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ข้อมูลทั่วไป
กัมพูชา มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា) หรือคาเต็มเรียกว่า พระ
ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็น ประเทศที่มี พรมแดนทางทิศใต้จรดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับจังหวัด
สระแก้ว จันทบุรีและตราดและทิศเหนือติดกับ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์และลาว
ทิศ ตะวัน ออกติด กับ เวีย ดนาม (ชายแดนติ ดกับ ลาว 541 กิ โลเมตร, ประเทศไทย 803 กิ โลเมตร และ
เวียดนาม 1,228 กิโลเมตร โดยมีชายฝั่งทะเลยาว 443 กิโลเมตร มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร
กัมพูชา มีจานวนประชากร 13,388,910 คน (จากการสามะโนประชากร ปี 2551) เป็นประเทศที่มี
ประชากรมากที่สุดอันดับที่ 66 ของโลก ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจาชาติ ซึ่งประชากรกัมพูชา
นั บ ถื อประมาณร้ อยละ 95 ชนกลุ่ ม น้ อยในประเทศมีช าวเวียดนาม ชาวจี น ชาวจามและชาวเขากว่า 30
เผ่า เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
กัมพูชาแบ่งเขตการปกครองเป็นราชธานี (เมืองหลวง) 1 แห่งคือราชธานีพนมเปญ จังหวัด 2๕
จังหวัด (กรุง) 26 แห่ง อาเภอ 159 แห่ง ขัณฑ์ (หรือเขต) 8 แห่ง ตาบล 1,417 ตาบลแขวง
204 แขวง
เขตการปกครองที่ปรับใหม่ได้แก่ (1) ยกเขตกรุง3แห่งให้เป็นจังหวัดได้แก่จังหวัดพระสีหนุ
จังหวัดแกบและจังหวัดไพลิน (2) ตั้งกรุงใหม่เทียบเท่าอาเภอจานวน 3 แห่ง ได้แก่ กรุงปอยเปต จังหวัด
บันเตียเมียนเจย กรุงซวงไค จังหวัดกัมปงจาม และกรุงบาวิต จังหวัดสวายเรียง (3) เปลี่ยนอาเภอ
เมืองเป็นกรุง ตั้งอาเภอและขัณฑ์ (ตาบล) ใหม่หลายแห่ง
จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นแหล่งการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูง โดย 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว
ตราด จันทบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เรียงตามปริมาณการค้าจากมากไปน้อยสินค้าส่งออก
ชายแดนที่สาคัญ ได้แก่ น้าตาลทรายเครื่องยนต์สันดาปในแบบลูกสูบฯ ยางรถยนต์ผ้าผืนและด้าย และ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นต้น สาหรับสินค้านาเข้าชายแดนจากกัมพูชา ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก
เหล็ก อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ ทองแดงและผลิตภัณฑ์และเสื้อผ้าสาเร็จรูป เป็นต้น

ภาพที่ 1 ที่ตั้งจังหวัดต่างๆ ในกัมพูชา จุดผ่านแดน และหมายเลขเส้นทางคมนาคม
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดต่างๆ ในกัมพูชา
จังหวัด

เมืองเอก

พื้นที่
(ตร.ก.ม.)

ประชากร
(ปี 2551)

1. บันเตียเมียนเจย

ศรีโสภณ

6,679

678,033

ชายแดน จ.สระแก้ว
( อ.อรัญประเทศ- อ.ปอยเปต, อ.มาลัย
ชายแดน จ. จันทบุรี
(บ้านแหลม อ.โป่งน้าร้อน-อ.สอยดาว-อ.กรอมเรียง)
ชายแดน จ.ตราด
(อ.สาเภาลูน อ. สัมรูด จ.พระตะบอง)

2. พระตะบอง

พระตะบอง

11,702

1,024,663

3. กัมปงจาม

กัมปงจาม

ไม่มีข้อมูล*

1,680,694

4. กัมปงชนัง

กัมปงชนัง

5,421

471,616

5. กัมปงสะปือ

กัมปงสะปือ

7,017

716,517

6. กัมปงธม

กัมปงธม

13,814

630,803

7. กัมปอต

กัมปอต

4,873

585,110

8. กันดาล

ตาคเมา

3,568

1,265,085

9. เกาะกง

เขมรภูมินทร์

11,160

139,722

10. แกบ

-

336

35,753

11. กระตี

กระตี

11,094

318,523

แสนมโนรมย์

14,228

60,811

12. มณฑลคีรี

จังหวัดชายแดน

ชายแดน จ.ตราด
(บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่- อ.เสาธง)

สาโรง

6,158

185,443

ชายแดน จ.ศรีสะเกษ
(ช่องสะงา อ.ภูสิงห์ – อ.อัลลองเวง)
จ.สุรินทร์ (ช่องจอม) และ จ.บุรีรัมย์
(อ.บ้านกรวด-ช่องโอบก -อ.สาโรง)

14. ไพลิน

-

803

70,482

ชายแดน จ.จันทบุรี
(บ้านผักกาด- เมืองปรม จ.ไพลิน)

15. พนมเปญ

-

376

1,325,681

16. สีหนุวิลล์

-

868

199,902

เดิมชื่อ กัมปงโสม

170,852

ชายแดน จ.ศรีสะเกษ
(อ.ขุนหาญ,อ.กันทรลักษณ์-อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร)
และ จ. อุบลราชธานี
(ช่อง อานม้า อ.น้ายืน-อ.จอมกระสาน)

