน
อัตราครองเตียง ( 90 เตียง)
ผูปวยในเฉลี่ยตอวัน
จํานวนผูปวยในที่ไมมีสัญชาติไทย

หนวย
คน
วัน
รอยละ
คน
คน

พ.ศ. 2554
7,888
26,892
81
73.68
1,238

พ.ศ. 2555
7,818
29,164
89
79.90
1,074

โรคที่พบเปนสาเหตุอันดับตนๆ คือ ปอดบวม อุจจาระรวง การคลอด
บุตร ภาวะอุดกั้นของปอดเรื้อรัง ไขเลือดออก มาลาเรีย ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โรคกระเพาะ
อาหารอักเสบ และการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ
เมื่อพิจารณาตามจํานวนผูมารับบริการป พ.ศ. 2555 พบวามีอัตรา
การมารับบริการที่ผูปวยในลดลงจากป พ.ศ. 2554 แตมีอัตราการครองเตียงที่เพิ่มขึ้นสงผลใหผูปวยใน
เฉลี่ยตอวันสูงขึ้นเชนกัน
สําหรับภาวะสุขภาพของประชาชน พบวามีความแตกตางของภาวะ
สุขภาพระหวางผูปวยในและผูปวยนอก โดยภาวะสุขภาพของผูมารับบริการที่งานผูปวยนอก สวน
ใหญ เ ป น โรคเรื้ อรั ง ได แก เบาหวาน วามดัน โลหิตสูง รวมถึงโรคติดเชื้อ และการบริการสุขภาพ
ทันตกรรม ในขณะที่ภาระงานของงานบริการผูปวยในจะเปนโรคติดเชื้อประจําถิ่นและประจําฤดู
ไดแก มาเลเรีย ปวดบวม อุจจาระรวง เปนตน
3) การใหบริการคลอด พบวาในป พ.ศ. 2555 มีการใหบริการจํานวน
687 ราย พบวาเปนชาวไทยพื้นราบ 175 ราย (รอยละ25) ชาวไทยภูเขา 287 ราย (รอยละ 42) ชาว
ตางดาว 225 ราย (รอยละ 33) พบปญหาภาวะแทรกซอนในการคลอด เชนการตกเลือดหลังคลอด
การติดเชื้อในเด็กทารก และการติดเชื้อหลังคลอด โดยมักจะพบปญหาในกลุมชาวไทยภูเขาและชาว
ตางด า ว สํา หรับ ผูที่มีภาวะแทรกซอนรุนแรงสว นใหญจ ะสงตอมาจากประเทศเมีย นมารผานทาง
หนวยงาน NGO ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบจํานวนมารดาคลอด
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

4) การผาตัด เนื่องจากความจําเปนในการจัดบริการในพื้นที่หางไกล ทํา
ใหโรงพยาบาลไดพัฒนาศักยภาพการผาตัดไดสูงกวาโรงพยาบาลชุมชนทั่วไป โดยในป พ.ศ. 2555 ได
ใหบริการผาตัดคลอดทางหนาทอง 174 ราย ผาตัดไสติ่ง 74 ราย ผาตัดไสเลื่อน 23 ราย ผาตัดเปด
ชองทอง (explored laparotomy) 4 ราย ตัดมดลูก 1 ราย ตามรายละเอียดในตารางที่ 7 ทั้งนี้ผูปวย
สวนหนึ่งเปนชาวตางดาวที่มารักษาที่โรงพยาบาลหรือถูกสงตอมารักษาโดยองคกรอื่น
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการบริการการผาตัดจําแนกตามชนิดของการผาตัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประเภทของการผาตัด
ผาตัดคลอดทางหนาทอง
ทําหมันหญิง
ผาตัดไสติ่ง
ผาตัดไสเลื่อน
Hydrocoelectomy
Explorative Laparotomy
ผาตัดทอนําไขและรังไข
ตัดมดลูก

หนวย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

พ.ศ. 2554
158
141
94
17
7
7
11
4

พ.ศ. 2555
174
107
74
23
14
1
2
1
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เมื่ อ พิ จ ารณาการให บ ริ ก ารสุ ข ภาพด า นการรั ก ษา พบว าผู ป ว ยที่
จําเปนตองใหการรักษาโดยการผาตัดคลอดทางหนาทองเปนอันดับแรกของการผาตัดทั้งหมด และ
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 ในขณะที่การทําหมันหญิงเปนอันดับ 2 และอันดับ 3 คือการผาตัดไสติ่ง ซึ่ง
การผาตัดดังกลาวถือเปนภาวะฉุกเฉินที่ตองการการรักษาที่เรงดวนเพื่อชวยเหลือชีวิตผูปวย
5) การบริ การทั น ตกรรมในโรงพยาบาล ในป พ.ศ. 2555 สามารถ
ใหบริการ จํานวน 6,636 ราย และไดจัดออกบริการหนวยเคลื่อนที่เพื่อใหบริการในพื้นที่หางไกล โดย
มีผูมารับบริการทั้งสิ้น 839 ราย ตามรายละเอียดในตารางที่ 8 จากขอมูลแสดงถึงการบริการเชิงรุกที่
มีแนวโนมที่สูงขึ้นในการเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชน
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบจํานวนการใหบริการทันตกรรมในสถานบริการและหนวยเคลื่อนที่
กิจกรรม
1. ผูรับบริการในโรงพยาบาล
2. ผูรับบริการจากหนวยเคลื่อนที่

หนวย
ราย
ราย

พ.ศ. 2554
7,124
649

พ.ศ. 2555
6,636
839

6) การบําบัดยาเสพติด เนื่องจากเปนพื้นที่ชายแดนที่มีปญหายาเสพติด
ทั้งปญหาฝนและยาบา โรงพยาบาลแมระมาดไดจัดใหมีคลินิกบําบัดยาเสพติดขึ้น โดยมีผลงานการ
ใหบริการบําบัดผูเสพฝน 120 ราย ผูเสพยาบา 85 ราย โดยผูเสพสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา อีกทั้งได
มีการพัฒนาระบบการบําบัด โดยขยายบริการบําบัดฝนดวยเมทาโดนระยะยาว เพื่อใหครอบคลุมผูติด
ฝนมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการทํางานรวมกับเครือขายและภาคประชาสังคม รูปแบบการ
ใหบริการนั้นจัดทั้งในรูปแบบคลินิกและการออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อบําบัดในชุมชน
3.3.2.2 การดํ า เนิ น งานด า นส ง เสริ ม สุ ข ภาพ: การบริ ก ารสุ ข ภาพเชิ ง รุ ก ที่ ยั ง
หางไกลเปาหมาย
โรงพยาบาลแมระมาดสามารถจัดบริการสุขภาพดานการสงเสริมสุขภาพ
ครอบคลุมกลุ มประชาชนไทยในพื้น ที่วามรับ ผิดชอบของโรงพยาบาลบรรลุตามเปาหมายที่ไดรับ
มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข แตยังพบปญหาความครอบคลุมในการจัดบริการสุขภาพดานการ
สงเสริมสุขภาพสําหรับชาวไทยภูเขา และชาวตางดาว ในพื้นที่หางไกลซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ภูเขาที่
ยากลํ า บากในการเดิ น ทาง โดยเฉพาะปญ หาการฝากครรภ ของมารดา และการฉีดวัคซี น ในเด็ ก
เนื่องจากการเจริญพันธในกลุมชาวไทยภูเขาและชาวตางดาวมีอัตราที่สูงกวาคนไทย และปญหาใน
การเขาถึงบริการที่ยากลําบาก ทางโรงพยาบาลและเครือขายบริการสุขภาพจึงไดจัดใหมีการออก
หนวยเคลื่อนที่ไปใหบริการในพื้นที่หางไกล รวมถึงการจัดบริการเชิงรุกไปหมูบานชายแดนเพื่อให
บริการวางแผนครอบครัว ฝากครรภ และฉีดวัคซีนเด็กเพื่อใหครอบคลุมมากขึ้น โดยพบวาความ
ครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในพื้นที่ภูเขาเชน ตําบลสามหมื่นและตําบลแมตื่นมีความครอบคลุมพื้นที่
และกลุมประชากรเปาหมายที่ดีขึ้นเปนรอยละ 80และ70 ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามความครอบคลุม
ก็ยังต่ํากวาเปาหมายที่ประเทศไทยกําหนด
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สําหรับการจัดบริการเฉพาะชาวตางดาว โรงพยาบาลไดจัดใหมีคลินิก
ฝากครรภ เ ฉพาะมารดาต า งด า วในวั น อั ง คาร ซึ่ ง จะมี ล า มอาสาสมั ค รที่ พู ด ภาษาพม า ได ม าช ว ย
ใหบริการ นอกจากนี้ยังไดพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาวในพื้นที่ตางๆ ภายในอําเภอแมระมาด
ใหมีความรูในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานอีกดวย
3.3.2.3 การดําเนินงานควบคุมโรค
เนื่ อ งจากสภาพพื้ น ที่ ที่ เ ป น ป า เขา รวมถึ ง ป ญ หาสภาพสุ ข อนามั ย
สิ่งแวดลอมของที่พักอาศัย และความเปนอยูที่แออัด ทําใหพบปญหาโรคติดตอที่สําคัญรุนแรงกวา
พื้น ที่ป กติทั่ว ไป โดยมีปญหาโรคติ ดตอที่พบบอยคือ อุจจาระรว ง ไขเลือดออก มาลาเรีย วัณโรค
นอกจากนี้ยังมีโรคติดตออื่นๆ ที่ตองเฝาระวังในกลุมชาวตางดาวซึ่งอาจจะนําโรคเขามาสูคนไทย เชน
โรคเทาชาง โรคไขกาฬหลังแอน เปนตน
1) การควบคุมโรคมาลาเรีย : การดําเนินงานที่ครบวงจร
มาลาเรียเปนปญหาโรคติดตอที่สําคัญของพื้นที่มาโดยตลอด โดยใน
ปพ.ศ. 2554 และ 2555 มีผูปวยมาลาเรียเขารับบริการทั้งหมด 730 และ 386 ราย โดยเปนคนไทย
577 และ 349 ราย ชาวตางดาว 153 และ 37 ราย ตามลําดับ อยางไรก็ตามแนวโนมการระบาดของ
โรคมีแนวโนมดีขึ้น และพบการเชื้อมาลาเรีย ชนิดรุน แรงลดลง ซึ่งเปนผลที่เกิดจากการทํางานใน
รูปแบบของเครือขาย การประสานประโยชน การเขาถึงประชาชนและครบวงจร
ตารางที่ 9 แสดงการใหบริการสุขภาพดานการควบคุมโรคมาเลเรีย
มาลาเรีย
ผูปวยทั้งหมด ( ราย )
- คนไทย(ราย)
- ชาวตางดาว(ราย)

