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ความได้เปรียบด้านที่ตั้งภูมิศาสตร์



http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7jw7a62cYCFUOepgodIhUD-A&url=http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1387863536&ei=_mOkVd7sOcO8mgWiqozADw&bvm=bv.97653015,d.dGY&psig=AFQjCNEgcBr9WFQgmftomSG5Fe4mW8Ve1Q&ust=1436923198100681










ระดบัการพฒันาดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียน



พื้นท่ีชายแดนไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน

ไทย - พม่า        10 จังหวัด
ไทย – ลาว 12  จังหวัด
ไทย – กัมพูชา  7  จังหวัด
ไทย -  มาเลเซีย  4  จังหวัด

31 จังหวัด



การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ระยะถัดไป 7 พื้นที่

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย  จ.เชียงราย

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงแสน  จ.เชียงราย

3. เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ  จ.เชียงราย

4. เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม  จ.นครพนม

5. เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย  จ.หนองคาย

6. เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบรุี จ.กาญจนบุรี

7. เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส  จ.นราธิวาส

ระยะแรก 5 พื้นที่

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จ.ตาก

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  จ.สระแก้ว

3. เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด  จ.ตราด

4. เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร

5. เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  จ.สงขลา



• บริเวณพื้นท่ีท่ี ได้รบัการก าหนดให้เป็นเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงรฐัจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน     
สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบ
ไป-กลบั การให้บริการจดุเดียวเบด็เสรจ็ และการอ่ืนท่ี
จ าเป็น

นิยาม

• ดึงดดู FDI เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจาย
ความเจริญสู่ภมิูภาค ลดความเหล่ือมล า้ ยกระดบั
คณุภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมัน่คงวตัถุประสงค์

• สร้างพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ แนวชายแดน โดยใช้ประโยชน์
จากการเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน

• สนับสนุน SMEsไทยและการลงทุนต่อเน่ืองของไทยใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน

• จดัระเบียบพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดน แก้ปัญหาแรงงาน   
ต่างด้าวผิดกฎหมาย และสินค้าท่ีเป็นภยัต่อสขุภาพลกัลอบ
น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน

กลยทุธ์



แม่สอด จ.ตาก1

อ.สะเดา จ.สงขลา2

อรัญประเทศ จ.สระแก้ว4

ชายแดน จ.มุกดาหาร3

ชายแดน จ.ตราด5

ขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 



ชายแดน จ.เชียงราย1

ชายแดน จ.กาญจนบุรี2

ชายแดน จ.หนองคาย3

ชายแดน จ.นครพนม4

ชายแดน จ.นราธิวาส5

ขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 : 
ตามมติ กนพ. เมื่อ 16 มี.ค.58 





*

ประชาชนทุกกลุม่วยัมสิีทธิในการเขา้ถึงบริการ

สุขภาพที่ปลอดภยัและมคุีณภาพ

ขา้มชายแดนอาเซยีน

Rights to access safe and 

good quality treatment 
across ASEAN borders
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ความเช่ือมโยง
ระหว่างกนั
ของอาเซียน

ประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซียน 

เพิม่พนูความอยู่ดีกินดีและ
วิถีชีวิตของประชากร

อาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

เพิม่พนูการรวมกลุ่ม
และความสามารถในการ
แข่งขนัของอาเซียน

ประชาคมการเมือง
และความมัน่คง

อาเซียน
เพิม่พนูกฎระเบียบ

และธรรมาภิบาลในอาเซียน

- ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ ก า ร เ ป็ น
   เมืองศนูยก์ลางบริการสขุภาพในอาเซียน
- ก า ร เส ริมสร้ า ง ร ะบบประกันสุ ขภาพ
   ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ข้ า ถึ งบ ริ ก า ร แล ะ
   การดแูลตนเอง การควบคมุป้องกนัโรค 
  ระบาดข้ามแดน