13. อุดรมีชัย

17. พระวิหาร

พนมตะแบงมีชัย

13,788
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18. โพธิสัต

โพธิสัต

12,692

397,107

19. ไปรเวง

ไปรเวง

4,883

947,357

20. รัตนคีรี

บานลง

10,782

149,997

21. เสียมราฐ

เสียมราฐ

10,299

896,309

22. สตรึงเตรง

สตรึงเตรง

11,092

111,734

23. สวายเรียง

สวายเรียง

2,966

482,785

ตาแกว

3,563

843,931

ตะโบงคมุม

ยังไม่มี
ข้อมูล*

ยังไม่มีข้อมูล*

24. ตาแกว
25. ตะโบงคมุม

จังหวัดที่แยกมาจากจังหวัดจากกัมปงจาม

ข้อมูลจังหวัดบางแห่งที่สาคัญ
จังหวัดพระตะบอง เป็นจังหวัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชา มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย ได้แก่ปราสาทต่างๆ เช่น PrasatEkphnom, PrasatBanan, Prasat
Baset, PrasatSteungKhangkeut, PrasatSteungKhanglech นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ได้แก่ Angkampingpuoy,Phnomompov,Seksak,Steungkrahnuong,Banteayslabchirang,
Pichchenda,Dangtung,Phnomkdoang และ Chamlangkuoy อีกทั้งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สาคัญของ
กัมพูชาด้วย จังหวัดพระตะบอง เป็นจังหวัดที่ทางกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชา เสนอให้เป็นเมืองสาธิต
ในการแก้ไขปัญหาเอดส์ตามกรอบความร่วมมืออาเซียนในโครงการ ASEAN Cities Getting to zero เช่น
เดียวกับที่ประเทศไทย ได้เสนอจังหวัดพะเยา อุบลราชธานี สงขลา ลพบุรี และกรุงเทพ
จังหวัดเกาะกง มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดีของคนไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เปิดให้มีการประกอบการ
ด้านคาสิโนได้อย่างไม่ผิดกฎหมายโดยจังหวัดนี้มีลักษณะการปกครองแบบพิเศษกล่าวคืออนุญาตให้นักลงทุน
มาลงทุนได้อย่างเต็มทีเป็นจังหวัดที่มีประชากรทั้งหมดประมาณ 139,722 คน สถิติปี พ.ศ. 2551) ความ
หนาแน่นของประชากร 11.8 คน/กม² โดยประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขมร ร้อยละ 75 ที่เหลือเป็นชาว
ไทยเกาะกงร้อยละ 25 สาหรับเมืองเกาะกง ประชากรที่มาอาศัยร้อยละ 75 ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองเกาะกง แต่
ย้ายมาจากจังหวัดอื่นๆ ของกัมพูชา ส่วนใหญ่จะเข้ามาหางานบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
คนเชื้อสายไทยในเกาะกงส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามคลองและลุ่มแม่น้า เช่น ลุ่ม
แม่น้าเกาะปอ, แม่น้าครางครืน, แม่น้าตาไต, แม่น้าบางกระสอบ, แม่น้าตะปังรุง, แม่น้าคลองพิพาท, อ่าวเกาะ
กะปิ, คลองแพรกกษัตริย์, อ่าวยายแสน, อ่าวพลีมาศ, อาหนี และอาจเลยไปถึงนาเกลือ (ปัจจุบันกัมพูชาเรียก
6

แซร์อ็อมปิล)
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง นอกจากนี้คือธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งนิคม
อุตสาหกรรมอีกจานวนมากที่ตั้งอยู่ในในเกาะกงซึ่งมีสวัสดิการที่ดีและมีความมั่นคงทางอาชีพสูง
จังหวัดบันเตียเมียนเจย เคยเป็นจังหวัดพิบูลสงครามของสยาม ซึ่งในปี ค.ศ. 1907 สยามได้
ยกพื้นที่นี้ให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และรวมเข้าเป็นจังหวัดพระตะบอง ต่อมาในปี ค.ศ. 1988 จังหวัดบันเตีย
เมียนเจย จึงได้แยกออกจากจังหวัดพระตะบอง ประกอบด้วย 8 อาเภอ คือ มงคลบุรี ธมโปก ศรีโสภณ พระ
เนตรพระพนมศก อูร์ชเรา สวายจิก และ มาลัย
การคมนาคม
ถนนในกัมพูชามีความยาวรวมประมาณ 39,704 กิโลเมตรแยกเป็นทางหลวง5,263กิโลเมตร
และถนนสายจังหวัด 6,441 กิโลเมตรและถนนสายชนบท ประมาณ 28,000กิโลเมตร โดยมีเส้นทางที่
เกี่ยวข้องกับประเทศไทย - กัมพูชา ดังนี้
(1) กรุงเทพฯ-กรุงพนมเปญ (กรุงเทพ-อรัญประเทศ-บันเตียเมียนเจย-พระตะบอง-โพธิสัต-กัมปงชะนังกรุงพนมเปญ) จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 33 มุ่งสู่ ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี-อรัญประเทศ
ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร ในส่วนของกัมพูชา คือจากจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก-ปอยเปต เข้าสู่เขต
แดนกัมพูชาเส้นทางนี้สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 5 ของกัมพูชาผ่านจังหวัดบันเตียเมียนเจย พระ
ตะบองโพธิสัต กัมปงชะนัง เข้าสู่กรุงพนมเปญ ระยะทางประมาณ 420 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง 8 ชั่วโมง
(เส้นทางระเบียงด้านใต้นี้ สามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 6 จากบันเตียเมียนเจย–เสียมเรียบ-กัมปงธมกรุงพนมเปญ รวมระยะทาง 430 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง 9 ชั่วโมง
(2) กรุงเทพฯ-กรุงพนมเปญ (กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะกง-กัมปงสะปือ-กรุงพนมเปญ)มุ่งหน้าสู่จังหวัด
ตราดข้ามแดนที่ด่านบ้านหาดเล็กอาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด-บ้านจามเยี่ยม อาเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะ
กง (กัมพูชา)เดินทางตามเส้นทางหมายเลข 48 ไปอาเภอสะแรอัมเบิล จังหวัดเกาะกงไปเชื่อมต่อกับเส้นทาง
หมายเลข 4 ขึ้นเหนือผ่านจังหวัดกัมปงสะปือ ไปกรุงพนมเปญ ระยะทาง 283 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7
ชั่วโมง
(3) กรุงเทพฯ-จังหวัดสีหนุวิลล์ (กัมปงโสม) มุ่งหน้าสู่จังหวัดตราดข้ามแดนที่ด่านบ้านหาดเล็ก อาเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด-บ้านจามเยี่ยม อาเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง (กัมพูชา) เดินทางตามเส้นทาง
หมายเลข 48 ไปอาเภอสะแรอัมเบิล จังหวัดเกาะกง ไปเชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข 4 ลงใต้สู่จังหวัดสีหนุ
วิลล์ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง 5 ชั่วโมง
(4) กรุงเทพฯ-จังหวัดกัมปงจาม (กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-บันเตียเมียนเจย-เสียมเรียบ-กัมปงธม-กัมปง
จาม) ระยะทาง 430 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทาง 8 ชั่วโมง
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กลไกการประสานงานด้านสาธารณสุขบริเวณชายแดน
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา มีกลไกการดาเนินงานที่สาคัญคือ คณะกรรมการชายแดนร่วมไทยกัมพูชาระดับท้องถิ่น และคณะกรรมการอื่นๆ โดยมีกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ดูแล
กากับด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนเป็นหลัก
และมีกองกาลังสุรนารี กองกาลังบูรพา สานักงาน
ประสานงานชายแดนไทย – กัมพูชา (สน.ปทก.) รับผิดชอบประสานการปฏิบัติตามลาดับ
ตั้งแต่พื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ถึงจังหวัดตราด ภายใต้การกากับของกองทัพภาคที่ 1 ซึง่ ดูแลจังหวัดจันทบุรี สระแก้ว
และตราด ส่วนกองทัพภาคที่ 2 ดูแล 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ดังนั้น
เมื่อมีการประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขกับกัมพูชา ในด้านต่างๆ ทุกระดับ หน่วยงานดังกล่าวนี้
จะมีบทบาทสาคัญในการช่วยอานวยความสะดวกให้กับส่วนราชการต่างๆ ของไทย ทั้งจังหวัดที่ตั้งบริเวณ
ชายแดนและจังหวัดที่ตั้งนอกเหนือพื้นที่ชายแดน เช่น กรณีการส่งต่อผู้ป่วยกลับภูมิลาเนา เป็นต้น