พ.ศ. 2554
730
577
153

พ.ศ. 2555
386
349
37

นอกเหนือจากการดําเนินการตามแนวคิดและหลักการของกระทรวง
สาธารณสุขแลว โรงพยาบาลแมระมาดไดพัฒนาระบบแกไขปญหารวมกับ คปสอ. และหนวยงาน
NGO คือการจัดตั้งศูนย Malaria post เพื่อเปนแหลงที่ชวยตรวจสอบและเก็บตัวอยางพรอมจายยา
รักษาโรคมาลาเรีย รวมทั้งหมด 33 แหง โดยอยูที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน
10 แหง อยูในพื้นที่ สูงชาวเขา 16 แหง อยูในชุมชนของประเทศพมา 4 แหง และอยูในพื้นที่ของ
ชายแดนไทย-เมียนมารอีก 3 แหง โดยไดทําการอบรมอาสาสมัครที่ทําหนาที่ประจําศูนย ในการใช
Screening test และการเก็บตัวอยางเลือดที่เจาะจากปลายนิ้วปายบนแผนสไลด เพื่อใชในการ
วินิจฉัยโรค รวมถึงการจายยารักษามาลาเรียดวย ตามยุทธศาสตร “ตรวจวินิจฉัยเร็ว และรักษาเร็ว”
นอกจากนี้ยังจัดใหมีการออกหนวยตรวจบริการเชิงรุก (Mobile Team)ในเขตพื้นที่เสี่ยงสูงชายแดน
ไทย เมียนมาร ซึ่งเปนการตัดวงจรการแพรระบาดของโรคมาลาเรีย และเพิ่มโอกาสการเขาถึงระบบ
การตรวจรักษาโรคของกลุมเสี่ยงไดมากยิ่งขึ้น สงผลใหการควบคุมโรคเปนไปไดอยางรวดเร็ว และ
สามารถปองกันการระบาดเขามาในฝงประเทศไทยอีกดวย
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จากปญ หาการดื้ อยาของเชื้ อมาลาเรี ย ที่มี แนวโน มวา จะดื้อยาใน
อนาคต รพ.แม ร ะมาด ได ร ว มกั บ ศู น ย เ วชศาสตร เ ขตร อ น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และหน ว ยวิ จั ย
มาลาเรียโชโกล (Shoklo Malaria Research Unit: SMRU) ทําการศึกษาวิจัยยาสําหรับรักษาโรค
มาลาเรียอยูโดยมีเปาหมายเพื่อที่จะไดยาตัวใหมที่มีประสิทธิภาพดีและมีราคาถูก (ประมาณวาไมควร
เกิน 1 ดอลลาร/ผูปวย 1 ราย)
2) การควบคุมวัณโรค
พบผูปวยวัณโรคที่มีความชุกสูงกวาพื้นที่ปกติทั่วไป โดยในปพ.ศ.
2554 และปพ.ศ. 2555 พบผูปวยทั้งหมด 45 และ 44 ราย เปนคนไทย 31 และ 31ราย เปนชาว
ตางดาว 14 และ 13 ราย ตามลําดับ โดยคาดการณวายังมีผูปวยตางดาวอีกจํานวนมากที่ยังไมไดมา
รับการวินิจฉัยโรค เนื่องจากปญหาการเขาถึงบริการสาธารณสุข สําหรับความสําเร็จในการรักษาวัณ
โรคสําเร็จพบวายังต่ํากวาเปาหมายโดยในป พ.ศ. 2554 และ 2555 มีความสําเร็จที่รอยละ 76 และ
80 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ 90
ตารางที่ 10 แสดงการใหบริการสุขภาพดานการควบคุมโรควัณโรค
วัณโรค
ผูปวยทั้งหมด ( ราย )
- คนไทย (ราย)
- ชาวตางดาว (ราย)

พ.ศ. 2554
45
31
14

พ.ศ. 2555
44
31
13

เนื่ อ งจากวั ณ โรคเป น โรคที่ ต อ งได รั บ การดู แ ลอย า งต อ เนื่ อ งและ
ใกลชิด โดยผูปวยจําเปนตองรับประทานยาติดตอกันอยางนอย 6 เดือน ทางสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตากไดดําเนินการแกไขปญหาโดยการจัดตั้ง TB village ในพื้นที่อําเภอแมระมาด เพื่อใชรับ
ผูปวยตางดาวมากํากับดูแลการรับประทานยารวมถึงการติดตามผูปวยเพื่อใหไดรับการรักษาอยางมี
คุณภาพ ครบตามระยะเวลาที่กําหนด โดยไดรับผูปวยตางดาวไวรักษาประมาณ 600 คน
3) การควบคุมโรคไขเลือดออก
ไขเลือดออกเปนอีกหนึ่งโรคติดตอที่เปนปญหาสําคัญ โดยในป พ.ศ.
2554 , 2555 และ2556 มีอัตราปวยที่เกินเกณฑอยูที่ 134, 81 และ 224 ตอแสนประชากร
ตามลําดับ พบมีการระบาดทั้งฝงประเทศไทยและประเทศเมียนมาร จึงจําเปนตองดําเนินการควบคุม
โรครวมกัน
4) การควบคุมโรคอุจจาระรวง
การควบคุ มโรคอุ จ จาระรว งยังคงต่ํากวาคาเปาหมายโดยพบวา มี
อัตราปวยที่สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวไมเกิน 1,000ตอแสนประกร โดยในป พ.ศ. 2554, 2555 และ
2556 พบผูปวยในอัตรา 3,620, 4,104, และ 3,350 ตอแสนประชากรตามลําดับ ซึ่งทางโรงพยาบาล
ไดดําเนินการจัดการอบรมใหความรูดานการควบคุมปองกันโรคอหิวาตกโรค การปรับปรุงสุขาภิบาล
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สิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ตางดาวและสนับสนุนยา เวชภัณฑในการควบคุมปองกันโรค แก อสต. ใน
อําเภอโกกโก จังหวัดเมียวดี เปนตน
5) การควบคุมโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน เชน คอตีบ หัด
ผลการดําเนิ นการยั งคงพบผูปวยโรคคอตีบ สาเหตุเนื่องจากความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนต่ํา
โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขา และในกลุมชาวตางดาว ซึ่งทางโรงพยาบาลไดแกปญหาโดยการออกหนวย
เคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนในเด็กกลุมที่เขาไมถึงบริการ
การดําเนินการแกไขปญหาโรคติดตอชายแดน ทาง คปสอ.แมระมาด ได
จัดใหมีการดําเนินการควบคุมโรคระหวางประเทศ โดยการสรางความรวมมือในการดําเนินการรวมกัน
ผานโครงการตางๆ ดังนี้
1) Twin village 5 ชุมชน เพื่อเปนเครือขายการเฝาระวังโรคและภัย
สุขภาพ เปนการเฝาระวังโดยอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งฝงไทยและพมา (อสม. อสต. คูขนานหรือ
อสม. บัดดี้) ที่เปนคูหูในการเฝาระวังและควบคุมโรคในระดับพื้นที่ชายแดน 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) การพัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) โรงพยาบาลแม
ระมาดไดพัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) โดยไดพัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดน จํานวน 6 โรค ไดแก มาลาเรีย วัณโรค เอชไอวี/ เอดส ไขหวัดใหญ/
ไขหวัดนก และโรคติดตอที่สามารถปองกันไดดวยวัคซีนและ อหิวาตกโรค และในป พ.ศ. 2557 ได
เพิ่มโรคพิษสุนัขบาอีก 1 โรคที่ตองเฝาระวัง
4) การประสานงานกับหนวยงาน NGO ในการจัดทําเอกสาร 2 ภาษา
เพื่อใหความรูในการดูแลสุขภาพแกแรงงานตางดาว ในรูปแบบของปฏิทิน โปสเตอร และแผนพับ
3.3.3 ระบบขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อการเตือนภัยและเฝา
ระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและขามเขตแดน
โรงพยาบาลแมระมาดไดจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ หนวยวิจัยมาลาเรียโชโกล
ในการจัดทํา/สงรายงาน โรคที่กําหนดใหตองเฝาระวัง รวมถึงการจัดทํา/สงรายงาน ผลงานการตรวจ
รักษามาลาเรียของหนวยบริการในสังกัด ใหกับทางโรงพยาบาลเพื่อประโยชนในการควบคุมโรค แต
สําหรับหนวยงานของรัฐบาลเมียนมารนั้น ยังพบปญหาในการดําเนินการ โดยในชวงเวลาหลายปที่
ผา นมา เคยมี เ หตุ ก ารณ ก ารระบาดของโรคในพื้ น ที่ ช ายแดนฝ ง พม า 2 ครั้ ง คื อการระบาดของ
อหิวาตกโรค และการระบาดของไขเลือดออก ซึ่งพบปญหาในเรื่องการประสานงานเพื่อขอขอมูลโรค
ระบาดในชายแดนพมา โดยการประสานงานยังตองผานขั้นตอนตามลําดับ เนื่องดวยเหตุผลทางดาน
ความมั่นคงภายในประเทศ ทําใหการติดตอสื่อสารระหวางประเทศตองทําอยางเปนทางการผา น
รัฐบาลเมียนมาร ทําใหเกิดความลาชา ไมทันการณตอการดําเนินการควบคุมโรค
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3.3.4 การพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน
และขามเขตแดน
คปสอ. แม ร ะมาดได มี ก ารจั ด ทํ า แผนตอบโต ภ าวะฉุ ก เฉิ น ระดั บ อํ า เภอ และ
ดําเนินการซอมแผน โดยไดทดลองใชจริงจากเหตุการณแมน้ําเมยเออทวมในบริเวณชายแดนทั้งสอง
ฝง อยางไรก็ตามแผนดังกลาวเปนการจัดทําและดําเนินการของประเทศไทย โดยยังพบปญหาความ
รวมมือในการจัดทําแผนและซอมแผนจากทางประเทศเมียนมาร
3.3.5 การจัดบริการดานฟนฟูสภาพ
โรงพยาบาลแมระมาดไดจัดใหมีนักกายภาพบําบัดในการใหบริการประชาชนใน
พื้นที่ โดยจัดบริการกายภาพบําบัดใหแกผูปวยที่มีปญหาการเคลื่อนไหวเชน ผูปวยอัมพาต หรือมี
อาการชา ผู ที่ มีอ าการปวดกล า มเนื้อ ร ว มดูแ ลป ญ หาเทา ในผูป ว ยเบาหวาน และจั ดหาอุ ป กรณ
ชวยเหลือผูพิการตางๆ โดยการใหบริการทั้งในโรงพยาบาล และออกหนวยเพื่อใหบริการผูปวยที่อยูใน
ชุมชน รวมถึงการสอนบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตางๆ ใหมีศักยภาพ
พื้นฐานดานกายภาพบําบัดเพื่อใหสามารถใหบริการผูปวยที่อยูหางไกลได
นอกจากนี้ ในปที่ผานมาโรงพยาบาลไดจัดหานักกิจกรรมบําบัดมาปฏิบัติงาน 1 คน
เพื่อใหสามารถใหการบริการที่ครอบคลุมกิจกรรมไดมากขึ้น เชน การชวยเหลือกระตุนพัฒนาการเด็ก
และการชวยเหลือผูปวยที่มีปญหาการใชงานกลามเนื้อมัดเล็กตางๆ
3.3.6 การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
โรงพยาบาลแม ร ะมาดได มี ก ารดํ า เนิ น การสุ ม ตรวจผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพในพื้ น ที่
ชายแดนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยไดเก็บ ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร เพื่อหาสาร
บอแร็กซ สารฟอกขาว สารฟอรมาลีน และสารกันรา ในผลิตภัณฑตามที่กระทรวงกําหนด รวมถึงการ
ตรวจหาสาร Steroid ในยา และการตรวจหาสารปรอท สาร Hydroquinone สาร Retinoic acid
ในเครื่องสําอาง ซึ่งพบปญหาผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานในบางรายการ เชน ยา เครื่องสําอาง และ
อาหาร
3.3.7 การพัฒนาการเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 ได มี ม ติ ใ ห ก ระทรวง
สาธารณสุ ขเป น หน ว ยงานหลั กในการดําเนิน การดานประกัน สุขภาพของแรงงานตางดาวเพื่อให
แรงงานตางดาวที่ยังไมไดเขาสูระบบประกันสังคม และไมมีสิทธิในหลักประกันสุขภาพ สามารถเขาถึง
หลักประกันสุขภาพ โดยไดกําหนดใหคนตางดาวที่ไมอยูในระบบประกันสังคมทุกคน ตองผานการ
ตรวจสุขภาพและทําประกันสุขภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยคนตางดาวทุกคนมีคา
ตรวจสุขภาพ 600 บาท และ มีคาประกันสุขภาพ 2,200บาท สําหรับเด็กอายุไมเกิน 7 ปบริบูรณ มี
เพียงคาประกันสุขภาพคนละ 365 บาท เมื่อตรวจสุขภาพผานแลว แรงงานตางดาวจะไดรับบัตร
ประกันสุขภาพและใบรับรองแพทย ซึ่งสามารถใชสิทธิไดนาน 1 ป สําหรับแรงงานตางดาวที่ไมผาน
การตรวจสุขภาพ จะไดรับการผลักดันสงกลับประเทศตอไป แตตอมาไดมีการประกาศใหมีการผอน
ผันกฎเกณฑดังกลาว ทําใหมีผูมาตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพลดลงอยางมาก โดยในป
พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลแมระมาดขายบัตรประกันสุขภาพไดเพียง 80 บัตรเทานั้น สิ่งที่กระทบตามมา
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คือเมื่อมีการเจ็บปวยและจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ชาวตางดาวที่ไมมีหลักประกัน
สุขภาพใดๆ สวนใหญจะไมสามารถจายเงินคารักษาพยาบาลได
จากการใหบริการสุขภาพพบวาผูที่ไมมีสิทธิใดๆ มารับการรักษาพยาบาลที่งานผูปวยนอก
รอยละ 7.6 ผูปวยใน รอยละ 27 ซึ่งสวนใหญจะไมสามารถชําระคารักษาพยาบาลได สงผลใหเกิด
ภาระตอโรงพยาบาลแมระมาด โดยในป พ.ศ. 2554 และ 2555 โรงพยาบาลตองรับภาระคาใชจายใน
กลุมที่ไมมีสิทธิใดๆ สูงถึง 12 ลานบาท และ 8 ลานบาทตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงภาระคาใชจายผูที่ไมมีสัญชาติไทย (ไมรวมผูมีปญหาสถานะและสิทธิ)
รายการ