- การพฒันางานสาธารณสขุ
   ชายแดน
- การพฒันาระบบการบริหารจดัการ
   งานด้านสาธารณสขุอาเซียน
- การส่งเสริมในประเดน็ท่ีไทยมีความ
   เข้มแขง็โดดเด่น

- การจัดการ ด้าน  สาธารณสุขส าหรับ
ประชากรต่างด้าว
-การป้องกนัและเฝ้าระวงัการน าเข้า
   อาหารและยาปลอมและต า่กว่า
   มาตรฐาน ยาเสพติด  ตามแนว
   ชายแดนและช่องทางผ่านแดน

- ก า รพัฒน าค ว าม ร่ ว มมื อ
 เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โ รค  ตามแนวชายแดนและ
ช่องทางผ่านแดน

การรบัมือดา้นสาธารณสุขกบัความเช่ือมโยงระหว่างกนัของอาเซียน

- การส่งเสริมการใช้
   ประโยชน์และโอกาสจาก
   ป ร ะ ช าคม เศ รษฐ กิ จ
อาเซียน

-การป้องกนัผลกระทบการ
เปิดเสรดีา้นบรกิารสขุภาพ



ปัญหาเชิงภูมิศาสตรท่ี์ส่งผลต่อความมัน่คงดา้นสุขภาพ

ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ /demographic change

การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การเคลือ่นย้ายของประชากร

พฒันาการของเช้ือก่อโรค

นวตักรรมการผลติอาหารและการส่งออก

ความเส่ียงด้านอาหาร สารเคมี รังสี…………

National and Global Health Security
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ปัญหาและภยัคุกคามจากการเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียนในมิติสุขภาพ

ปัญหาและภยัคุกคาม

รปูแบบใหม่

ท่ีส่งผลต่อสุขภาพ

การเคล่ือนยา้ยของประชากร

และแรงงานต่างดา้ว

ภาระดา้นค่ารกัษาพยาบาล

การเขา้ถึงบริการ
โรคติดต่อ

และโรคระบาด

โรคอุบติัใหม่ โรค

อุบติัซ า้

อนามยัส่ิงแวดลอ้ม

อนามยัแม่และเด็ก

ปัญหาดา้นสุขภาพจิต
ปัญหาอ่ืนๆ เช่น อาชญากรรม 

การคา้มนุษย ์ความไม่สงบใน

พ้ืนท่ี ภยัจากมนุษย ์เป็นตน้

ยาเสพติด

สินคา้และบริการ

ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 

ไม่ปลอดภยั

 ผิดกฎหมาย



สภาพปัญหาสาธารณสุขในชายแดน
1. ดา้นระบบบริการสุขภาพ

1. ผูรั้บบริการเพิ่มข้ึน
2. ภาระค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็ไม่ได ้404,084,299.00 ในปี 2557
3. การประกนัสุขภาพแรงงานต่างดา้วไม่ครอบคลุม

1. ประกนัสงัคมต่างดา้ว ร้อยละ 35.7  ในปี 2558
2. ประกนัสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได ้1.3 ลา้นคน

2. ปัญหาสุขภาพประชาชนไทย
1. โรคทางเดินหายใจ ระบบไหลเวยีนโลหิต ต่อมไร้ท่อ ความดนัโลหิตสูง ระบบยอ่ยอาหาร
2. มะเร็ง หลอดเลือดสมอง  หวัใจ
3. โรคติดต่อส าคญั : อุจจาระร่วง  ไขเ้ลือดออก  วณัโรค  มาเลเรีย  STD

3. ปัญหาสุขภาพต่างดา้ว
1. โรคติดต่อส าคญั : อุจจาระร่วง  ไขเ้ลือดออก  วณัโรค  มาเลเรีย  STD HIV/AIDS  เทา้ชา้ง