สถานะสุขภาพของชาวกัมพูชา
ชาวกัมพูชามีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้น จาก 22 ต่อประชากรพันคน ในปี 2554 เป็น 25.17 ต่อ
ประชากรพันคนในปี 2555 และมีอัตราการตายลดลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบกับปี 2554 และ 2555
ตารางที่ 2 สถิติสาธารณสุขที่สาคัญของกัมพูชา พ.ศ.2554-2555

ระบบประกันสุขภาพของกัมพูชา
1) กองทุนประกันสังคมแห่งชาติ (National Social Security Fun: NSSF)
รัฐบาลกัมพูชา มีกฏหมาย ในการดูแลสวัสดิการลูกจ้างแรงงาน ที่กากับดูแลโดยกระทรวงแรงงาน โดยมี
นโยบายให้การดูแล แรงงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทางาน และเงินบาเหน็จหลังเกษียณ เงินกองทุนมาจาก
การร่วมจ่ายสามส่วน โดยคานวณจากเงินรายได้ที่ลูกจ้าง กล่าวคือ ลูกจ้างร้อยละ 0.8 นายจ้าง ร่วมจ่ายร้อยละ
0.5 และรัฐบาลสมทบเข้ากองทุนอีกร้อยละ 0.3 ในปี 2553 มีแรงงานที่ลง ทะเบียนในระบบประกันสังคม
จานวน 480,446 คน ในจานวนนี้กว่าร้อยละ 80 เป็นแรงงานหญิง
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2) กองทุนประกันสังคมแห่งชาติเพื่อข้าราชการและครอบครัว (National Social Security Funds for Civil
Servant: NSSFC) บริหารจัดการโดยกระทรวงสวัสดิการสังคมในปี 2555 กองทุนนี้ ให้การดูแลข้าราชการ
จานวน 175,000 คน และครอบครัวจานวน 465,000 คน
3) กองทุนเพื่อการดูแลทหารผ่านศึก (National Fun for Veterans: NFV) กองทุนนี้ให้การดูแล ทหารปลด
ประจาการ ทหารประจาการ และตารวจ ให้การช่วยเหลือในด้านสุขภาพ เงินช่วย เหลือด้านสังคม เงินชดเชย
ต่างๆ รวมทั้งเงินเกษียณอายุ ในปี 2553 จานวนผู้ได้รับเงินเกษียณ อายุมีจานวน 199,000 คน ในจานวนนี้
เป็นทหารผ่านศึกปลดประจาการจานวน 28,000 คน และ ผู้รอดชีวิตจากการสู้รบจานวน 162,000 คน
4. กองทุนประกันสุขภาพชุมชน (Community Based Health Insurance: CBHI) จัดตั้งกองทุน โดยเงิน
ช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปที่ ยากจน หรือเป็นผู้มี
รายได้น้อยที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อกาหนดของโครงการมีพื้นที่ในการดาเนิน โครงการ 18 อาเภอ ใน 10
จังหวัด กองทุนให้การดูแลครอบคลุมผู้ซื้อประกันและครอบครัว โดยให้การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล บริการ
ด้านสุขภาพต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางเพื่อมารับบริการ ในปี 2553 มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 170,000 คน
5) กองทุนประกันสุขภาพครอบครัวของเรา (Sokapheap Krousat Yeugn: SKY) เป็นโครงการ ใหญ่ที่อยู่
ภายใต้กองทุนประกันสุขภาพชุมชน (CBHI) เริ่มดาเนินการในปี 2550 โดยกองทุน ให้การช่วยเหลือเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดภาระของครอบครัวที่เสี่ยง ต่อความยากจน ครอบครัวที่เข้า
ร่วมกองทุนจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือนๆ ละ 15-57 บาท ขึ้นอยู่กับจานวนสมาชิกครอบครัว
เพื่อเข้ารับบริการในสถานบริการของรัฐใกล้บ้านเมื่อ เกิดการเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ในขณะเดียวกัน SKY ก็มีพัฒนา ศักยภาพของสถานบริการของรัฐให้มีบริการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับผู้ที่อยู่ใน
กองทุนประกัน สุขภาพนี้ด้วย โครงการนี้ให้ทุนในการดาเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศฝรั่งเศล
GRET (Gruope de Rechersce et d’ Echanges Techologique)
6) กองทุนความเสมอภาคทางสุขภาพ (Health Equity Funds: HEF) ให้การดูแลผู้ยากไร้และ มีรายได้น้อย
เป็นโครงการนาร่องที่ให้การสนับสนุนโดย University Research Co., LLC. (URC) โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ประชากรเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่เสียค่า ใช้จ่ายในการรับบริการ ครอบคลุมในพื้นที่
25 อาเภอในทั้งหมด 76 อาเภอ มีผู้ลงทะเบียนใน กองทุนแล้วประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการ
ขยายกองทุนให้สามารถครอบคลุม ประชากรทั่วประเทศในปี 2557
7) ประกันสุขภาพเอกชน มีบริษัทประกันที่มีแผนการขายประกันสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ ประชาชนที่
สนใจได้เลือกซื้อ เช่นประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันการบาดเจ็บจากการทางาน เป็นต้น ที่ผ่านมา ธุรกิจ
ประกันเติบโตอย่างรวดเร็วตามกระแสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ แต่ ที่ยังไม่เป็นที่นิยมในวงกว้างเนื่องจาก
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ผลประโยขน์ที่ได้รับยังไม่หลากหลายและครอบคลุมทุก กลุ่ม รวมทั้งบริษัทประกันต่างๆ มีปัญหาในการ
จ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันตาม เงื่อนไขที่ทาไว้ในสัญญา แต่เศรษฐกิจของปะเทศกัมพูชา
กาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผลพวง เช่นนี้จะทาให้ธุรกิจประกันสุขภาพจะขยายตัวตามไปด้วย

