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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ีเก่ียวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

1. นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีดังนี ้

  นโยบายข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซยีน 
  7.6 พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิตและการ
ลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความส าคัญ
กับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้าน
คลองใหญ่ ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทาง และการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2. แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ีเกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
  ได้ก าหนดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคม โดยให้ความส าคัญใน 2 กลยุทธ์ ดังนี ้

2.1.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์
เช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนเช่ือมโยงระบบ
การผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ 

2.1.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
มุ่งพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุ
ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่ 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์หลัก มี 2 กลยุทธ์ ดังนี ้
(3) จัดระบบสนับสนุนการลงทุนและแรงงานต่างด้าวไป-กลบัทีม่ีมาตรฐาน โดยการ

จัดระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีคุณภาพ โดยการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากรให้พอเพียง สามารถเช่ือมโยงจากพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษสู่โครงสร้าง
พื้นฐานหลกัของประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์สนบัสนุน มี 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
(2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1) การจัดต้ังศูนย์บรกิารเบ็ดเสร็จเพื่อคัดกรองควบคุมโรคติดตอ่จากแรงงาน
ต่างด้าว 

2) การสง่เสรมิการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่บริเวณชายแดน 
3) การปรับปรงุโรงพยาบาล สถานพยาบาลบรเิวณชายแดน 

2.3 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ยกร่างเป้าหมายและ
แนวทางการพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 
2558) ที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ดังนี ้

1. (ร่าง) เป้าหมายแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 ก าหนดว่าพื้นที่
เศรษฐกจิชายแดนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงอย่างสมดุล เพื่อ
เป็นฐานการผลิตใหม่ของประเทศและชุมชนท้องถ่ิน 

2. (ร่าง) แนวทางการพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้
ก าหนดในประเด็น 5.6 การพฒันาพื้นที่ ภาค และการเช่ือมโยงภูมิภาค 
  5.6.1 การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนโดยส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน 
รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อดึงดูดนักลงทุนไทยและในภูมิภาคให้เข้ามา
ลงทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน การให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การให้สิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการและ
การสร้างขีดความสามารถของแรงงานไทยและต่างด้าว การให้บริการจุดเดียวเบด็เสร็จ และการจัดระเบียบ
พื้นที่ชายแดนด้านความมั่นคง เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

2.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 
  ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 มีทั้งหมด 9 ยุทธศาสตร์ ซึ่งประเด็น
สาธารณสุขในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขใน 3 ยุทธศาสตร์คือ 
 3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพือ่รองรบัประชาคมอาเซียน 
 6) พัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อสนบัสนุนการจัดบรกิาร 
 7) เสริมสร้างระบบหลกัประกันสุขภาพและส่งเสริมการจัดระบบบรกิารสุขภาพทุกระดับ
ให้มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ 

2.5 แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 
2555-2559) 
 แผนแม่บทการแก้ไขปญัหาและพฒันางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-
2559) มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ซึง่มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงใน 2 ยุทธศาสตร์ คือ การพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ และการเข้าถึงบรกิารสุขภาพข้ันพื้นฐาน 
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สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 ปัญหาสาธารณสุขที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ มีดังนี ้

1. ผู้รับบริการสุขภาพมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น 
 ประชากรที่อยู่และเคลื่อนย้าย (เข้า-ออก) ในจงัหวัดเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษมีหลากหลาย
กลุ่ม ประกอบด้วย ประชากรทีอ่ยู่ในจังหวัด นักท่องเที่ยว ผู้ใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) และแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่งพบว่า ผู้รบับริการสุขภาพโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยว ผู้ใช้บัตรผ่านแดน และแรงงานต่างด้าว มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน กล่าวคือ นักท่องเที่ยวเพิม่ขึ้นจาก 13.1 ล้านคนใน พ.ศ. 2555 เป็น 16.4 ล้านคนใน พ.ศ. 
2557 หรือเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 25.0 ผู้ใช้บัตรผ่านแดน ที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เพิ่มข้ึนจาก 2.4 ล้านคนใน 
พ.ศ. 2555 เป็น 4.0 ล้านคนใน พ.ศ. 2557 และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน ณ ปัจจุบัน มี 210,124 คน 
ทั้งที่คาดการณ์ว่าแรงงานต่างด้าวทัง้หมดที่เข้ามาท างานจริง 615,031 คน ซึ่งสูงกว่าทีจ่ดทะเบียน 2-3 เท่า 

2. การประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวยังไม่ครอบคลุม ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลคนต่างด้าวท่ีไม่สามารถเรียกเก็บได้มีมากขึ้น หากเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเต็ม
รูปแบบ 
  การเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะมีการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวเข้ามามากข้ึน ซึ่ง
ปัจจุบันการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวภายใต้ระบบการประกันสุขภาพ 2 ระบบคือ ระบบประกันสังคม 
และระบบประกันสุขภาพรายปีของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งยังขาดประสิทธิภาพในการผลักดันให้แรงงาน
ต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพได้ครอบคลุม โดยใน พ.ศ. 2558 พบว่า ในภาพรวมประเทศผู้ป่วย
ประกันตนต่างด้าวประกันสังคมครอบคลุมร้อยละ 35.7 และประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้ 
1,306,854 คน (ไม่สามารถคิดความครอบคลุมได้ เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลคนต่างด้าว) ที่ยังไม่ครอบคลุม
แรงงานเถ่ือนอีกจ านวนมาก ส าหรับใน 10 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า ใน พ.ศ. 2558 มี
ผู้ประกันตนต่างด้าวที่มีบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 158,629 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ของ
แรงงานต่างด้าวที่ขอบัตรทั้งหมด 
 ดังนั้นการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ไม่ครอบคลุมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ไม่ได้จากคนต่างด้าวเพิ่มขึ้น จาก 216 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2555 เป็น 223.4 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2556 และ
ลดลงเล็กน้อยเป็น 210.7 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2557 และปัญหาน้ีอาจทวีความรุนแรงข้ึน หากเกิดเขตพัฒนา
เศรษฐกิจเต็มรูปแบบ 

3. โรคท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3.1 โรคติดต่อท่ีส าคัญ ได้แก่ มาลาเรีย และวัณโรค ซึง่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ชายแดนไทย 
และการเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ท าให้มีการเคลือ่นยา้ยประชากร โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท างานในไทย อาจท าใหป้ัญหาโรคติดต่อดังกล่าวมากขึ้น สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าจังหวัดในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษมีอบุัติการณ์และอัตราตายของมาลาเรียสงูกว่า 31 จังหวัดชายแดน ประมาณ 1 เท่า และ
ประเทศ ประมาณ 3 เท่า โดยพบอุบัตกิารณ์ของมาลาเรียอยู่ที่ 0.86-1.25 ต่อประชากร 1,000 คน ใน 
พ.ศ. 2555-2557 และอัตราตายของมาลาเรียอยู่ที่ 0.1-0.25 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2555-
2557 นอกจากนี้พบอัตราป่วยวัณโรคในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ ที่ขึ้นทะเบียนอยู่ที่ 75-80 ต่อ
ประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2555-2557 ซึ่งก็ยังต่ ากว่าผู้ป่วยที่มอียู่จริง 
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3.2 โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
 พบอัตราป่วยจากการบาดเจบ็จากการท างานในจงัหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ มี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนจาก 266.9 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2556 เป็น 312.8 ต่อประชากร 100,000 
คน ใน พ.ศ. 2557 และเมื่อเกิดเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษจะมีกจิการอุตสาหกรรมที่สง่เสรมิทั้งหมด 13 
กิจการ จึงคาดว่าโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ สูญเสียการได้ยิน โรค
ปอดจากฝุ่น โรคพิษตัวท าละลายอินทรีย์/ก๊าซไอระเหย และโรคพิษจากโลหะหนัก อาจมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
จากเดิม จึงต้องมีการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพแรงงานต่อไป 