4. การควบคุมและป้องกนัโรคแนวชายดน
1. IHR 2005



สภาพปัญหาสาธารณสุขในชายแดน

5.      อนามยัแม่และเดก็
1. ภาระจากครอบครัวแรงงานต่างดา้ว
2. เขา้ไม่ถึงบริการ

6.      อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  ภยัพิบติัต่างๆ
1. หมอกควนั  ขยะ  อาหาร  น ้า  สารพิษ

7.      สุขภาพจิต
1. โรควติกกงัวล  โรคจิต  ซึมเศร้า  ฆ่าตวัตาย

8.      ศกัยภาพและความพร้อมของด่านชายแดน
1. การคุม้ครองผูบ้ริโภค  สินคา้ไม่ไดม้าตรฐาน
2. บุคลากร : ด่าน คร. มี 39 คน  ตอ้งการ  55-94 คน, ด่าน อย. มี 29 คน ตอ้งการ 

44 คน



งานสาธารณสุขชายแดน

งานสาธารณสุขในเขตเศรษฐกจิพเิศษ



 

กรอบการด าเนินงานสาธารณสุขชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ASEAN



ปัญหางานสาธารณสุขชายแดนในเขตเศรษฐกิจพเิศษ

* จ านวนประชากรแฝงท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว
* Double burdens: CD & NCD, Urban & Rural

* ภาระงานบริการและภาระค่าใชจ่้ายดา้นการรกัษาพยาบาล
* อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ระบบสุขาภิบาล การขจดัขยะ/สารพิษจากอุตสาหกรรม
*คนและสินคา้ผ่านแดนจ านวนมาก วตัถดิุบ สินคา้ ผลิตภณัฑ์
*อุบติัเหตุในโรงงาน จากการคมนาคม



*

1. เสริมสรา้งใหป้ระเทศไทยมีบทบาทน าและมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณสุขท่ี

ส าคญัในองคก์รระดบัภูมิภาคและระดบัโลก

2. ใหค้วามร่วมมือทางวิชาการ/บริการบนพ้ืนฐานของความเป็นมิตร มีประโยชนร่์วมกนัเพ่ือความ

ผาสุกของภูมิภาค

3. ดแูลสุขภาพประชาชนจากผลการรวมประชาคมอาเซียน โดยเสริมสรา้งศกัยภาพด่าน

ชายแดน จงัหวดัแนวชายแดน และเมืองหลกัในภูมิภาค Better Service, DHS, 
Border Health

4. สนบัสนุนการมีสิทธิขัน้พ้ืนฐานในการเขา้ถึงและไดร้บับริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ

ของแรงงานต่างดา้วและคนต่างดา้วโดยควรมีระบบหลกัประกนัสุขภาพท่ีท าใหเ้กิดความเป็น

ธรรมทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บับริการ UHC, Friendly service

5. มีการพฒันาระบบบริหารจดัการและบุคลากรทัง้ดา้นบริหารและวิชาการอย่างต่อเน่ืองและ

เหมาะสม รวมทัง้ส่งเสริมใหเ้กิดการท างานอย่างบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานภายในและ

ภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ส านกับริหารการสาธารณสุข 24
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ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที่ 
1. การเสริมสรา้งบทบาทของประเทศ

ไทยในเวทีต่างประเทศ

2. ความร่วมมือทางวิชาการระดบัทวิ

ภาคี ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ

3. ความร่วมมือกบัองคก์ารอนามยัโลก

4. การสรา้งความเขม้แข็งในกลไกการ

ด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ

5. การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร

ประเดน็ยุทธศาสตร์  ที่ 

1. การป้องกนัและควบคมุโรคท่ีติดต่อขา้มพรมแดน 

2. การส่งเสริมสินคา้ บริการ และผลิตภณัฑส์ุขภาพ 

และการนวดแผนไทย

3. การพฒันาระบบบริการสุขภาพตามจุดท่ีสมควร 

(เมืองบริการสุขภาพ)

