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Do Now Do Next Do Long

แผนปฏิบัติการระดับชาติ
การสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ : ด้านสาธารณสุขทางทะเล

พลเรือโทพรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทยท์หารเรือ
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ กระทรวงสาธารณสุข
เลขานุการคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษด้านสาธารณสุขทางทะเล



ระบบสาธารณสุขทางทะเล 
(Maritime Public Health System)

ประชาชนในพื้นที่ทางทะเลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ทางทะเล

ความปลอดภัย
ในพื้นที่ทางทะเล

การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลวิชาการ
เพื่อการขับเคลื่อน
เชิงระบบ

อย่างรอบด้านf4S)

การมี
ส่วนร่วม
ของ

ประชาชน
/ องค์กร
ต่างๆ

พัฒนา
และ
บังคับใช้
กฎหมาย



การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติ
การสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ : ด้านสาธารณสุขทางทะเล

ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 1
28 พฤศจิกายน 2561

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรอบแนวคิด
5 ยุทธศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลัก

ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 2
14 ธันวาคม 2561
ณ กรมแพทย์ทหารเรือ

15 โครงการหลัก 
ผู้รับผิดชอบร่วม

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
22 มกราคม 2562

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

44 กิจกรรม
39 ตัวชี้วัด



จังหวัดติดทะเลที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
นิยมมาท่องเที่ยวมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี1

จังหวัดที่นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางน้ำ
มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และสุราษฎร์ธาน2ี

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล 
(Maritime Emergency Care System)

## Do Now ##

Maritime
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Maritime
International

Service

กำหนด 5 จังหวัดนำร่องรองรับการท่องเที่ยวทางทะเล / เกาะ
ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี

1.Domestic Tourism Situation ม.ค. - ม.ิย.60 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2.ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ม.ค. - ส.ค.59



Maritime EMS
บูรณาการเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยว

ในภาวะวิกฤติฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์

- การป้องกันเหตุชายฝั่ง ในทะเล 

- ระบบช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ 

- การสั่งการทางการแพทย์และการ

บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- การส่งต่อผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉินทางทะเล

ยังไม่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดสำคัญ

4 โครงการ/12 กิจกรรม/16 ตัวชี้วัด

หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
บนอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล

ระบบเดินทาง
ในทะเลปลอดภัย
(Safety Trip)

ระบบชายหาด
ปลอดภัย

(Safety Beach)

ศูนย์รับแจ้งเหตุและ
สั่งการทางการแพทย์

22 จังหวัด

ศูนย์รับแจ้งเหตุและ
สั่งการทางการแพทย์
ภาค1:อ่าวไทยตอนบน
ภาค2:อ่าวไทยตอนล่าง       
ภาค3:อันดามัน

- ประชาชนพื้นที่ทะเลเสียชีวิตลดลง

น้อยกว่าร้อยละ 25

- ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในทะเลได้รับ

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

มากกว่าร้อยละ 80

การบูรณาการ/มีส่วนร่วม การกำหนด/บังคับใช้กฎหมาย

เป้าหมาย



Maritime 
International Service

พัฒนาสาธารณสุขทางทะเลของประเทศ
ให้เป็นเลิศและมีมาตรฐานสากล

สถานการณ์

ตัวชี้วัดสำคัญ พัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์

เวชศาสตร์ทางทะเล
ใน รพ.สต.บนเกาะ

พัฒนาห้องฉุกเฉิน 
รพ.สต.บนเกาะ
76 แห่ง ตามหลัก
เวชศาสตร์ทางทะเล

- ประชาชนพื้นที่ทะเลเสียชีวิตลดลง

น้อยกว่าร้อยละ 25

- ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในทะเลได้รับ

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

มากกว่าร้อยละ 80

- โครงสร้างห้องฉุกเฉินไม่รองรับ
- บุคลากรขาดความรู้เวชศาสตร์
ทางทะเล
- ระบบสื่อสาร และให้คำปรึกษา
ทางไกล (Telemedicine) 

รพ.สต. 76 แห่งบนเกาะ

2 โครงการ / 6 กิจกรรม / 4 ตัวชี้วัด

กรมการแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สพฉ
กสธฉ. กระทรวงมหาดไทย กรมอุทยานแห่งชาติ ICT สป.สธ.