พฤติกรรมด้านการรักษาพยาบาล
จากการสารวจของ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า โดยปกติ
ประชาชนชาวกัมพูชา มักไม่นิยมไปใช้บริการที่สถานพยาบาลของรัฐ มีเพียงร้อยละ 22.2 เท่านั้นทีไปใช้
บริการที่โรงพยาบาลของรัฐ เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย มักจะไปซื้อยากินเอง ร้อยละ 57.4 และไปรักษาที่คลินิก
เอกชน ร้อยละ 17.5

ที่มา ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558
จากรายงานการวิจัยของสานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย พบว่า ผู้ป่วยชาว
กัมพูชาที่ใช้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ชายแดนของประเทศไทย แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1) ชาวกัมพูชาที่ข้ามพรมแดนมาใช้บริการสุขภาพ
2) ชาวกัมพูชาที่ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างชาติทางานในประเทศไทย
3) ชาวกัมพูชาที่แต่งงานกับคนไทย หรือชาวกัมพูชาที่มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนใน
ประเทศไทยอย่างถาวรแต่ไม่ได้มีเลขประจาตัว 13 หลัก
4) ชาวกัมพูชาที่เป็นแรงงานแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและ/หรือเป็นผู้ติดตามแรงงานต่างชาติเข้ามา
ในประเทศไทย
5) ชาวกัมพูชาที่เกิดและโตในประเทศไทยแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เป็นคนไทย
กลุ่มผู้ใช้บริการสุขภาพที่ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาล ได้แก่
ชาวกัมพูชาที่ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างชาติทางานในประเทศไทย เนื่องจากมีหลักประกันสุขภาพเมื่อมาใช้
บริการ นอกจากกลุ่มนี้แล้ว กลุ่มอื่นมีโอกาสสร้างภาระค่าใช้จ่ายในการใช้บริการได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะผู้ที่ใช้
บริการสุขภาพประเภทผู้ป่วยใน
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โรคที่เป็นสาเหตุของการใช้บริการสุขภาพเป็นลาดับแรก ได้แก่ กลุ่มการคลอดและการตั้งครรภ์ ส่วน
โรคอื่นๆ ที่ตามมา ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และการบาดเจ็บ โดยเหตุผลหลัก
ของ การมาใช้บริการคือ ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความมั่นใจต่อการให้บริการ และความรุนแรงของ
โรค ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ มักจะเกิดกับผู้ป่วยในที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
เป็นเวลานาน ทาให้โรงพยาบาลประจาจังหวัดหรือโรงพยาบาลระดับอาเภอจะรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้
มากกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่งไม่มีบริการผู้ป่วยใน ส่วนการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหา
สถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ป่วยต่างชาติ จะเป็นการบริหารจัดการของแต่
ละพื้นที่ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันคือ จัดระบบการชาระเงินผู้ป่วยในของผู้ป่วยต่างชาติเป็น
จ่ายทุกวันแทนการจ่ายครั้งเดียวเมื่อจาหน่ายกลับ
โรงพยาบาลหลายแห่งมีการปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการผู้ป่วยชาวกัมพูชารูปแบบทั่วไปที่พบคือ ขั้นตอนการจ่ายค่าบริการผู้ป่วยใน รูปแบบพิเศษที่พบ
2 รูปแบบคือ รูปแบบแรกมีการประสานงานกับองค์กรเอกชนเพื่อจาแนกผู้รับผิดชอบแรงงานต่างชาติที่ไม่ขึ้น
ทะเบียนกรณีมีความเจ็บป่วย
และรูปแบบที่สองมีการพัฒนาขั้นตอนการบริการและพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพในรูปแบบเฉพาะพื้นที่เพื่อสามารถให้บริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยลักษณะบริบททั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และระบบบริการสาธารณสุขที่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างไทยและกัมพูชา ทาให้ไม่สามารถพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของกัมพูชาให้มีลักษณะหรือรูปแบบ
เหมือนหรือมากกว่าประเทศไทยได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่การช่วยเหลือทางด้านการบริการทางการแพทย์
โดยมีหลักการให้ประเทศกัมพูชาต้อง พึ่งพิงประเทศไทยหรือต้องให้ประเทศไทยช่วยเหลือทุกอย่างเป็นเหตุผล
ที่ไม่สมควร เนื่องจากประเทศกัมพูชามีทรัพยากรที่สามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมหรือสูงกว่าประเทศไทย
ได้ในอนาคต ประกอบกับสถานการณ์การเงินการคลังของประเทศไทยมีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถใช้รูปแบบให้
ความช่วยเหลือเช่นนั้นได้ ดังนั้นทางออกของการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศกัมพูชาคือ ช่วย
สนับสนุนบริการหรือกิจกรรมบางอย่างที่ประเทศกัมพูชายังไม่พร้อมในขณะนี้ เช่น ระบบการสารองเลือด การ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง
การสนับสนุนกิจกรรมหรือบุคลากรเฉพาะทางเพื่อประสาน
ความสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงช่วยผลักดันให้ประเทศกัมพูชาพัฒนาระบบการส่ง
ต่อและรับกลับ เพื่อประสานการทางานในการให้บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องกับประเทศไทย หรือประเทศ
เพื่อนบ้านอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะเป็นการช่วยพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศกัมพูชาได้
อย่างยั่งยืน
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โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขของกัมพูชา
กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 8 กรม และ 1 สานัก ดังนี้
๑. กรมวางแผนงานและข้อมูลข่าวสาร (Department of Planning and Health Information
:DPHI)
๒. กรมป้องกันสุขภาพ (Department of Health Prevention:DHP)
๓. กรมบริการโรงพยาบาล (Department of Hospital Services: DPS)
๔. กรมทรัพยากรมนุษย์ (Department of Human Resource: DHR)
๕. กรมอาหารและยา (Department of Essential Drug and Food: DDF)
๖. กรมควบคุมโรคติดต่อ (Department of Communicable Disease Control : CDC)
๗. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Department of International Cooperation : DIC)
๘. กรมตรวจสอบภายใน Department of Internal Audit :DIA)
๙. สานักวิเทศสัมพันธ์ (International Relations Bureau)
ส่วนหน่วยงานที่ดาเนินการด้านโรคเอดส์ในส่วนกลาง ได้แก่ National Center for HIV/AIDS Dermatology
and STDsหรือ NCHADS เปรียบได้กับสานักโรคเอดส์ฯ ของประเทศไทย ที่มีบทบาทด้านการแก้ไขปัญหา
เอดส์ทั้งด้านการป้องกันดูแลรักษาที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติที่กาหนดโดย