4. Migrant Health and Border Health

5. การพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นสาธารณสุข

อาเซียน

6. ความร่วมมือทางวิชาการภายใตก้ลไกอาเซียน
ส านกับริหารการสาธารณสุข

25

แผนยุทธศาสตร์

ด้านการต่างประเทศ
แผนยุทธศาสตร์อาเซียน



*ประเด็นยุทธศาสตรค์วามร่วมมืออาเซียน
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558

 ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ การป้องกนัและควบคมุโรคท่ีติดต่อขา้มพรมแดน

 ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ สินคา้ บริการ และผลิตภณัฑ ์รวมถึงการนวดแผนไทย

 ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ การพฒันาระบบบริการสุขภาพตามจุดท่ีสมควร 

                          (เมืองบริการสุขภาพ)

 ยุทธศาสตรท่ี์ ๔ Migrant and Border health สุขภาพ

                          ตามแนว ชายแดน โรคติดต่อต่างๆ

 ยุทธศาสตรท่ี์ ๕ การพฒันาบุคลากรใหมี้ความพรอ้ม

                          ดา้นการบริหาร การบริการ

 ยุทธศาสตรท่ี์ ๖ ความร่วมมือทางวิชาการสู่อาเซียน
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ยทุธศาสตร์การสาธารณสุขชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพใหส้อดคลอ้ง
         กบัปัญหาในพ้ืนท่ี
2. พฒันาและสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคและ

ภยัสุขภาพ รวมทั้งคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
3. พฒันาระบบการดูแลสุขภาพแรงงานต่างดา้ว คนต่างดา้ว
4. การบริหารจดัการดา้นสุขภาพ



*

ระดบัประเทศ

ดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจและสงัคม

ระดบักระทรวง

การหารือเพ่ือก าหนดนโยบายร่วมกนั

ระดบัจงัหวดั

การหารือร่วมระหว่างหน่วยงานและภาคส่วน                  

ท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี

ระดบัหน่วยบริการ

การส่งต่อ การรบัรกัษา การส่งกลบั การช าระเงิน



*

วิสยัทศัน:์
ชายแดนสุขภาพดี

การส่งเสริมสุขภาพ

การเจรจาระดบัผูน้ า

Goodwill Meeting

การวิจยัและพฒันา

สุขภาพชายแดน

กิจกรรมร่วมสาธารณสุข

ชายแดน 

การควบคมุโรคติดต่อ

Source: Border Health Research Forum.2015



*

1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสขุ
◊ พัฒนาศักยภาพด่าน (IHR)

◊ พัฒนาห้องปฏบิัตกิาร

◊ ความปลอดภัยด้านอาหาร

 ◊ พัฒนาจุดประสานงานฉุกเฉิน

◊ ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และข้ามพรมแดน

◊ ส่งเสรมิสนิค้า บริการ และผลิตภัณ

สุขภาพ การนวดไทย

◊ พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามจุดทีส่มควร (เมอืงบริการ
สุขภาพ)

◊ พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข
◊ พัฒนาระบบสร้างเสรมิสุขภาพ
◊ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
◊ พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิด้านสาธารณสขุในพื้นที่

ชายแดนและข้ามพรมแดน
◊ พัฒนาระบบการสง่ต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน
◊ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
◊ จัดการปัญหาสุขภาพและการบาดเจ็บที่เกิดจากการท างาน
◊ ส่งเสรมิอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ



*

2. การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
◊ การมหีลกัประกนัสุขภาพที่เหมาะสม