หน่วยงานร่วม
บูรณาการ

เป้าหมาย StaffStructure

Service

1∘

System

2∘

3∘

ระบบให้คำปรึกษา

พัฒนาห้องฉุกเฉิน
รพ.ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ
แม่ข่าย

สร้างทีมกู้ชีพทางน้ำ
ทางการแพทย์
จังหวัดละ 2 ทีม 

22 จังหวัด



Maritime
Value Based Economy

สร้างคุณค่าสาธารณสุขทางทะเลสู่มูลค่า
ทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

2 โครงการ / 6 กิจกรรม / 3 ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานร่วม
บูรณาการ

สป.สธ. กรมการแพทย์ ท่องเที่ยวและกีฬา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย

สถานการณ์

ตัวชี้วัดสำคัญ

วิเคราะห์
โอกาสเพิ่มรายได้

Medical Tourism
อุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ
ครบวงจร

(Medical Hub)

Premium
Service

ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่สำคัญ- มีกำไรสุทธิจากการจัดบริการ 

Medical Tourism เพิ่มขึ้นปีละ
ไม่ต่ำกว่า 5% 
- รายได้จากท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย
เพิ่มขึ้น

- ระบบสาธารณสุขทางทะเล
มีส่วนร่วมสำคัญในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของประเทศ
- สร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ยงระบบ
สาธารณสุขทางทะเลเพื่อความยั่งยืน



Maritime Health 
Promotion & Prevention

ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน คุ้มครองประชาชนใน
พื้นที่เกาะ ชายฝั่ง และในทะเล อย่างมีคุณภาพ

สถานการณ์

ตัวชี้วัดสำคัญ

5 โครงการ/ 14 กิจกรรม / 13 ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

หน่วยงานร่วม
บูรณาการ

สป.สธ. กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค ท่องเที่ยวและกีฬา สภาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว กรมเจ้าท่า กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 

- ขาดระบบเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพทางทะเล โดยเฉพาะด้าน
อาชีวเวชศาสตร์ 
- ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ทางทะเล
ได้แก่ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ
ซึ่งเกิดจากระบบสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

- ประชาชนในพื้นที่ทางทะเลมี

สุขภาพดีเพิ่มขึ้น 

- เจ็บป่วยจากโรคที่สำคัญ

ทางทะเลลดลง

พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพทางทะเล
ด้านเวชศาสตร์
ทางทะเลพัฒนาระบบ

และบุคลากร
ด้านสุขาภิบาลอาหาร

บนเกาะ

พัฒนาระบบ
และบุคลากร
ด้านสุขาภิบาลน้ำ
บนเกาะ



Maritime International
Integration

พัฒนาสาธารณสุขทางทะเลอาเซียนและระหว่าง
ประเทศเชื่อมโยงการพัฒนาสาธารณสุขประเทศไทย

สถานการณ์

ตัวชี้วัดสำคัญ

เป้าหมาย

หน่วยงานร่วม
บูรณาการ

กรมแพทย์ทหารเรือ กรมการแพทย์ กระทรวงต่างประเทศ กสธฉ. 
สพฉ. กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ ตรวจคนเข้าเมือง

- ความไม่สมบูรณ์ของระบบฐาน

ข้อมูลด้านการสาธารณสุขทางทะเล 

ยังไม่เชื่อมโยงกัน ไม่เป็นปัจจุบัน

- องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ทางทะเล

ยังขาดการพัฒนาแบบเป็นรูปธรรม

- ความเชื่อมั่นการสาธารณสุข
ทางทะเลของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
- มีแนวทาง การแลกเปลี่ยน
วิชาการ และการซ้อมแผน
ในระดับนานาชาติ

จัดตั้งสถาบัน
เวชศาสตร์
ทางทะเล

จัดตั้งศูนย์ประสาน
การสาธารณสุข
ทางทะเล

2 โครงการ / 6 กิจกรรม / 3 ตัวชี้วัด

จัดการระบบข้อมูล
การสาธารณสุข
ทางทะเล

จัดทำแนวทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับนานาชาติ



มั่นคง
พร้อมรับเหตุ
ฉุกเฉินทาง
ทะเล

พัฒนาระบบ
เสริมสร้างศักยภาพ

บุคลากร
และประชาชน
พื้นที่ทางทะเล

“มัง่คั่ง”
สร้างมูลค่า
ท่องเที่ยวทาง
ทะเล

Medical 
tourism เพิ่มโอกาสการ

เข้าถึงระบบ
สาธารณสุขทาง
ทะเลอย่างทั่วถึง

ประชาชนใน
ทะเลมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
เป็นมิตรต่อ
สภาพแวดล้อม

การจัดการ
แบบบูรณา
การทั้งภาครัฐ
และเอกชน