3.3 โรคท่ีเกิดจากวิถีชีวิตอันเน่ืองจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
 การเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แม้ว่าจะน ามาซึ่งความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
แต่จะส่งผลให้คนในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตอย่างไม่พอเพียง ท าให้แบบ
แผนการด ารงชีวิตและการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป อาทิ มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ขาดการออก
ก าลังกาย และอาจมีความเครียดในการปรับตัวต่อการด าเนินชีวิต ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส่งผลให้เกิดโรคจาก
วิถีชีวิตหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้มากขึ้น ซึ่งใน พ.ศ. 2555-2557 พบอัตราป่วยและอัตรา
ตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด รองลงมาเป็นหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือดสมอง ใน
จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขณะที่อัตราตายด้วยโรคดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน คือ มะเร็ง มาก
ที่สุด รองลงมาเป็น หัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

4. ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 จากการพัฒนาการค้าและการลงทุนอุตสาหกรรม ส่งผลให้ความเป็นเมืองขยายตัวมากขึ้น มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินศักยภาพและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
น ามาสู่ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ น้ าเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย 
รวมทั้งปัญหาสุขาภิบาลไม่ดี เนื่องจากแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท างานมักจะมีการตั้งชุมชน
สลัมหรือชุมชนขนาดเล็กในภาคแรงงานเกิดข้ึน ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะอนามัย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อม
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ โรคจากสิ่งแวดล้อม เช่น โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนังอักเสบ ฯลฯ และอาจมีการแพร่กระจายของโรค
ระบาดหรือโรคติดต่อจากแรงงานต่างด้วยที่เข้ามาอยู่อย่างแออัดได้ 

 ส าหรับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ พบว่า ทุกจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคาดว่าจะมี
ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและบางจังหวัดมีปัญหาเฉพาะดังนี้ 

- พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสารเคมีและสารอันตราย เช่น พื้นที่รอบเหมืองเก่า ได้แก่ 
ตาก และกาญจนบุรี 

- พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เช่น หมอก ควัน ได้แก่ ตาก และเชียงราย 
- พื้นที่ที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน ได้แก่ สงขลา 
- พื้นที่ที่มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ สงขลา กาญจนบุรี และนครพนม (มีปัญหา

การจัดการขยะเป็นล าดับที่ 1, 3 และ 12 ของประเทศ) 

5. ศักยภาพและความพร้อมของสถานบริการและด่านสาธารณสุข 
 สถานบรกิารและด่านสาธารณสุข ยังไม่สามารถรองรบัปญัหาทีเ่กิดข้ึนจากการมีเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษ 
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 สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า สถานบริการสาธารณสุขในอ าเภอที่เป็นที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เป็นสถานบริการระดับปฐมภูมิ (รพ.สต.) ในสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 92.8 (310 แห่ง) รองลงมาเป็น
โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) ร้อยละ 3.6 (12 แห่ง) โรงพยาบาลทั่วไป (S) ร้อยละ 1.8 (6 แห่ง) 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) ในสัดส่วนที่เท่ากับโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) คือร้อยละ 0.6 
(อย่างละ 2 แห่ง) ขณะที่โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) และโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M2) มีน้อยที่สุด 
ร้อยละ 0.3 (อย่างละ 1 แห่ง) 

 ดังนั้น ควรมีการวางแผนพัฒนายกระดบัสถานบริการสาธารณสุขให้มีศักยภาพเพิ่มข้ึนในการ
รองรับประชาชนหลากหลายกลุ่มที่เข้ามาในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ เช่น ยกระดบัจาก รพช. 
ขนาดเล็ก เป็น รพช. ขนาดกลางหรอืขนาดใหญ่ ฯลฯ ตลอดจนวางแผนพฒันาระบบบริการและเครือข่าย
การสง่ต่อผู้ป่วยในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษจังหวัดและข้ามจังหวัด หากเกิดปญัหารุนแรง เช่น โรคระบาด
สารเคมีรั่วไหล ที่ไม่สามารถจัดการเฉพาะพื้นที่ได ้

 ส าหรับด่านสาธารณสุข ได้แก่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และด่านอาหารและยา ก็มี
ปัญหาในด้านการขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานด่าน การบูรณาการการท างานร่วมกัน และยงัต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพด่านสาธารณสุข ใหส้ามารถรองรับการเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 

เป้าหมาย 
1. ระบบบริการสุขภาพและด่านสาธารณสุข (ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 23 แห่ง 

และด่านอาหารและยา 15 แห่ง) มีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและศักยภาพความพร้อม ให้
สามารถรองรับการจัดการปัญหาสุขภาพในจงัหวัดเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ 

2. จังหวัดชายแดนที่รองรับเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ มีการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมให้
สามารถรองรับการจัดการปัญหาสุขภาพในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 

3. มีระบบการสง่ต่อผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรคข้ามแดน ส าหรบัประชากรข้ามชาติในจงัหวัดเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 

4. มีการพฒันารปูแบบและจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้มให้แรงงานทั้งคนไทย
และต่างด้าวใน 10 จังหวัด/5 แห่งน าร่อง 

5. มีคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว 1 ต้นแบบ 
6. มีระบบและเครือข่ายการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากสิง่แวดล้อม การ

ประกอบอาชีพ 
7. มีระบบการประกันสุขภาพและการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในจงัหวัดเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 
8. พัฒนาระบบบรหิารจัดการด้านสุขภาพเพือ่รองรบัการด าเนนิงานในจังหวัดเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพิเศษ 
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ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนสถานบริการสุขภาพ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และด่านอาหารและยา 

ได้รับการสนบัสนุนครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้าง และการพฒันาศักยภาพ 
2. จ านวนจังหวัดชายแดนที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ได้รับการพฒันาศักยภาพตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 
3. จ านวนระบบสง่ต่อผู้ป่วยข้ามแดนส าหรบัประชากรข้ามชาติในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
4. จ านวนหน่วยบรกิารน าร่องที่มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้มในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 
5. แรงงานทัง้คนไทยและต่างด้าวในสถานประกอบการในพื้นทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับ

บริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิง่แวดล้อม 
6. จ านวนคลินิกต้นแบบเวชศาสตรก์ารเดินทางและท่องเทีย่ว 
7. จ านวนระบบและเครอืข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากสิง่แวดล้อม

และการประกอบอาชีพ 
8. จ านวนพื้นที่ต้นแบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิง่แวดล้อม 
9. จ านวนผู้ประกันตนต่างด้าวทีม่าลงทะเบียนและมบีัตรประกนัสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุข 
10. จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษที่มีแผนการด าเนินงานจัดการ

ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที ่
11. จ านวนระบบฐานข้อมลูสุขภาพและสิง่แวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 
12. จ านวนรูปแบบและแนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพให้

สอดคล้องกบัปัญหาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 
2. ยุทธศาสตร์พฒันาและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพ อนามัยสิง่แวดล้อม รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 

3. ยุทธศาสตร์พฒันาระบบการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านสุขภาพในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 
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สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 
2559 
 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ด าเนินการภายใต้ร่างแผน
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีทัง้หมด 49 
โครงการ ใช้งบประมาณ 310,036,920 บาท ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 โครงการและงบประมาณของแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
2559 (บาท) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับปัญหา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

15 262,012,700 

 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสุขภาพ 1 132,293,500 
 1.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด่านสาธารณสุข 1 414,500 
 1.3 จัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีจ่ าเป็น 1 118,415,500 
 1.4 จัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกทีจ่ าเป็น 4 1,050,000 
 1.5 พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพในสาขาที่จ าเป็น 2 3,170,000 
 1.6 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนเมืองคู่ขนานประเทศ

เพื่อนบ้าน 
3 3,080,000 

 1.7 พัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพ 2 3,389,200 
 1.8 ส่งเสรมิการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ 1 200,000 
 1.9 วางระบบการจัดการปัญหาสุขภาพและการบาดเจ็บที่

เกิดข้ึนจากการท างานในอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษ 

ไม่มี
โครงการ 

ไม่มีงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาและสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 
การควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมท้ังคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

16 40,468,800 

 2.1 จัดต้ังศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็เพื่อคัดกรองควบคุมโรคติดต่อ
จากแรงงานต่างด้าว 

ไม่มี
โครงการ 

ไม่มีงบประมาณ 

 2.2 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ปอ้งกัน เฝ้าระวัง
โรคติดต่อ 

3 27,040,000 

 2.3 พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพประชาชน 1 ไม่ใช้งบประมาณ 
 2.4 สนับสนุนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 1 600,000 
 2.5 เสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดการ

ปัญหาอนามัยสิง่แวดล้อม 
4 1,073,800 

 2.6 พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2 1,250,000 
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ล าดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
2559 (บาท) 

 2.7 พัฒนาศักยภาพด่านสาธารณสุข 4 9,379,400 
 2.8 ส่งเสรมิอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 1 1,125,600 
 2.9 อ านวยความสะดวกการลงทุนด้านสุขภาพในเขตพฒันา

เศรษฐกจิพิเศษ ได้แก่ การเตรียมความพรอ้มในพื้นที่
ควบคุมร่วมชายแดนระหว่างสองประเทศ 

ไม่มี
โครงการ 

ไม่มีงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแรงงานต่าง
ด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3 4,481,500 

 3.1 ขยายความครอบคลุมของการมหีลกัประกันสุขภาพแก่
แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถเข้าถึงบรกิารสุขภาพข้ัน
พื้นฐานที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาล การสร้างเสรมิ
สุขภาพป้องกันโรคและการควบคุมโรค 

1 ไม่ใช้งบประมาณ 

 3.2 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในการให้บริการสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลและ
ให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทั่วถึง 

ไม่มี
โครงการ 

ไม่มีงบประมาณ 

 3.3 สนับสนุนภาคเอกชน การใช้มาตรการการเงินการคลงัเพื่อ
สุขภาพ เช่น การจัดต้ังกองทุนสุขภาพ เพื่อจัดการปัญหา
สุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 

ไม่มี
โครงการ 

ไม่มีงบประมาณ 

 3.4 การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการส่งเสรมิ
สนับสนุนให้แรงงานต่างด้าวที่ท างานอยู่ในกจิการของตน
ได้รับสทิธิในการประกันสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพ 

ไม่มี
โครงการ 

ไม่มีงบประมาณ 

 3.5 การสร้างเครือข่ายแรงงานต่างด้าวน าร่องในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เพื่อ
ช่วยในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
อนามัยส่วนบุคคลและครอบครัว 

2 4,481,500 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการดา้นสุขภาพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

15 3,073,920 

 4.1 สร้างกลไกการจัดระบบการเยียวยาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ทุกภาคส่วน 

2 1,034,320 

 4.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านสาธารณสุข 6 16,500 
 4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านสุขภาพ 3 1,109,600 
 4.4 พัฒนากลไกสนับสนุนติดตามและประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ 
4 913,500 

 รวม 4 ยุทธศาสตร์ 49 310,036,920 
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 จากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 
2559 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่  2 มีการจัดท าโครงการรองรับมากที่สุด (16 โครงการ) ใช้งบประมาณ
ด าเนินการ 40.4 ล้านบาท ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการจัดท าโครงการรองรับ 15 โครงการ ใช้งบประมาณ
มากกว่ายุทธศาสตร์ที่ 2 คือ 262 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.8 ของงบประมาณทั้งหมดในแผน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการรองรับน้อยที่สุด (3 โครงการ) ดังภาพที่ 2 

ภาพท่ี 2 สัดส่วน (ร้อยละ) ของโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการด้าน
สาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2559 
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ค ำน ำ 
 
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่
ต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้้าและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน ตลอดจนแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้ามายังบริเวณพื้นที่ตอนใน ซึ่งการเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาสาธารณสุขอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

 ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้น้านโยบายรัฐบาลไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและจัดท้าเป็น
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็น
เครื่องมือในการด้าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 กระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท้า
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2559 จนส้าเร็จได้เป็น
อย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะช่วยกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
 
 

กระทรวงสาธารณสุข 
ธันวาคม 2558 

  



สำรบัญ 
 
ค้าน้า 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดบัชาติที่เกี่ยวข้องกับเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ 1 
ผังความเช่ือมโยงนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติทีเ่กี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 3 
สถานการณ์ปญัหาสาธารณสุขในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 4 
เป้าหมาย  6 
ตัวช้ีวัด  7 
ยุทธศาสตร ์  7 
สรปุภาพรวมแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรบัเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ ปีงบประมาณ 2559 8 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ ปีงบประมาณ 2559 11 
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ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ปี 2559
ระยะเวลา
ด าเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

1.1 พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานระบบบริการ
สุขภาพระดับอ าเภอ
และต าบลที่อยู่ใน
จงัหวัดเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ 
รวมทั้งยกระดับสถาน
บริการสุขภาพในทุก
มิติ ใหม้ีคุณภาพ 
มาตรฐานทันสมัย

1.โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ด้วยการจดั
ครุภัณฑ์และส่ิงกอ่สร้าง

การสนับสนุนครุภัณฑ์ ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง เปน็ไปตาม

แผนที่ก าหนด

ครุภัณฑ์ 6 รายการใน
จงัหวัด เขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ 
(สระแกว้ ตาก สงขลา)

132,293,500        ตค.58 - 
กย. 60

         ติดตาม ก ากบั       
 ตามแบบรายงาน

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข   
(ส านักบริหารการ
สาธารณสุข)

1)งบลงทุน 
สบรส.ในแผน
บรูณาเขต
พฒันา
เศรษฐกจิ
พเิศษของ
สภาพฒัน์
(132,293,500.-)

1.2 พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด่าน
สาธารณสุขในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

1. โครงการเพิ่มศักยภาพด่านอาหารและ
ยา ปาดังเบซาร์ (จงัหวัดสงขลา)