◊ มีกองทนุหลกัประกันสขุภาพ

◊ การจัดหน่วยบริการสุขภาพและหน่วย

   บริการเคลื่อนที่

◊ จัดท าสื่อและช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึง

   กลุ่มเป้าหมายด้วยภาษาถิ่น

◊ การพัฒนาระบบการดแูลสุขภาพประชากรต่างด้าว

3. ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

◊ ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กลกลไก

   องค์กรอาเซียน

◊ การพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงาน

   สาธารณสุขชายแดน

◊ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง

   ประเทศ

◊ การจัดท า Website

◊ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทย

   กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

◊ ส่งเสรมิให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ
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◊ พัฒนาระบบบริหารจดัการด้าน
   สาธารณสขุอาเซียน
◊ ฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การแพทยแ์ผนไทย
◊ ระบบข้อมูลสารสนเทศ
◊ บูรณาการกจิกรรม / โครงการ / 
   แผนงานสาธารณสุขชายแดน
◊ สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การ
◊ พัฒนาระบบการควบคุม ก ากับ ติดตาม 

และประเมินผล

4 . การบริหารจัดการ

◊ พัฒนาระบบสารสนเทศ

◊ สนับสนุนการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

◊ สร้างกลไกการจัดระบบเยียวยาแก่ผู้
ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
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การด าเนินงานสาธารณสขุชายแดน (ต่อ)

ปัญหาส าคญั

• โรคติดต่อ โรคอบุติัใหม่
โรคอบุติัซ า้ โรคไร้พรมแดน

• อนามยัแม่และเดก็
และการวางแผนครอบครวั

• การลกัลอบน าเข้า-ส่งออกอาหาร ยา 
ผลิตภณัฑส์ขุภาพ ท่ีไม่ได้มาตรฐาน 
ไม่ปลอดภยั ผิดกฎหมาย อนัตรายต่อ
สขุภาพ รวมทัง้ปัญหายาเสพติด

• การไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณสขุ

• ประชากรย้ายถ่ินและแรงงานต่างด้าว
• ระบบการติดตาม การรายงาน และ

บริหารจดัการข้อมลูโรค
• อ่ืนๆ

บริบทท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน

• ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ
• ความซบัซ้อนหลากหลาย
ทางเช้ือชาติ เผา่พนัธุ ์สงัคม 
และวฒันธรรม ความขดัแย้ง
ต่างๆ

• การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• การเช่ือมโยงจากการเป็น
ประชาคมอาเซียน

• การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม
กบัประเทศเพ่ือนบา้น

• อ่ืนๆ

มาตรการด าเนินการ

• พฒันาบริการสขุภาพ
ขัน้พืน้ฐาน พฒันา อสต.

• การจดัตัง้สขุศาลา
ในพืน้ท่ีประเทศเพ่ือนบา้น

• ด าเนินงานโครงการสขุภาพ
หน่ึงเดียว (One Health)

• จดัท าแผนงานบรูณาการ
การท างานร่วมกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

• เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ
โรคติดต่อและภยัสขุภาพระหว่าง
ประเทศตามกฎอนามยัระหว่าง
ประเทศ (IHR 2005)

• ประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และระดบัจงัหวดั
ชายแดน
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การด าเนินงานสาธารณสุขชายแดน (ต่อ)

 

สถานการณ์ปัจจบุนั
 ไทยมีพืน้ท่ีชายแดน ๓๑ จงัหวดัติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้น ๔ ประเทศ
      ความยาวรวม ๕,๘๒๐ กิโลเมตร เป็นพรมแดนทางบก ๓,๒๐๕ กิโลเมตร
      ทางน ้าและชายฝัง่ทะเล ๒,๑๖๔ กิโลเมตร โดยติดกบัเมียนมาร ์๑๐ จงัหวดั กมัพชูา ๗ 
จงัหวดั ลาว ๑๒ จงัหวดั และมาเลเซีย ๔ จงัหวดั มีประชากรต่างด้าวข้ามมาใช้บริการ
ตรวจรกัษาท่ีฝัง่ไทยต่อวนั ประมาณไม่ต า่กว่า   ร้อยละ๑๐-๒๐ ของผูป่้วยคนไทย
  จงัหวดัชายแดนไทยท่ีเป็นคู่ความร่วมมือด้านสาธารณสขุกบัชายแดนประเทศเพ่ือน
บา้น ได้แก่  

