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แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจาปีงบประมาณ 2559
หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้าน
สาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับปัญหา
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.1 พัฒนาโครงสร้าง 1.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
พืน้ ฐานระบบบริการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการจัด
สุขภาพระดับอาเภอ ครุภัณฑ์และสิง่ ก่อสร้าง
และตาบลที่อยู่ใน
จังหวัดเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
รวมทั้งยกระดับสถาน
บริการสุขภาพในทุก
มิติ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานทันสมัย

การสนับสนุนครุภัณฑ์ ที่ดิน ครุภัณฑ์ 6 รายการใน
และสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตาม จังหวัด เขตพัฒนา
แผนที่กาหนด
เศรษฐกิจพิเศษ
(สระแก้ว ตาก สงขลา)

1.2 พัฒนาโครงสร้าง 1. โครงการเพิ่มศักยภาพด่านอาหารและ
พืน้ ฐานด่าน
ยา ปาดังเบซาร์ (จังหวัดสงขลา)
สาธารณสุขในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ร้อยละ 100 ของการ
ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ตามแผนงบประมาณ
ประจาปี 2559

ระยะเวลา
ดาเนินการ
132,293,500 ตค.58 กย. 60

งบประมาณ ปี 2559

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล
ติดตาม กากับ
ตามแบบรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สานักบริหารการ
สาธารณสุข)

หมายเหตุ
1)งบลงทุน
สบรส.ในแผน
บูรณาเขต
พัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษของ
สภาพัฒน์
(132,293,500.-)

ครุภัณฑ์ จานวน 5
รายการ

414,500

ตค.58 - รายงานผลการดาเนินงาน
กย. 59 ทุก 6 เดือน

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(สานักด่านอาหาร
และยา)

งบลงทุน
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้าน
สาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับปัญหา
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

1.3 จัดหาเทคโนโลยี
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่จาเป็นใน
การดาเนินงานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1.4 จัดบริการสุขภาพ
เชิงรุกที่จาเป็น
เพิม่ เติมสาหรับปัญหา
สุขภาพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เช่น
บริการด้านอุบตั ิเหตุ
โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การสนับสนุนครุภัณฑ์ ที่ดิน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยการจัด และสิ่งก่อสร้าง เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด
ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่จาเป็นในการ
ดาเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1.การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมให้แรงงานทั่วไปและ
แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ/
สถานที่ทางานในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

แรงงานทั่วไปและแรงงาน
ต่างด้าวในสถาน
ประกอบการ/สถานที่ทางาน
ในพืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้รับบริการด้านอาชี
วอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย ตาก
กาญจนบุรี สงขลา
นราธิวาส ตราด
สระแก้ว มุกดาหาร
นครพนม และ
หนองคาย
(ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 22 รายการ /
ครุภัณฑ์การแพทย์
จานวน 6 รายการ /
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ จานวน 3
รายการ)
10 จังหวัด

ระยะเวลา
ดาเนินการ
118,415,500 ตค.58 กย. 59

งบประมาณ ปี 2559

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล
ติดตาม กากับ
ตามแบบรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สานักบริหารการ
สาธารณสุข)

หมายเหตุ
1)งบลงทุน
สบรส.ในแผน
บูรณาเขต
พัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษของ
สภาพัฒน์
(118,415,500.-)

-

ต.ค. 58 ส.ค. 59

ติดตามผลการดาเนินงาน
และรายงานความก้าวหน้า
ทุกไตรมาส

กรมควบคุมโรค
(สานักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดล้อม)

ใช้งบฯ จาก
แผนบูรณา
การขยะและ
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้าน
สาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับปัญหา
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.4 จัดบริการสุขภาพ 2.สนับสนุนการตรวจสภาพแวดล้อมการ
เชิงรุกที่จาเป็น
ดาเนินงานเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเขต
เพิม่ เติมสาหรับปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สุขภาพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เช่น
บริการด้านอุบตั ิเหตุ
โรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

สถานประกอบการ/สถานที่
ทางานในพืน้ ที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้รับการ
ตรวจสภาพแวดล้อมการ
ดาเนินงานเพือ่ เฝ้าระวังกลุ่ม
เสี่ยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

10 จังหวัด

50,000

1 แห่ง / 1 ฉบับ

1,000,000

3.การพัฒนางานเวชศาสตร์การเดินทาง จานวนคลินิกเวชศาสตร์การ
เดินทางและการท่องเที่ยว /
และการท่องเที่ยว