ผูปวยนอก
จํานวนผูปวยนอกตางดาว (ราย)
คายา/คาบริการ
เฉลี่ยรายละ
จํานวนเงินที่เก็บไดจริง
เฉลี่ยรายละ
เงินที่เก็บไดคิดเปนรอยละ
ภาระคาใชจาย (บาท)
ผูปวยใน
จํานวนผูปวยในตางดาว (ราย)
คายา/คาบริการ
เฉลี่ยรายละ
จํานวนเงินที่เก็บไดจริง
เฉลี่ยรายละ
เงินที่เก็บไดคิดเปนรอยละ
ภาระคาใชจาย (บาท)
คายา/คาบริการผูปวยตางดาว
จํานวนเงินที่เก็บไดจริง
เงินที่เก็บไดคิดเปนรอยละ
ภาระคาใชจาย (บาท)

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

7,589
3,103,647
409
470,335
62
15.15
2,633,312

6,986
2,520,687
361
648,336
93
25.72
1,872,351

1,238
11,238,436
9,078
2,029,770
1,639.56
18.06
9,208,666
14,342,083
2,500,105
17.43
11,841,978

1,074
8,014,958
7,463
2,264,861
2,108,.81
28.26
5,750,097
10,535,645
2,913,197
27.65
7,622,448

ปจจุบัน ทางโรงพยาบาลไดรวมมือกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการ
ดําเนินการศึกษาวิจัยคนชายแดนที่มีปญหาสถานะและสิทธิตามกฎหมายในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
ซึ่งผลการศึกษานาจะเปนประโยชนตอการแกไขปญหาหลักประกันสุขภาพของชาวตางดาวตอไป
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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) สถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน (Healthy workplace) ระดับทองในป พ.ศ. 2552
และ 2553
สว น รพสต. และ สสช. นั้น ไดนํากระบวนการพัฒ นางานบริการปฐมภูมิมาใชเปน แนว
ทางการพัฒนา (PCA: Primary Care Award) ซึ่งทุกแหงไดรับการพัฒนาผานมาตรฐานระดับ 3 และ
ดําเนินการพัฒนาตอใหผานในระดับที่สูงขึ้นตอไป
3.5 การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพการใหบริการ
โรงพยาบาลไดมีการพัฒนาศักยภาพการใหบริการรวมถึงทีมบุคลากรและอาสาสมัคร เพื่อ
ตอบสนองตอความตองการและปญหาของพื้นที่ เชนการพัฒนางานบริการฝากครรภ หองคลอด หอง
ผาตัด เพื่อรองรับมารดาที่มีภาวะเสี่ยงสูงจากพื้นที่ชายแดน การพัฒนาทีมควบคุมโรค การพัฒนาทีม
SRRT การพัฒนาอาสาสมัครในพื้นที่ใหมีความรูทักษะในการควบคุมโรค การพัฒนาเจาหนาที่ใน
รพสต. สสช. และ Malaria post ในงานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
3.6 การวิเคราะหความสอดคลองในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนโรงพยาบาลแมระมาด
จังหวัดตาก กับแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 2559
เพื่ อใหการบริการสุขภาพและการดําเนิน การสาธารณสุขชายแดนใหเกิดประสิทธิภ าพ
โรงพยาบาลแมระมาดไดกําหนดกลยุทธของโรงพยาบาลในการจัดการปญหาสาธารณสุขตางดาว ดังนี้
1) จัดบริการเชิงรุก เชนหนวยบริการเคลื่อนที่ การตั้ง Malaria post หมูบานคูขนาน
2) พัฒนาศักยภาพในการใหบริการ
- ดานการคลอด ดูแลทารก
- การผาตัด (ผาทองคลอด ผาตัดมดลูก ผาตัดภาวะทองนอกมดลูก)
- การควบคุมโรคติดตอชายแดน (มาลาเรีย ไขเลือดออก อหิวาตกโรค และวัณโรค)
3) สร า งการมี ส ว นร ว ม สร า งความเข ม แข็ งของภาคประชาชน เช น การพั ฒ นา อสต.
เครือขายคนไรสิทธิ
4) แสวงหาพันธมิตรในการพัฒนางาน เชน สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย
โรงพยาบาลโกกโก ประเทศเมียนมาร และหนวยวิจัยมาลาเรียโชโกล (Shoklo Malaria Research
Unit : SMRU)
5) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาบริการ โดยการรณรงคซื้อบัตรสุขภาพ การเรียกเก็บ
จากเครือขาย

34
แตทั้งนี้เมื่อวิเคราะหการดําเนินงานของโรงพยาบาลโดยวิเคราะหความสอดคลองและการ
นําแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559 ไปดําเนินการ ผล
การวิเคราะหการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ สรุปเปรียบเทียบกับแผนแมบทได
ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาสถาน
บริการสุขภาพใหผานเกณฑ
มาตรฐาน

-

-

กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบ
บริการที่เปนมิตร

ผลการดําเนินงาน
สถานบริการสุขภาพมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทั้งรพช. และ
รพสต. โดยเฉพาะโรงพยาบาลแมระมาดที่มีการพัฒนาศักยภาพ
อยางตอเนื่องและสามารถใหบริการผาตัด รวมถึงการดูแลผูปวย
วิกฤติบางประเภทได
มีการจัดสถานบริการใหครอบคลุมพื้นที่ตามศักยภาพที่สามารถ
จะจัดได โดยมีปญหาขาดบุคลากรที่มีศักยภาพในการทํางานใน
พื้ น ที่ ทุ ร กั น ดารรวมถึ ง ขาดแคลนงบประมาณในการพั ฒ นา
ศักยภาพของสถานบริการใหสูงขึ้น
โรงพยาบาลพยายามพัฒนาศักยภาพบุคลากรดวยกลยุทธตางๆ
รวมถึงพยายามพัฒนาศักยภาพทั้งของโรงพยาบาล รพสต. สสช.
และสุขศาลาภายใตทรัพยากรที่มีจํากัด
มีการตั้ง Malaria post เพื่อแกไขปญหามาลาเรียในพื้นที่ รวมถึง
การจัดหนวยเคลื่อนที่ตางๆ ทั้งจากทีมอําเภอและทีมตําบลในการ
เพิ่มความครอบคลุมใหประชาชนไดเขาถึงบริการไดดีขึ้น
มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานบริ ก ารตามเกณฑ จั ง หวั ด โดย
โรงพยาบาลไดผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
สวน รพสต. ผานการประเมินมาตรฐาน PCA ในระดับ 3 ทุกแหง
และอยูระหวางการพัฒนาใหผานมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นตอไป

- มีการจัดทํ าปายประชาสัม พัน ธ ร วมถึงสื่อ สุขศึ กษาในการดูแ ล
สุขภาพภาษาพมาและกะเหรี่ยง
- มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารจากการสํ า รวจ
ผูรับบริการที่โรงพยาบาลแมระมาด แตเปนการประเมินโดยรวม
ไมไดแยกวิเคราะหตามกลุมผูรับบริการชาวไทยพื้นราบ ออกจาก
ชาวไทยภูเขาและชาวตางดาว ผลการประเมินพบวา ตั้งแตป พ.ศ.
2554- พ.ศ. 2556 ผูรับบริการผูปวยนอกมีความพึงพอใจอยูที่
รอยละ 75- 79 สวนผูรับบริการผูปวยในมีความพึงพอใจอยูที่รอย
ละ 80-82
โดยประเด็ น ที่ ผู ป ว ยมี ค วามพึ ง พอใจน อ ยคื อ
ระยะเวลารอคอยนาน
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กลยุทธ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบสง
ตอผูปวยขามแดน และผูปวย
จากพื้นที่พักพิงชั่วคราว
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารและการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อ
การเตือนภัยและเฝาระวังโรค
ในพื้นที่ชายแดนและขามเขต
แดน
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบ
สรางเสริมสุขภาพของบุคคล
ทั้งในระดับครอบครัวและ
ชุมชน
กลยุทธที่ 6 พัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบเฝาระวัง ปองกันการ
เกิดโรค และระบบคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ

ผลการดําเนินงาน
- มีการประสานงานและจัดระบบสงตอผูปวยจากพื้นที่พักพิง
ชั่วคราวแมหละ รวมถึงการสงตอผูปวยขามแดนไปกลับ เพื่อการ
ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรค
- มีการประสานงานจัดระบบขอมูลขาวสารและแลกเปลี่ยนในการ
เฝาระวังโรคกับทางเมียนมาร แตมีปญหาการไมไดปฏิบัติตาม
ขอตกลงในการดําเนินงาน ตองแกไขโดยประสานงานนอกรอบ
แบบไมเปนทางการเมื่อเกิดเหตุการณโรคระบาดเปนครั้งๆ ไป

- มีการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพโดยโรงพยาบาลและสถาน
บริการเครือขาย ทั้งรูปแบบใหบริการในสถานบริการ และการ
ออกหนวยเชิงรุกในชุมชน
- มีการจัดบริการเยี่ยมบานผูปวยที่ตองการการดูแลตอเนื่องที่บาน
- มีระบบการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การเฝาระวัง การ
ปองกันและควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดน โดยใหบริการทั้งเชิงรับ
และเชิงรุกในชุมชน
- การแกไขปญหาโรคติดตอเชน มาลาเรีย ไขเลือดออก อุจจาระ
รวง และวัณโรค มีสถานการณที่ดีขึ้น
- ปญหาแมตาย ทารกตาย ทารกขาดออกซิเจนดีขึ้น
- มีการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยยังพบปญหาผลิตภัณฑที่
ไมไดมาตรฐาน
กลยุทธที่ 7 พัฒนาระบบการ - มีการจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข และมี
ตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดาน
การซอมแผน แตขาดความรวมมือจากหนวยงานในประเทศเมียน
สาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน
มาร
และขามเขตแดน
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ยุทธศาสตรที่ 2 การเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ
ผลการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการ
- โรงพยาบาลจัดใหมีระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อรองรับ
เขาถึงหลักประกันสุขภาพของ
กลุมประชากรที่ ไมมีห ลั กประกั น สุขภาพ ซึ่งขยายการประกั น
แรงงานตางดาวและพัฒนา
สุขภาพใหมีความครอบคลุมแรงงานตางดาวทุกกลุม รวมถึงการ
ระบบประกันสุขภาพเพื่อ
ประชาสัมพันธรณรงคใหมาซื้อบัตรสุขภาพ แตก็ยังมีผูมาซื้อบัตร
รองรับกลุมประชากรที่ไมมี
นอยมาก เนื่องจากรัฐบาลไดมีมาตรการผอนปรนสําหรับแรงงาน
หลักประกันสุขภาพ
ตางดาวที่เขาเมืองอยางผิดกฎหมายในการตรวจสุขภาพและขึ้น
ทะเบียน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการ
- โรงพยาบาลได ร ว มกั บ เครื อ ข า ยดํ า เนิ น การขยายบริ ก าร
เขาถึงบริการสุขภาพของ
สาธารณสุขเชิงรุกในกลุมประชากรที่เขาไมถึงบริการดานสุขภาพ
กลุมเปาหมายใหมีความ
แตยังไมครอบคลุมและทั่วถึง
ครอบคลุมและทั่วถึง
- มีการจัดทําขอมูลการใหบริการดานสุขภาพของกลุมประชากร
ตางดาวเพื่อใหสามารถใหการดูแลสุขภาพไดอยางตอเนื่อง แต
ปญ หาคื อ การประสานงานกั บ ประเทศเมีย นมาร ใ นการจั ด ทํ า
ขอมูลโดยเฉพาะขอมูลโรคที่ตองเฝาระวังเพื่อใชในการควบคุมโรค
และปญหามีการเคลื่อนยายของชาวตางดาวตลอดเวลา
ยุทธศาสตรที่ 3 ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
กลยุทธ
ผลการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 1 สรางเครือขายและ - มีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งองคกรปกครองทองถิ่น
กลไกความรวมมือระหวางชุมชน ภาคประชาชน องคกรเอกชน และองคกรระหวางประเทศใน
และหนวยงานภาครัฐ รวมทั้ง
พื้นที่ชายแดนคือ SMRU
องคกรปกครองทองถิ่น ภาค
ประชาชน องคกรเอกชน และ
องคกรระหวางประเทศในพื้นที่
ชายแดน
กลยุทธที่ 2 สนับสนุนใหชุมชน - มีการสนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการดําเนินงานเชน อปท.
และองคกรภาคประชาชนเขามา
อาสาสมัครตางๆ แตยังมีบทบาทไมมากนักในการกําหนดทิศ
มีบทบาทในการกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน
ทางการดําเนินงานสาธารณสุข
ชายแดนระดับชุมชน
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กลยุทธ
ผลการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพ - มีการสรางเครือขายและจัดระบบการเฝาระวังโรค แตยัง
เครือขายภาคประชาชนในการ
ดําเนินการไมตอเนื่อง
จัดระบบเตือนภัยและเฝาระวัง
โรคที่เปนภัยคุกคามในพื้นที่
ชายแดน
กลยุทธที่ 4 ประสานงานดาน - มีการประสานงานงานกับหนวยงานตางๆ แตยังมีปญหาในการ
สุขภาพชายแดนกับองคกรและ
ประสานงานกับหนวยงานของประเทศเมียนมาร
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
กลยุทธ
ผลการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการ
- มีการจัดทําแผนสาธารณสุขชายแดนของจังหวัดตาก แตขาด
เผยแพรแผนแมบทการ
การเชื่อมโยงแผนสูระดับอําเภอที่ชัดเจน
แกปญหาและพัฒนางาน
สาธารณสุขชายแดนแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 2. ถายทอดแผนแมบท - มีการถายทอดแผนฯจากระดับ ประเทศสูระดับ จังหวัด แตยัง
การแกปญหาและพัฒนางาน
ขาดความชัดเจนในกิจกรรมที่ตองดําเนินการตามยุทธศาสตร
สาธารณสุขชายแดนไปสูการ
ประเทศ เนื่องจากเปนเพียงกลยุทธกวางๆ ยังขาดรายละเอียดที่
ปฏิบัติและ สนับสนุนการ
สําคัญในการดําเนิน งาน ดังนั้นโรงพยาบาลจึงไดจัดทําแผนฯ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
จากการวิเ คราะห องค ก รและป ญ หาในพื้น ที่ ของตนเอง โดย
สวนกลางและระดับจังหวัด และ
ดําเนินกิจกรรมที่สอดคลองกับพื้นที่ แตยังขาดเปาหมายในการ
พัฒนาระบบการควบคุม กํากับ
พัฒนาของแตละกิจกรรมวาจะตองทํามากนอยเพียงไร มีการ
ติดตามและประเมินผลการ
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร มี ก ารติ ด ตาม กํ า กั บ และสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ดําเนินงาน แตยังขาดเปาหมายที่ชดั เจน
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนใหทุก - สวนกลางไมไดมีการจัดโครงสรางและสนับสนุนอัตรากําลังหรือ
หนวยงานมีโครงสรางและ
งบประมาณรองรับที่ชัดเจนสําหรับการใหบริการชาวตางดาว
อัตรากําลังที่เพียงพอและมี
โรงพยาบาลไดจัดโครงสรางและสรรหาอัตรากําลังเพิ่มเติม
ศักยภาพ
เพื่อใหสามารถรองรับความตองการ โดยโรงพยาบาลเปนผู
รับภาระคาใชจาย
กลยุทธที่ 4 พัฒนาศักยภาพ - มีการพัฒนาศักยภาพที่จําเปนแกบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
บุคลากรที่เกี่ยวของกับงาน
สาธารณสุขชายแดน มีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงขึ้น
สาธารณสุขชายแดน
เชนการอบรมและศึกษาตอในวิชาชีพสาธารณสุข

38
กลยุทธ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบ
สารสนเทศดานสาธารณสุข
ชายแดน