ไทย-เมียนมาร์
เชียงราย-ท่า

ข้ีเหลก็
ระนอง-เกาะสอง
ตาก-เมียวดี

ไทย-ลาว
เชียงราย-บอ่แก้ว

มกุดาหาร-สะหวนันะ
เขต

อบุลราชธานี-จ าปาสกั
หนองคาย-เวียงจนัทน์

น่าน-ไชยบรีุ
บงึกาฬ-บอลิค าไซ
นครพนม-ค าม่วน

ไทย-กมัพชูา
สระแก้ว-บนัเตีย

เมียนเจย
ตราด-เกาะกง

จนัทบรีุ-พระตะบอง
           และไพลิน

ไทย-มาเลเซีย
สงขลา-เคดาห์
ยะลา-เปรคั

นราธิวาส-กลนัตนั
สตลู-ปะลิส
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* แผนท่ียุทธศาสตรก์ารเป็นเมืองศูนยก์ลางบริการสุขภาพในอาเซียน

มิติประสิทธิผล

มิติคุณภาพบรกิาร

มิติ

ประสิทธิภาพ 

(การบรหิาร

จดัการ)

มิติการพฒันาองคก์ร

วิสยัทศัน:์ สถานบริการสุขภาพภาครฐั มีขีดความสามารถในการจดับริการที่มีคณุภาพ 

สู่การเป็นเมืองบริการสุขภาพE1 ผูร้บับริการเขา้ถึงบรกิารสุขภาพและ

ไดร้บับริการที่มีคุณภาพ ตอบสนอง

สภาพปัญหาและความตอ้งการ

I2 มีความร่วมมือระหว่าง

ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครฐั

และเอกชน สนบัสนุนการ

เป็นเมืองบริการสุขภาพ

I1 มี ศคอส. (AHNC) เป็นกลไก

หลกัในการบริหารจดัการและ

ขบัเคลื่อนนโยบาย สู่การเป็น

เมืองบริการสุขภาพ 

L1 มีระบบขอ้มูล

สารสนเทศที่ตอบสนอง

การจดับริการ และการ

บริหารจดัการ

L2 บุคลากรมี

ความสามารถในการ

ใหบ้ริการและมีทกัษะใน

การสื่อสาร

Final
7 ก.ค. 

58

C1สถานบริการสุขภาพปรบัตวั

ไดอ้ยา่งเหมาะสม พรอ้มรบั

สถานการณ์

C2 บริการสุขภาพ สอดคลอ้งกบั

กลุ่มเป้าหมายและบริบทของ

พ้ืนท่ี

I3 มีระบบบริการที่เช่ือมโยง และ

บูรณาการ ทุกมิต ิ(รกัษา 

ส่งเสริม ป้องกนั ฟ้ืนฟู) สนบัสนุน

การเป็นเมืองบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร:์ ผลกัดนัใหก้ลุ่มเป้าหมายมีหลกัประกนัสขุภาพ เพ่ือการ
เขา้ถึงบริการสขุภาพ

ยุทธศาสตร:์ สนบัสนุนสถานบริการสขุภาพใหมี้ความพรอ้มในการจดับริการและ
ทนัต่อสถานการณ์

ยุทธศาสตร:์จดัตัง้และด าเนินการ ศคอส.ใหเ้ป็นรปูธรรม
ยุทธศาสตร:์ สนบัสนุนการพฒันา

ระบบและเครือข่ายบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร:์ สรา้งเสริมความร่วมมือภาครฐัและเอกชน

ยุทธศาสตร:์ ส่งเสริมนวตักรรม และพฒันารูปแบบ

บริการใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร:์ พฒันา

ระบบขอ้มูล

สารสนเทศ

ยุทธศาสตร:์ พฒันา

ศกัยภาพของบุคลากร



*เมืองบริการสุขภาพ
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สสจ.

(ศคอ

ส.)

รพ

ช.

รพ

ช.

รพ

ช.