ร้อยละ 100 ของการ
ด าเนินการจดัซ้ือครุภัณฑ์
ตามแผนงบประมาณ
ประจ าป ี2559

ครุภัณฑ์ จ านวน 5 
รายการ

414,500 ตค.58 - 
กย. 59

รายงานผลการด าเนินงาน
ทุก 6 เดือน

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
(ส านักด่านอาหาร
และยา)

งบลงทุน 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ 2559
หน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข

1. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้าน
สาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ
ใหส้อดคล้องกบัปญัหา
ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ
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ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ปี 2559
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1.3 จดัหาเทคโนโลยี 
อปุกรณ์ทาง
การแพทย์ที่จ าเปน็ใน
การด าเนินงานในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

1.โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ด้วยการจดั
ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

การสนับสนุนครุภัณฑ์ ที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง เปน็ไปตาม

แผนที่ก าหนด

เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษเชียงราย ตาก 
กาญจนบรีุ สงขลา 
นราธิวาส ตราด 
สระแกว้ มุกดาหาร 
นครพนม และ
หนองคาย              
   (ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
 จ านวน 22 รายการ /
 ครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ านวน 6 รายการ / 
ครุภัณฑ์ไฟฟา้และ
วิทยุ จ านวน 3 
รายการ)

118,415,500        ตค.58 - 
กย. 59

         ติดตาม ก ากบั       
 ตามแบบรายงาน

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(ส านักบริหารการ
สาธารณสุข)

1)งบลงทุน 
สบรส.ในแผน
บรูณาเขต
พฒันา
เศรษฐกจิ
พเิศษของ
สภาพฒัน์
(118,415,500.-)

1.4 จดับริการสุขภาพ
เชิงรุกที่จ าเปน็
เพิม่เติมส าหรับปญัหา
สุขภาพในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ เช่น 
บริการด้านอบุติัเหตุ 
โรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดล้อม

1.การจดับริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมส่ิงแวดล้อมให้แรงงานทั่วไปและ
แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ/
สถานที่ท างานในพื้นที่เขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

แรงงานทั่วไปและแรงงาน
ต่างด้าวในสถาน
ประกอบการ/สถานที่ท างาน
ในพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ ได้รับบริการด้านอาชี
วอนามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม

10 จงัหวัด -                    ต.ค. 58 - 
ส.ค. 59

ติดตามผลการด าเนินงาน
และรายงานความกา้วหน้า

ทุกไตรมาส

กรมควบคุมโรค
(ส านักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม)

ใช้งบฯ จาก
แผนบรูณา

การขยะและ
ส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้าน
สาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ
ใหส้อดคล้องกบัปญัหา
ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ
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2.สนับสนุนการตรวจสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

สถานประกอบการ/สถานที่
ท างานในพืน้ที่เขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษได้รับการ
ตรวจสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงานเพือ่เฝ้าระวังกลุ่ม
เส่ียงเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

10 จงัหวัด 50,000 ต.ค. 58 - 
ส.ค. 59

ติดตามและรายงาน
ความกา้วหน้าทุกไตรมาส

กรมควบคุมโรค
(ส านักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ

ส่ิงแวดล้อม)

3.การพฒันางานเวชศาสตร์การเดินทาง
และการท่องเที่ยว

จ านวนคลินิกเวชศาสตร์การ
เดินทางและการท่องเที่ยว /
 จ านวนคู่มือ ที่ได้รับการ
พฒันาตามแนวทางกรม
ควบคุมโรค

1 แหง่ / 1 ฉบบั 1,000,000 ตค 58 - 
กย 59

การติดตามและประเมินผล
ตามแผน 1 คร้ัง

กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่อ

ทั่วไป, สคร.)

4. โครงการพฒันาเครือข่ายการ
วินิจฉัยโรคจากการท างานเพื่อรองรับ
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จ านวนเครือข่ายการ
วินิจฉัยโรคจากการท างาน

เครือข่ายในการ
วินิจฉัยโรคจากการ
ท างาน ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ  5 
เครือข่าย

-                    ตค.58 - 
กย. 59

กรมการแพทย์ 
(โรงพยาบาลนพ
รัตนราชธาน)ี

งปม. 
280,000.-    
อยู่ในแผน
บรูณาการ
กลุ่มวัยท างาน

1.4 จดับริการสุขภาพ
เชิงรุกที่จ าเปน็
เพิม่เติมส าหรับปญัหา
สุขภาพในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ เช่น 
บริการด้านอบุติัเหตุ 
โรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้าน
สาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ
ใหส้อดคล้องกบัปญัหา
ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ
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1.การพฒันาระบบการดูแลผู้มีปัญหา
สุขภาพจติและจติเวช ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

การเข้าถึงบริการผู้ปว่ยโรค
จติ ในพืน้ที่เขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

บคุลากรในพืน้ที่เขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

 สระแกว้

170,000 กพ.59 รายงานผลการด าเนินงาน กรมสุขภาพจติ

2.โครงการพฒันาศักยภาพ เครือข่ายใน
การป้องกนัควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล จงัหวัดชายแดนและจงัหวัด
ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ร้อยละของบคุลากร
กลุ่มเปา้หมายที่เข้ารับการ
อบรม ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด

ร้อยละ 90 ของ
บคุลากรในจงัหวัด

ชายแดน (100 คน) 
บคุลากรที่ด่าน 51 แหง่

3,000,000 มิย.59 ประเมินผลหลังการอบรม กรมควบคุมโรค   
(1) สถาบนั
บ าราศนราดูร     
  (2) สคร. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 
13

1. โครงการสัมมนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจติ
เวชข้ามแดน ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ร้อยละของการส่งต่อผู้ปว่ย
ข้ามแดน ที่ได้รับการ
ประสานงานตามขั้นตอน 
ร้อยละ 80

บคุลากรในพืน้ที่เขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
 สระแกว้            

จ านวน 30 คน

80,000 มีค.59 รายงานผลการด าเนินงาน กรมสุขภาพจติ

2.โครงการพฒันาระบบบริการ ป้องกนั 
และดูแลรักษาโรค เอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์ ส าหรับประชากรบริเวณ
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ระบบส่งต่อผู้ปว่ยข้าม
พรมแดน 1 ระบบ

จงัหวัดเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ        
 6 จงัหวัด (หนองคาย
 นครพนม มุกดาหาร 
สระแกว้ สงขลา ตาก)

1,300,000 พย.58 - 
สค.59

เกบ็ข้อมูลกอ่นและระหว่าง
ด าเนินโครงการ โดยใช้
แบบสอบถาม

กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคเอดส์ 
วัณโรค และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์)

1.5 พฒันาก าลังคน
ด้านสุขภาพในสาขาที่
จ าเปน็ต่อการเปน็เขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

1.6 พฒันาระบบส่ง
ต่อผู้ปว่ยข้ามแดน
เมืองคู่ขนานประเทศ
เพือ่นบา้นกบัจงัหวัด 
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

1. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้าน
สาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ
ใหส้อดคล้องกบัปญัหา
ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ
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1.6 พฒันาระบบส่ง
ต่อผู้ปว่ยข้ามแดน
เมืองคู่ขนานประเทศ
เพือ่นบา้นกบัจงัหวัด 
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

3.พฒันาระบบการส่งต่อ ผู้ป่วยวัณโรค 
ในประชากรข้ามชาติ ส าหรับเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