ผลการดําเนินงาน
- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณสุขชายแดน โดย
บูรณาการเขากับงานประจําที่ทําอยู
- มีการจัดทําระบบขอมูลดานสาธารณสุขชายแดน แตอาจจะยัง
ไมไดแยกผลการปฏิบัติงานเปนกลุมของคนไทย ขาวไทยภูเขา
และชาวตางดาวใหเห็นชัดเจนนัก และระบบขอมูลไมสมบูรณ
เนื่องจากขาดสวนของตางประเทศที่ขอความรวมมือไปแลวไม
ไดผล
กลยุทธที่ 6 สงเสริมใหองคกรที่ - มีการประสานงานองคกรตางๆ ในพื้นที่ เพื่อใหสามารถเชื่อม
เกี่ยวของมีความเขาใจในระบบ
ประสานการทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น
สาธารณสุขและบริการสุขภาพ
ของภาครัฐเพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางราบรื่น
สรุปของการวิเคราะหความสอดคลองในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนโรงพยาบาลแม
ระมาด จังหวัดตาก กับแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559
ไดดังนี้ แมวาโรงพยาบาลแมระมาดจะไมทราบแผนแมบทในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับ
ดังกลาว แตโรงพยาบาลแมระมาดมีการดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไดสอดคลองกับกล
ยุทธตางๆ ในแผนฯ เหตุเนื่องจากกลยุทธที่จัดทํานั้นเปนกลยุทธสําคัญที่เปนการดําเนินงานหลักของ
งานสาธารณสุ ข ชายแดน และได จั ดทํ าโดยผู มีส ว นเกี่ ย วข องที่มี ป ระสบการณ ในการดํา เนิ น งาน
สาธารณสุขชายแดน อยางไรก็ ตาม จุดออนในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนนั้น อยูตรงการ
สื่อสารและถายทอดแผนฯสูพื้นที่ชายแดน รวมถึงการขาดความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายของกล
ยุทธ สํ า คั ญ ว า ตั้งเป า หมายในการดําเนิน งานแตล ะกลยุทธไวเทาไร ทําใหโ รงพยาบาลไมส ามารถ
ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานของตนเองวาเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือระดับคาเฉลี่ย
ของพื้นที่ชายแดนทั้งประเทศวาดีกวาหรือไม หรือยังจะตองพัฒนาการดําเนินการอีกเทาไหรจึงจะได
ตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นสวนกลางจึงควรจะกําหนดเปาหมายหรือตัวชี้วัดใหชัดเจนเพื่อให
โรงพยาบาลไดพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาที่สวนกลางตั้งไว
3.7 ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด
การดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด ไดดําเนินงานมานานกวา 30
ป โดยพบปญหาอุปสรรคในการพัฒนางานดังนี้
1) สภาพความทุรกันดารของพื้นที่ การคมนาคมลําบาก ทําใหการเขาถึงบริการสุขภาพมี
ความยากลําบาก จําเปนตองจัดใหมีสถานบริการประเภทตางๆ ในพื้นที่ แตอยางไรก็ตามสถานบริการ
ที่มีอยูไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน รวมถึงศักยภาพของสถานบริการในพื้นที่ยังไมดีพอ
เนื่องจากขาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และที่สําคัญที่สุดคือการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขที่
จะปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร เชนในพื้นที่ที่จัดใหมี สสช.หรือสุขศาลา ซึ่งมีความทุรกันดารมาก
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และไมสามารถจัดหาบุคลากรสาธารณสุขไปอยูได ทําใหตองจัดอบรมเจาหนาที่ขึ้นมาใหบริการ ซึ่งมี
ศักยภาพจํากัด
2) สภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากปญหาการเขาถึงบริการตั้งแตอดีต ทําให
ภาวะสุขภาพเชนปญหาอนามัยแมและเด็ก ปญหาโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน ยังเปนปญหาที่สําคัญ
นอกจากนี้ จากสภาพพื้นที่ที่เปนปาเขาและภาวะสุขอนามัย สิ่งแวดลอมที่ยังไมดีพอ ทําใหเกิดปญหา
โรคติดตอตางๆ ในพื้นที่ เชนมาลาเรีย อุจจาระรวง วัณโรค เปนตน รวมถึงโรคติดตออื่นๆ ที่ติดตอ
ข า มชายแดนมาพร อมกั บ ชาวต า งดา วที่ ขา มมาอาศัย ในประเทศไทยดว ย จึง เปน ภาระที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการพัฒนามากกวาพื้นที่ปกติทั่วไป
3) ภาระในการใหบริการชาวตางดาวที่เพิ่มเติมมาจากการใหบริการประชาชนไทย ทําให
ตองจัดบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับภาระงาน นอกจากนี้อีกปญหาที่พบคือการขาดหลักประกันสุขภาพ
ของชาวตางดาว และคนไทยที่รอพิสูจนสัญชาติ ทําใหผูปวยสวนใหญไมสามารถจายคารักษาพยาบาล
ได โรงพยาบาลตองแบกรับภาระตนทุนการใหบริการและเปนภาระทางการเงินแกโรงพยาบาล
4) การอํานวยความสะดวกในการใหบริการสุขภาพแกชาวตางดาว รวมถึงชาวไทยภูเขา ยัง
มีโอกาสพัฒนาอีกมาก เชนการพัฒนาสื่อ การประชาสัมพันธ การจัดใหมีลาม หรือพัฒนาบุคลากรให
มีทักษะในการสื่อสารภาษากะเหรี่ยงและพมาเปนตน แตอยางไรก็ตามภาระในการดําเนินงานนั้นยัง
ตองเปนของทางโรงพยาบาล ซึ่งสวนกลางไมไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมาใหเปนกรณีเฉพาะ
5) ตนทุนในการจัดบริการที่สูงกวาพื้นที่ปกติทั่วไป เนื่องจากพื้นที่ทุรกันดาร ประชากรเบา
บาง การคมนาคมลําบากทําใหจําเปนตองมีสถานบริการที่ทําใหเขาถึงบริการไดเทาเทียมกับประชาชน
ที่อยูในพื้นที่ปกติทั่ว ไป ทําใหตองใชงบประมาณในการลงทุนกอสรางและจัดหาครุภัณฑ อุปกรณ
สํ า คั ญ ต น ทุ น ค า แรงของบุ ค ลากรสํ า หรั บ ให บ ริ ก ารตามมาตรฐานสถานบริ ก าร ต น ทุ น ในการ
ดําเนินการควบคุมโรคติดตอตางๆ ที่มีปญหามากกวาพื้นที่ปกติทั่วไป และภาระตนทุนเพิ่มเติมจาก
การใหบริการชาวตางดาว
6) การจัดสรรงบประมาณ ยังไมสอดคลองกับตนทุนและความจําเปนในการจัดบริการของ
พื้น ที่ การจัดสรรงบประมาณยังไมส อดคลองกับตนทุนของโรงพยาบาลซึ่งสูงกวาพื้น ที่ป กติทั่ว ไป
รวมถึงการดอยโอกาสในการเขาถึงงบประมาณปกติอื่นๆ เนื่องจากเปนจังหวัดขนาดเล็กและมีอํานาจ
การตอรองนอย การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดบริการ ยังจัดสรรตามหัวประชากรคนไทย
เทานั้น ไมไดมีพิเศษสําหรับพื้นที่ที่มีตนทุนสูงกวาปกติหรือไมไดคํานึงถึงภาระงานสําหรับชาวตางดาว
สวนงบประมาณอื่นๆ นั้นยังตองอาศัยเทคนิคการเสนอขอ และอํานาจในการตอรองเพื่อไดมาของ
งบประมาณ การขยายขนาดของโรงพยาบาลแมร ะมาดรวมถึงอาคารในการใหบ ริการตางๆ นั้น
โรงพยาบาลตองชวยเหลือตัวเอง โดยหารายรับจากแหลงอื่นๆ เพื่อใชในการกอสรางอาคารเพื่อให
บริการผูปวย เนื่องจากมีโอกาสนอยมากในการไดรับจัดสรรงบประมาณตามระบบปกติ
7) ขาดแคลนบุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดาร เนื่ อ งจากการจั ด สรรบุ ค ลากร
สาธารณสุขนั้น เกณฑสําคัญที่ใชคือตามจํานวนประชากรคนไทยที่รับผิดชอบ รวมถึงจํานวนและ
ขนาดของสถานบริการ ซึ่งจะเห็นวาเมื่อเทียบกับความจําเปนแลว อําเภอแมระมาดซึ่งมีประชากรเบา
บาง มีจํานวน รพสต.นอยกวาที่ควรจะเปน ทําใหไดรับจัดสรรอัตรากําลังที่นอยกวาความจําเปน
รวมถึงปญหาเกณฑการคิดอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุขที่ใชในปจจุบัน (FTE: Full time
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equivalent) ที่ยังไมสอดคลองและยังไมครอบคลุมกับ ภาระงานที่จําเปนตองใชบุคลากร สงผล
กระทบใหบุคลากรใน รพสต. และการคิดนั้นไมไดมีเกณฑที่คํานึงถึงความจําเปนในการมีบุคลากรใน
สถานบริการรูปแบบพิเศษคือใน สสช. และ สุขศาลา และที่สําคัญคือการสรางแรงจูงใจยังไมดีพอใน
การที่จะจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารระดับ สสช. และ สุขศาลา
8) ระบบสนั บ สนุ น และติ ด ตาม กํ า กั บ การพั ฒ นางานสาธารณสุ ข ชายแดนยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ เริ่มตั้งแตการจัดทําแผนยุทธศาสตร และการถายทอดแผนที่ยั งไมถึงพื้น ที่
ปฏิบัติจริง การกําหนดตัวชี้วัดที่ยังวัดแตกิจกรรมยอย ไมไดวัดประเด็นสําคัญตามกลยุทธ นอกจากนี้
การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดยังขาดความชัดเจนวาเปนเทาไร การขาดการวิเคราะหปญหาพื้นที่ในการ
จั ด ทํ า แผน เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาในพื้ น ที่ ระบบการติ ด ตาม กํ า กั บ ไม ชั ด เจน รวมถึ ง การนิ เ ทศ และ
สนับสนุนตางๆ ที่ยังไมไดชวยเหลือในการพัฒนางานอยางแทจริง และทายสุดคือการสรุปผลการ
ดํา เนิ น งานที่ ชั ดเจนทั้ งด า น ความกาวหนา ปญ หา และอุปสรรคในการดําเนิน งาน ซึ่งสว นกลาง
จําเปนตองจัดการเชิงกลยุทธใหมีประสิทธิภาพที่ดีพอ
9) การขาดความเข มแข็งในการรว มมือระหวางประเทศในการพัฒ นางานสาธารณสุข
ชายแดน เช น การควบคุ มโรคติ ดตอ การเตรีย มความพรอมในการตอบโตภ าวะฉุกเฉิน ทางดา น
สาธารณสุข การดําเนินงานสวนใหญ พื้นที่ดําเนินการประสานงานเอง การดําเนินงานระดับประเทศ
ยังมีนอย ทําใหการจัดทําขอตกลง การทําแผนพัฒนารวมกัน และติดตามรวมถึงการแกไขปญหาการ
ดําเนินงาน มีนอยมาก สงผลถึงการขาดความกาวหนาในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนระหวาง
ประเทศ
10) กฎหมายที่ยังเปนอุปสรรค และไมสามารถแกไขปญหาประชาชนชายขอบตางๆ เชน
คนไทยที่รอพิสูจนสัญชาติ กลุมชาติพันธตางๆ คนไรรัฐ รวมถึงนโยบายของประเทศ ที่สงผลกระทบ
ทางลบตองานสาธารณสุขชายแดน เชน นโยบายผอนผันการขึ้นทะเบียนของแรงงานตางดาว ทําให
ชาวตางดาวไมซื้อบัตรสุขภาพ จึงจําเปนตองมีการทบทวนกระบวนการทางกฎหมายหรือแนวทางของ
รัฐบาลที่จะแกไขปญหาอยางจริงจัง
จากปญหาอุปสรรคดังกลาว สงผลกระทบตอการจัดบริการที่ยังไมสามารถจัดบริการที่ได
คุณภาพและประชากรเขาถึงไดเหมือนพื้นที่ปกติอื่นๆ โรงพยาบาลตองแบกรับภาระปญหาและตอง
แกไขปญหาสวนใหญดวยตนเอง ซึ่งตองอาศัยผูนําและทีมงานที่ตองมีความสามารถ มีความมุงมั่น
ตั้งใจและเสี ย สละในการฝ า ฟ น เพื่อ แก ไขป ญ หาตางๆ เหล านี้ อยา งไรก็ตาม การสนับ สนุน จาก
หนวยงานระดับสูงนั้นยังมีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะรักษาบุคลากรที่ทรงคุณคาเหลานี้ใหยังมี
ขวัญกําลังใจในการที่จะตอสูแกไขปญหา เพื่อประโยชนสุขของประชาชนที่รับผิดชอบในพื้นที่