National

AIDS

Authority (NAA) ซึ่งเปรียบได้กับ ศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ ของประเทศไทย ที่มีบทบาท
ด้านการกาหนดนโยบายและเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

National AIDS Authority (NAA)

ขึ้นตรงต่อรัฐบาล มีคณะที่ปรึกษา และคณะทางานประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มี

เลขาธิการเป็นผู้บริหารงานสานักงาน จัดแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายการบริหาร
และการเงิน ฝ่ายป้องกันดูแลและสนับสนุน

ฝ่ายสื่อสารและระดมทรัพยากร และฝ่ายวางแผนติดตาม

ประเมินผล ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานชอง National AIDS Authority (NAA)
ส่วน National Center for HIV/AIDS Dermatology and STDs หรือ NCHADS มี
ผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชา แบ่งเป็น 2 หน่วยงานใหญ่ ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร ในฝ่าย
วิชาการ จัดแบ่งเป็น 10 แผนก ได้แก่ แผนกด้านการการจัดการขนส่ง แผนกจัดการข้อมูล แผนกวางแผน
ติดตามและรายงาน แผนก VCCT& Lab แผนกดูแลรักษา แผนกการบริหารจัดการโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ แผนกคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคผิวหน้ง แผนกเฝ้าระวัง แผนกวิจัย และแผนก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ภาพที่ 3 )

ภาพที่ 3 โครงสร้างของ National Center for HIV/AIDS Dermatology and STDs
13

โครงสร้างในระดับภูมิภาค

กระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้มี ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ในระดับ

จังหวัด เรียกว่า Provincial AIDS and STI Programme (PASP) อยู่ภายใต้Provincial AIDS Office (PAO)
ในฝ่ายควบคุมโรค(Disease Control Unit)

และสานักวิชาการ(Technical Bureau)

สาธารณสุขจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงาน

การบริหารจัดการ

ของสานักงาน

ประสานงานงานและจัดทา

รายงานการปฏิบัติงานด้านเอชไอวี เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งบประมาณสาหรับดาเนินงานได้รับ
การจัดสรรจาก National Center for HIV/AIDS Dermatology and STDsหรือ NCHADS นอกจากนี้ยัง
รับผิดชอบในการจัดการคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเมืองต่างๆ
ดาเนินงานของหน่วยงานระดับอาเภอ