มีระบบการส่งต่อ ผู้ปว่ยวัณ
โรค ในประชากรข้ามชาติ 
ส าหรับเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ และได้มาตรฐานทาง
วิชาการ ร้อยละ 80

10 จงัหวัดเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ 

(เชียงราย กาญจนบรีุ
 นราธิวาส ตราด 

หนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร สระแกว้ 

สงขลา ตาก)

1,700,000 ตค 58 - 
กย 59

แผนติดตามงาน และการ
ประเมินผลหลังการ
ด าเนินงาน

กรมควบคุมโรค 
(ส านักวัณโรค)

1.โครงการพฒันารูปแบบการจดับริการ 
อาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม  
ใน รพศ./รพท. รพช. รพสต. ที่อยู่ใน
พื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จ านวนหน่วยบริการมีการ
จดับริการอาชีวอนามัยและ
กรรมส่ิงแวดล้อม

หน่วยบริการน าร่อง   
  7 แหง่ ในจงัหวัด
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษดังนี้              
          
รพ.สต.   4   แหง่  
รพช.      1    แหง่  
รพท.      1    แหง่

-                    ตค 58 - 
กย 59

แบบประเมินตามมาตรฐาน
ฯ  รายปี

กรมควบคุมโรค   
    (ส านักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม)

ใช้งบฯ จาก
แผนบรูณา
การขยะและ
ส่ิงแวดล้อม

2.การพฒันา รูปแบบ/แนวทาง การ
ให้บริการวัคซีนป้องกนัโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาส าคัญในกลุ่มประชากรต่างด้าว 
(คอตีบ, บาดทะยัก, หัด, หัดเยอรมัน, 
โปลิโอ)

จ านวนรูปแบบ / แนวทาง 
การใหบ้ริการวัคซีนปอ้งกนั
โรคติดต่อส าคัญในกลุ่ม
ประชากรต่างด้าว

1 รูปแบบ 3,389,200 ตค 58 - 
กย 59

แผนติดตามงาน และการ
ประเมินผลตามแผนที่ก าหนด

กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่อ
ทั่วไป สคร.1-13)

1.8 ส่งเสริมใหเ้อกชน
ร่วมลงทุนด้านสุขภาพ
 ได้แก ่กจิการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
สาธารณสุข กจิการ
พฒันาด้านยา และ
อปุกรณ์การแพทย์

1. โครงการพฒันามาตรฐานบริการ
สุขภาพภาคเอกชน ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

โรงพยาบาลเอกชนในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษได้รับ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน

โรงพยาบาลเอกชน    
   ร้อยละ 30

200,000 ตค. 58 - 
กย. 59

ติดตาม ก ากบั ตามแบบ
รายงาน

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ     
 (ส านัก
สถานพยาบาล
และการประกอบ
โรคศิลปะ)

1.7 พฒันารูปแบบ
การจดัระบบบริการ
สุขภาพที่เหมาะสมใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

1. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้าน
สาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ
ใหส้อดคล้องกบัปญัหา
ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ
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1.โครงการพฒันาจงัหวัดสุขภาพชายแดน
 ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ได้แก ่การ
ป้องกนัควบคุมโรคติดต่ออบุัติใหม่ และ
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน, การ
ฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข กรณีภัยจากโรคติดต่ออบุัติ
ใหม,่ การเตรียมความพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและรังสี, การ
ส่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพ
ข้ามพรมแดนและการเผยแพร่, ความรู้
เร่ืองโรคและภัยสุขภาพ และการบาดเจบ็
 ในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

มีระบบเฝ้าระวัง ปอ้งกนั 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ มี
เครือข่าย มีกลไกเตรียม
ความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน มีข้อมูล รูปแบบการ
ส่ือสารความเส่ียงโรคและ
ภัยสุขภาพ ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

ระบบเฝ้าระวัง 1 
ระบบ เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
ปอ้งกนัควบคุม
โรคติดต่ออบุติัใหม่ 6 
เครือข่าย เครือข่าย
งานส่ือสารความเส่ียง
 3 จงัหวัด (ตาก ตราด
 สงขลา)

26,600,000 ตค 58 - 
กย 59

การนิเทศงาน การส ารวจ 
ลงพืน้ที่ติดตามและรายงาน
ความกา้วหน้าทุกไตรมาส

กรมควบโรค 
(1.ส านักระบาด
วิทยา 2.ส านัก
โรคติดต่ออบุติัใหม่
 3.ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป 
4.สถาบนับ าราศ
นราดูร 5.ส านัก
โรคจากการ
ประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อม 
6.ส านักส่ือสาร
ความเส่ียงและ
พฤติกรรมสุขภาพ)

2.โครงการพฒันาแนวทางการด าเนินงาน
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

แนวทางการด าเนินงานเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
ในพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

ประชาชนในพืน้ที่เขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
 ได้รับการคุ้มครอง
สุขภาพ จากปญัหา
ส่ิงแวดล้อมที่กระทบ
ต่อสุขภาพ

360,000 ธค.58 - 
กค. 59

การส ารวจ ติดตาม นิเทศ
งาน  และ Rapid servey 
ตามแบบฟอร์มการก ากบั
ติดตามและประเมินผล

กรมอนามัย    
(กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์พฒันา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
การควบคุมปอ้งกนั 
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

2.2 พฒันาระบบและ
กลไกการควบคุม 
ปอ้งกนั เฝ้าระวัง
โรคติดต่อ โรคอบุติั
ใหม่และภัยสุขภาพใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษและระหว่าง
ประเทศเพือ่นบา้น
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ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ปี 2559
ระยะเวลา
ด าเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

2.2 พฒันาระบบและ
กลไกการควบคุม 
ปอ้งกนั เฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
และระหว่างประเทศ
เพือ่นบา้น

3.โครงการบูรณาการเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพจติในระบบบริการสุขภาพในเขต
พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ : เขตบริการ
สุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)

มีระบบบริการสุขภาพจติ
และจติเวช ในหน่วยบริการ
สาธารณสุข ในเขตบริการ
สุขภาพที่ 8 (นครพนม 
สกลนคร บงึกาฬ)

ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจติระดับ
จงัหวัด อ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน 
จ านวน 100 คน

80,000 ธันวาคม 
2558 -

มิถุนายน 
2559

แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส

กรมสุขภาพจติ

2.3 พฒันารูปแบบ
การดูแลสุขภาพ
ประชาชนที่อยู่ในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

1. โครงการพฒันาระบบสนับสนุน
บริการสุขภาพบนกจิการฐานความรู้ของ
การพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จ านวนระบบ / แนวทางการ
เฝ้าระวังและส่ือสารเตือน
ภัยสุขภาพส าหรับพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษ

อย่างน้อย 1 ระบบ / 
แนวทาง

0 มค.-กย.59 ติดตามจากระบบการ
รายงานความกา้วหน้าของ
กรม สบส. และประเมินผล
จากความกา้วหน้าและ
ผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินงาน

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ     
 (กองสุขศึกษา)

2.4 สนับสนุนการ
ประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อมจาการ
พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานและ
อตุสาหกรรม ที่อยู่ใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

1.โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
 จากปัจจยัเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในพื้นที่พฒันาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ

จ านวนพืน้ที่ต้นแบบ การ
จดัการปจัจยัเส่ียงด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม

พืน้ที่ต้นแบบ          
 การจดัการปจัจยั
เส่ียงด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม         
จ านวน 5 จงัหวัด