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการเขาศึกษาในพื้นที่โรงพยาบาลแมระมาด จังหวัดตาก พบวาโรงพยาบาลไดมีการ
พั ฒ นางานสาธารณสุ ข ชายแดน โดยจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพร ว มกั บ ร ว มกั บ เครื อ ข า ยสถานบริ ก าร
สาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ โดยมี ก ารจั ด รู ป แบบบริ ก ารร ว มกั น มี ก ารจั ด ตั้ ง สถานบริ ก ารในรู ป แบบที่
สอดคลองกับทรัพยากรสาธารณสุขที่มีอยู รวมถึงการประสานการดําเนินงานกับหนวยงาน NGO และ
โรงพยาบาลของประเทศเมียนมาร และมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนฯของประเทศ
ผูวิจัยขอสรุปการวิเคราะห โรงพยาบาลแมระมาดในการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน
ดังนี้
4.1.1 จุดแข็ง
1) ผูนําและทีมงานในการดําเนินงาน มีประสบการณ ความรู ความมุงมั่นตั้งใจใน
การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณนาน ทําใหทราบจุดเนนสําคัญใน
การพัฒนางาน
2) การจัดทํากลยุทธที่ตอบสนองตอปญหาในพื้นที่ไดเชน มีการคิดคนนวัตกรรม
ใหมๆ ในการจัดบริการ ไมวาจะเปนการตั้งสถานบริการรูปแบบที่สอดคลองกับบริบทและทรัพยากรที่
มี เชน การตั้ง สสช. สุขศาลา หรือ Malaria post รวมไปถึงการจัดรูปแบบบริการที่สอดคลองกับ
พื้นที่เชน การออกคาราวานหรือหนวยเคลื่อนที่ใหบริการกลุมเปาหมายเฉพาะในพื้นที่หางไกล เปนตน
รวมถึงการรวมมือกับ NGO ในการคิดคนยามาลาเรียตัวใหม
3) โรงพยาบาลมีศักยภาพสูงกวามาตรฐานของโรงพยาบาลชุมชนทั่วไปเนื่องจากมี
ความพยายามในการพัฒนาศักยภาพในการใหบริการเชนการขยายเตียงของโรงพยาบาลเพื่อรองรับ
ผูปวยที่มีปริมาณมาก การใหบริการผูปวยคลอดและผาตัดคลอดบุตร รวมถึงการบําบัดยาเสพติด และ
การควบคุมโรคติดตอที่เปนปญหาของพื้นที่เชน มาลาเรีย วัณโรค เปนตน
4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่อยูในพื้นที่อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถเปน
หลักในการใหบริการสุขภาพได เชน การพัฒนาลูกจางที่เปนคนในพื้นที่ใหปฏิบัติงานเปนพนักงาน
สุขภาพชุมชนการพัฒนาพนักงานสุขภาพชุมชนใหเปนเจาหนาที่สาธารณสุข หรือพยาบาล เปนตน ซึ่ง
จะทําใหมีคนในพื้นที่อยูปฏิบัติงาน ชวยลดความรุนแรงของการขาดแคลนบุคลากรได
5) ความพยายามในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
และประเทศเมี ย นมาร เพื่ อ ดํ า เนิ น งานสาธารณสุข ชายแดนให ได ต ามเปา หมาย ถึ งแมว า จะพบ
อุปสรรคในการประสานงานก็ตาม ทั้งนี้ การดําเนินการตองอาศัยการดําเนินการทางการทูตระหวาง
ประเทศในการหาความรวมมือและขอตกลงในการดําเนินการรวมกัน
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4.1.2 จุดออน
1) สถานบริการที่มีอยูไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนการเขาถึงบริการ
สุขภาพของประชาชนในบางพื้นที่ยังเปนไปไดอยางยากลําบาก
2) ศั ก ยภาพของสถานบริ ก ารในพื้ น ที่ ยั ง ไม ดี พ อ เนื่ อ งจากขาดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน สําหรับการจัดบริการ เชน น้ําประปาสะอาด ไฟฟา โทรศัพท อินเตอรเน็ท
3) ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร
4) ตนทุนในการจัดบริการที่สูงกวาพื้นที่ปกติทั่วไป
5) การอํานวยความสะดวกในการใหบริการสุขภาพแกชาวตางดาว รวมถึงชาว
ไทยภูเขา
4.1.3 โอกาส
1) การเข า ร ว มประชาคมอาเซีย น ซึ่ ง มีเ ป าหมายความร ว มมื อ เพื่ อ ให มี ร ะบบ
หลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนที่อาศัยอยูในประเทศทุกคนไดรับความเทาเทียมกัน
ทางดานสุขภาพ
2) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2552 ที่ระบุวาใหมีหลักประกัน
สุขภาพโดยครอบคลุมทุกคนที่อยูบนผืนแผนดินไทย โดยไมมีการแบงแยกเชื้อชาติและสัญชาติ
3) นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเขตบริการสุขภาพ ซึ่งจะมีการกระจาย
อํานาจในการจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุขใหแกสํานักงานเขตพื้นที่บริการสุขภาพ แลวใหอํานาจ
สํานักงานเขตฯ ในการจัดสรรใหแกจังหวัดที่อยูในเขตอยางเหมาะสม ภายใตบริบทของพื้นที่ที่มีความ
แตกตาง
4) ความรวมมือของ อปท. เครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ และ NGO ที่มีอยูใน
พื้นที่
5) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และทําใหเกิดความ
คลองตัวในการทํางาน
4.1.4 ภาวะคุกคาม
1) สภาพความทุรกันดารของพื้นที่
2) ปญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เชน ปญหาอนามัยแมและเด็ก ปญหา
โรคติดตอ
3) การขาดหลักประกันสุขภาพของชาวตางดาว รวมถึงคนไทยที่รอพิสูจนสัญชาติ
4) การจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุข (บุคลากรและงบประมาณ) ยังไมสอดคลอง
กับตนทุนและความจําเปนในการจัดบริการของพื้นที่
5) ระบบสนับสนุน และติดตาม กํากับ การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
6) การขาดความเข ม แข็ ง ในการร ว มมื อ ระหว า งประเทศในการพั ฒ นางาน
สาธารณสุขชายแดน

