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เน้ือหา

  ความเช่ือมโยงดา้นสุขภาพ

  ประเทศไทยกบันโยบายสุขภาพโลก

  ประชาคมอาเซียน

  การขบัเคล่ือนความรว่มมือดา้นสาธารณสุข

  ประเทศไทยกบัความส าเร็จในประชาคมอาเซียน

  วาระการพฒันาดา้นสาธารณสุขของประชาคมอาเซียน ภายหลงัปี ๒๐๑๕

  ปัญหา ภยัคกุคาม ผลกระทบดา้นสุขภาพจากความเช่ือมโยงอาเซียน

  งานสาธารณสุขชายแดน

  นโยบาย ยุทธศาสตร ์แผนงานดา้นการตา่งประเทศและอาเซียน
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ความเช่ือมโยงดา้นสุขภาพ



ประเทศไทยกบันโยบายสุขภาพโลก (Global Health Policy)

  สุขภาพโลก (Global Health) หมายถึง ปัญหาหรือขอ้กงัวลดา้น

สุขภาพท่ีขา้มพรมแดน หรอืผลจากสถานการณท่ี์เกิดข้ึนนอกพรมแดน 

และเกินขอบเขตและความสามารถของรฐัใดรฐัหน่ึงทีจ่ะด าเนินการได้

ส าเร็จ ตอ้งการกลไกที่มีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วนในระดบัภูมิภาคหรือ

ระดบัโลก เพ่ือจดัการปัญหาสุขภาพและปัจจยัก าหนดปัญหาเหล่านั้น

  ระบบสุขภาพโลก (Global Health System) หมายถึง ระบบและ

กลไกการจดัการเพื่อตอบสนองตอ่ปัญหาสุขภาพท่ีขา้มพรมแดน ทีต่อ้ง

อาศยัการมีสว่นรว่มจากภาคส่วนตา่งๆ ทั้งภาครฐั เอกชน ประชาสงัคม

และความรว่มมือระหว่างประเทศ



๑. สถานการณแ์ละความเคล่ือนไหวดา้นสุขภาพในระดบัโลกและระดบั

ภูมิภาค

      ๑.๑ การเปล่ียนแปลงของปัญหาสุขภาพในระดบัโลกและภูมิภาค

             - กระแสโลกาภิวตัน์

             - การพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี

             - ประเดน็ใหม่ๆ ดา้นสุขภาพ

      ๑.๒ การเปล่ียนแปลงของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพในทุกระดบั

             - การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

             - การรวมตวัในระดบัภมิูภาค/การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

      

ประเทศไทยกบันโยบายสุขภาพโลก (Global Health Policy) 



     ๑.๓ ความเก่ียวโยงระหว่างงานดา้นสุขภาพกบัการตา่งประเทศ

           - ประเด็นสุขภาพกลายเป็นประเด็นดา้นตา่งประเทศ

     ๑.๔ การมีสุขภาพท่ีดีเอ้ือตอ่การพฒันา

           - เป้าหมายดา้นสาธารณสุขเป็น ๑ ในเป้าหมายเพ่ือการพฒันา

        อยา่งยัง่ยนื

๒. บทบาทของประเทศไทยในเวทีสุขภาพระดบัโลกและระดบัภมิูภาค

     - บทบาทน าในเวทีระหว่างประเทศ

     - รว่มมือดา้นสาธารณสุขกบัประเทศเพือ่นบา้น ประเทศสมาชิก

        อาเซียน ตลอดจนประเทศในภมิูภาคอื่นๆ

๓. การจดัท าแผนยุทธศาสตรสุ์ขภาพโลกของประเทศไทย

ประเทศไทยกบันโยบายสุขภาพโลก (Global Health Policy) 





ประเทศไทยกบัอาเซียน

  เป็นผูร้ว่มก่อตั้งอาเซียน

  เสนอตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area – AFTA)

  ริเริ่มการประชุมรฐัมนตรีคลงัอาเซียน ปี ๒๕๓๙

  เป็นเลขาธิการอาเซียน

  เป็นประธานอาเซียน ปี ๒๕๕๓

  เสนอแผนแม่บทการเช่ือมโยงในอาเซียน (Master Plan for ASEAN

Connectivity) 



ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

ประชาคมสงัคมและ

วฒันธรรมอาเซียน

(ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC)

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

(ASEAN Economic 
Community: AEC)

ประชาคมการเมืองและ

ความมัน่คงอาเซียน

(ASEAN Political Security 
Community: APSC)

เป้าหมาย 

เพื่อใหอ้าเซียนเป็นสงัคมท่ีมี

ความไวเ้น้ือ

เช่ือใจซ่ึงกนัและกนั

มีเสถียรภาพ สนัติภาพ

และความปลอดภยัในชีวติ

และทรพัยสิ์น

เป้าหมาย 

เพื่อใหภ้มูิภาคอาเซียนมีความ

มัน่คง มัง่คัง่ และสามารถ

แขง่ขนักบัภมูิภาคอ่ืนๆ ได ้

และเป็นภมูิภาคท่ีมีการ

ไหลเวยีนของสินคา้ บริการ 

การลงทุน แรงงานฝีมือ และ

ทุนอยา่งเสรี

เป้าหมาย 

เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของ

ประชาชน ส่งเสริมการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติ

อยา่งยัง่ยืน และเสริมสรา้ง

อตัลกัษณท์างวฒันธรรมของ

อาเซียน



4 Cs

ASEAN Charter

(กฎบตัรอาเซียน)