600,000 ตค.58 - 
กย. 59

ลงพืน้ที่สนับสนุนการ
ด าเนินงาน / จดัประชุม
ติดตามความกา้วหน้า

กรมอนามัย    
(กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ)

2. ยุทธศาสตร์พฒันา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
การควบคุมปอ้งกนั 
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ
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ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ปี 2559
ระยะเวลา
ด าเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

1. โครงการศึกษาสภาพปัญหาและปัจจยั
เส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
เศรษฐกจิพเิศษ

จงัหวัดที่มีการประกาศเปน็
พืน้ที่เศรษฐกจิพเิศษ มี
ข้อมูลสถานการณ์
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม

มีข้อมูลสถานการณ์
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
และการจดัท าแผนที่
ชุมชนในพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษ

520,000 กค.59 กรมอนามัย        
  (ส านักอนามัย
ส่ิงแวดล้อม)

2. โครงการพฒันาคุณภาพประชากร
ด้านการวางแผนครอบครัวและอนามัย
การเจริญพนัธ์ุ

จ านวนบคุลากรที่ได้รับการ
พฒันา

บคุลากรผู้ใหบ้ริการ
วางแผนครอบครัว
และอนามัยการเจริญ
พนัธ์ุ

200,000 การนิเทศติดตามของการ
ตรวจราชการ

กรมอนามัย        
  (ส านักอนามัย
การเจริญพนัธ์ุ)

3.โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทางด้านการส่ือสารและการให้บริการ
สุขภาพจติในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จ านวนบคุลากรที่ผ่านการ
อบรม

จ านวน 160 คน 106,500 ธค.58-มิย.
59

การนิเทศงาน และผู้ปว่ย
ได้รับการดูแลต่อเนื่องใน
ชุมชน

กรมสุขภาพจติ

4.การพฒันาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดล้อมในเขตพฒันา 
เศรษฐกจิพเิศษ ได้แก ่หลักสูตร
อาสาสมัครแรงงานต่างด้าว ด้านอาชีว   
 อนามัย (อสอช.ต.) , PHER ครู ก.  ด้าน
สารเคมีและรังสี

มีหลักสูตร อสอช.ต.  มีคู่มือ
 แนวทางการตรวจสุขภาพ
ตามปจัจยัเส่ียงเพือ่เฝ้าระวัง
 ปอ้งกนั ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
และมีผู้เข้ารับการอบรม

 คู่มือ 1 เร่ือง / 60 
คน / 1 หลักสูตร

247,300 ตค 58 - 
มีค. 59

ติดตามผลการด าเนินงาน
และรายงานความกา้วหน้า
ทุกไตรมาส

กรมควบคุม 
(ส านักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม)

การพฒันา
ศักยภาพ
บคุลากรใช้งบ
บรูณาการ 
การพฒันา
เครือข่ายฯ

2. ยุทธศาสตร์พฒันา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
การควบคุมปอ้งกนั 
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

2.5 เสริมสร้างความ
ร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน และพฒันา
ศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขในจงัหวัด
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการ
จดัการปญัหาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ



19

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ปี 2559
ระยะเวลา
ด าเนินการ

แนวทางการติดตาม
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1.การพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร ณ ด่านน าเข้าใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

หอ้งปฏิบติัการได้รับการ
พฒันาศักยภาพ

หอ้งปฏิบติัการของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ดูแลด่าน
ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ 6 แหง่
 ได้แก ่เชียงราย, 
สงขลา (2 แหง่), 
มุกดาหาร, หนองคาย,
 นครพนม

1,200,000 ตค.58 - 
กย. 59

รายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ 6 เดือน

กรมวิทยาศาสตร์  
 การแพทย์ 
(ส านักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร)

2.โครงการพฒันาและรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา เพื่อ
ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
น าเข้า รองรับเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ระดับความส าเร็จของการ
พฒันาหอ้งปฏิบติัการด่าน
อาหารและยา จ. มุกดาหาร
 ตามข้อก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพหอ้งปฏิบติัการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด่านอาหารและยา 
จงัหวัดมุกดาหาร

50,000 ตค.58 - 
กย. 59

รายงานผลการด าเนินงาน 
ทุก 6 เดือน

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
(ส านักด่านอาหาร
และยา)

2.7 พฒันาศักยภาพ
ด่านสาธารณสุขใหม้ี
ประสิทธิภาพในการ
ควบคุม ปอ้งกนั เฝ้า
ระวัง ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่ผ่านด่าน ใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

1.โครงการพฒันาด่านอาหารและยา เพื่อ
รองรับเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ระดับความส าเร็จของการ
พฒันาด่านอาหารและยา 
เพือ่รองรับเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

1. ด่านอาหารและยา 
ในพืน้ที่เขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ 
ระยะแรก 10 จงัหวัด 
   2. มีแผนด าเนินงาน
ในส่วนที่เกีย่วข้องของ
ด่านอาหารและยา ใน
พืน้ที่เขตพฒันา
เศรษฐกจิระยะที่ 2

206,900 ตค58-พค59 ลงพืน้ที่และสรุปผลการ
ด าเนินงาน

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
(ส านักด่านอาหาร
และยา)

2.6 พฒันาระบบเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามแนว
ชายแดน รวมถึง
พฒันาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของ
หอ้งปฏิบติัการในการ
ตรวจรับรองคุณภาพ
และทดสอบคุณภาพ 
ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ตามแนวชายแดนพืน้ที่
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

2. ยุทธศาสตร์พฒันา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
การควบคุมปอ้งกนั 
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ
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ประเมินผล

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

2.โครงการพฒันาความร่วมมือการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าชายแดน 
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ไทย-สปป.ลาว

1. จ านวนกรอบการปฏิบติั
หน้าที่ในพืน้ที่เขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ ไทย-สปป.
ลาว 1 ฉบบั
2. จ านวนแนวทางการ
ตรวจสอบร่วม ในพืน้ที่
ควบคุมร่วมกนั 1 ฉบบั

1. มีกรอบการปฏิบติั
หน้าที่ ณ จดุผ่านแดน
มุกดาหาร-สะหวันนะ
เขต                      
  2. มีแนวทางการ
ตรวจสอบในพืน้ที่
ควบคุมร่วมกนั

364,000 ตค.58 - 
กย. 59

ประเมินตามแนวทางการ
ตรวจสอบในพืน้ที่ควบคุม
ร่วมกนั

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
(ส านักด่านอาหาร
และยา)

3.พฒันาด่านสาธารณสุขแบบบูรณาการ
ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

จ านวนจงัหวัดที่ได้รับการ
พฒันาด่านสาธารณสุขแบบ
บรูณาการ

10 จงัหวัดในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

508,500 ตค 58 - 
กย 59

 - ส านักบริหารการ
สาธารณสุข สป.