รพ

ช.
รพ

ศ.

รพ

ท.

ผูร้บับริการ

1. ชาวไทย

2. ชาวต่างชาติ (ตัง้ใจมารบั
บริการ) นกัท่องเท่ียว,นกัธุรกิจ

3. ชาวต่างชาติ (ไมไ่ดต้ัง้ใจ
มารบับริการ) อุบติัเหตุ-

ฉุกเฉิน

4.แรงงานต่างดา้ว

บริบทของพ้ืนท่ี

1. เมืองแนวตะเข็บชายแดน

2. เมืองท่องเท่ียว 

3. เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ

4. เมืองแนวระเบียงเศรษฐกิจ
(Economic Corridors)

การจดัระบบบริการสุขภาพ

ท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน เพ่ือรองรบั

ผูร้บับริการในกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง
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รปูแบบการพฒันาเมืองบริการสุขภาพ

แนวตะเข็บ

ชายแดน

บริบทพ้ืนท่ี

•มดีา่นตรวจคนเขา้เมือง-ดา่นศุลกากร-ดา่นอาหารและ

ยา-ดา่นความมัน่คง

•แนวตะเขบ็ชายแดนติดกบัประเทศเพ่ือนบา้น

•มรีะบบขนสง่ ขา้มเขตแดน ที่สะดวก

ผูร้บับริการ

•ชาวไทย/ชาวตา่งชาติ

•นักทอ่งเที่ยว/นักธุรกจิ 

•แรงงานตา่งดา้ว

•ผูร้ับบริการจากประเทศเพ่ือนบา้น (ไป-กลบั)

การจดัระบบบริการสุขภาพ

•มุง่เนน้การใหบ้ริการเชงิรุก  

•ควบคุมป้องกนัโรค 

•การบริการสาธารณสุขชายแดนและการสง่ตอ่ที่มี

ประสิทธิภาพ

1
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รปูแบบการพฒันาเมืองบริการสุขภาพ
บริบทพ้ืนท่ี

•มแีหลง่ทอ่งเที่ยวที่มคีวามเป็นเอกลกัษณ ์เชน่ เกาะ 

โบราณสถาน น ้าตก ฯลฯ

•มรีะบบคมนาคมที่สะดวก เชน่ สนามบนิ รถไฟ เรือ รถ

ประจ าทาง ฯลฯ

•มสีถานบนัเทงิ ธุรกจิบริการ เอ้ือตอ่การทอ่งเที่ยว

ผูร้บับริการ

•ชาวไทย-ชาวตา่งชาติ 

•นักทอ่งเที่ยว-นักธุรกจิ-นักลงทุน มรีายไดค้อ่นขา้งสูง

•การไหลเวยีนของประชากรสูง

•แรงงานตา่งดา้ว-หญงิบริการ ฯลฯ

การจดัระบบบริการสุขภาพ

•มุง่เนน้การใหบ้ริการอุบตัิเหตุ-ฉุกเฉิน

•การบริการเฉพาะดา้น (medical tourism)

•ควบคุมป้องกนัโรคติดตอ่ 

•การสง่ตอ่ที่มปีระสิทธิภาพ

2

ท่องเท่ียว
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รปูแบบการพฒันาเมืองบริการสุขภาพ
บริบทพ้ืนท่ี

•มศีกัยภาพเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน การผลติ กบัประเทศในภูมิภาค

•มกีารพฒันานิคมอุตสาหกรรม-บริการ-โลจิสติกส-์พ้ืนที่กจิกรรม

เศรษฐกจิอ่ืนๆ

•ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว-ประชากรเคล่ือนยา้ยอยา่งเสรี

ผูร้บับริการ

•ชาวไทย-ชาวตา่งชาต-ิที่มกีารเคล่ือนยา้ยอยา่งเสรี

•นักธุรกจิ-นักลงทุน จะเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว และอยูใ่นพ้ืนที่ระยะยาว 

