การดาเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบตั ิ การพัฒนาเครือข่ายด้านโรคและภัยสุขภาพ
เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวข้อการนาเสนอ
1.
2.
3.
4.

ความเป็ นมา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แนวทางการดาเนินงานของ กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการดาเนินงานของ กรมควบคุมโรค
ข้อเสนอของ สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ความหมาย : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หมายถึง บริเวณพืน้ ที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) ประกาศ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนา
– สิทธิประโยชน์ สาหรับการลงทุน
– การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
( One-stop Service : OSS )
– มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว
– การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และด่านศุลกากรในพืน้ ที่

เชียงราย
หนองคาย

นครพนม

ตาก

พืน้ ที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

มุกดาหาร
กาญจนบุรี

สระแก้ ว

ระยะแรก (2558)
ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา

ตราด

ระยะที่ 2
กาญจนบุรี เชียงราย หนองคาย
นครพนม นราธิวาส

สงขลา
นราธิวาส

จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (พืน้ ที่ 7 สคร )
สานักงานป้ องกันควบคุมโรค
สคร. ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
สคร. ที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก
สคร. ที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์
สคร. ที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

สคร. ที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

สคร. ที่ ๖ จังหวัดชลบุรี
สคร. ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

สคร. ที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี
สคร. ที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

สคร. ที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
สคร. ที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สคร. ที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา
สคร. ที่ ๑๓ กรุงเทพฯ

พืน้ ที่รบั ผิดชอบ
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮอ่ งสอน ลาปาง ลาพูน (รวม ๘ จังหวัด)
พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ (รวม ๕ จังหวัด)
นครสวรรค์ กาแพงเพชร ชัยนาท พิจติ ร อุทยั ธานี (รวม ๕ จังหวัด)
สระบุรี นครนายก ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา (รวม ๘
จังหวัด)
ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี (รวม ๘ จังหวัด)

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว สมุทรปราการ (รวม ๘ จังหวัด)
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (รวม ๔ จังหวัด)
อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลาภู นครพนม สกลนคร(รวม ๗ จังหวัด)
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ (รวม ๔ จังหวัด)
อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ(รวม ๕ จังหวัด)
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง (รวม ๗ จังหวัด)
สงขลา ตรัง นราธิ วาส ปั ตตานี พัทลุง ยะลา สตูล (รวม ๗ จังหวัด)
กรุงเทพมหานคร (รวม ๑ จังหวัด)

เชียงราย
อาเภอ ตาบล
3

21

รพ.สต.
หนองคาย

41

อาเภอ ตาบล
ตาก

หน่ วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ
(รพ.สต./ ศูนย์
สุขภาพชุมชน)

อาเภอ ตาบล
3

14

2

รพ.สต.

13

14

รพ.สต.

นครพนม

29

อาเภอ ตาบล
2

13

21

มุกดาหาร
อาเภอ ตาบล
3
กาญจนบุรี
อาเภอ ตาบล
1

2

11

สระแก้ว

รพ.สต.

อาเภอ ตาบล

7

2

4

อาเภอ ตาบล
1

รพ.สต.

3

4

สงขลา
อาเภอ ตาบล
1

4

รพ.สต.
10
นราธิ วาส
อาเภอ ตาบล
5

5

รพ.สต.
4

ตราด

รวม 10 จังหวัด
อาเภอ ตาบล รพ.สต.
23
90
154

รพ.สต.

รพ.สต.
7

รพ.สต.
17

หัวข้อการนาเสนอ
1.
2.
3.
4.

ความเป็ นมา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แนวทางการดาเนินงานของ กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการดาเนินงานของ กรมควบคุมโรค
ข้อเสนอของ สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณสุข และ ระบบบริการสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับปัญหาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้ องกัน
และเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ คุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้านสุขภาพ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการเตรียมการด้านสาธารณสุข
โดย สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

1. ผูใ้ ช้แรงงาน – การรองรับการเคลื่อนย้าย และ ความเท่าเทียมในการเข้าถึง
ระบบหลักประกันสุขภาพของแรงงานไทยและต่างด้าว
2. ผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ที่ – เฝ้ าระวัง และ วิเคราะห์ประชากรกลุม่
เสีย่ งให้มกี ารตรวจสุขภาพประจาปี
3. การลงทุนทางสาธารณสุข – กาหนดทิศทางการลงทุนโครงสร้าง
สาธารณสุข
4. สิ่งแวดล้อม – ประสานงานกับ ก อุตสาหกรรม + ก ทรัพย์ฯ ประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) , ด้านสิง่ แวดล้อม
(Environmental Impact Assessment : EIA) , ด้านสุขภาพชุมชน
(Community Health Impact Assessment : CHIA)