สนับสนุน
งบประมาณ
ใหภู้มิภาค
ด าเนินการจดั
ประชุมเพือ่
พฒันาด่าน
สาธารณสุข 
(งบประมาณ
บรูณาการกบั
กระทรวง
แรงงาน)

4.โครงการขับเคล่ือน การพฒันาช่อง
ทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ในพื้นที่
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ร้อยละ 80 ของช่อง
ทางเข้าออกประเทศในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ       
 มีการพฒันาสมรรถนะได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ ใน
พืน้ที่เขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ 23 
แหง่

8,300,000 ตค 58-กย 
59

แบบประเมินการพฒันา กรมควบคุมโรค 
(ส านักโรคติดต่อ
ทั่วไป สคร.3 4 6 
7 9 10 12)

2. ยุทธศาสตร์พฒันา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
การควบคุมปอ้งกนั 
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

2.7 พฒันาศักยภาพ
ด่านสาธารณสุขใหม้ี
ประสิทธิภาพในการ
ควบคุม ปอ้งกนั เฝ้า
ระวัง ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่ผ่านด่าน ใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ
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รบัผิดชอบ
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2. ยุทธศาสตร์พฒันา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
การควบคุมปอ้งกนั 
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

2.8 ส่งเสริม
อตุสาหกรรมที่
เกีย่วข้องกบัสุขภาพ 
ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ ได้แก่
 ยา เคร่ืองมือแพทย์ 
และศูนย์ฟืน้ฟสุูขภาพ

1.โครงการจดัท าหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์

  1. มีหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการกระจาย
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์
2. ร้อยละ 80 ของ สสจ. 
และผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ

สสจ.และ
ผู้ประกอบการ ในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
 10 จงัหวัด

1,125,600 ตค 58 - 
กย 59

ลงพืน้ที่ติดตามผลการ
ปฏิบติังานภายหลังการมอบ
อ านาจ

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
(กองควบคุม
เคร่ืองมือแพทย์)

3. ยุทธศาสตร์พฒันา
ระบบการดูแลสุขภาพ
ต่างด้าว ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

3.1 ขยายความ
ครอบคลุมของการมี
หลักประกนัสุขภาพ
แกแ่รงงานต่างด้าว 
เพือ่ใหส้ามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพขั้น
พืน้ฐานที่ครอบคลุม
การรักษาพยาบาล 
การสร้างเสริมสุขภาพ
 ปอ้งกนัโรค และการ
ควบคุมโรค

1. สร้างหลักประกนัสุขภาพแรงงานต่าง
ด้าว/คนต่างด้าว ในเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

ร้อยละความครอบคลุมของ
การมีหลักประกนัสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว ณ 
ศูนย์บริการเบด็เสร็จ

มีระบบการประกนั
สุขภาพและการตรวจ
สุขภาพแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยรวมถึง
ผู้ติดตามซ่ึงอยู่ใน
ประเทศไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและ
ประกาศคณะรักษา
ความสงบแหง่ชาติ

0 ตค.58 - 
กย. 59

ระบบรายงานผ่านเว็บไซต์
กองทุนผู้ประกนัตนของคน
ต่างด้าว กลุ่มประกนัสุขภาพ
 (http://fwf.cfo.in.th)

กลุ่มประกนั
สุขภาพ สป.
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1.การจดัท าส่ือ, การส่ือสารความเส่ียง 
และการบริหารจดัการเครือข่ายส่ือสาร
ความเส่ียง เพื่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการป้องกนัโรคและภัยสุขภาพ

 -มีส่ือ ข้อมูลส าหรับการ
ส่ือสารความเส่ียงเพือ่การ
ปอ้งกนั ควบคุมปจัจยัเส่ียง
จากการท างานเขตเศรษฐกจิ
 พเิศษ
-ร้อยละของอาสาสมัคร
แรงงานต่างด้าว มีความรู้ใน
การเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพ

1 เร่ือง /อาสาสมัคร
แรงงานต่างด้าว /1 ชุด

3,663,500 ตค58 - กย
59

ติดตามผลการด าเนินงาน
และรายงานความกา้วหน้า
ทุกไตรมาส

กรมควบคุมโรค
1.ส านักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม       
 2.ส านักส่ือสาร
ความเส่ียงฯ       
3.ส านักโรคติดต่อ
ทั่วไป)

2. การพฒันาระบบฐานข้อมูล ด้านโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อมในเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ ได้แก ่การรายงานสถานการณ์โรค
 / ข้อมูล โรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม เพื่อ
รองรับเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

มีข้อมูลสถานการณ์โรค / 
ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ เพือ่
รองรับเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

1 ระบบ รายงาน และ
 ฐานข้อมูล

818,000 ตค.58-กย.
59

ติดตามและรายงาน
ความกา้วหน้าทุกไตรมาส

กรมควบคุมโรค 
(1.ส านักโรคจาก
การประกอบอาชีพ
 2. ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป)

3.5 การสร้าง
เครือข่ายแรงงานต่าง
ด้าวน าร่องในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

3. ยุทธศาสตร์พฒันา
ระบบการดูแลสุขภาพ
ต่างด้าว ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ
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1.โครงการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการด้านสาธารณสุข ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

อปท. ในพืน้ที่เขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ มีแผนการ
ด าเนินงานจดัการปญัหา
สาธารณสุขอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ 
จ านวน 36 แหง่ / 

120 คน

584,320 พย.58 - 
มิย.59

- ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
(กลุ่มสนับสนุน
และพฒันาการ
กระจายอ านาจ
ด้านสุขภาพ)

2.โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

หน่วยงานที่เกีย่วข้องใช้
แผนยุทธศาสตร์ฯ เปน็กรอบ
ในการจดัท าแผนการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
เพือ่รองรับเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

แผนยุทธศาสตร์ 1 
แผน

450,000 ตค 58-กย 
59

ลงพืน้ที่ติดตาม
ความกา้วหน้าการด าเนินงาน

ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
(กลุ่มพฒันา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
รูปแบบบริการใน
พืน้ที่เฉพาะ)

4.1 สร้างกลไกการ
จดัระบบ การเยียวยา
แกผู้่ได้รับผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากผู้
ประกอบธุรกจิ รวมทั้ง
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งแกทุ่กส่วน
ราชการ ในการ
ปกปอ้งสุขภาพ
ประชาชน ในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการด้าน
สุขภาพ ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ
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1. การจดัท าประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขในการผลิต น าเข้าเคร่ืองมือ
แพทย์ที่ได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 27 
(1) (5) (6) และ (7)

จ านวนประกาศกระทรวง
สาธารณสุข

1 ฉบบั 0 ตค58-กย59 ไม่มี ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
(กองควบคุม
เคร่ืองมือแพทย์)

ปรับ
กระบวนการ
ท างานในการ
ผลิต และ
น าเข้า
เคร่ืองมือแพทย์

2. จดัท าประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขใน
การผลิต น าเข้า เคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับ
การยกเว้นตามมาตรา 27 (8)

จ านวนประกาศกระทรวง
สาธารณสุข

1 ฉบบั 0 1 ปี ไม่มี ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
(กองควบคุม
เคร่ืองมือแพทย์)

ปรับ
กระบวนการ
ท างานในการ
ผลิต และ
น าเข้า
เคร่ืองมือแพทย์

3. ปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการ
เคร่ืองมือแพทย์ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ
 และเง่ือนไขในการขอผลิตเคร่ืองมือ
แพทย์เพื่อการส่งออก พ.ศ.2558

จ านวนประกาศ 
คณะกรรมการเคร่ืองมือ
แพทย์

1 ฉบบั 0 6 เดือน ไม่มี ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
(กองควบคุม
เคร่ืองมือแพทย์)