ASEAN 
Community
(ประชาคมอาเซียน)

ASEAN 
Connectivity

(ความเช่ือมโยงระหว่างกนั

ในอาเซียน)

ASEAN 
Centrality

(การรกัษาความเป็น

แกนกลางของ

อาเซียน)

ยุทธศาสตรเ์พ่ือการจดัตั้งประชาคมอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน ค.ศ. ๒๐๑๕ 



การขบัเคล่ือนความรว่มมืออาเซียนดา้นสาธารณสุข

    ความร่วมมืออาเซียนดา้นสาธารณสุขส่วนใหญ่อยูภ่ายใตแ้ผนงาน

การจดัตั้งประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-

Cultural Community Blueprint 2009-2015) ใน ๕ หวัขอ้หลกั คือ 

       (๑) การส่งเสริมความมัน่คงและความปลอดภยัดา้นอาหาร

       (๒) การเขา้ถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ีมี

             สุขภาพสมบูรณ ์  

       (๓) การเพ่ิมศกัยภาพในการควบคุมโรคตดิตอ่

       (๔) การรบัประกนัอาเซียนท่ีปลอดยาเสพตดิ

       (๕) การสรา้งรฐัท่ีพรอ้มรบักบัภยัพิบตัแิละประชาคมท่ีปลอดภยั

             ยิง่ข้ึน             



  กลไกขบัเคล่ือนการท างาน คือ การประชุม ๓ ระดบั

     (๑) การประชุมระดบัรฐัมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN 

Health Ministers’ Meeting : AHMM) จดัเป็นประจ  าทุก ๒ ปี 

หมุนเวียนกนัเป็นเจา้ภาพตามล าดบัอกัษร

     (๒) การประชุมระดบัเจา้หนา้ท่ีอาวุโสดา้นการพฒันาสาธารณสุข 

(Senior Official’s Meeting on Health Development : SOMHD) 

จดัเป็นประจ  าทุกปี

     (๓) การประชุมระดบัคณะท างาน/ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นตา่งๆ ภายใต ้

SOMHD จ  านวน ๑๑ คณะ 

การขบัเคล่ือนความรว่มมืออาเซียนดา้นสาธารณสุข



 คณะท างาน/ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นตา่งๆ ภายใต ้SOMHD จ  านวน ๑๑ คณะ

    - ดา้นโรคติดตอ่ รบัผดิชอบโดยกรมควบคมุโรค

    - ดา้นโรคเอดส ์ รบัผดิชอบโดยกรมควบคมุโรค

    - ดา้นการพฒันายา รบัผดิชอบโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

    - ดา้นอาหารปลอดภยั รบัผดิชอบโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

    - ดา้นการเตรียมพรอ้มและรบัมือกบัโรคระบาด รบัผดิชอบโดยกรมควบคมุโรค

    - ดา้นการควบคมุยาสูบ รบัผดิชอบโดยกรมควบคมุโรค

    - ดา้นเครือข่ายฝึกอบรมนกัระบาดวิทยาภาคสนาม รบัผดิชอบโดยกรมควบคมุโรค

    - ดา้นการแพทยด์ั้งเดิม รบัผดิชอบโดยกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก

    - ดา้นอนามยัแม่และเด็ก รบัผดิชอบโดยกรมอนามยั

    - ดา้นโรคไม่ตดิตอ่ รบัผดิชอบโดยกรมควบคมุโรค

    - ดา้นสุขภาพจติ รบัผดิชอบโดยกรมสขุภาพจติ

การขบัเคล่ือนความรว่มมืออาเซียนดา้นสาธารณสุข



ประเทศไทยกบัความส าเร็จดา้นสาธารณสุขในประชาคมอาเซียน

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

  นโยบายรฐับาลขอ้ที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคม

      อาเซียน

  เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข  :  มีบทบาทน าในดา้นท่ีประเทศไทย

      มีความเขม้แข็งและเป็นท่ียอมรบั อาทิ ดา้นการควบคุมเฝ้าระวงัโรค 

      ดา้นหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ดา้นการดแูลผูสู้งอายุ และดา้น

      การจดัการภยัพิบตั ิเป็นตน้ เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชนไทย

      และประชาชนอาเซียน



ประเทศไทยกบัความส าเร็จดา้นสาธารณสุขในประชาคมอาเซียน

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ไดร้บัเกียรตใิหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมรฐัมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม

    (จนี ญี่ปุ่น เกาหลี) และการประชุมวิชาการเจา้หนา้ที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพรอ้ม

    และแกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัอีโบลา เม่ือเดือนธนัวาคม ๒๕๕๗ 