ของจังหวัด

และสนับสนุนการ

จานวนผู้ปฏิบตั ิงานของแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ

และจังหวัดที่ถูกกาหนดว่าเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูง
โรงพยาบาลที่สามารถให้บริการยาต้านไวรัส เอชไอวี ได้แก่ โรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งจาแนกได้
เป็น 2 ประเภท คือ โรงพยาบาลการส่งต่อ (Referral Hospital) และโรงพยาบาลจังหวัด (Provincial
Hospital) ส่วนสถานีอนามัย ( Health Center) จะมีหน้าที่ในด้านการป้องกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น การเจาะ
เลือดตรวจเอชไอวี และการให้บริการในชุมชน โดยปกติโรงพยาบาลการส่งต่อ (Referral Hospital) และ
โรงพยาบาลจังหวัด (Provincial Hospital) จะสามารถให้บริการยาต้านไวรัสได้ทุกกิจกรรม ยกเว้นการ
ตรวจ CD4 ยังต้องส่งตรวจที่โรงพยาบาลในกรุงพนมเปญ และโรงพยาบาลอื่นๆ รวม 8 แห่ง (รายชื่อ
โรงพยาบาล ดูในภาคผนวก)
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National AIDS Authority (NAA)

กระทรวงสาธารณสุข
กัมพูชา
กรมอื่นๆ อีก 8 กรม

กรมควบคุมโรคติดต่อ

National Center for HIV/AIDS
Dermatology and STDs
Provincial Health Department

Operational
District

Technical Bureau
Disease Control
Unit

Referral Hospital
Provincial
Hospital

Provincial AIDS Office(PAO)

Health Center

Provincial AIDS and STI
Programme (PASP)

Community
volunteer

ภาพที่ 4 ผังความเชื่อมโยงการดาเนินงานด้านเอดส์ของกัมพูชา
ระบบการรายงานข้อมูลโรคเอดส์
ในการรายงานข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ จะจัดเก็บที่ โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ซึ่งการให้บริการยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี จะมีการรายงานเป็นรายไตรมาส และรายงานการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก จะรายงานเป็นราย
เดือน เช่นเดียวกับวัณโรค โดยจะรายงานส่งไปยังสานักงานสาธารณสุขอาเภอ และสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ตามลาดับ
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ภาพที่ 5 ผังระบบการรายงานโรคเอดส์และวัณโรค
หมายเหตุ CENAT : National center for TB and Leprosy control
สถานการณ์เอชไอวีในประเทศกัมพูชา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายแรกของกัมพูชา รายงานเมื่อปี ค.ศ.1991 และมีรายงานอัตราการติดเชื้อเอชไอวี
สูงสุดในปี ค.ศ. 1998 ร้อยละ 2.4 และลดลง เหลือ ร้อยละ 0.8 ในปี ค.ศ.2010 ช่องทางการแพร่ระบาด
ของเอชไอวี มาจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจากการมีเพศสัมพันธ์ผ่านพนักงานบริการหญิง
ครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะเป็นสตรีที่แต่งงานแล้ว และหนึ่งในสามเป็นเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอ
วี มีการคาดประมาณว่าในปี ค.ศ.๒๐๑๕ จะมีผู้ติดเชื้อที่อายุมากกว่า ๑๕ ปี จานวน ๗๐,๘๘๕ ราย และมี
จานวนผู้ป่วยที่ต้องการรับบริการยาต้านไวรัส จานวน ๕๗,๙๗๑ ราย
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ภาพที่ 6 จานวนการคาดประมาณผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ของกัมพูชา

ภาพที่ 7 จานวนผู้ป่วยเอดส์อายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่รับยาต้านไวรัส
จากการรายงานประจาปีของ National Center for HIV/AIDS Dermatology and STDs
ปี ค.ศ.2013 รายงานว่า แนวโน้มของผู้ทีได้รับการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวีลดต่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี
ค.ศ. 2012 เป็นจานวนมาก ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 จานวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีจากสถานบริการของรัฐ ค.ศ.2016-2013
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ของปี ค.ศ.2013 มีผู้รับยาต้านไวรัส จาแนกเป็นผู้ใหญ่ 45,305 ราย และเด็ก 4,137
ราย โดยสูตรยาที่ใช้มากที่สุดในผู้ใหญ่ ได้แก่ AZT+3TC+EFV ร้อยละ 30.22 สาหรับเด็ก ได้แก่
D4T+3TC+NVP ร้อยละ 50.49 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3

จานวนผู้รับยาต้านไวรัสในกัมพูชา จาแนกตามสูตรยา

การเฝ้าระวังด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี
กัมพูชามีการเฝ้าระวังพฤติกรรม ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๗

ในกลุ่มพนักงานในสถานบันเทิง หรือ

Female entertainment worker (EW) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (Men who have sex with men
(MSM) และผู้ติดเชื้อเอชไอวี (People living with HIV (PLHIV)ซึง่ เดิมกลุ่มที่เฝ้าระวังจะดาเนินการ แยกใน
กลุ่มหญิงอาชีพพิเศษในสถานบริการทางเพศ พนักงานเชียร์เบียร์ ต่อมาได้ปรับคานิยามใช้เพียงพนักงานใน
สถานบันเทิง เท่านั้น โดยดาเนินการในจังหวัดพระตะบอง เสียมเรียบ พนมเปญ กัมปงจาม และสีหนุ
วิลล์ พบว่า ผู้ให้บริการทางเพศ ในสถานบันเทิง มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 16.5 ปี และมีเพศสัมพันธ์
กับสามี ร้อยละ 58.5 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ใช้บริการของพนักงานบริการ ประเภทต่างๆ ปี ค.ศ.
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2013 ร้อยละ 80.6 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับชายคนรักของพนักงานบริการ ในปี ค.ศ.2013 ร้อยละ 36.1
ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แผนที่ตั้งจังหวัดที่เป็นหน่วยเฝ้าระวังพฤติกรรม

ภาพที่ 10

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ใช้บริการของพนักงานบริการประเภทต่างๆ
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ภาพที่ 11

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับชายคนรักของพนักงานบริการ

ระบบการให้บริการด้านเอชไอวีเอดส์ ในกัมพูชา
กระบวนการให้บริการยาต้านไวรัสเอชไอวี เริ่มดาเนินการในชุมชน โดยอาสาสมัครจาก
องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ และดาเนินการตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานี
อนามัยและโรงพยาบาลประจาจังหวัดและอาเภอ แต่เมื่อตรวจพบผลบวก จะดาเนินการตรวจยืนยัน และ
เข้าสู่กระบวนการให้การรักษาและติดตามการรักษา ดังภาพที่ 12
Educatio
n