ลดขั้นตอนใน
การผลิตเพือ่
ส่งออก 
เคร่ืองมือแพทย์

4. จดัท าประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
  เร่ือง ยกเว้นการขึ้นทะเบียนส าหรับ
ผลิตภัณฑ์วัตถุอนัตราย (ส าเร็จรูป) ที่มี
การแบ่งบรรจใุนเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

จ านวนประกาศกระทรวง
สาธารณสุข

1 ฉบบั 16,500 1 ปี รายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
(ส านักควบคุม
เคร่ืองส าอางและ
วัตถุอนัตราย)

การขออนุญาต
 หรือแจง้
ด าเนินการ
เกีย่วกบัวัตถุ
อนัตราย ให้
ด าเนินการที่ 
สสจ. ในเขต
พฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

4.2 ปรับปรุงแกไ้ข
กฎหมายด้าน
สาธารณสุขเพือ่ให้
สอดคล้องกบัการ
ด าเนินงานในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการด้าน
สุขภาพ ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ
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5. ปรับปรุงค าส่ัง อย. เร่ือง มอบอ านาจ
เลขาธิการ ตามกฎหมายว่าด้วย
เคร่ืองส าอาง ให้ผู้ว่าราชการจงัหวัด โดย
มอบให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดเป็นผู้รับจดแจง้

ค าส่ัง อย. 1 ฉบบั 0 6 เดือน ไม่มี ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
(ส านักควบคุม
เคร่ืองส าอางและ
วัตถุอนัตราย)

มอบอ านาจ
ผู้ว่าราชการ
จงัหวัดเปน็
ผู้รับจดแจง้ใน
เขตพฒันา
เศรษฐกจิ
พเิศษ ตาม 
พรบ. 
เคร่ืองส าอาง 
พ.ศ.2558

6. จดัท าประกาศ อย. เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ส าหรับ
การผลิตหรือน าเข้า เคร่ืองส าอาง (ที่มี
คุณภาพมาตรฐานฉลาก ตามที่ผู้ซ้ือ
ก าหนด) เฉพาะเพื่อการส่งออก

จ านวนประกาศ อย. 1 ฉบบั 0 1 ปี ไม่มี ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
(ส านักควบคุม
เคร่ืองส าอางและ
วัตถุอนัตราย)

ลดข้อมูลที่ใช้
 / ขั้นตอน
เฉพาะเพือ่
การส่งออก
เคร่ืองส าอาง

4.2 ปรับปรุงแกไ้ข
กฎหมายด้าน
สาธารณสุขเพือ่ให้
สอดคล้องกบัการ
ด าเนินงานในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการด้าน
สุขภาพ ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ
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4.3 พฒันาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพของประชาชน
ไทยและแรงงานต่าง
ด้าวในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ และ
บรูณาการข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ประโยชน์
ร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จดัระบบบริการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)   ของจงัหวัดใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ เพื่อพฒันา
ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของ
ประชากรต่างด้าว

ร้อยละสถานบริการสุขภาพ
ในจงัหวัดเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ ที่มีการ
จดัระบบบริการใน
ศูนย์บริการเบด็เสร็จ (One 
Stop Service) และมี
ระบบข้อมูลด้านสุขภาพ
ของประชากรต่างด้าว

10 จงัหวัดในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

291,600 ตค 58 - 
กย 59

แบบติดตามประเมินผล ส านักบริหารการ
สาธารณสุข สป.

งบประมาณ
บรูณาการกบั
กระทรวง
แรงงาน

2. การจดัท าข้อมูลสถานการณ์
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม และการจดัท า
แผนที่ชุมชน ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

 มีข้อมูลสถานการณ์
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม

10 จงัหวัด ในเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

- ตค.58 - 
กย. 59

ประเมินผลจากรายงานผล
การด าเนินงานรายไตรมาส

กรมอนามัย 
(ส านักอนามัย
ส่ิงแวดล้อม)

3.การพฒันาระบบฐานข้อมูลด้านโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อมในเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ ได้แก ่การรายงานสถานการณ์
โรค/ข้อมูล โรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม เพื่อ
รองรับเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

มีข้อมูลสถานการณ์โรค/
ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ เพือ่
รองรับเขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

1 ระบบ รายงาน และ
ฐานข้อมูล

818,000 ตค.58 - 
กย. 59

ติดตามและรายงาน
ความกา้วหน้าทุกไตรมาส

กรมควบคุมโรค 
(1.ส านักโรคจาก
การประกอบอาชีพ
 2.ส านัก
โรคติดต่อทั่วไป)

4.3 พฒันาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพของประชาชน
ไทยและแรงงานต่าง
ด้าวในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ และ
บรูณาการข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ประโยชน์
ร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการด้าน
สุขภาพ ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการด้าน
สุขภาพ ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ
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1.โครงการศึกษารูปแบบการพฒันางาน
สาธารณสุขในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

ผลการศึกษารูปแบบและ
แนวทางการด าเนินงาน
และพฒันางานด้าน
สาธารณสุข ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

1 เร่ือง 700,000 ตค 58-กย 
59

แบบรายงานความกา้วหน้า
การด าเนินการ

ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
(กลุ่มพฒันา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
รูปแบบบริการใน
พืน้ที่เฉพาะ)

2.การติดตาม ประเมินผล และสนับสนุน
การด าเนินงานป้องกนั ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

มีข้อมูล/สถานการณ์โรค
และภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม เพือ่รองรับเขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

1 เร่ือง 50,000 ก.พ. - ส.ค.
59

ติดตามผลการด าเนินงาน
และรายงานความกา้วหน้า
ทุกไตรมาส

กรมควบคุมโรค
(ส านักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม)

3.โครงการพฒันาระบบการเยียวยาจติใจ
ผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพในพื้นที่
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (นครพนม)

มีระบบการเยียวยาจติใจผู้
ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
 ในหน่วยบริการสาธารณสุข
ในเขตสุขภาพที่ 8 
(นครพนม สกลนคร บงึกาฬ)

ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจติ/งาน 
MCATT, EMS 
miniMERT. SRRT 
ในพืน้ที่จงัหวัด 
จ านวน 70 คน

               63,500 พ.ค.59 รายงานการใหก้ารช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
การส่งต่อข้อมูลผู้ได้รับ
ผลกระทบ การนิเทศติดตาม

กรมสุขภาพจติ

4.โครงการพฒันาศักยภาพ ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
จากการเคล่ือนย้ายของบุคคลธรรมดา 
(สาขาบริการสุขภาพภายใต้กรอบการค้า
บริการอาเซียน) ใน 5 จงัหวัด คือ ตาก 
ตราด มุกดาหาร สระแกว้ และสงขลา

จ านวนแนวทางหรือรูปแบบ
การด าเนินงานของ
ส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้ทราบถึงทิศ
ทางการด าเนินงาน
สนับสนุนบริการ
สุขภาพในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

100,000              ตค.58 - 
ธค. 59

รายงานผลการส ารวจพืน้ที่ 
เพือ่ศึกษาข้อมูลการ
ด าเนินงานของส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ 5 
เขต ที่มีพืน้ที่ในเขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพเิศษ

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(กองสุขภาพ
ระหว่างประเทศ)

4.4 พฒันากลไกการ
สนับสนุน ติดตาม
และประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการด้าน
สุขภาพ ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ

4.4 พฒันากลไกการ
สนับสนุน ติดตาม
และประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการด้าน
สุขภาพ ในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ



28

ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ปี 2559
ระยะเวลา
ด าเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หมายเหตุ

310,036,920       
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