๓. เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมระดบัเจา้หนา้ที่อาวุโสดา้นการพฒันาสาธารณสุข 

    (Senior Official’s Meeting on Health Development: SOMHD) ว่าดว้ยเรื่อง

    การด าเนินการดา้นสาธารณสุขอาเซียนหลงัปี ๒๕๕๘ (ASEAN Post 2015 Health

Development Agenda) เม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๘ 

๒. เป็นเจา้ภาพและรว่มการประชุมอาเซียนบวกสามดา้นการจดัการภยัพิบตัิ เม่ือเดือน

    ธนัวาคม ๒๕๕๗ เดือนมีนาคมและเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 



ประเทศไทยกบัความส าเร็จดา้นสาธารณสุขในประชาคมอาเซียน

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๕.  การรณรงคว์ันไขเ้ลือดออกอาเซียนและลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือ

    ในการป้องกนัควบคมุโรคไขเ้ลือดออก เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

๔. ความส าเร็จในการด าเนินงานความรว่มมือกบัประเทศสมาชิกอาเซียน

    และที่เก่ียวขอ้ง ระหว่างการประชุมสมชัชาอนามยัโลก สมยัที่ ๖๘ ณ นครเจนีวา

    สมาพนัธรฐัสวิส เม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

    - การหารือกบัรฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์

    - การหารือกบัผูอ้ านวยการองคก์ารโยกยา้ยถ่ินแหง่สหประชาชาติ

       (International Organization for Migration: IOM)

    - การรว่มลงนามบนัทึกความเขา้ใจฉบบัท่ี ๓ กบัรฐัมนตรีวา่การกระทรวง

       สาธารณสุขในกลุ่มประเทศลุ่มแมน่ ้าโขง ๖ ประเทศ   



ประเทศไทยกบัความส าเร็จดา้นสาธารณสุขในประชาคมอาเซียน

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๘. จดัท าโครงการสนบัสนุนการเป็นเมืองบรกิารสุขภาพในอาเซียน ระหว่าง

    ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ศูนยป์ระสานงานเครอืข่ายประชาคมอาเซียน

    ดา้นการสาธารณสุข: ศคอส. (Center of ASEAN Health Network 

Collaboration: AHNC) 

๗. เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมอาเซียน-ญีปุ่่น ว่าดว้ยเรือ่งผูสู้งอาย ุครั้งท่ี ๒ 

    ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

๖. เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมทวิภาคีระดบัรฐัมนตรีว่าดว้ยความรว่มมือ

    ดา้นสาธารณสุขระหว่างไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๒ เม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘



วาระการพฒันาดา้นสาธารณสุขของประชาคมอาเซียน ภายหลงั ค.ศ. ๒๐๑๕ 

(ASEAN Post-2015 Health Development Agenda) 

วิสยัทศัน์

ประชาคมอาเซียนที่ยัง่ยืน 

มีความห่วงใยอาทร

และมีสุขภาพดี

(A Healthy, Caring and 
Sustainable Community)

พนัธกิจ

เพื่อส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่มีความห่วงใยอาทร

และมีสุขภาพดี ประชาชนมีศกัยภาพดา้นสุขภาพสูงสุด

โดยมีวิถีชีวิตที่ดีมีคณุภาพ สามารถเขา้ถึงการบริการ

สุขภาพที่มีคณุภาพและการปกป้องความเสี่ยง

ทางการเงินไดร้บัอาหารสุขภาพและปลอดภยั ด ารงชีวิต

ในสภาพแวดลอ้มที่ดี ดว้ยการพฒันาอยา่งครอบคลมุ

และยัง่ยืน และทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ

(To promote a healthy and caring ASEAN Community, 

where the people achieves maximal health potential 
through healthy lifestyle, have universal access to 

quality health care and financial risk protection; have 
safe food and healthy diet, live in a healthy 

environment with sustainable inclusive development 
where health is incorporated in all policies.)