ระยะเวลา
แนวทางการติดตาม
ดาเนินการ
ประเมินผล
ต.ค. 58 ติดตามและรายงาน
ส.ค. 59 ความก้าวหน้าทุกไตรมาส

ตค 58 กย 59

จานวนคู่มือ ที่ได้รับการ
พัฒนาตามแนวทางกรม
ควบคุมโรค

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายการ
วินิจฉัยโรคจากการทางานเพื่อรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จานวนเครือข่ายการ
วินิจฉัยโรคจากการทางาน

เครือข่ายในการ
วินิจฉัยโรคจากการ
ทางาน ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 5
เครือข่าย

-

ตค.58 กย. 59

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค
(สานักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดล้อม)

หมายเหตุ

การติดตามและประเมินผล กรมควบคุมโรค
ตามแผน 1 ครั้ง
(สานักโรคติดต่อ
ทั่วไป, สคร.)

กรมการแพทย์
(โรงพยาบาลนพ
รัตนราชธานี)

งปม.
280,000.อยู่ในแผน
บูรณาการ
กลุ่มวัยทางาน
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ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้าน
สาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับปัญหา
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.5 พัฒนากาลังคน 1.การพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหา
ด้านสุขภาพในสาขาที่ สุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตพัฒนา
จาเป็นต่อการเป็นเขต เศรษฐกิจพิเศษ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายใน
การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล จังหวัดชายแดนและจังหวัด
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.6 พัฒนาระบบส่ง 1. โครงการสัมมนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจิต
ต่อผู้ปว่ ยข้ามแดน
เวชข้ามแดน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมืองคู่ขนานประเทศ
เพือ่ นบ้านกับจังหวัด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
แนวทางการติดตาม
ดาเนินการ
ประเมินผล
กพ.59 รายงานผลการดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กรมสุขภาพจิต

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

การเข้าถึงบริการผู้ปว่ ยโรค
จิต ในพืน้ ที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

บุคลากรในพืน้ ที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว

170,000

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
อบรม ผ่านตามเกณฑ์ที่
กาหนด

ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรในจังหวัด
ชายแดน (100 คน)
บุคลากรที่ด่าน 51 แห่ง

3,000,000

มิย.59

ประเมินผลหลังการอบรม

กรมควบคุมโรค
(1) สถาบัน
บาราศนราดูร
(2) สคร. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9,
13

ร้อยละของการส่งต่อผู้ปว่ ย
ข้ามแดน ที่ได้รับการ
ประสานงานตามขั้นตอน
ร้อยละ 80

บุคลากรในพืน้ ที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว
จานวน 30 คน

80,000

มีค.59

รายงานผลการดาเนินงาน

กรมสุขภาพจิต

จังหวัดเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
6 จังหวัด (หนองคาย
นครพนม มุกดาหาร
สระแก้ว สงขลา ตาก)

1,300,000

2.โครงการพัฒนาระบบบริการ ป้องกัน ระบบส่งต่อผู้ปว่ ยข้าม
และดูแลรักษาโรค เอดส์และโรคติดต่อ พรมแดน 1 ระบบ
ทางเพศสัมพันธ์ สาหรับประชากรบริเวณ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

พย.58 - เก็บข้อมูลก่อนและระหว่าง กรมควบคุมโรค
สค.59 ดาเนินโครงการ โดยใช้
(สานักโรคเอดส์
แบบสอบถาม
วัณโรค และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์)

หมายเหตุ
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1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้าน
สาธารณสุข และ
ระบบบริการสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับปัญหา
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.6 พัฒนาระบบส่ง 3.พัฒนาระบบการส่งต่อ ผู้ป่วยวัณโรค
ต่อผู้ปว่ ยข้ามแดน
ในประชากรข้ามชาติ สาหรับเขตพัฒนา
เมืองคู่ขนานประเทศ เศรษฐกิจพิเศษ
เพือ่ นบ้านกับจังหวัด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
1.7 พัฒนารูปแบบ
การจัดระบบบริการ
สุขภาพที่เหมาะสมใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

มีระบบการส่งต่อ ผู้ปว่ ยวัณ
โรค ในประชากรข้ามชาติ
สาหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และได้มาตรฐานทาง
วิชาการ ร้อยละ 80

10 จังหวัดเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
(เชียงราย กาญจนบุรี
นราธิวาส ตราด
หนองคาย นครพนม
มุกดาหาร สระแก้ว
สงขลา ตาก)

