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Situation on Border Areas

Connect with 4 neighboring 
countries

o Thai - Myanmar (10 provinces) 
o Thai – Laos (12 provinces) 
o Thai – Cambodia (7 provinces)
o Thai - Malaysia (4 provinces) 

Land border 
3,300 kilometers

31 border provinces Multi-races population

Migrants
- Highly movement

Multi-organization
- Co-operation
- Continuity
- Language barrier

Communicable diseases
- Epidemics/Outbreak
- Loss follow up / drug 
resistance / high cost

Health services
- No health services 
in remote area

- Difficult to access 
health services

- Patients referral 
system

Illegal import of health 
products
- Not safe
- Against the law

Maternal and child 
health
- Increase maternal 
and fetal death rate

Transportation and trading hub

International economic 
corridor



Border areas and Special Economic Zone

Special Economic Zone
o Phase 1 (5 provinces)
o Phase 2 (5 provinces)

oTrading and 
investment�
oPopulation �
oTourist �
oMigrants�
oIndustry�
oInternational 

logistics hub�

Security

Environment
/pollution

Social/Cri
me/

Drugs/
Human 
rightHealth system

Health 
status

Patient Ability of health 
service and 

border health 
control

Environmental health

Uncoverage of 
migrant health 

insurance 

• CD
• EID
• Injuries
• Occupational 

disease

• Thai
• Non-Thai

• Primary
• Secondary
• Tertiary
• Food and drug 

control
• Border health 

control

• Unpaid 
hospital bills 
from non-Thai



Border areas and ASEAN Economic Community (AEC)

Positive Externalities

Negative Externalities

Medical hub

Medical tourism generates income

Improving quality of care for medical specialist

Highly movement of migrant workers

Increase cost of healthcare

Increase workload of health staff

Limited environmental and health resources

Economic growth

High number of workers are needed

10 countries : Thai, Myanmar, Laos, 
Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, 
Philippines, Cambodia and Brunei

Since 31 December 2015

Single market and production base

Communicable disease spreading



Border Health Strategic Plan : Phase 2 (2012 - 2016)

Border Health Strategic Plan : Phase 1 (2007 - 2011)

Border Health Strategic Plan : Phase 3 (2017 - 2021)

Developing of Border Health Strategic Plan

Improve quality of primary health care services, Increase accessibility, Strengthening disease surveillance, 
Building border health network, Co-operation with neighboring countries

4 strategies 
1.Development of health services 2.Access to primary healthcare

3.Co-operation and networking 4.Management

Integration
Border health strategic plan and Special economic zone strategic plan

Border Health Strategic Plan 2016 
(Friend – Share – Strong : FSS) 



Government
policy

National 
strategic 

plan

National 
strategic plan 
(Specific issue)

Public 
health 

strategic 
plan for 

border area

National Council for Peace and Order (NCPO) strategy

20-Year National Strategy 
(Healthcare)

International public health co-operation agreement 
between Thailand and neighboring countries

Strategic framework for border health (FSS)

Public Health 
Strategy for 

Special Economic 
Zones
(4R)

Development 
strategy for 

Special 
Economic Zones

11th National Economic and Social 
Development Plan

(2012 - 2016)

Thailand's 20-Year National Strategy

MOPH 4.0 Policy

Prime Minister statement to the parliament

12th National Economic and Social 
Development Plan

(2017 - 2021)

Integration of policy and strategic plan involved



ยุทธศาสตร
สาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
(Border Health Strategic Plan 2017 - 2021)



ยุทธศาสตร
งานสาธารณสขุชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
(Border Health Strategic Plan 2017 - 2021)

วิสัยทัศน
 (Vision)
“ประชากรในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
(“Border area people have good quality of life”)

พันธกิจ (Mission)
“สร`างเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน”
(“Develop and strengthen public health system”)

เปeาประสงค
 (Goals)
1. ประชากรไดCรับบริการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพอยSางทั่วถึง

(Border area people can access to public health service)
2. พื้นที่ชายแดนมีการจัดการระบบสาธารณสุขอยSางเขCมแข็งและยั่งยืน

(Public health management in border area should be strengthened)
3. สถานบริการสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานและเปeนมิตร 

(Friendly hospital with standard of care)



ยุทธศาสตร
สาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564
(Border Health Strategic 2017 – 2021)

1. ยุทธศาสตร
การเสริมสร`างความเข̀มแข็งของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน
(Public health system strengthening in border area)

2. ยุทธศาสตร
การเพิ่มศักยภาพการเฝeาระวัง ปeองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลิตภัณฑ
สุขภาพ
(Strengthening of disease surveillance, prevention and control, include 

health threat and health products)

3. ยุทธศาสตร
การจัดการสุขภาพประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(Health management for special economic zone)

5. ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการงานสาธารณสุขชายแดน
(Management of border health works)

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนาความเข̀มแข็งภาคีเครือขqายความรqวมมือภายในและระหวqางประเทศ
ด̀านสาธารณสุขชายแดน