Rapid
test

confirmation
test

PreART

ART

Retain

ภาพที่ 12 กระบวนการให้บริการด้านเอชไอวีในกัมพูชา
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ภาพที่ 13 แผนภูมิการให้บริการยาต้านไวรัสในกัมพูชา
ในปัจจุบัน (ค.ศ.2014) กัมพูชามีคลินิกยาต้านไวรัส จานวน 61 แห่ง ในจานวนนี้อยู่ภายใต้ของรัฐบาล 57
แห่ง และเป็นการให้บริการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน 4 แห่ง ครอบคลุม 21 จังหวัด ส่วนสถานที่ตรวจ
CD4 มีจานวน 8 แห่ง และมีสถานบริการที่ให้บริการยาต้านไวรัสสาหรับเด็ก 35 แห่ง ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 14 สถานที่ตั้งหน่วยให้บริการยาต้านไวรัสในกัมพูชา
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นอกจากหน่วยให้บริการยาต้านไวรัสของโรงพยาบาลดังกล่าวแล้ว หน่วยงานจากองค์กรพัฒนา
เอกชน ยังมีส่วนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ผู้ป่วยเฉพาะราย ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยเมื่อ
มาถึงที่คลินิก ช่วยลงทะเบียนและจัดทาแฟ้มประวัติผู้ป่วย

ภาพที่ 15 หน่วยให้บริการยาต้านไวรัสในโรงพยาบาล

องค์กรพัฒนาเอกชน ด้านเอดส์ในกัมพูชา
KHANA เป็นองค์กรเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านเอดส์ที่ใหญ่ที่สุด มีกิจกรรมที่ครอบคลุมด้านการป้องกันดูแล
รักษาในระดับชุมชน เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ.1996 เป็นองค์กรที่เชื่อมโยงกับ International HIV/AIDS
Alliance ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก United States Agency for International Development
(USAID) กองทุนโลก(Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria) องค์การความช่วยเหลือแห่ง
ประเทศออสเตรเลีย (AusAID) และโครงการอาหารโลก (World Food Programme)มีขอบเขตการ
ดาเนินงานครอบคลุม 17 จังหวัดของกัมพูชา
BUDDHISM FOR DEVELOPMENT (BFD)ดาเนินงานกิจกรรมในกลุ่มผู้ติดเชื้อ และครอบครัว รวมทั้งเด็ก
กาพร้า (OVC) และวัยรุ่นทั่วไป ดาเนินงานในจังหวัดพระตะบอง
Partners for development (PFD)มีกิจกรรมให้การฝึกอบรมแก่อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน
และอาสาสมัครให้ความรู้ด้านเอดส์ทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่
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Men's Health Social Service (MHSS) มีกิจกรรมให้การสนับสนุนชุมชนเพือ่ ให้การศึกษาแก่ชายรัก
ชายในบาร์ ซาวน่า คลับ ร้านนวด ในพื้นที่ 9 จังหวัด
Dhammayatra (DYT) เป็นองค์กรทางศาสนา ที่ดาเนินการให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชนให้
สามารถเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสได้ โดยการฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน
Action for Health Development (AHEAD)เป็นองค์กรที่ดาเนินกิจกรรมด้านเอดส์ในชุมชน และใน
เรือนจา รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณสุขในจังหวัดพระตะบอง ไพลิน บันเตียเมียนเจย โพธิสัต กัมปง
ชะนัง และอุดรมีชัย
COMMUNITY POVERTY REDUCTION (CPR) เป็นองค์กรให้การศึกษาด้านเอชไอวีแก่ประชากรหลักใน
ชุมชน
ระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน
ในปัจจุบัน หน่วยงานด้านสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชากร ด้วยความร่วมมือระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะการรับและส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนถาวร
ขั้นตอนที่สาคัญ มีดังนี้
1. รับรายงานการส่งต่อผู้ป่วยทางโทรศัพท์ และ Social network ผ่านทางผู้ประสานงานหลัก
ที่กาหนดรายชื่อของทั้งสองประเทศ
2. สานักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ตรวจคนเข้าเมือง โรงพยาบาล และกองกาลัง
บูรพา/สุรนารี ตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. หากพบว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินให้ประสานแจ้งโรงพยาบาลนารถไปรับผู้ป่วย ที่บริเวณชายแดน
แต่ถ้าหากสามารถเดินทางมาเองได้ ให้ไปยังจุดหมายด้วยตนเอง
4. โรงพยาบาลตรวจสอบเอกสารระบุตัวบุคคล เช่น Passport / Border Pass ฯลฯ รวมทั้ง
อาการของผู้ป่วย หากสามารถรักษาเองได้ให้รับเป็นผู้ป่วยใน หากเกินขีดความสามารถให้บริการรักษา
เบื้องต้นและส่งต่อโรงพยาบาลที่มีความสามารถ
5. โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้รักษา หากผู้ป่วยอาการทุเลาให้กลับบ้านได้ ให้ประสาน
โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วย เพื่อส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้าน
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แนวทางการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยระหว่างไทย-กัมพูชา

รพ.ฝั่งไทย

ตรวจสอบเอกสารผ่านแดน/Passport
แจ้งรายละเอียดผู้ป่วย

กองกาลังสุรนารี/กองกาลังบูรพา
สานักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
Border Resolution
ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย

ประสาน
โรงพยาบาล

ผู้ป่วยฉุกเฉิน

ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน

ปลายทางที่อยู่
ใกล้ผู้ป่วย

รถพยาบาล

Operational District

ฝัง่ กัมพูชา

บ้าน /โรงพยาบาล

ความร่วมมือด้านเอดส์ ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา
ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านเอชไอวีและเอดส์แก่กัมพูชาในหลายกรณี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้น
มาทั้งในระดับท้องถิ่น