1,700,000

1.โครงการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ จานวนหน่วยบริการมีการ หน่วยบริการนาร่อง
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จัดบริการอาชีวอนามัยและ 7 แห่ง ในจังหวัด
กรรมสิง่ แวดล้อม
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ใน รพศ./รพท. รพช. รพสต. ที่อยู่ใน
พิเศษดังนี้
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2.การพัฒนา รูปแบบ/แนวทาง การ
ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดต่อที่เป็น
ปัญหาสาคัญในกลุ่มประชากรต่างด้าว
(คอตีบ, บาดทะยัก, หัด, หัดเยอรมัน,
โปลิโอ)
1.8 ส่งเสริมให้เอกชน 1. โครงการพัฒนามาตรฐานบริการ
ร่วมลงทุนด้านสุขภาพ สุขภาพภาคเอกชน ในเขตพัฒนา
ได้แก่ กิจการพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
สาธารณสุข กิจการ
พัฒนาด้านยา และ
อุปกรณ์การแพทย์

จานวนรูปแบบ / แนวทาง
การให้บริการวัคซีนป้องกัน
โรคติดต่อสาคัญในกลุ่ม
ประชากรต่างด้าว

รพ.สต. 4 แห่ง
รพช. 1 แห่ง
รพท. 1 แห่ง
1 รูปแบบ

โรงพยาบาลเอกชนในเขต โรงพยาบาลเอกชน
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
ร้อยละ 30
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน

-

ระยะเวลา
แนวทางการติดตาม
ดาเนินการ
ประเมินผล
ตค 58 - แผนติดตามงาน และการ
กย 59 ประเมินผลหลังการ
ดาเนินงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค
(สานักวัณโรค)

ตค 58 - แบบประเมินตามมาตรฐาน กรมควบคุมโรค
กย 59 ฯ รายปี
(สานักโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดล้อม)

3,389,200

ตค 58 - แผนติดตามงาน และการ กรมควบคุมโรค
กย 59 ประเมินผลตามแผนที่กาหนด (สานักโรคติดต่อ
ทั่วไป สคร.1-13)

200,000

ตค. 58 - ติดตาม กากับ ตามแบบ
กย. 59 รายงาน

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
(สานัก
สถานพยาบาล
และการประกอบ
โรคศิลปะ)

หมายเหตุ

ใช้งบฯ จาก
แผนบูรณา
การขยะและ
สิ่งแวดล้อม
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

2. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
การควบคุมป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

2.2 พัฒนาระบบและ
กลไกการควบคุม
ป้องกัน เฝ้าระวัง
โรคติดต่อ โรคอุบตั ิ
ใหม่และภัยสุขภาพใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและระหว่าง
ประเทศเพือ่ นบ้าน

1.โครงการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ การ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ และ
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน, การ
ฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข กรณีภัยจากโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่, การเตรียมความพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและรังสี, การ
สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
ข้ามพรมแดนและการเผยแพร่, ความรู้
เรื่องโรคและภัยสุขภาพ และการบาดเจ็บ
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ มี
เครือข่าย มีกลไกเตรียม
ความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน มีข้อมูล รูปแบบการ
สื่อสารความเสี่ยงโรคและ
ภัยสุขภาพ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ระบบเฝ้าระวัง 1
ระบบ เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ
ป้องกันควบคุม
โรคติดต่ออุบตั ิใหม่ 6
เครือข่าย เครือข่าย
งานสื่อสารความเสี่ยง
3 จังหวัด (ตาก ตราด
สงขลา)

26,600,000

2.โครงการพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงานเฝ้า ประชาชนในพืน้ ที่เขต
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ ระวังผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในพืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ ได้รับการคุ้มครอง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พิเศษ

สุขภาพ จากปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่กระทบ
ต่อสุขภาพ

360,000

ระยะเวลา
แนวทางการติดตาม
หน่วยงาน
ดาเนินการ
ประเมินผล
รับผิดชอบ
ตค 58 - การนิเทศงาน การสารวจ กรมควบโรค
กย 59 ลงพืน้ ที่ติดตามและรายงาน (1.สานักระบาด
ความก้าวหน้าทุกไตรมาส วิทยา 2.สานัก
โรคติดต่ออุบตั ิใหม่
3.สานัก
โรคติดต่อทั่วไป
4.สถาบันบาราศ
นราดูร 5.สานัก
โรคจากการ
ประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม
6.สานักสื่อสาร
ความเสี่ยงและ
พฤติกรรมสุขภาพ)

ธค.58 - การสารวจ ติดตาม นิเทศ
กค. 59 งาน และ Rapid servey
ตามแบบฟอร์มการกากับ
ติดตามและประเมินผล

กรมอนามัย
(กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ)

