สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2561-2565
ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขต
พัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษ พ.ศ. 2561-2565 เมื่อ วั น ที่
2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์
นนทบุ รี เพื่ อ เป็ น เวที ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ เข้า มามีส่ ว นร่ว มในการแสดงความคิดเห็ น และให้ ข้อเสนอแนะต่ อ
(ร่ าง) แผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นสาธารณสุ ข เพื่ อ รองรั บ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ พ.ศ. 2561-2565 เพื่อ น า
ข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานทุกกรมภายในกระทรวงสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พื้น ที่เป้ าหมาย รวม 10 จั งหวั ด ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา ตราด มุกดาหาร หนองคาย นครพนม
เชียงราย กาญจนบุรี และ นราธิวาส สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ที่เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ สานักงบประมาณ กระทรวงอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงมหาดไทย กรมศุ ล กากร กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน เช่น สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
สถาบันการศึกษา เช่น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย รวม 133 ท่าน ผลการประชุมมีสาระดังนี้
1. พิธีเปิดการประชุม โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า ขณะนี้
กระทรวงสาธารณสุ ข รั บ ผิ ดชอบงานส าคั ญ ระดั บประเทศหลายด้ า น และงานแต่ ล ะด้ านมี ห น่ ว ยงาน
รับผิดชอบหลายกรม ทาให้แยกส่วนกัน จึงมองไม่เห็นภาพรวมของงาน จึงเกิดแนวคิดคือ CIPO (Chief
Integrated Program Officer) เพื่อดูภาพรวมและเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงแผนงานโครงการต่างๆ เช่น มี
CIPO เขตเศรษฐกิจพิเศษ สาธารณสุขชายแดน และ แรงงานต่างด้าว สาหรับแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2561-2565 ที่ทางสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ยกร่างขึ้น จะขอปรับเป็น พ.ศ. 2560-2564 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ถือว่ามีความสาคัญเพราะเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะทาให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง มั่ งคั่ง และยั่งยืน
แต่ขณะเดี ย วกั น ก็เ ป็ น ความท้ าทายของผู้ ทางานทางด้านสาธารณสุ ขที่จ ะต้อ งมีภ าระงานในการดูแ ล
ประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน จะส่งผล
กระทบต่อปัญหาสาธารณสุขที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในไทย ทา
ให้ เกิดการแพร่ กระจายของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ การจัดบริการเพื่อรองรับทั้งแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น ตลอดจนโรคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ นับว่าเป็นโอกาสดีที่ จะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ใช้เวทีนี้ให้เป็นประโยชน์ อย่างเต็มที่ ในการแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อ
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รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งภายหลัง เสร็จสิ้นจากการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ จะได้นา
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณดาเนินการต่อไป
2. การนาเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2561-2565
โดย พญ.มานิตา พรรณวดี รองผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สรุปได้ว่า จากสถานการณ์
ปัญหาสาธารณสุขที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ผู้รับบริการสุขภาพมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยต่างด้าว ทาให้ภาระค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บได้จากคนต่างด้าวเพิ่มขึ้น โรคที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นได้แก่ โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2561-2565 โดยกาหนดเป้าหมายให้ประชาชน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับบริการที่ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานบริการ ซึ่งมีโรงพยาบาล 24 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 144 แห่ง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 26 ด่าน และ
จัดตั้งด่านอาหารและยา 2 แห่ง การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสุขภาพที่หลากหลาย การพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนด้านสุขภาพและเพิ่มอัตรากาลังของสถานบริการและด่านสาธารณสุข และการพัฒนา
ระบบข้อมูล 2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระบบ
ส่งต่อผู้ป่วย คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อตอบโต้ปัญหาสุขภาพ 3. ยุทธศาสตร์ลดความ
เสี่ยงด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบประกันสุขภาพประชากรต่างด้าว การสร้างความเข้มแข็ง และความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดาเนินงานสาธารณสุข การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน
ด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 4. ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณสุข โดยการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายด้านสาธารณสุขและกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน และการปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างของสถานบริการและด่านสาธารณสุข
3. การวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2561-2565
โดยวิทยากร 4 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
3. นายสิทธิชัย เหลืองเรืองโรจน์
ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต
4. นายปิลันธน์ มณีวรรณ
องค์การ IRC ประเทศไทย
และเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
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สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ : มีข้อคิดเห็นดังนี้
1) เสนอให้เป็นการปรับระบบสุขภาพที่พอเหมาะกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
2) เสนอว่าผู้ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องมีความมั่นคงทางสุขภาพไม่ต่างจากคนปกติ
3) เสนอให้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์
ระดับประเทศ
2. ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ มีข้อคิดเห็นดังนี้
1) แผนนี้ได้ทาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและกาหนดเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่
ครอบคลุมการลดผลกระทบจากปัญหาทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษอาทิ การพัฒนาสถานพยาบาล/ด่านควบคุมโรค การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบป้องกัน/ควบคุมโรค การพัฒนาระบบประกันสุขภาพประชากรต่างด้าว และการ
ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
2) ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นไปทางด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็นเพียงการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ ควรให้ความสาคัญเพิ่มเติมกับการสร้างเสริมสุขภาพที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะการสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนในพื้นที่
3) แผนนี้ยังขาดการระบุถึงหน่วยงาน ที่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการดาเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เช่น อาจจะมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนาไปสู่การ
ระบุบทบาทของแต่ล ะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน โดยให้มีการดาเนินงานในลักษณะ
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
4) ยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการ
พัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพเชิงรุกของ อปท. และ
อสม. รวมทั้งการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน
5) เนื่องจากรัฐบาลกาหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและหารายได้เข้าประเทศ กระทรวงสาธารณสุขอาจมีส่วนช่วยสนับสนุนในการ
เสริมรายได้ให้กับประเทศ เช่น บริการคลินิก premium, medical Tourism
6) สถานการณ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังมีความผันผวน เนื่องจากขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ
ของโลก การเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จึงควร
กาหนดแผนระยะยาว 20 ปี และแบ่งเป็น 4 ระยะ ๆ ละ 5 ปี โดยต้องเริ่มดาเนินการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เป็น
ระยะที่หนึ่ง ระยะที่สอง (พ.ศ. 2565-2569) ต่อมาระยะที่สาม (พ.ศ. 2570-2574) และ
ระยะที่สี่ (พ.ศ. 2575-2579)
7) ควรที่จะต้องดึงพันธมิตรที่สาคัญคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
8) ควรมีกลไกการดาเนินงานด้านสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในกรณีที่เป็นภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน
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9) ควรมีเขตแนวกันชน (buffer zone) ระหว่างอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคม กับประชาชนที่
อยู่ อ าศั ย ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เพื่ อ ลดปั ญ หาสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จากมลพิ ษ และ
อุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่นั้น
10) ควรเพิ่มยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่/ชุมชน
11) ให้เพิ่มบทบาทภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3. ยุทธศาสตร์ของแผนฯ
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นสาธารณสุ ข ในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ (R1 = READY)
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1) ให้มีการจัดลาดับความสาคัญในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข และนา
รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (public private partnership) ใน
การจัดบริการสุขภาพมาให้ ซึ่งจะนามาสู่การลดภาระงบประมาณของภาครัฐในการ
จัดการด้านสุขภาพ ทาให้สามารถจัดบริการได้เร็วขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ
2) ควรมีการกาหนดขอบเขต ห้องปฏิบัติการความดันเป็นลบ (Negative pressure
room) ในแต่ละระดับของโรงพยาบาล เพื่อการกาหนดงบประมาณให้เหมาะสมกับ
การจัดบริการ
3) การจั ดทาฐานข้อมูล ควรครอบคลุ มการเชื่อมโยงข้อมูล ที่จาเป็นต่อการเฝ้ าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งข้อมูลโรคและสถานการณ์การระบาด