และระดับประเทศ ได้แก่ กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์บริเวณชายแดน

โครงการพัฒนาบุคลากรการแพทย์สาหรับโรงพยาบาล การส่งเสริมการจัดการศึกษาดูงาน และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันการควบคุมโรคเอดส์ การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเอดส์

ซึ่งเป็นการ

ดาเนินงานตามกรอบความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่ได้บันทึกการหารือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและ
กัมพูชา เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ และกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ปฏิบัติการร่วมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากการเคลื่อนย้ายประชากร ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และ
เวียดนาม (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ใน
ด้านการจัดตั้งระบบการตอบสนองต่อการแพร่กระจายของโรคระบาด (Disease Outbreak Response
System) ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ
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แผนงาน ทีเ่ คยได้มีการหารือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางของสองประเทศ มีแผนการดาเนินงาน
ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในด้านต่างๆ เพิ่มเติม จากที่ได้ดาเนินการในอดีต ดังนี้
๑. การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเอดส์ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดตามแนวชายแดน และมุ่งหวังให้เป็น
แนวปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบของทั้งสองประเทศต่อไป
๒. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงาน ณ ประเทศต้น
ทาง
๓. การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ เน้น การดาเนินงานด้านเอชไอ
วีและเอดส์ ในชุมชนชาวกัมพูชาในประเทศไทย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชา
--------------------------------------------------------------------------
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ผนวก ก รายชื่อ โรงพยาบาลต่างๆ ของกัมพูชา
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับประเทศ กรุงพนมเปญ
1. Ang Duong
2. Angkor Pediatric Hospital
3. Calmette
4. CENAT
5. JaYa 7
6. Khmer-Soviet Friendship
7. Kossamak
8. Kantha Bopha
9. MCH
10. National Pediatric
โรงพยาบาลทั่วไปในกรุงพนมเปญ
๑. Phnom Penh Municipal Hospital
๒. Cheung
๓. Kandal
๔. Lech
๕. Tbong
จังหวัดบันเตียเมียนเจย
1. Cambodia-Japan Friendship PH
2. Mongkol Borei
3. Poipet
4. Preah Net Preah
5. Thma Puok
จังหวัดพระตะบอง
1. Battambang Provincial Hosp
2. Thmar Koul
3. Maung Russei
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4. Sampov Luon
5. Battambang
6. Sangkae
จังหวัดกัมปงจาม
1. Kampong Cham Prov. Hosp
2. Chamkar Leu - Stueng Trang
3. Choeung Prey - Batheay
4. Kampong Cham - Kg. Siem
5. Kroch Chhmar - Stung Trang
6. Memut
7. Reang Ov - Koh Soutin
8. Ponhea Krek - Dambae
9. Prey Chhor - Kang Meas
10. Srey Santhor - Kang Meas
11. Tbong Khmum - Kroch Chhmar
จังหวัดกัมปงชะนัง
1. Kampong Chhnang_Prov Hosp
2. Kampong Chhnang
3. Kampong Tralach
4. Boribo
จังหวัดกัมปงสะพือ
1. Kampong Speu Prov. Hosp.
2. Kampong Speu
3. Kong Pisey
4. Ou Dongk
5. Kampong Thom Kampong Thom Prov. Hosp.
6. Baray and Santuk
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จังหวัดกัมปงธม
1. Stong
2. Kampot Kampot Prov. Hosp.
3. Angkor Chey
4. Chhouk
5. Kampong Trach
จังหวัดกัมปอต
1. Kandal Cheychumnash Hosp.
2. Ang Snuol
3. Kean Svay
4. Koh Thom
5. Ksach Kandal
จังหวัดกันดาล
๑. Kandal Cheychumnash Hosp
๒. Ang Snuol
๓. Kean Svay
๔. Koh Thom
๕. Ksach Kandal
๖. Muk Kam Poul
๗. Ponhea Leu
๘. Saang
๙. Takhmao
จังหวัดเกาะกง
๑. Koh Kong Prov. Hosp.
๒. Smach Mean Chey
๓. Srae Ambel
จังหวัดกระแจะ
๑. Kratie Prov. Hosp.
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๒. Chhlong
๓. Kratie
จังหวัดมณฑลคีรี
๑. Mondul Kiri Prov Hosp.
๒. Sen Monorom
จังหวัดพระวิหาร
๑. P Vihear 16 Makara Prov Hos
๒. Tbeng Meanchey
จังหวัดไปรเวง
๑. Prey Veng Prov. Hosp.
๒. Kamchay Mear
๓. Kampong Trabek
๔. Mesang
๕. Neak Loeung
๖. Pearaing
๗. Preah Sdach
๘. Svay Antor
๙. Pursat Pursat Prov. Hosp.
๑๐. Bakan
๑๑. Sampov Meas
จังหวัดรัตนคีรี
๑. Ratanakiri Prov Hos
๒. Banlong
จังหวัดเสียมเรียบ
๑. Siem Reap Prov. Hosp.
๒. Kralanh
๓. Siem Reap
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๔. Sot Nikum
๕. Ankor Chhum
จังหวัดสีหนุสวิลล์
๑. Preah Sihanouk Prov. Hosp
๒. Preah Sihanouk
๓. Stung Treng
๔. Stung Treng Prov. Hosp.
๕. Steung Treng
จังหวัดสวายเรียง
๑. Svay Rieng Prov Hosp.
๒. Chi Phu
๓. Romeas Hek
๔. Svay Rieng
๕. Takeo Takeo Prov Hospital
๖. Ang Rokar
๗. Bati
๘. Daun Keo
๙. Kirivong
๑๐. Prey Kabass
จังหวัดอุดรมีชัย
๑. Oddor Meanchey Prov
๒. Samraong
จังหวัดแกบ
๑. Kep Prov. Hosp.
๒. Kep
จังหวัดไพลิน
๑. Pailin Prov. Hosp.
๒. Pailin
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