กวา่นักทอ่งเที่ยว

•แรงงานตา่งดา้ว-หญงิบริการ เพิ่มข้ึน 

การจดัระบบบริการสุขภาพ

•การจดับริการแบบเบด็เสร็จ OSS 
•อุบตัิเหตุ-ฉุกเฉิน ,บริการเฉพาะทาง ฯลฯ

•การควบคุมป้องกนัโรคตดิตอ่

•ระบบการสง่ตอ่/การประสานงานที่มปีระสิทธิภาพ

3

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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รปูแบบการพฒันาเมืองบริการสุขภาพ
บริบทพ้ืนท่ี

•เป็นจงัหวดัที่ เสน้ทางคมนาคม ผา่นไปยงั 6 ประเทศเพ่ือนบา้นใน
ลุม่แมน่ ้าโขง 

•มกีารพฒันาระบบโลจิสติกส ์การขนสง่สินคา้ไปยงัประเทศเพ่ือน

บา้น ,จุดแวะพกั (rest area), จุดพกัสินคา้ ฯลฯ
•การคมนาคมสะดวก

ผูร้บับริการ

•ชาวไทย-ชาวตา่งชาต-ิที่มกีารเคล่ือนยา้ยอยา่งเสรี

•นักธุรกจิ-นักลงทุน มรีายไดค้อ่นขา้งสูง

•แรงงานตา่งดา้ว 

การจดัระบบบริการสุขภาพ

•มุง่เนน้การใหบ้ริการอุบตัิเหตุ-ฉุกเฉิน

•มรีะบบการสง่ตอ่ที่รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ

•การประสานงานกบัเครือขา่ยบริการ

4

แนวระเบียงเศรษฐกิจ



บรูณาการ
การมีส่วนร่วม
ทกุภาคส่วน

แผนงาน 
ASCC

แผนงาน 
AEC

แผนงาน 
APSC

พฒันาศกัยภาพ
องคก์ร

การ
บริหาร
จดัการ

บริการ
และ

วิชาการ
บคุลากร

ส่งเสริมการ
ดแูลตนเอง

ของประชาชน

ประชาชน
ไทย

ประชาชน
ประเทศ
เพ่ือนบ้าน

ประชาชน
อาเซียน

พฒันาระบบ
บริหารจดัการ

เครือข่าย                
การจดัการ

Double Burdens        
ในระดบั Cluster

ความร่วมมือ
ภาครฐัและ
เอกชน

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

แนวทางการพฒันาระบบสขุภาพชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของประเทศไทยรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



-พฒันางานสาธารณสุขทุกระดบั

-ความร่วมมือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ชุมชน อสม. อสต.

-งานสาธารณสุขฉุกเฉินและ Disaster Management

-พฒันาดา่นชายแดน
-ระบบบริหารจดัการพเิศษ 

-Public Private Partnership

-UHC, Health Insurance, Special Fund

-Foreign Staff

-Referral system

สาธารณสุขในเขตเศรษฐกจิ



*
European Union Cross Border Care Collaboration (EUCBCC)

Cross 
Border 
Care

เสน้ทาง         

การดแูลผูป่้วย 

Treatment 
Pathway

การบนัทึกการรกัษา

content and 
scope of medical 

record

การดแูลระยะยาว

long term 
care

การมีส่วนร่วมของผูป่้วย

และการส่ือสารสุขภาพ

patient choice and 
public reporting of 

quality

ยาและเวชภณัฑ์

medical 
prescribing

การพฒันาศกัยภาพ

บุคลากร 

continuing 
quality of 

health 
professional

http://www.ecabeurope.eu/
http://www.ecabeurope.eu/


*

.

องคป์ระกอบส าคญั PQPCS

• Patient self-management,

• Quality of care 

improvement, 

• Patient family prevention 

and support, 

• Community nutrition and 

exercise, and 
• School health policy 

Source: Yuma and Santa Cruz counties, Arizona, 2004
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