วาระการพฒันา

ดา้นสาธารณสุข

ของประชาคม

อาเซียน ภายหลงั

ค.ศ.๒๐๑๕

สง่เสริมการมีวิถี

การด าเนินชีวิต

อยา่งมีคณุภาพ

ตอบโตอ้นัตราย

และภยัคกุคาม

เสริมสรา้งระบบ

สุขภาพ

และการเขา้ถึง

การดแูลรกัษา

สง่เสริมความ

มัน่คงปลอดภยั

ดา้นอาหาร

การด าเนินงานดา้นสาธารณสุขกบัการเป็นประชาคมอาเซียน



Cluster Goal 2020 Health Priorities

1. Promoting 

healthy lifestyle

a) To achieve maximal health  potential of 

ASEAN Community through promoting 

healthy lifestyle

b) To ensure healthy lives and promote 

wellbeing for all at all ages 

1. Prevention and control of NCDs

2. Reduction of tobacco consumption and harmful use of alcohol

3. Prevention of injuries

4. Promotion of occupational health

5. Promotion of mental health

6. Promotion of healthy and active ageing

7. Promotion of good nutrition and healthy diet

2. Responding to 

all hazards and 

emerging threats

a) To promote resilient health system in 

response to communicable diseases,

emerging infectious diseases, and neglected 

tropical diseases 

b) To respond to environmental health 

threats, hazards and disaster, and to  ensure 

effective preparedness for disaster health 

management in the region

8. Prevention and control of communicable diseases, emerging 

infectious diseases and neglected tropical diseases

9. Strengthening laboratory capacity

10. Combating antimicrobial resistance(AMR)

11. Environmental health and health impact assessment (HIA)

12. Disaster Health Management

3. Strengthening 

health system and 

access to care

a) ASEAN Community has universal access 

to [essential] health care, safe and good 

quality medical products including 

traditional and complementary medicines

b) To achieve the unfinished health related 

MDGs, in light of the sustainable 

development goals (SDG) 

13. Traditional Medicine

14. Health related MDGs (4, 5, 6)

15. Universal health coverage (UHC)

16. Migrants’ health

17. Pharmaceutical development

18. Healthcare financing

19. Human resources development

4. Ensuring food 

safety

a) To promote access to safe food, safe 

drinking water and sanitation

20. Food safety

21. Water & sanitation

Clusters, Goals and Health Priority Issues
for ASEAN Post-2015 Health Development Agenda



  การด าเนินการตาม Post 2015 ASEAN Health Development Agenda
1. การส่งเสริมการมีคณุภาพชีวิตที่ดี เช่น

          - การควบคมุป้องกนัโรคตดิตอ่/ไม่ตดิตอ่ การบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล ์อุบตัเิหตุ

             อุบตัภิยั

          - การสง่เสริมสุขภาพจากการประกอบอาชีพ สุขภาพจติ ผูสู้งอายุ โภชนาการท่ีดี

     2. การโตต้อบและรบัมือกบัภยัคุกคามตา่งๆ เช่น การระบาดของโรคตดิตอ่ทัว่ไป,

         โรคตดิตอ่อุบตัใิหม่, ภยัพิบตัดิา้นสุขภาพ, ผลกระทบจากอนามยัสิ่งแวดลอ้มและอ่ืนๆ

     3. การเขา้ถึงการดแูลสุขภาพ เช่น หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้, สุขภาพแรงงานตา่งดา้ว

         และผูย้า้ยถ่ิน, การแพทยด์ั้งเดิม

     4. ความปลอดภยัทางดา้นอาหาร รวมถึงน ้าและสุขาภิบาล

  การสง่เสรมิการพฒันาระบบการดแูลสุขภาพระดบัปฐมภูมิ

ผลการประชุมรฐัมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งท่ี ๑๒

การประชุมรฐัมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม (จนี ญี่ปุ่น เกาหลี) ครั้งท่ี ๖

และการประชุมรฐัมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-จนี ครั้งท่ี ๕

ระหว่างวนัที่ ๑๘-๑๙ กนัยายน ๒๕๕๗ ณ กรุงฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม
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ผลการประชุมรฐัมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งท่ี ๑๒

(12th ASEAN Health Ministers Meeting)

ณ กรุงฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม

วนัท่ี ๑๘ กนัยายน ๒๕๕๗

   กมัพูชา   ขอใหไ้ทยสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพสถานีอนามยั

       ของประเทศกมัพูชาอยา่งตอ่เน่ือง

   ลาว  ขอใหไ้ทยสนบัสนุนการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางในโรงพยาบาล

       ของกระทรวงสาธารณสุขใหแ้ก่แพทยช์าวลาว

   เมียนมา   เสนอใหจ้ดัประชุมทวิภาคีความร่วมมือดา้นสาธารณสุข

       ในระดบัรฐัมนตรี เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม MOU ซ่ึงลงนามเม่ือปี ๒๕๕๖

   มาเลเซีย   เสนอใหมี้การจดัประชุมทวิภาคีเพ่ือวางกรอบแนวทาง

       ด  าเนินการเร่ืองสุขภาพของแรงงานตา่งดา้ว



ปัญหาและภยัคุกคามจากการเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียนในมิตสุิขภาพ

ปัญหาและภยัคุกคาม

รูปแบบใหม่

ท่ีส่งผลตอ่สุขภาพ

การเคลื่อนยา้ยของประชากร

และแรงงานตา่งดา้ว

โรคตดิตอ่

และโรคระบาด

สาธารณภยั

จากธรรมชาติ

และมนุษย์

ปัญหาอ่ืนๆ เช่น 

อาชญากรรม การคา้มนุษย ์

ความไม่สงบในพ้ืนท่ี เป็นตน้

ยาเสพตดิ

สินคา้และบริการ

ที่ไม่ไดม้าตรฐาน 

ไม่ปลอดภยั

 ผิดกฎหมาย



ผลกระทบดา้นสุขภาพจากการเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียน

การเกิดโรคตดิตอ่ 

โรคอุบตัใิหม่ โรคอุบตัซิ  ้า 

และโรคท่ีถูกก าจดัไปจาก

ประเทศไทยแลว้

การแพรร่ะบาดของโรค

เพิ่มข้ึน

การลกัลอบน าเขา้-สง่ออก

อาหารและยา สินคา้ 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการที่

เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ

การเคล่ือนยา้ยแรงงาน

ดา้นสุขภาพ

การป้องกนั ควบคมุ ดแูล

รกัษาสุขภาพ

มีความซบัซอ้นข้ึน

ภาระในการบริการสุขภาพ

เพิ่มข้ึน

ภาระท่ีเพิ่มสูงข้ึน

ของงบประมาณ

ดา้นสุขภาพ

ผลกระทบดา้นสุขภาพ

อ่ืนๆ เช่น การสรา้งปัญหา

สุขอนามยั และการ

วางแผนครอบครวั



ความเช่ือมโยง

ระหว่างกนั

ของอาเซียน

ประชาคมสงัคมและ

วฒันธรรมอาเซียน 

เพ่ิมพนูความอย ูด่กิีนดแีละวถิีชีวติ

ของประชากรอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

เพ่ิมพนูการรวมกลุ่ม

และความสามารถในการแขง่ขนั

ของอาเซียน

ประชาคมการเมือง

และความมัน่คง

อาเซียน

เพ่ิมพนูกฎระเบียบ

และธรรมาภิบาลในอาเซียน

- การเสริมสรา้งศักยภาพการเป็น
   เมืองศูนยก์ลางบรกิารสุขภาพ

   ในอาเซียน

- การเสริมสรา้งระบบประกนัสุขภาพ
   การส่งเสริมการเขา้ถึงบริการและ

   การดูแลตนเอง

- การพฒันางานสาธารณสุข

   ชายแดน

- การพฒันาระบบการบรหิารจดัการ

   งานดา้นสาธารณสุขอาเซียน

- การสง่เสรมิในประเด็นที่ไทยมีความ
   เขม้แข็งโดดเด่น

- การพฒันาระบบบรหิารจดัการ

   ดา้นสาธารณสุขส าหรับประชากร

   ตา่งดา้ว

- การป้องกันและเฝ้าระวังการน าเขา้

   อาหารและยาปลอมและต า่กว่า

   มาตรฐาน ตามแนวชายแดนและ

   ช่องทางผ่านแดน

- การพัฒนาความร่วมมือ

 เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรค ตามแนวชายแดนและ

ช่องทางผ่านแดน

การรบัมือดา้นสาธารณสุขกบัความเช่ือมโยงระหว่างกนัของอาเซียน

- การสง่เสรมิการใช้
   ประโยชนแ์ละโอกาสจาก

   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



การด าเนินงานสาธารณสุขชายแดน

นโยบาย

กระทรวง

สาธารณสุข

• “...กระทรวงสาธารณสุขตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาศกัยภาพการจดัการดา้นสุขภาพพ้ืนฐานใน

ชายแดนประเทศเพื่อนบา้นอยา่งมาก เน่ืองจากมีการแพรร่ะบาด หรือการกระจายของโรคตดิตอ่ที่ส  าคญั การ

เขา้มาใชบ้ริการสาธารณสุขของประชากรจากประเทศเพื่อนบา้น และการตอ้งรบัภาระค่าใชจ้า่ยจากการ

ใหบ้รกิารสาธารณสุขที่ไม่สามารถเรยีกเก็บไดจ้  านวนมหาศาล...”

ยุทธศาสตรท์ี่

เก่ียวขอ้ง

• ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเพ่ือเสริมความมัน่คงของชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)

• ยุทธศาสตรก์ารเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

• การจดัตั้งและพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

• แผนแม่บทการแกปั้ญหาและพฒันางานสาธารณสุขชายแดน ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) : (๑) ยุทธศาสตรก์าร

พฒันาระบบบริการสาธารณสุข (๒) ยุทธศาสตรก์ารเขา้ถึงระบบบริการขั้นพ้ืนฐาน (๓) ยุทธศาสตรค์วามร่วมมือและการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (๔) ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการ

ทิศทางการ

ด าเนินงาน

• การพฒันาเครือข่ายการเฝ้าระวงั การควบคุมโรคในพ้ืนที่ชายแดนและระหว่างประเทศ

• การพฒันาศกัยภาพด่าน ช่องทางเขา้-ออกระหว่างประเทศชายแดนตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ

• ความร่วมมือดา้นสาธารณสุขชายแดนของสองประเทศ

• การคุม้ครองผูบ้ริโภค

• การพฒันาทรพัยากรมนุษย์

• การพฒันาสารสนเทศ

• การเตรียมความพรอ้มดา้นสาธารณสุขรองรบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การด าเนินงานสาธารณสุขชายแดน

 