43
7) กฎหมายที่ ยั งเปนอุป สรรค และไมส ามารถแกไขปญหาประชาชนชายขอบ
ตางๆ เชนคนไทยที่รอพิสูจนสัญชาติ กลุมชาติพันธตางๆ คนไรรัฐ รวมถึงนโยบายของประเทศ ที่สงผล
กระทบทางลบตองานสาธารณสุขชายแดน
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 ขอเสนอดานการจัดการเชิงกลยุทธ ผูวิจัยมีขอเสนอในการพัฒนางาน
ดังนี้
1) การพั ฒ นาการประสานแผนการทํ า งานของหน ว ยงานใน
ระดับประเทศรวมกัน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะมีการกําหนดกลยุทธ และแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมที่สําคัญใหชัดเจน และสอดคลองกับบริบทของพื้นที่จากนั้นควรมีการประสานแผนกลยุทธ
รวมกับหนวยงานอื่นเพื่อบูรณาการดําเนินการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน
การประสานแผนระหวางกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงคมนาคมและกระทรวง
อื่นๆ ในการแกไขปญ หาแรงงานตางดาวและประชาชนที่มีปญ หาสถานะสิทธิ ปญหาการควบคุม
โรคติดตอชายแดน ปญหาการคมนาคมและโครงสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจแมสอดเปนตนทั้งนี้ในการบูรณาการประสานแผนการพัฒนาดังกลาวนั้น
ควรมีการดําเนินการรวมกันในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ จังหวัดและอําเภอ
ประเด็นที่เปนปญหาสําคัญในการดําเนินการบริหารจัดการแรงงานตาง
ดาว ซึ่งมีความขัดแยงกันในแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เชนขอกฎหมายแรงงานตาง
ดาวในการอาศัยในประเทศ ปญหาดานกฎหมายในการใหที่พักพิงในกรณีมีการเจ็บปวยของแรงงาน
ตางดาวที่ตองรักษาตัวในโรงพยาบาล ความยุงยาก ซับซอน ในกระบวนการพิสูจนสัญชาติเพื่อให
สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวไดอยางถูกกฎหมาย ปญหาการขึ้นทะเบียนของแรงงานตางดาวที่
ยังขาดความถูกตอง ซึ่งมีการเคลื่อนยายตลอดเวลา เปนตน
ซึ่งในระหวางที่ดําเนินการวิจัย คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ
(คสช) ไดมีการดําเนินการแกไขปญหาแรงงานตางดาว โดยไดมีประกาศ ฉบับที่ 70/ 2557 วันที่ 25
มิถุนายน พ.ศ. 2557 สั่งการใหกระทรวงมหาดไทย รวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจําตัวและ
ตรวจสุขภาพแรงงานตางดาว โดยหนวยงานดังกลาวไดมีการรวมกันดําเนินงานอยางจริงจัง มีการ
จัดบริการแบบ one stop service คือการใหบริการแรงงานตางดาวในการขึ้นทะเบียนใหถูกกฎหมาย
พรอมกับการตรวจสุขภาพ และซื้อบัตรสุขภาพหรือเขาระบบประกันสังคม คาดวาหลังจากดําเนินการ
ทั่วประเทศ จะทําใหแรงงานตางดาวสว นใหญไดรับการขึ้นทะเบียน มีหลักประกัน สุขภาพ และมี
ฐานข อมู ล แรงงานต า งด า วซึ่งมี ความสําคัญ และเปน ประโยชนอยางยิ่งในการดําเนิน งานตางๆ ที่
เกี่ยวของ
2) การพัฒนากระบวนการจัดทําแผนฯ ในดานการกําหนดตัวชี้วัด ควร
กําหนดตัวชี้วัดในประเด็นสําคัญที่สอดคลองกับกลยุทธ ไมเปนตัวชี้วัดในประเด็นปลีกยอยหรืองาน
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ยอย ตัวชี้วัดดังกลาวควรจะมีความชัดเจนและยืดหยุนตามสภาพของพื้นที่ชายแดนที่มีความแตกตาง
กัน เพื่อใหเกิดประโยชนในการนําตัวชี้วัดไปประเมินความกาวหนาและความสําเร็จในการดําเนินงาน
3) การพั ฒ นาระบบการติ ด ตาม กํ า กั บ และสนั บ สนุ น เพื่ อ ให ก าร
ดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ เ ป น ไปตามเป า หมาย โดยเริ่มตั้ง แตการกํา กับ การถายทอดแผนยุ ทธศาสตร สู
หนวยงานระดับลาง การจัดทําแผนของพื้นที่ที่มีความสอดคลองกับเปาหมายของประเทศและปญหา
ในพื้นที่ มีการพัฒนาระบบการวิเคราะหปญหาในพื้นที่ตัวเอง และจัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนา
แกไขปญหา มีการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ ที่สอดคลองกับความจําเปนและความรุนแรงของปญหาที่
แตกตางกันในแตละพื้นที่ รวมถึงการติดตามผลงานตามตัวชี้วัดสําคัญที่ไดกําหนด
4.2.1.2 ขอเสนอดานการจัดการงบประมาณ
ระบบและหลักเกณฑการจัดสรรเงินของประเทศที่ใชอยูในปจจุบันนั้น ยัง
ไมไดรองรับหรือสนับสนุนในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนเพียงพอ เนื่องจากการจัดสรรยังไม
สอดคลองกับตนทุนในการจัดบริการ ซึ่งในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากสวนใหญจะเปนพื้นที่ทุรกันดาร
หางไกล มีประชากรเบาบาง ทําใหมีตนทุนในการจัดบริการสุขภาพสูงกวาพื้นที่ปกติ (ทั้งตนทุนคาแรง
ตนทุนคาลงทุน และตนทุนวัสดุ) การจัดสรรเงินงบประมาณโดยพิจารณาจัดสรรวงเงินตอหัวประชากร
ที่เทากัน จึงไมสะทอนตอภาวะตนทุนที่พื้นที่ตองแบกรับภาระ นอกจากนี้การจัดสรรเงินยังพิจารณา
เฉพาะกลุมเปาหมายประชากรไทยที่ไดรับสัญชาติไทยแลวเทานั้น ไมไดคํานึงถึงกลุมชาวตางดาวที่มา
รับบริการและเปนภาระของสถานบริการชายแดน จึงเสนอใหมีการจัดสรรเพิ่มเติมเปนพิเศษสําหรับ
พื้นที่ที่มีความเฉพาะอยางพื้นที่ชายแดน ซึ่งในอนาคตภายใตการปฏิรูประบบการบริหารของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งจะมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขมาใหสํานักงานเขต
พื้นที่บริการสุขภาพดําเนินการ โดยมีขอเสนอ ดังนี้
1) การแยกเงินในการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขชายแดนเปนกอน
ตางหาก โดยแหลงที่มาของเงิน อาจไดจากงบประมาณของประเทศไทย หรือ อาจจะไดจากกองทุนที่
เกิดจากการเจรจาขอตกลงระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อสมทบเฉพาะสําหรับการ
ใหบริการสาธารณสุขชายแดน
2) การจั ด สรรเงิ น งบประมาณรายหั ว ที่ ส อดคล อ งกั บ ต น ทุ น การ
จัดบริการที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสูงกวาพื้นที่ปกติทั่วไป เพื่อใหงบประมาณนั้นเพียงพอกับภาระตนทุนที่
สถานบริการตองแบกภาระ
3) การจัดสรรงบลงทุน เพื่อสรางสถานบริการใหม ควรมีการประเมิน
ความขาดแคลนของสถานบริการระดับตางๆ ในพื้นที่ โดยพิจารณาจากความจําเปนที่จะตองมีเพื่อให
เกิดความเปนธรรมเพื่อที่จะไดทราบเปาหมายในการลงทุนกอสราง และจัดสรรงบประมาณใหตรงกับ
สวนขาด เพื่อสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการของคนไทยทุกคน
4.2.1.3 ขอเสนอดานการจัดการบุคลากร มีประเด็นขอเสนอใน 4 ประเด็น คือ
การพัฒนาระบบการจัดอัตรากําลัง การสรางแรงจูงใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร
และการเตรีย มการพัฒนาผูสื บทอดตําแหนงและการสรรหาบุคลากรวิชาชีพตางดาวมาทํางานใน
ประเทศ
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1) การพัฒนาระบบการจัดอัตรากําลัง การพัฒนาการจัดอัตรากําลังใหมี
ความสอดคลองกับความจําเปนที่ตองมีบุคลากรในการปฏิบัติงานจริงการจัดสรรอัตรากําลังใหพื้นที่
ชายแดนที่มีความจําเปนในการใชอัตรากําลังตอประชากรที่สูงกวาพื้นที่ปกติ เนื่องจากลักษณะพื้นที่ที่
มีประชากรเบาบาง จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดใหมีสถานบริการแมวาจะมีประชากรนอย ซึ่งในการ
จัดตั้งสถานบริการนั้นจําเปนตองมีประเภทและจํานวนบุคลากรขั้นพื้นฐานเพื่อใหสามารถจัดบริการได
อยางมีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้นพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางนั้นจึงจําเปนตองมีบุคลากรทางการแพทย
ในสัดสวนที่สูงกวาพื้นที่ปกติ นอกจากนี้ในพื้นที่ชายแดนยังพบปญหาผูมารับบริการที่มากกวาปกติ
จากการมาใชบริการของชาวตางดาว จากเกณฑอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข พบวาเกณฑการ
จัดสรรอัตรากําลังนั้นกําหนดใหมีบุคลากรตามจํานวนประชากรที่รับผิดชอบ โดยนับเฉพาะคนไทย
เท า นั้ น ไม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง ชาวต า งด า ว จึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ในการที่ จ ะต อ งปรั บ ปรุ ง เกณฑ ก ารจั ด สรร
อัตรากําลังของกระทรวง โดยมีขอเสนอใหผูเกี่ยวของพิจารณาดังนี้
จัดสรรอัตรากําลังโดยมีเกณฑ ซึ่งพิจารณาทั้ง 1) อัตรากําลังขั้นต่ําที่
จําเปนตองมีสําหรับสถานบริการแตละประเภทเพื่อใหสามารถจัดบริการไดตามมาตรฐาน 2) ตาม
ภาระงานที่ใหบริการ 3) จํานวนประชากรไทยที่รับผิดชอบ 4) จํานวนคนไทยที่รอพิสูจนสัญชาติหรือ
ชาวตางดาวที่จําเปนตองใหบริการในพื้นที่
นอกจากนี้ ในการที่จะทําใหงานดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนมี
ความตอเนื่องนั้น ควรมีการจัดอัตรากําลังเพิ่มสําหรับพื้นที่ที่มีงานสาธารณสุขชายแดนทั้งในระดับ
จังหวัดและอําเภอ ซึ่งพื้นที่ดังกลาวจะมีภาระงานที่ซับซอนและมีปริมาณมากกวาพื้นที่ปกติ โดยจัดให
มี ซึ่งในการดําเนินงานอาจจะบูรณาการกับงานปกติได
2) การสรางแรงจูงใจแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร การ
สรางแรงจูงใจ ดาน Hygienic factors ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการที่จะจูงใจใหบุคลากรสมัครใจที่จะ
เขามาปฏิบั ติงานในพื้น ที่ เช น โครงสรางพื้น ฐานของสถานบริการใหมีความพรอม มีศักยภาพที่ ดี
เพียงพอ การลงทุนดานสาธารณูปโภคพื้นฐานเชน ระบบประปาที่มีคุณภาพ ระบบไฟฟาที่เพียงพอตอ
การใชงาน ระบบโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ทที่รองรับการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
บานพักของบุคลากรที่มีความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ในเรื่องแรงจูงใจดานความมั่นคงอื่นๆ
เช น อั ตราเงิ น เดื อนที่ เ พี ย งพอต อคา ใชจ ายประจํ า ค าตอบแทนที่จูง ใจในการปฏิ บัติง านในพื้น ที่
ทุรกันดารหรือหางไกล ความกาวหนาในอาชีพเชนการไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น (การไดรับ
การอบรมอยางตอเนื่อง การไดรับการพัฒนาจากลูกจางชั่วคราวทั่วไป เปน พสช. หรือจาก พสช.เปน
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน หรือพยาบาล เปนตน) ความมั่นคงในอาชีพเชนการไดรับการบรรจุเปน
ขาราชการ การไดรับการประเมินขึ้นระดับที่สูงขึ้นเปนตน
ประเด็นที่สําคัญตอมา คือการที่จะรักษาบุคลากรไวใหปฏิบัติงานใน
พื้นที่อยางตอเนื่อง ไมลาออก หรือยายไปปฏิบัติงานที่อื่น สิ่งที่สําคัญในการที่จะทําใหบุคลากรคงอยู
ปฏิบัติงานในพื้นที่อยางตอเนื่องคือการพัฒนาintrinsic factors การสรางการยอมรับในคุณคาของ
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร โดยหนวยงานตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทั้งดาน
ความรู ทักษะ และทัศนคติในการทํางานอยางตอเนื่อง อาจจะผานการอบรม หรือการสอนงานจาก
รุนพี่ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานโดยมีผลงานที่ดีและเกิดความ
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ภาคภูมิใจในความสําเร็จและคุณคาแหงตน เนื่องจากมีความตระหนักในคุณคาแหงตนที่ไดกระทํา
ประโยชนตอเพื่อนมนุษยและสังคมรวมถึงการใหการยอมรับ สรรเสริญ จากผูบริหาร เพื่อนรวมงาน
รวมถึงชุมชน ในผลงานที่ไดกระทํา ก็เปนสวนชวยใหเกิดความภาคภูมิใจในคุณคาแหงตน และสงเสริม
ใหเกิดการคงอยูของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความยากลําบากเหลานี้
3) การเตรียมการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนงโดยเฉพาะในตําแหนงสําคัญ
เชน ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ผูอํานวยการ รพสต. เนื่องจากผูนําเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
นําองคกรหรือทีมงานในการปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมาย เพื่อไปสูวิสัยทัศนที่ตั้งไว การเตรียมการ
โดยการสรรหาและพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะดานตางๆ ที่จําเปน รวมถึงทัศนคติในการทํางานใน
พื้ น ที่ ช ายแดน เพื่ อ ให ไ ด ผู นํ า ที่ พ ร อ มสํ า หรั บ ภารกิ จ สํ า คั ญ และยากลํ า บาก สํ า หรั บ พื้ น ที่ อํ า เภอ
แมระมาด ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมระมาด เปนบุคคลตัวอยางที่ดี ซึ่งมีความรูความสามารถ และ
อุทิศตนปฏิบัติงานสําหรับประชาชนผูดอยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดาร และมีความโดดเดนในการนํา
องคกรเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนในพื้นที่ การเตรียมการคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนง เพื่อให
มาเรียนรูจากผูบริหารเดิมจึงมีความสําคัญยิ่งที่จะทําใหการพัฒนางานมีความตอเนื่องและยั่งยืนสืบไป
4) การสรรหาบุคลากรวิชาชีพตางดาวมาทํางานในประเทศ โดยเฉพาะ
แพทย พยาบาล จากประเทศเพื่ อนบานคือเมียนมาร ซึ่งจะมีความเขาใจในภาษา ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชาวตางดาวจากประเทศตัวเองดีกวาบุคลากรชาวไทย เนื่องจากประเทศไทยยังมีความ
ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขบางประเภท เชนแพทย และพยาบาล ซึ่งจากขอตกลงของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน ไดตกลงในการอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายของแรงงานวิชาชีพเหลานี้ได แตควร
คัดเลือกและสงเสริมใหผูที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในประเทศไดมากขึ้น โดยเฉพาะใน
พื้น ที่ช ายแดนที่ มีความขาดแคลนบุคลากร แตสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือจะเปนการดึงดูดบุคลากรจาก
ประเทศเพื่ อนบ า นซึ่งมี ความขาดแคลนบุคลากรอยูแลว มาทํางาน ซึ่งจะสงผลทําใหป ระเทศนั้น
ขาดแคลนบุคลากรมากขึ้น
4.2.1.4 ขอเสนอดานความรวมมือระหวางประเทศ
การสรางความรวมมือระหวางประเทศ ถึงแมวาจะมีการประชุมและจัดทํา
ขอตกลงในการดําเนินงานสาธารณสุขตางประเทศระหวางไทย และเมียนมาร แตยังขาดความจริงจัง
ในการดําเนินงาน โดยเฉพาะการบูรณาการและประสานงานของหนวยงานตางๆ เพื่อทําขอตกลงใน
ดานสาธารณสุขชายแดนที่สําคัญรวมกัน การกําหนดโครงสรางทีมงานระหวางประเทศที่ยังขาดความ
ชัดเจนและตอเนื่อง รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนดานตางๆ เพื่อใหมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนาระบบการควบคุมโรคชายแดน การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ของแรงงานขามชาติ เปนตน ดังนั้น จึงควรจะมีการวิเคราะหปญหาในการดําเนินงานที่ผานมา เพื่อ
พัฒนาระบบการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพตอไป
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
จากการศึกษาการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแมระมาด พบวา
ผูบริหารและทีมงานของโรงพยาบาลไดพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนมาไดเปนอยางดี ทางผูวิจัยจึง
ขอแสดงความชื่นชมเปนอยางยิ่งในความมุงมั่นตั้งใจและเสียสละในการพัฒนางานของทีมโรงพยาบาล
ทั้งนี้ คณะผูบริหารไดดําเนินการบริหารองคกรทั้งดานการวางแผน (Planning) การจัดการโครงสราง
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องคกร (Organizing) การบริหารบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) เพื่อใหเกิดความ
รวมมือประสานงานที่ดีและนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางเดียวกันการประสานงาน (Coordinating)
การสรุปผลงานและรายงาน (Report) และการบริหารงบประมาณ(Budgeting) แตอยางไรก็ตาม ใน
มุมมองของผูวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติมจากสิ่งที่โรงพยาบาลดําเนินการไดดี
มากอยูแลวโดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) การพัฒนาการจัดทําแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล โดยวิเคราะหทั้งปจจัย
ภายนอกและป จ จั ย ภายในที่ สํ า คั ญ โดยกํ า หนดกลยุ ท ธ เป า หมายและ ตั ว ชี้ วั ด ในการพั ฒ นาที่
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ใหชัดเจน รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดทํารายงานและสรุปผลการ
ดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน เพื่อใหเห็นปญหา และการดําเนินการแกไขปญหาที่ชัดเจน
2) การพิ จ ารณาเพื่อ หาแนวทางในการพัฒ นายกระดั บ สสช. ที่มี ป ระชากรที่
รับผิดชอบและภาระงานสูงเปน รพสต. เชน สสช. บานหวยโปง ตําบลแมตื่น หรือ สสช. บานขุนหวย
แมทอ ตําบลสามหมื่น ที่มีประชากรที่ตองรับผิดชอบกวา 3,000 คน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึง
บริการที่มีคุณภาพไดมากขึ้น
3) การแก ไขป ญ หาระบบสาธารณูป โภคของสถานบริการ โดยการพัฒ นาการ
ประสานงานหน ว ยงานต างๆ ในเพื่อใหส ถานบริการสามารถจัดบริการไดอยางมีคุณภาพ รวมถึง
คุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
4) การธํารงระบบการสรรหาเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่มีความรูความสามารถเพียงพอ
เขาศึกษาตอดานสาธารณสุข เพื่อใหมีบุคลากรที่เปนคนถิ่นอยูปฏิบัติงานในพื้นที่ การพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง รวมถึงการเพิ่มแรงจูงใจแกบุคลากร เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จะไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร
4.3 ขอเสนอแนวทางการศึกษาตอในอนาคต
จากการศึกษาการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ผูวิจัยพบวา งานสาธารณสุข
ชายแดนเปนงานที่มีความสําคัญ และมีปญหาที่ซับซอน จึงมีประเด็นที่นาสนใจตอการศึกษาตอไป
ดังนี้
1) การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพสําหรับชาวตางดาวจากประสบการณของ
ประเทศตางๆ
2) การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนในการจัดบริการสุขภาพของสถานบริการแตละ
ระดับที่อยูในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปกติ
3) เกณฑการจัดอัตรากําลังที่เหมาะสมสําหรับสถานบริการแตละประเภท ที่ตั้งอยู
ในพื้นที่ที่มีบริบทที่แตกตางกัน เชน พื้นที่ปกติ กับ พื้นที่ทุรกันดารระดับตางๆ หรือ พื้นที่เกาะ
4) การสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร
5) การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในงานสาธารณสุขชายแดน
6) การพัฒนาการแกไขปญหาการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวในประเทศไทย
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รายละเอียดผูใหขอมูลสาธารณสุขชายแดน โรงพยาบาลแมระมาด
1. นพ.จิรพงศ อุทัยศิลป ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมระมาด
ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมาร เปนเวลา 31ป อายุงานรพ.แมระมาด 31 ป
2. นางปฏิมา ศิลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
งานรับที่ผิดชอบ: กลุมงานวิชาการและพัฒนาบริการ งานพัฒนาบุคลากร งานประกันสุขภาพ งาน
ขอมูลขาวสารและสารสนเทศ งานยุทธศาสตร งานเวชระเบียน
ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมาร เปนเวลา 28 ป อายุงานรพ.แมระมาด 24 ป
3. นายพิทักษ ศิลา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
งานรับที่ผิดชอบ: ฝายสุขาภิบาลและปองกันโรค
ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมาร เปนเวลา 28 ป อายุงานรพ.แมระมาด 14 ป
4. นางสาวอัญชลี บันลือ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
งานรับที่ผิดชอบ: งานฝากครรภ งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค งานวางแผนครอบครัว งานพัฒนาการ
งานโภชนาการ งานเยี่ ย มบ า น งานออกหน ว ยตามชายแดน งานอนามั ย โรงเรี ย น งานผู สู ง อายุ
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมาร เปนเวลา 12 ป อายุงานรพ.แมระมาด 12 ป
คําถามที่ใชถามสัมภาษณ
1. โรงพยาบาล ไดดําเนินการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนอยางไร และดําเนินการตาม
ประเด็นในแตละกลยุทธ ของแผนพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 อยางไร (สัมภาษณทีละ
ประเด็น)
2. โรงพยาบาลมีปญหา อุปสรรคในการดําเนินการอะไรบาง จะขอรับการสนับสนุนอะไร
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน

51
ภาคผนวก ข
แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน พ.ศ.2555 – 2559
กระทวงสาธารณสุข ไดจัดทําแผนนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชากรในพื้นที่
ชายแดนมีสุขภาพดีถวนหนา โดยการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข การสงเสริม การเขาถึง
บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน และการสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีในทุกภาคสวน และ มี
เปาหมายรวมเพื่อใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเปนเปาหมายรวมของ
ทุกหนวยงานภาครัฐ
วิสัยทัศน ประชากรในพื้นที่ชายแดนมีสุขภาพดีถวนหนา
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
2. สงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
3. เสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวม ของทุกภาคีและภาคสวน
เปาหมายพื้นที่ดําเนินการ
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. การเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
3. ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
4. การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เปาประสงค ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ
วัตถุประสงค
1. สถานบริการสุขภาพทุกระดับผานเกณฑมาตรฐานและมีเพียงพอตอการใหบริการผูมา
รับบริการมีความพึงพอใจ
2. มีระบบการสงตอและติดตามผูปวยขามแดนและผูปวยจากพื้นที่พักพิงชั่วคราว เพื่อการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
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3. มีระบบการสงเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม การเฝาระวังการปองกันและควบคุม
โรค ในพื้นที่ชายแดนและขามเขตแดน
4. มีระบบการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพที่มีประสิทธิผลในพื้นที่ชายแดน
กลยุทธ
1. พัฒนาสถานบริการสุขภาพใหผานเกณฑมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริการที่เปนมิตร
3. พัฒนาระบบสงตอผูปวยขามแดน และผูปวยจากพื้นที่พักพิงชั่วคราว
4. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อการเตือนภัยและเฝา
ระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและขามเขตแดน
5. พัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพของบุคคลทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
6. พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเฝาระวัง ปองกันการเกิดโรค และระบบ
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
7. พัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนและขามเขต
แดน
ตัวชี้วัด
1. รอยละของสถานบริการสุขภาพทุกระดับผานเกณฑมาตรฐาน
2. รอยละของสถานบริการที่ผูมารับบริการมีความพึงพอใจตามเกณฑ
3. รอยละของจังหวัดที่มีแนวทางการสงตอผูปวยจากพื้นที่พักพิงชั่วคราว และ/หรือ การ
สงตอผูปวยขามแดน
4. รอยละของการควบคุมการระบาดของโรคติดตอที่สําคัญไดทันเวลา
5. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพบริเวณชายแดนที่ไดรับการตรวจและผานเกณฑมาตรฐาน
6. อัตราปวยตายดวยโรคติดตอสําคัญในพื้นที่ที่เปนปญหาลดลง

เหมาะสม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
เปาประสงค ประชากรในพื้นที่ชายแดนเขาถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค
1. มีระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อรองรับกลุมประชากรที่ไมมีหลักประกันสุขภาพ
2. ขยายการประกั น สุ ขภาพให มีความครอบคลุมแรงงานตางดาวทุกกลุมในรูป แบบที่
3. ขยายบริการสาธารณสุขเชิงรุกในกลุมประชากรที่เขาไมถึงบริการดานสุขภาพ
4. มีขอมูลการใหบริการดานสุขภาพของกลุมแรงงานตางดาวทุกกลุม
กลยุทธ
1. สงเสริมการเขาถึงหลักประกันสุขภาพของแรงงานตางดาว
2. พัฒนาระบบประกันสุขภาพเพื่อรองรับกลุมประชากรที่ไมมีหลักประกันสุขภาพ
3. สงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพของกลุมเปาหมายใหมีความครอบคลุมและทั่วถึง
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ตัวชี้วัด
1. รอยละของแรงงานตางดาวที่ขึ้นทะเบียนมีหลักประกันสุขภาพ ทั้งระบบหลักประกัน
สุขภาพ และระบบประกันสังคม
2. จํานวนกองทุนประกันสุขภาพเพื่อประชากรที่ไมมีหลักประกันสุขภาพ
3. จํานวนกองทุนสุขภาพตําบลที่ใชงบประมาณสนับสนุนการใหบริการดานสุขภาพแก
ประชากร ที่ไมมีหลักประกันสุขภาพ
4. จํานวนครั้งของประชากรที่ไมมีหลักประกันสุขภาพไดรับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน

ชายแดน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เป า ประสงค ทุ กภาคส ว นมี ค วามร ว มมือ และมีส ว นรว มในการดํ าเนิน งานสาธารณสุ ข

วัตถุประสงค
1. มีเครือขายความรวมมือระหวางชุมชนและหนวยงานภาครัฐ รวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน องคการระหวางประเทศ ในการดําเนินงานดานสาธารณสุข
ชายแดน ทุกระดับที่เขมแข็ง
2. มีความรวมมือที่เปนรูปธรรมระหวางประเทศไทยกับเพื่อนบานทั้งในระดับพื้นที่และ
ระดับประเทศ
กลยุทธ
1. สรางเครือขายและกลไกความรวมมือระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งองคกร
ปกครอง สวนทองถิ่น ภาคประชาชน องคกรเอกชน และองคการระหวางประเทศในพื้นที่ชายแดน
2. สนับสนุนใหชุมชน และองคกรภาคประชาชนเขามามีบทบาทในการกําหนดทิศทาง
การดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนระดับชุมชน
3. พัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาชนในการจัดระบบการเตือนภัยและเฝาระวังโรค ที่
เปนภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน
4. ประสานงานด า นสุ ข ภาพชายแดนกั บ องค ก รและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหนวยงานที่เขารวมเครือขายและมีบทบาทสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุข
ชายแดน
2. รอยละของแผนงาน/โครงการ ที่ดําเนิน การแกไขปญหาและพัฒนางานสาธารณสุ ข
ชายแดน ไดสําเร็จตามปงบประมาณ
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเพื่อนบานทั้งในระดับ
พื้นที่ และระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ
เปาประสงค ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค
1. มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ และงบประมาณในการดําเนินงาน ดาน
สาธารณสุขชายแดน
2. มีกลไกการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ รวมถึงการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
3. มีโครงสรางและอัตรากําลังที่มีเพียงพอและมีศักยภาพในการดําเนินงานสาธารณสุข
ชายแดน
4. มีระบบสารสนเทศดานสุขภาพชายแดน
5. บุคลากรที่เกี่ ยวข องมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการดําเนินงานสาธารณสุข
ชายแดน
กลยุทธ
1. ส ง เสริ ม การเผยแพร แ ผนแม บ ทการแก ป ญ หาพั ฒ นางานสาธารณสุ ข ชายแดน แก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. ถายทอดแผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนไปสูการปฏิบัติ
3. สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในสวนกลางและระดับจังหวัด
4. พัฒนาระบบการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
5. สนับสนุนใหทุกหนวยงานมีโครงสรางและอัตรากําลังที่เพียงพอและมีศักยภาพ
6. พัฒนาระบบสารสนเทศดานสาธารณสุขชายแดน
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขชายแดน
8. สงเสริมใหองคกรที่เกี่ยวของมีความเขาใจในระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ ของ
ภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินการรวมกันเปนไปอยางราบรื่น
ตัวชี้วัด
1. รอยละของหนวยงานที่เกี่ยวของมีความเขาใจและไดรับประโยชนจากแผนแมบทการ
แกปญหาและพัฒนางาน สาธารณสุขชายแดน
2. รอยละของหนวยงานสวนกลางและจังหวัดที่มีแผนปฏิบัติการ
3. รอยละของหน ว ยงานสว นกลางและจังหวัดที่ไดดําเนิน การตามแผนปฏิบัติการงาน
สาธารณสุขชายแดน
4. รอยละของแผนงาน/โครงการที่ดําเนิน การแกไขปญ หาและพัฒ นางานสาธารณสุข
ชายแดน ไดสําเร็จ ตามปงบประมาณ
5. ร อ ยละของหน ว ยงานส ว นกลางและจั ง หวั ด ที่ มี โ ครงสร า งและอั ต รากํ า ลั ง ในการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขชายแดน
6. รอยละของหนวยงานสวนกลางและจังหวัดทีมีขอมูลดานสาธารณสุขชายแดนในระบบ
สารสนเทศ
7. รอยละของบุคลากรที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขชายแดน ไดรับการพัฒนาศักยภาพที่
จําเปน ตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขชายแดน
8. รอยละของหนวยงานที่มีระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
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