ของโรค เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดการปัญหาโรคและภัยสุขภาพและ
สามารถตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
4) ควรส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงภัยสุขภาพ รวมทั้งสามารถจัดการปัญหาสุขภาพของ
ตนเองได้อย่ างเหมาะสม รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ของ อสม. และชุมชนเพื่อให้ มี
ศักยภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
5) ต้องมีรูปแบบในการจัดทาข้อมูลที่จาเป็นและเหมาะสมว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
เพื่อให้ใช้ได้จริงในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6) ต้องจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(baseline data) ทั้งก่อนมีนิคมอุตสาหกรรม และหลังมีนิคมอุตสาหกรรม
7) ขอเพิ่มเป้าหมายการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามให้ได้มาตรฐาน IHR อย่างน้อย
1 คนต่อ 2 แสนประชากร
3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ระบบส่งต่อผู้ป่วย คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพ เพื่ อ ตอบโต้ ปั ญ หาสุ ข ภาพในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
(R2 = RESPONSE)
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มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรพิ จ ารณาถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น เช่ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ท าง
การแพทย์ บุคลากร เป็นต้น ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้เ กิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ และการ
พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังร่วมกัน
2) ควรเพิ่มการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เช่น สปา
3) ควรเน้ น งานสุ ขภาพจิตในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากคาดว่าคนน่าจะมี
ความเครียดเพิ่มขึ้น
4) ต้องพัฒนาระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบส่งต่อผู้ ป่วย คุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งหมดไม่ใช่ดาเนินการเฉพาะด่านเท่านั้น
5) ต้องจัดบริการที่รองรับผู้รับบริการที่หลากหลาย และมีหลายภาคส่วน เช่น นักท่องเที่ยว
นักธุรกิจต่างชาติ แรงงานต่างด้าวพร้อมครอบครัวและผู้ติดตาม
6) ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ให้สามารถรองรับการ
ส่งต่อผู้ป่วยกลับไปประเทศตนเอง
7) ควรเพิ่มการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคในชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรค
3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(R3 = REDUCE RISK)
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการยอมรับจากทุกฝ่ายร่วมกัน
2) ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยเสี่ยงทางสังคมที่กาหนดสุขภาพ (Social Determinant
of health) ที่เป็นปัญหาสาคัญในพื้นที่ เช่น ประชากรแฝงทั้งแรงงานไทย/ต่างด้าว
เพื่อให้มีการประเมินผลกระทบที่เป็นไปอย่างรอบด้าน
3) ควรหารูปแบบที่ดีในการขายบัตรประกันสุขภาพที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
ควรเพิ่มประเด็นในกลยุทธ์ที่ 3.3 คือเพิ่มระบบแจ้งเตือนภัย 2 ระบบ โดยคน (เอา อสม.
มาเฝ้าระวังสุขภาพ) และสิ่งแวดล้อมโดยการติดตามสิ่งแวดล้อมที่แหล่งกาเนิดแบบ
เป็นปัจจุบัน (real time) ทั้งภาครัฐและประชาชน
4) ควรมีการดาเนินงานเรื่อง primary care ในชุมชนต่างด้าวให้ชุมชนต่างด้าวดูแล
ตนเอง ไม่ใช่แค่รักษาพยาบาลอย่างเดียว เน้นบริการแบบ friendly service
5) ควรมีกลไกและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
6) ควรเอา อสม. พสต. มาช่วยงานสาธารณสุข
7) ควรมี ร ะบบการเฝ้ า ระวัง เชิ ง รุ ก โดยเฉพาะในกลุ่ ม เสี่ ยงที่ มี ภู มิต้ า นทานต่ า เช่ น
ผู้สูงอายุ เด็ก ไม่ใช่เฝ้าระวังเฉพาะคนที่ทางานในนิคมอุตสาหกรรมอย่างเดียว
3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (R4 = RESTRUCTURE)
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มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมตังนี้
1) สนั บ สนุ น การสร้ างการมีส่ ว นร่ว ม และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิช าการของ
อปท. เพื่อให้ อปท. มีศักยภาพในการจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2) ควรมีโ ครงสร้ างกลุ่ มงานที่รับผิดชอบด้านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
3) ให้ทา OSS ด้านสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4) ต้องการให้มีการบังคับการประกันสุขภาพให้เป็นกฎหมายเหมือนการประกันรถยนต์
4. ตัวชี้วัด มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1) อยากให้มีตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ เช่น การลดอัตราป่วยด้วยโรคต่าง ๆ และตัวชี้วัดใน
ระดับผลกระทบไม่ใช่มีแต่ตัวชี้วัดระดับผลผลิตเท่านั้น
2) ต้องมีการกาหนดตัวชี้วัดในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับแผนงาน/โครงการขึ้นมาถึงตัวชี้วัดใน
ระดับกลยุทธ์ รวมทั้งต้องมีการกาหนดตัวชี้วัดในรายยุทธศาสตร์ด้วย
3) ตัวชี้วัดที่กาหนดควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้วย ไม่ใช่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณอย่างเดียว
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 3
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
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