สถานการณปั์จจุบนั

 ไทยมีพื้ นท่ีชายแดน ๓๑ จงัหวดัตดิตอ่กบัประเทศเพือ่นบา้น ๔ ประเทศ

      ความยาวรวม ๕,๘๒๐ กิโลเมตร เป็นพรมแดนทางบก ๓,๒๐๕ กิโลเมตร

      ทางน ้าและชายฝัง่ทะเล ๒,๑๖๔ กิโลเมตร โดยตดิกบัเมียนมา ๑๐ จงัหวดั

      กมัพชูา ๗ จงัหวดั ลาว ๑๒ จงัหวดั และมาเลเซีย ๔ จงัหวดั มีประชากร

      ตา่งดา้วขา้มมาใชบ้ริการตรวจรกัษาที่ฝัง่ไทยตอ่วนั ประมาณไม่ต า่กว่ารอ้ยละ

      ๑๐-๒๐ ของผูป่้วยคนไทย

  จงัหวดัชายแดนไทยท่ีเป็นคู่ความรว่มมือดา้นสาธารณสุขกบัชายแดนประเทศ

      เพื่อนบา้น ไดแ้ก่  

ไทย-เมียนมา

เชียงราย-ท่าข้ีเหล็ก

ระนอง-เกาะสอง

ตาก-เมียวดี

ไทย-ลาว

เชียงราย-บ่อแกว้

มุกดาหาร-สะหวนันะเขต

อบุลราชธานี-จ  าปาสกั

หนองคาย-เวียงจนัทน์

น่าน-ไชยบุรี

บึงกาฬ-บอลิค าไซ

นครพนม-ค าม่วน

ไทย-กมัพูชา

สระแกว้-บนัเตยีเมียนเจย

ตราด-เกาะกง

จนัทบุรี-พระตะบอง

           และไพลิน

ไทย-มาเลเซีย

สงขลา-เคดาห์

ยะลา-เปรคั

นราธิวาส-กลนัตนั

สตลู-ปะลิส



การด าเนินงานสาธารณสุขชายแดน 

ปัญหาส าคญั

• โรคติดตอ่ โรคอบุตัิใหม่

โรคอบุตัิซ ้า โรคไรพ้รมแดน

• อนามยัแม่และเด็ก

และการวางแผนครอบครวั

• การลกัลอบน าเขา้-สง่ออก

อาหาร ยา ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

ที่ไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ปลอดภยั 

ผิดกฎหมาย อนัตรายตอ่สุขภาพ

• การไม่สามารถเขา้ถึงระบบ

บริการสาธารณสุข

• ประชากรยา้ยถ่ินและแรงงาน

ตา่งดา้ว

• ระบบการติดตาม การรายงาน 

และบริหารจดัการขอ้มูลโรค

• อื่นๆ

บริบทที่ส่งผลตอ่การ

ด าเนินงาน

• ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ

• ความซบัซอ้นหลากหลาย

ทางเช้ือชาติ เผ่าพนัธุ ์สงัคม 

และวฒันธรรม

• การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

• การเช่ือมโยงจากการเป็น

ประชาคมอาเซียน

• การเช่ือมโยงเสน้ทางคมนาคม

กบัประเทศเพื่อนบา้น

• อื่นๆ

มาตรการด าเนินการ

• พฒันาบรกิารสุขภาพ

ขั้นพื้ นฐาน การจดัตั้งสุขศาลา

ในพื้ นที่ประเทศเพื่อนบา้น

• ด าเนินงานโครงการสุขภาพ

หน่ึงเดียว (One Health)

• จดัท าแผนงานบูรณาการ

การท างานรว่มกบัหน่วยงาน

ที่เก่ียวขอ้ง

• เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม

โรคตดิตอ่และภยัสุขภาพระหว่าง

ประเทศตามกฎอนามยัระหว่าง

ประเทศ

• ประสานความรว่มมือระหว่าง

ประเทศ และระดบัจงัหวดั

ชายแดน

• อื่นๆ



บูรณาการ

การมีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วน

แผนงาน 

ASCC

แผนงาน 

AEC

แผนงาน 

APSC

พฒันา

ศกัยภาพ

องคก์ร

การบริหาร

จดัการ
การบริการ บุคลากร

ส่งเสริมการ

ดแูลตนเอง

ของประชาชน

ประชาชนไทย

ประชาชน

ประเทศ

เพื่อนบา้น

ประชาชน

อาเซียน

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย



นโยบายและยุทธศาสตรด์า้นการตา่งประเทศ

และอาเซียนของกระทรวงสาธารณสุข



ความเช่ือมโยงสอดคลอ้งของแผนพฒันาฯ นโยบายรฐับาล และนโยบายกระทรวง

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๕.๕  ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คง

       ทางเศรษฐกิจและสงัคม

       ๕.๕.๓ การสรา้งความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

       ๕.๕.๔ การเขา้ร่วมเป็นภาคคีวามรว่มมือระหวา่งประเทศและภมูิภาคภายใตบ้ทบาท

                ท่ีสรา้งสรรค ์เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหวา่งประเทศในเวทีโลก

นโยบายรฐับาล

๒. การรกัษาความมัน่คงของรฐัและการตา่งประเทศ

   ๒.๔ เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบันานาประเทศบนหลกัการท่ีวา่ นโยบายต่างประเทศ

เป็นส่วนประกอบส าคญัของนโยบายองคร์วมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไมว่า่ใน

ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ หรือสงัคม โดยจะน ากลไกทางการทตูแบบบรูณาการมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม



๕. การยกระดบัคุณภาพการบรกิารดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน                                                                                                                       

๕.๗ พฒันาขีดความสามารถในการวจิยัดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละสาธารณสุข 

โดยจดัใหม้ีบุคลากรและเครื่องมือท่ีทนัสมยั และใหม้ีความรว่มมอืทั้งระหวา่งหน่วยงาน

ภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกนัและรกัษาโรคท่ีมี

ความส าคญั

๗. การสง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน

    การยกระดบัคุณภาพชีวติประชาชนชาวไทยรว่มกบัประชาชนอาเซียน

ยุทธศาสตรป์ระเทศไทย

การยกระดบัคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

๑. การจดัระบบบริการ ก าลงัพล และงบประมาณ

๒. การพฒันาระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

๓. สรา้งและพฒันาความร่วมมือระหวา่งไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียนในการ

พฒันาคุณภาพชีวิต



ยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒ พฒันาและจดัระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมประชาชน

สามารถเขา้ถึงบริการได้

ยุทธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณแบบบูรณาการ

แผนงานด าเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียน



• ประเทศไทยมีการพฒันาทางดา้นสาธารณสุขอยา่งเขม้แข็งและต่อเน่ือง

• บริบทดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศไทย/ของภมิูภาค/ของโลก

   มีการเปล่ียนแปลงมาก

• ทุกหน่วยงานตอ้งเร่งด าเนินการใหพ้รอ้มส าหรบัการเป็นประชาคมอาเซียน

   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

• กระทรวงสาธารณสุขมีประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเป็นประชาคมอาเซียน

   ทั้ง ๓ เสาหลกั 

• การบรูณาการยุทธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสุข  ๑๕ ดา้น ท าใหเ้กิดการ

บรูณาการงานดา้นการต่างประเทศและอาเซียน จากหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

สถานการณปั์จจุบนั



 

  เสริมสรา้งใหป้ระเทศไทยมีบทบาทน าและมีส่วนร่วมในการ

    ก าหนดนโยบายสาธารณสุขท่ีส าคญัในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก

  ส่งเสริมการใหค้วามร่วมมือทางวิชาการ และการบริการ

    บนพ้ืนฐานของความเป็นมิตร ส่งเสริมประโยชนร์ว่มกนั

    เพ่ือความผาสุกของประเทศ ภูมิภาค และประชาคมโลก

  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนจากการเป็นประชาคมอาเซียน 

    และสนบัสนุนการเสริมสรา้งศกัยภาพด่านชายแดน จงัหวดัตาม

    แนวชายแดน และเมืองหลกัในภูมิภาค

นโยบายดา้นการตา่งประเทศและอาเซียน



นโยบายดา้นการตา่งประเทศและอาเซียน

  สนบัสนุนการมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเขา้ถึงและไดร้บับริการ

      ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขของแรงงานและประชากรตา่งดา้ว

 สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรและระบบบริหารจดัการอยา่งมี

     คณุภาพ ตอ่เน่ือง และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการ

     การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพกบัหน่วยงานภายในและภายนอก

     กระทรวงสาธารณสุข ทุกภาคส่วน



ยุทธศาสตรด์า้นการตา่งประเทศและอาเซียน

ยุทธศาสตรด์า้นการตา่งประเทศ

๑. การเสริมสรา้งบทบาทน าของ

ประเทศไทยในเวทีตา่งประเทศ

๒. ความร่วมมือทางวิชาการในระดบั

ทวิภาคี/พหุภาคีและความช่วยเหลือ

ประเทศตา่งๆ

๓. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะองคก์ารอนามยัโลก

๔. การสรา้งความเขม้แข็งในกลไก

การด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงาน

ตา่งๆ

๕. การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

ยทุธศาสตรอ์าเซียน

๑. การป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่

ขา้มพรมแดน

๒. การสง่เสรมิสินคา้/บรกิาร/ผลิตภณัฑ์

สุขภาพ/การนวดแผนไทย

๓. การพฒันาระบบบริการสุขภาพตาม

จดุที่สมควร (เมืองบริการสุขภาพ)

๔. การพฒันาสุขภาพประชากรตา่งดา้ว

และสาธารณสุขชายแดน

๕. การพฒันาระบบการบรหิารจดัการ

ดา้นสาธารณสุขอาเซียน

๖. ความรว่มมือทางวิชาการภายใต้

กลไกอาเซียน



ส านักการสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ สป.