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

2. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
การควบคุมป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

2.2 พัฒนาระบบและ
กลไกการควบคุม
ป้องกัน เฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และระหว่างประเทศ
เพือ่ นบ้าน

3.โครงการบูรณาการเฝ้าระวังปัญหา
สุขภาพจิตในระบบบริการสุขภาพในเขต
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ : เขตบริการ
สุขภาพที่ 8 (นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)

มีระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช ในหน่วยบริการ
สาธารณสุข ในเขตบริการ
สุขภาพที่ 8 (นครพนม
สกลนคร บึงกาฬ)

2.3 พัฒนารูปแบบ
1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การดูแลสุขภาพ
บริการสุขภาพบนกิจการฐานความรู้ของ
ประชาชนที่อยู่ในเขต การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตระดับ
จังหวัด อาเภอ
โรงพยาบาลชุมชน
จานวน 100 คน

จานวนระบบ / แนวทางการ อย่างน้อย 1 ระบบ /
เฝ้าระวังและสื่อสารเตือน แนวทาง
ภัยสุขภาพสาหรับพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษ

2.4 สนับสนุนการ
1.โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ จานวนพืน้ ที่ต้นแบบ การ
ประเมินผลกระทบ
จากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดการปัจจัยเสี่ยงด้าน
ด้านสุขภาพและ
ในพื้นที่พฒ
ั นาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ อนามัยสิง่ แวดล้อม
สิ่งแวดล้อมจาการ
พิเศษ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานและ
อุตสาหกรรม ที่อยู่ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

พืน้ ที่ต้นแบบ
การจัดการปัจจัย
เสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
จานวน 5 จังหวัด

งบประมาณ ปี 2559
80,000

0

600,000

ระยะเวลา
แนวทางการติดตาม
ดาเนินการ
ประเมินผล
ธันวาคม แบบรายงานผลการ
2558 - ดาเนินงานรายไตรมาส
มิถุนายน
2559

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กรมสุขภาพจิต

มค.-กย.59 ติดตามจากระบบการ
กรมสนับสนุน
รายงานความก้าวหน้าของ บริการสุขภาพ
กรม สบส. และประเมินผล (กองสุขศึกษา)
จากความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินงาน
ตค.58 - ลงพืน้ ที่สนับสนุนการ
กย. 59 ดาเนินงาน / จัดประชุม
ติดตามความก้าวหน้า

กรมอนามัย
(กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ)

หมายเหตุ
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2. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
การควบคุมป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

2.5 เสริมสร้างความ
ร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขในจังหวัด
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการ
จัดการปัญหาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

ระยะเวลา
ดาเนินการ
กค.59

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กรมอนามัย
(สานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม)

1. โครงการศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัย จังหวัดที่มีการประกาศเป็น มีข้อมูลสถานการณ์
พืน้ ที่เศรษฐกิจพิเศษ มี
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ข้
อ
มู
ล
สถานการณ์
และการจัดทาแผนที่
เศรษฐกิจพิเศษ

520,000

2. โครงการพัฒนาคุณภาพประชากร
ด้านการวางแผนครอบครัวและอนามัย
การเจริญพันธุ์

จานวนบุคลากรที่ได้รับการ บุคลากรผู้ให้บริการ
พัฒนา
วางแผนครอบครัว
และอนามัยการเจริญ
พันธุ์

200,000

การนิเทศติดตามของการ
ตรวจราชการ

กรมอนามัย
(สานักอนามัย
การเจริญพันธุ์)

3.โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทางด้านการสื่อสารและการให้บริการ
สุขภาพจิตในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จานวนบุคลากรที่ผ่านการ
อบรม

จานวน 160 คน

106,500

ธค.58-มิย. การนิเทศงาน และผู้ปว่ ย
59
ได้รับการดูแลต่อเนื่องใน
ชุมชน

กรมสุขภาพจิต

4.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ หลักสูตร
อาสาสมัครแรงงานต่างด้าว ด้านอาชีว
อนามัย (อสอช.ต.) , PHER ครู ก. ด้าน
สารเคมีและรังสี

มีหลักสูตร อสอช.ต. มีคู่มือ คู่มือ 1 เรื่อง / 60
แนวทางการตรวจสุขภาพ คน / 1 หลักสูตร
ตามปัจจัยเสี่ยงเพือ่ เฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และมีผู้เข้ารับการอบรม

247,300

ตค 58 - ติดตามผลการดาเนินงาน กรมควบคุม
มีค. 59 และรายงานความก้าวหน้า (สานักโรคจาก
ทุกไตรมาส
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดล้อม)