(Development of domestic and international border health networks)



ยุทธศาสตร
ที่ 1 (Strategy 1)
ยุทธศาสตร
การเสริมสร̀างความเข̀มแข็งของระบบสาธารณสขุในพืน้ที่ชายแดน

(Public health system strengthening in border area)
กลยุทธ
 1 พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาล และระบบสSงตSอ ใหCไดCมาตรฐาน มี

คุณภาพ มีความพรCอม และสะดวกตSอการเขCารับบริการ
Tactic 1 Increase ability, standard, quality, preparedness and convenience of health 

services and referral system

กลยุทธ
 2  พัฒนาระบบฐานขCอมูลสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใหCมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรทั้งชาว
ไทยและชาวตSางชาติ

Tactic 2  Development of health database for Thai and non-Thai in border area

กลยุทธ
 3 สSงเสริมและรณรงคjใหCประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีสุขอนามัยที่ดี เขCาถึงขCอมูลสุขภาพ
มีความรูCดCานการดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และไดCรับการสรCางเสริม
ภูมิคุCมกันโรค

Tactic 3 Promote health and sanitation for people in border area, including 
accessibility to health education, disease prevention and immunization



ยุทธศาสตร
ที่ 2 (Strategy 2)
ยุทธศาสตร
การเพิ่มศักยภาพการเฝeาระวัง ปeองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลิตภัณฑ
สุขภาพ

(Strengthening of disease surveillance, prevention and control, 
include health threat and health products)

กลยุทธ
 1 พัฒนาระบบเฝnาระวัง ปnองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและ
ชSองทางเขCาออกประเทศรวมถึงระบบตอบโตCภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและภัยสุขภาพ

Tactic 1 Strengthening surveillance, prevention and control system, including emergency 
response for disease and health threat in border area and point of entry

กลยุทธ
 2  พัฒนาระบบเฝnาระวังผลิตภัณฑjสุขภาพตามแนวชายแดน
Tactic 2  Development of health product surveillance system along border

กลยุทธ
 3 สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกฎอนามัยระหวSางประเทศและวาระความมั่นคง
ดCานสุขภาพโลก

Tactic 3 Supporting and operating border health works according to the International 
Health Regulations (IHR) and the Global Health Security Agenda (GHSA)



ยุทธศาสตร
ที่ 3 (Strategy 3)
ยุทธศาสตร
การจัดการสขุภาพประชากรในพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

(Health management for special economic zone)

กลยุทธ
 1 สSงเสริมใหCประชากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลักประกันสุขภาพอยSางทั่วถึง
Tactic 1 Increase health insurance coverage of special economic zone people

กลยุทธ
 2  สนับสนุนใหCเกิดการจัดบริการสาธารณสุขเฉพาะดCาน เพื่อรองรับประชากรหลากหลายกลุSม
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

Tactic 2  Promote specialize medical services

กลยุทธ
 3 จัดใหCมีการดูแลสุขภาพ สSงเสริมสุขภาพและควบคุมปnองกันโรค รวมถึงบริการอาชีวอนามัย 
แกSประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

Tactic 3 Provide health care, health promotion, disease prevention include 
occupational health services



ยุทธศาสตร
ที่ 4 (Strategy 4)
ยุทธศาสตร
การพฒันาความเข̀มแข็งภาคเีครือขqายความรqวมมือ

ภายในและระหวqางประเทศด̀านสาธารณสขุชายแดน
(Development of domestic and international border health networks)

กลยุทธ
 1 พัฒนาเครือขSายสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ชายแดน
Tactic 1 Developing public and private health network in border area

กลยุทธ
 2  พัฒนากลไกการประสานงานดCานสุขภาพระหวSางประเทศใหCเปeนรูปธรรม
Tactic 2  Developing international co-ordination mechanism on healthcare

กลยุทธ
 3 ขับเคลื่อนขCอตกลงระหวSางประเทศ และจัดกิจกรรมสรCางความมีสSวนรSวมของเครือขSายอยSาง
ตSอเนื่อง

Tactic 3 Supporting international agreement and arrange border health activities 
among networks



ยุทธศาสตร
ที่ 5 (Strategy 5)
ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการงานสาธารณสขุชายแดน

(Management of border health works)

กลยุทธ
 1 สนับสนุนการจัดโครงสรCาง บทบาท และภารกิจงานสาธารณสุขชายแดนในระดับสSวนกลาง
และสSวนภูมิภาคใหCชัดเจน

Tactic 1 Re-structure of border health work and mission at central and provincial level

กลยุทธ
 2  เสริมสรCางศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน
Tactic 2  Capacity building of border health staff

กลยุทธ
 3 พัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล เพื่อใหCการดําเนินงานเปeนไปอยSางมีประสิทธิภาพ
Tactic 3 Monitoring and evaluation development



ขอบคุณครบั
Thank you