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั

งานดา้นสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์

สุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุขดา้นการ

ตา่งประเทศและอาเซียน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนงานด าเนินการตามกรอบ

ขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียน

ของกระทรวงสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนการจดัท างบประมาณ

ในลกัษณะบูรณาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรือ่ง 

การเตรยีมความพรอ้มประเทศ

ไทยในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 

(๓ เสาหลกัและภาพรวม)

ร่างแผนงาน

ประชาคมอาเซียน 

ภายหลงัปี ๒๕๕๘ 

(๒๕๕๙-๒๕๖๓)



ประเด็นติดตามประเมินผลยุทธศาสตรบู์รณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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บูรณาการ 5 กลุ่มวยั บูรณาการ 4 ระบบ บูรณาการดา้นอ่ืนๆ

สตรีและเด็กปฐมวยั

• Iodine ในหญงิตั้งครรภ์

วยัเรียน

• ลดภาวะเด็กเริ่มอว้น/อว้นใน

    เด็กวยัเรียน

วยัท างาน

• ร่วมลดอุบตัเิหตทุางถนน

• พฒันา NCD Clinic คุณภาพ

วยัรุ่น

• ลด Teenage Pregnancy

• TO BE NUMBER ONE

บริการปฐมภมิู

• ระบบ FCT

• ระบบ  DHS

• เขา้ถึงบริการ/หลกัประกนั

• Stateless

• OPD แผนไทยคู่ขนาน

• พฒันาคุณภาพ ER, BLS, FR

ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ

• ฟันเทียมพระราชทาน

•  รากฟันเทียมพระราชทาน

• ผ่าตดัตอ้กระจกชนิดบอด

•ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว
• Palliative Care

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

• รณรงค ์dT และ  MR

• สรา้ง SAT เพื่อรองรบั EOC

• จดัตั้ง DRA

ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพ

• ก าจดัขยะติดเช้ือของ รพ.

คุม้ครองผูบ้ริโภค

• เร่งรดัการข้ึนทะเบียนต ารบัยา

• เฝ้าระวงั/ตรวจจบัการโฆษณา 
Social Media

ยาเสพติด

• เพ่ิม remission rate และ 

retention rate

แกปั้ญหา จชต.

• มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ

• พฒันาอนามยัแม่และเด็ก

• ดูแลรา่งกายและจติใจผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ

พฒันาก าลงัคน

• HRD รองรบั Service P.

พฒันากฎหมาย

• เร่งรดัการเสนอกฎหมายส าคญั
ธรรมาภิบาล

• พฒันาระบบการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์



แผนบูรณาการยุทธศาสตรสุ์ขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

ดา้นการตา่งประเทศและอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

   ตวัช้ีวดัดา้นการตา่งประเทศและอาเซียน :
      รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นการตา่งประเทศและอาเซียน

   ตวัช้ีวดัแผนการบูรณาการยุทธศาสตรด์า้นการตา่งประเทศและ

       อาเซียน ไม่น ามาเป็นตวัช้ีวดั ระดบักระทรวง/ระดบัเขตบริการ

       สุขภาพ/ระดบัจงัหวดั ตามมตทิี่ประชุมบูรณาการยุทธศาสตร์

       บูรณาการ ๑๕ ดา้นของกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัที่ ๒๒ กนัยายน

       ๒๕๕๗
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กรอบการประเมนิผล
ตวัช้ีวดั รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นการตา่งประเทศและอาเซียน

ค านิยาม ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานดา้นการต่างประเทศและอาเซียน หมายถึง ความส าเร็จใน
การด าเนินงานโครงการตามแผนยทุธศาสตร์บูรณาการดา้นการต่างประเทศและอาเซียน ของ
กรม/หน่วยงานใน สป. 

เกณฑเ์ป้าหมาย รอ้ยละ ๑๐๐

ประชากรกลุม่เป้าหมาย กรม/หน่วยงานใน สป.

วิธีการจดัเก็บขอ้มูล รายงานความส าเร็จ

แหลง่ขอ้มูล กรม/หน่วยงานใน สป.

สูตรค านวณ  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการส าเร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ x ๑๐๐
จ านวนโครงการท่ีด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งหมด

ระยะเวลาการ

ประเมินผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เกณฑก์ารประเมิน รอบ  ๑๒ เดือน  เท่ากบั รอ้ยละ ๑๐๐  

วิธีการประเมิน ค านวณผลเป็นรอ้ยละจากจ านวนโครงการท่ีด าเนินการส าเร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ตามสตูรค านวณ
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แผนงานด าเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียน

(แผนงานตามยุทธศาสตรจ์ดัสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  เป้าหมายบริการกระทรวง

     ระบบบริการสุขภาพมีศกัยภาพสามารถรองรบัการเป็นประชาคมอาเซียน

  ยุทธศาสตรก์ระทรวง

     ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ ส่งเสริมการพฒันาระบบบริการสุขภาพเพ่ือรองรบั

     การเป็นประชาคมอาเซียน

  ตวัช้ีวดักระทรวง

      ๑. จ  านวนโรงพยาบาลที่พฒันาศกัยภาพการรกัษาไดค้ณุภาพมาตรฐาน

          ทุกระดบั

      ๒. จ  านวนเขตสุขภาพท่ีพฒันาระบบบริการสุขภาพไดต้ามคุณภาพ

          มาตรฐานครบทุกดา้น



แผนการจดัท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการ

 ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 เรื่อง การเตรียมความพรอ้มประเทศไทย

ในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน