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

ชุมชนในพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษ

การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรใช้งบ
บูรณาการ
การพัฒนา
เครือข่ายฯ
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2. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
การควบคุมป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

2.6 พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามแนว
ชายแดน รวมถึง
พัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของ
ห้องปฏิบตั ิการในการ
ตรวจรับรองคุณภาพ
และทดสอบคุณภาพ
ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตามแนวชายแดนพืน้ ที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

ห้องปฏิบตั ิการของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ดูแลด่าน
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 6 แห่ง
ได้แก่ เชียงราย,
สงขลา (2 แห่ง),
มุกดาหาร, หนองคาย,
นครพนม

1,200,000

1.การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร ณ ด่านนาเข้าใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ห้องปฏิบตั ิการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

2.โครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา เพื่อ
ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นาเข้า รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาห้องปฏิบตั ิการด่าน
อาหารและยา จ. มุกดาหาร
ตามข้อกาหนดมาตรฐาน
คุณภาพห้องปฏิบตั ิการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด่านอาหารและยา
จังหวัดมุกดาหาร

50,000

ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาด่านอาหารและยา
เพือ่ รองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

1. ด่านอาหารและยา
ในพืน้ ที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก 10 จังหวัด
2. มีแผนดาเนินงาน
ในส่วนที่เกีย่ วข้องของ
ด่านอาหารและยา ใน
พืน้ ที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจระยะที่ 2

206,900

2.7 พัฒนาศักยภาพ 1.โครงการพัฒนาด่านอาหารและยา เพื่อ
ด่านสาธารณสุขให้มี รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ประสิทธิภาพในการ
ควบคุม ป้องกัน เฝ้า
ระวัง ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่ผ่านด่าน ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

ระยะเวลา
แนวทางการติดตาม
ดาเนินการ
ประเมินผล
ตค.58 - รายงานผลการดาเนินงาน
กย. 59 รอบ 6 เดือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
(สานักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร)

ตค.58 - รายงานผลการดาเนินงาน
กย. 59 ทุก 6 เดือน

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(สานักด่านอาหาร
และยา)

ตค58-พค59 ลงพืน้ ที่และสรุปผลการ
ดาเนินงาน

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(สานักด่านอาหาร
และยา)

หมายเหตุ
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2. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
การควบคุมป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
แนวทางการติดตาม
ดาเนินการ
ประเมินผล
ตค.58 - ประเมินตามแนวทางการ
กย. 59 ตรวจสอบในพืน้ ที่ควบคุม
ร่วมกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(สานักด่านอาหาร
และยา)

508,500

ตค 58 กย 59

สานักบริหารการ
สาธารณสุข สป.

8,300,000

ตค 58-กย แบบประเมินการพัฒนา
59

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

1. มีกรอบการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ณ จุดผ่านแดน
มุกดาหาร-สะหวันนะ
เขต
2. มีแนวทางการ
ตรวจสอบในพืน้ ที่
ควบคุมร่วมกัน

364,000

10 จังหวัดในเขต
3.พัฒนาด่านสาธารณสุขแบบบูรณาการ จานวนจังหวัดที่ได้รับการ
พัฒนาด่านสาธารณสุขแบบ พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

2.7 พัฒนาศักยภาพ 2.โครงการพัฒนาความร่วมมือการ
ด่านสาธารณสุขให้มี อานวยความสะดวกทางการค้าชายแดน
ประสิทธิภาพในการ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-สปป.ลาว
ควบคุม ป้องกัน เฝ้า
ระวัง ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ที่ผ่านด่าน ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

ตัวชี้วัด
1. จานวนกรอบการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในพืน้ ที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ไทย-สปป.
ลาว 1 ฉบับ
2. จานวนแนวทางการ
ตรวจสอบร่วม ในพืน้ ที่
ควบคุมร่วมกัน 1 ฉบับ

-

บูรณาการ

4.โครงการขับเคลื่อน การพัฒนาช่อง
ทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ร้อยละ 80 ของช่อง
ทางเข้าออกประเทศในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มีการพัฒนาสมรรถนะได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศ ใน
พืน้ ที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 23
แห่ง

กรมควบคุมโรค
(สานักโรคติดต่อ
ทั่วไป สคร.3 4 6
7 9 10 12)

หมายเหตุ

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้ภูมิภาค
ดาเนินการจัด
ประชุมเพือ่
พัฒนาด่าน
สาธารณสุข
(งบประมาณ
บูรณาการกับ
กระทรวง
แรงงาน)
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

2. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
และสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
การควบคุมป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

2.8 ส่งเสริม
1.โครงการจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 1. มีหลักเกณฑ์และ
อุตสาหกรรมที่
ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ วิธีการที่ดีในการกระจาย
เกีย่ วข้องกับสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ในเขตพัฒนา
2. ร้อยละ 80 ของ สสจ.
เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่
และผู้ประกอบการที่เข้า
ยา เครื่องมือแพทย์
ร่วมอบรมมีความรู้ความ
และศูนย์ฟนื้ ฟูสุขภาพ
เข้าใจ

สสจ.และ
ผู้ประกอบการ ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
10 จังหวัด

1,125,600

3. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
ระบบการดูแลสุขภาพ
ต่างด้าว ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

3.1 ขยายความ
1. สร้างหลักประกันสุขภาพแรงงานต่าง
ครอบคลุมของการมี ด้าว/คนต่างด้าว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักประกันสุขภาพ พิเศษ
แก่แรงงานต่างด้าว
เพือ่ ให้สามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพขั้น
พืน้ ฐานที่ครอบคลุม
การรักษาพยาบาล
การสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และการ
ควบคุมโรค

มีระบบการประกัน
สุขภาพและการตรวจ
สุขภาพแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทางานใน
ประเทศไทยรวมถึง
ผู้ติดตามซึ่งอยู่ใน
ประเทศไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรีและ
ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ

0

ร้อยละความครอบคลุมของ
การมีหลักประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว ณ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ระยะเวลา
แนวทางการติดตาม
หน่วยงาน
ดาเนินการ
ประเมินผล
รับผิดชอบ
ตค 58 - ลงพืน้ ที่ติดตามผลการ
สานักงาน
กย 59 ปฏิบตั ิงานภายหลังการมอบ คณะกรรมการ
อานาจ
อาหารและยา
(กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์)

ตค.58 - ระบบรายงานผ่านเว็บไซต์ กลุ่มประกัน
กย. 59 กองทุนผู้ประกันตนของคน สุขภาพ สป.
ต่างด้าว กลุ่มประกันสุขภาพ
(http://fwf.cfo.in.th)

หมายเหตุ
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3. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
ระบบการดูแลสุขภาพ
ต่างด้าว ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.5 การสร้าง
1.การจัดทาสื่อ, การสื่อสารความเสี่ยง
เครือข่ายแรงงานต่าง และการบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสาร
ด้าวนาร่องในเขต
ความเสีย่ ง เพื่อการปรับเปลี่ยน
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณ ปี 2559

-มีสื่อ ข้อมูลสาหรับการ
1 เรื่อง /อาสาสมัคร
สื่อสารความเสี่ยงเพือ่ การ แรงงานต่างด้าว /1 ชุด
ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง
จากการทางานเขตเศรษฐกิจ
พฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ พิเศษ
-ร้อยละของอาสาสมัคร
แรงงานต่างด้าว มีความรู้ใน
การเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพ

3,663,500

มีข้อมูลสถานการณ์โรค /
1 ระบบ รายงาน และ
ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
ฐานข้อมูล
จากการประกอบอาชีพ เพือ่
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

818,000

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้แก่ การรายงานสถานการณ์โรค
/ ข้อมูล โรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ระยะเวลา
แนวทางการติดตาม
หน่วยงาน
ดาเนินการ
ประเมินผล
รับผิดชอบ
ตค58 - กย ติดตามผลการดาเนินงาน กรมควบคุมโรค
59
และรายงานความก้าวหน้า 1.สานักโรคจาก
ทุกไตรมาส
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดล้อม
2.สานักสื่อสาร
ความเสี่ยงฯ
3.สานักโรคติดต่อ
ทั่วไป)
ตค.58-กย. ติดตามและรายงาน
59
ความก้าวหน้าทุกไตรมาส

กรมควบคุมโรค
(1.สานักโรคจาก
การประกอบอาชีพ
2. สานัก
โรคติดต่อทั่วไป)

หมายเหตุ

23
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการด้าน
สุขภาพ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

4.1 สร้างกลไกการ
จัดระบบ การเยียวยา
แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากผู้
ประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ทุกส่วน
ราชการ ในการ
ปกป้องสุขภาพ
ประชาชน ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

1.โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านสาธารณสุข ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

อปท. ในพืน้ ที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ มีแผนการ
ดาเนินงานจัดการปัญหา
สาธารณสุขอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
จานวน 36 แห่ง /
120 คน

584,320

2.โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงานที่เกีย่ วข้องใช้
แผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข
เพือ่ รองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

แผนยุทธศาสตร์ 1
แผน

450,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พย.58 มิย.59

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
(กลุ่มสนับสนุน
และพัฒนาการ
กระจายอานาจ
ด้านสุขภาพ)

ตค 58-กย ลงพืน้ ที่ติดตาม
สานักนโยบาย
59
ความก้าวหน้าการดาเนินงาน และยุทธศาสตร์
(กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
รูปแบบบริการใน
พืน้ ที่เฉพาะ)

หมายเหตุ
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กลยุทธ์

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการด้าน
สุขภาพ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

4.2 ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายด้าน
สาธารณสุขเพือ่ ให้
สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการ/กิจกรรม

0

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตค58-กย59

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล
ไม่มี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์)

1 ฉบับ

0

1 ปี

ไม่มี

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์)

ปรับ
กระบวนการ
ทางานในการ
ผลิต และ
นาเข้า
เครื่องมือแพทย์

1 ฉบับ

0

6 เดือน

ไม่มี

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์)

ลดขั้นตอนใน
การผลิตเพือ่
ส่งออก
เครื่องมือแพทย์

1 ฉบับ

16,500

1 ปี

รายงานผลการดาเนินงาน สานักงาน
รายไตรมาส
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(สานักควบคุม
เครื่องสาอางและ
วัตถุอนั ตราย)

การขออนุญาต
หรือแจ้ง
ดาเนินการ
เกีย่ วกับวัตถุ
อันตราย ให้
ดาเนินการที่
สสจ. ในเขต
พัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

จานวนประกาศกระทรวง
1. การจัดทาประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ สาธารณสุข
เงื่อนไขในการผลิต นาเข้าเครื่องมือ
แพทย์ที่ได้รับการยกเว้น ตามมาตรา 27
(1) (5) (6) และ (7)

1 ฉบับ

2. จัดทาประกาศกระทรวงสาธารณสุข จานวนประกาศกระทรวง
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน สาธารณสุข
การผลิต นาเข้า เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับ
การยกเว้นตามมาตรา 27 (8)

จานวนประกาศ
3. ปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คณะกรรมการเครื่องมือ
แพทย์
และเงื่อนไขในการขอผลิตเครื่องมือ
แพทย์เพื่อการส่งออก พ.ศ.2558

4. จัดทาประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยกเว้นการขึ้นทะเบียนสาหรับ
ผลิตภัณฑ์วัตถุอนั ตราย (สาเร็จรูป) ที่มี
การแบ่งบรรจุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

ตัวชี้วัด

จานวนประกาศกระทรวง
สาธารณสุข

หมายเหตุ
ปรับ
กระบวนการ
ทางานในการ
ผลิต และ
นาเข้า
เครื่องมือแพทย์

25

0

ระยะเวลา
ดาเนินการ
6 เดือน

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล
ไม่มี

0

1 ปี

ไม่มี

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการด้าน
สุขภาพ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

4.2 ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายด้าน
สาธารณสุขเพือ่ ให้
สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5. ปรับปรุงคาสั่ง อย. เรื่อง มอบอานาจ
เลขาธิการ ตามกฎหมายว่าด้วย
เครื่องสาอาง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดย
มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับจดแจ้ง

คาสั่ง อย.

1 ฉบับ

จานวนประกาศ อย.

1 ฉบับ

6. จัดทาประกาศ อย. เพื่อกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สาหรับ
การผลิตหรือนาเข้า เครื่องสาอาง (ที่มี
คุณภาพมาตรฐานฉลาก ตามที่ผู้ซื้อ
กาหนด) เฉพาะเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
(สานักควบคุม
เครื่องสาอางและ
วัตถุอนั ตราย)

หมายเหตุ

มอบอานาจ
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็น
ผู้รับจดแจ้งใน
เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ
พิเศษ ตาม
พรบ.
เครื่องสาอาง
พ.ศ.2558
สานักงาน
ลดข้อมูลที่ใช้
คณะกรรมการ
/ ขั้นตอน
อาหารและยา
เฉพาะเพือ่
(สานักควบคุม
การส่งออก
เครื่องสาอางและ เครื่องสาอาง
วัตถุอนั ตราย)
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4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการด้าน
สุขภาพ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4.3 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพของประชาชน
ไทยและแรงงานต่าง
ด้าวในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และ
บูรณาการข้อมูลที่จะ
นามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดระบบบริการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) ของจังหวัดใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของ
ประชากรต่างด้าว

4.3 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพของประชาชน
ไทยและแรงงานต่าง
ด้าวในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และ
บูรณาการข้อมูลที่จะ
นามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

มีข้อมูลสถานการณ์
2. การจัดทาข้อมูลสถานการณ์
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการจัดทา
แผนที่ชุมชน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

3.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้แก่ การรายงานสถานการณ์
โรค/ข้อมูล โรคและภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เป้าหมาย

ร้อยละสถานบริการสุขภาพ
10 จังหวัดในเขต
ในจังหวัดเขตพัฒนา
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจพิเศษ ที่มีการ
จัดระบบบริการใน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One
Stop Service) และมี
ระบบข้อมูลด้านสุขภาพ
ของประชากรต่างด้าว

10 จังหวัด ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มีข้อมูลสถานการณ์โรค/
1 ระบบ รายงาน และ
ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
ฐานข้อมูล
จากการประกอบอาชีพ เพือ่
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

งบประมาณ ปี 2559
291,600

-

818,000

ระยะเวลา
แนวทางการติดตาม
ดาเนินการ
ประเมินผล
ตค 58 - แบบติดตามประเมินผล
กย 59

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักบริหารการ
สาธารณสุข สป.

ตค.58 - ประเมินผลจากรายงานผล กรมอนามัย
กย. 59 การดาเนินงานรายไตรมาส (สานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม)

ตค.58 - ติดตามและรายงาน
กย. 59 ความก้าวหน้าทุกไตรมาส

กรมควบคุมโรค
(1.สานักโรคจาก
การประกอบอาชีพ
2.สานัก
โรคติดต่อทั่วไป)

หมายเหตุ
งบประมาณ
บูรณาการกับ
กระทรวง
แรงงาน
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กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

4.4 พัฒนากลไกการ 1.โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนางาน
สนับสนุน ติดตาม
สาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

2.การติดตาม ประเมินผล และสนับสนุน
การดาเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
4. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการด้าน
สุขภาพ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559

ผลการศึกษารูปแบบและ
แนวทางการดาเนินงาน
และพัฒนางานด้าน
สาธารณสุข ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

1 เรื่อง

700,000

มีข้อมูล/สถานการณ์โรค
และภัยสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม เพือ่ รองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1 เรื่อง

4.4 พัฒนากลไกการ 3.โครงการพัฒนาระบบการเยียวยาจิตใจ
สนับสนุน ติดตาม
ผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพในพื้นที่
และประเมินผล
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (นครพนม)
กระทบด้านสุขภาพใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ

มีระบบการเยียวยาจิตใจผู้
ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
ในหน่วยบริการสาธารณสุข
ในเขตสุขภาพที่ 8
(นครพนม สกลนคร บึงกาฬ)

ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิต/งาน
MCATT, EMS
miniMERT. SRRT
ในพืน้ ที่จงั หวัด
จานวน 70 คน

4.โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
จากการเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา
(สาขาบริการสุขภาพภายใต้กรอบการค้า
บริการอาเซียน) ใน 5 จังหวัด คือ ตาก
ตราด มุกดาหาร สระแก้ว และสงขลา

จานวนแนวทางหรือรูปแบบ
การดาเนินงานของ
สานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้ทราบถึงทิศ
ทางการดาเนินงาน
สนับสนุนบริการ
สุขภาพในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ระยะเวลา
แนวทางการติดตาม
หน่วยงาน
ดาเนินการ
ประเมินผล
รับผิดชอบ
ตค 58-กย แบบรายงานความก้าวหน้า สานักนโยบาย
59
การดาเนินการ
และยุทธศาสตร์
(กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน
รูปแบบบริการใน
พืน้ ที่เฉพาะ)

50,000 ก.พ. - ส.ค. ติดตามผลการดาเนินงาน กรมควบคุมโรค
59
และรายงานความก้าวหน้า (สานักโรคจาก
ทุกไตรมาส
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดล้อม)
63,500

พ.ค.59 รายงานการให้การช่วยเหลือ กรมสุขภาพจิต
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
การส่งต่อข้อมูลผู้ได้รับ
ผลกระทบ การนิเทศติดตาม

100,000 ตค.58 ธค. 59

รายงานผลการสารวจพืน้ ที่
เพือ่ ศึกษาข้อมูลการ
ดาเนินงานของสานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ 5
เขต ที่มีพนื้ ที่ในเขตพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษ

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
(กองสุขภาพ
ระหว่างประเทศ)

หมายเหตุ
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ ปี 2559
310,036,920

ระยะเวลา
ดาเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