ข้อเสนอในการดาเนินงานเร่งด่วน
โดย สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

พัฒนาคู่มือปฏิบตั ิ การสาหรับ OSS เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบงาน
ทราบขัน้ ตอน และสามารถจัดให้ความสะดวก

1. ผูผ้ า่ นข้ามแดน : ด้านด่านคัดกรองโรคจากคน สัตว์ และ พืช
2. ผูใ้ ช้แรงงาน : ด้านการตรวจสุขภาพ ขึน้ ทะเบียนระบบประกัน
และ สิทธิการรักษาพยาบาล

3. ผูล้ งทุน ด้านการขึน้ ทะเบียนยา และ เครื่องมือแพทย์
4. ผูล้ งทุน ในการประเมินผลด้านสุขภาพ HIA , CHIA

หัวข้อการนาเสนอ
1.
2.
3.
4.

ความเป็ นมา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แนวทางการดาเนินงานของ กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการดาเนินงานของ กรมควบคุมโรค
ข้อเสนอของ สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย 2559 (การประชุมกรม ว ันที่ 21 ตุลาคม 58)
1.พระราชดาริ

2.เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(บูรณาการชาติ)

3.กลุม
่ ว ัย
(บูรณาการชาติ)

4. งานป้องก ันควบคุม
้ ร ัง
โรคติดต่อเรือ

5.การบริหารจ ัดการ
ขยะและสวล.

ด่าน : IHR2005 23 ด่าน
จังหวัดชายแดน : IHR2005 & GHSA 31 จังหวัด
Twin cities : จังหวัดชายแดนตามข้อกาหนด
ไม่น้อยกว่า 50 %
One Health : 10 จังหวัด
คลินิก Travel medicine : 1 คลินิกต้นแบบ
สานักโรคติดต่อทัวไป
่ เป็ น focal point
เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ

(บูรณาการชาติ)

6 พ ัฒนากาล ังคน
ด้านระบาด

7.ข ับเคลือ
่ น พรบ.
โรคติดต่อ 58

8. ยกระด ับความ
มน
่ ั คงและความเป็น
เลิศด้านควบคุมโรค
ของประเทศ
(บูรณาการชาติ)

12

12

การพ ัฒนาระบบควบคุมโรค ปี 59 ภายใต้กรอบ IHR/GHSA
ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ระบบเฝ้ าระวัง

คกก.โรคติดต่อจังหวัด

 บูรณาการระบบเฝ้ าระวังโรค
(5 ระบบ : CD, NCD, AIDS
Env-Occ, Injury)
 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 พัฒนา จนท.ทุกระดับ
ด ้านระบาดวิทยาให ้สามารถ
จัดการระบบเฝ้ าระวังได ้

กฎอนาม ัยระหว่างประเทศ พ.ศ.48
พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 58
คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ
ตรวจจ ับเร็ว

ตอบโต้ท ัน

ระบบควบคุมโรค&ภ ัย

 พัฒนา ศ.ปฏิบัตก
ิ ารภาวะฉุกเฉิน
ด ้าน สธ. (Emergency Operations
Center : EOC)

 ทีมติดตามข่าวสาร&ประเมิน
สถานการณ์ด ้านสุขภาพ
(Situation Awareness Team : SAT)

 พัฒนาหน่วยปฏิบัตก
ิ ารควบคุม
โรค (SRRT)

้ ที่
ควบคุมโรค&ภ ัยในพืน
& กลุม
่ เป้าหมายพิเศษ

(ท่าอากาศยาน 17 แห่ง ท่าเรือ 18 แห่ง
พรมแดน 32 แห่ง)
่ งทางเข ้าออกประเทศ
ชอ
่ งทาง
(67 แห่ง) คทง.ชอ

่ งทางเข ้าออก
o ระบบเฝ้ าระวังชอ
ระหว่างประเทศ
o ระบบบริหารจัดการ
่ งทางเข ้าออก
o สมรรถนะชอ

เขต/จ./อ.

สุขภาวะชายแดน
(31 จังหวัด)

o พัฒนา จ.สุขภาวะชายแดนตาม
กรอบ IHR

ประชากรต่างด ้าว

o พัฒนาระบบข ้อมูล ปชก.ต่างด ้าว
o เข ้าถึงบริการป้ องกันควบคุมโรคขัน
้
พืน
้ ฐาน

หน่วยงาน : กรม คร./กรม อ./กรม ว./อย./สป.(สบรส., สนย.,กปภ.)

13

สุขภาวะชายแดน
(31 จังหวัด)

ภาคเหนื อ แม่ฮอ่ งสอน พะเยา เชียงราย
เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก
ภาคอีสาน เลย ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ อานาจเจริญ
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร
อุบลราชธานี
ภาคกลาง ประจวบคีรขี นั ธ์ กาญจนบุรี ราชบุร ี เพชรบุร ี
สระแก้ว ตราด จันทบุร ี
ภาคใต้ ชุมพร ระนอง สงขลา นราธิวาส สตูล ยะลา

31 จังหวัด ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาระบบ
เฝ้ าระวัง ป้ องกัน โรคติดต่อ ตามแนวชายแดน
ตามมาตรฐานที่กาหนด (ร้อยละ 80)

9 จังหวัด ทีม
่ ก
ี ารขึน
้ ทะเบียน
แรงงานและมีปัญหาแรงงานต่างด ้าว

1. สมุทรสาคร
2. สมุทรปราการ
3. สุราษฏร์ธานี
4. พังงา
สคร 9 ขอเพิ่ม
5. ระยอง
10. นครราชสีมา
6. ปทุมธานี
7. อุบลราชธานี
8. ระนอง
9. นนทบุรี
ชุมชนต่างด้าว ได้รบั การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการ
ป้ องกันโรค และ มีการพัฒนา อสม.ต /อสม. (ร้อยละ 70)

หัวข้อการนาเสนอ
1.
2.
3.
4.

ความเป็ นมา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แนวทางการดาเนินงานของ กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการดาเนินงานของ กรมควบคุมโรค
ข้อเสนอของ สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

งาน Env.-Occ. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปี 2559 - 2563
ยุทธ์ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธ์ 2 พัฒนาการควบคุม+เฝ้ าระวังโรค/ภัย
1. โครงสร้างพื้นฐานระบบบริการ Env.-Occ.
1. ระบบ+กลไกการเฝ้ าระวัง+ตอบโต้
- สคร. : ห้อง Lab เฉพาะ
ระหว่างประเทศ(ระบบเชื่อมโยงข้อมูล)
- รพศ./รพท. : เป็ น Env.-Occ. Unit เศรษฐกิจพิเศษ
2. รูปแบบดูแลประชาชนจากมลพิษ
- รพช. : เป็ น Env.-Occ. Center เศรษฐกิจพิเศษ
3. สนับสนุน HIA, EIA (ค่ามาตรฐาน
- รพสต. : Env.-Occ. Clinic เศรษฐกิจพิเศษ
ต่างๆ)
อสม.อช.
ผู้ประกอบอาชีพและ
4. สร้างความเข้มแข็ง อปท. ให้มีความรู้
2. ศักยภาพด้าน สธ., ด้านสารเคมี, รังสี
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ รับ
พื้นฐาน Env.-Occ.
3. จัดบริการเชิงรุก
การดูแลให้ ปลอดภัยจาก
4. พัฒนากาลังคน
โรคและภัยสุขภาพจาก
- แพทย์อาชีวเวชศาสตร์,
การประกอบอาชีพและ
พยาบาล อช., นักระบาดวิทยา
สิ่งแวดล้ อม
- หลักสูตร Env.-Occ. พื้นฐาน
5. รูปแบบการจัดระบบบริการ + ส่งต่อ
ยุทธ์ 4 บริหารจัดการด้านสุขภาพ
6. วางระบบการจัดการปัญหา
1. สนับสนุนข้อมูลเสี่ยง + เจ็บป่ วย
(case management)
ต่อการเยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบ
2. พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพ
ยุทธ์ 3 พัฒนาระบบดูแลสุขภาพต่างด้าว
3. กลไกติดตาม + ประเมินผล
1. จัดบริการ Occ. โดย รพ. เอกชน
2. พัฒนาศักยภาพ อสต.อช + สื่อสารความเสี่ยง

งาน Env.-Occ. ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ปี 2559
ยุทธ์ 2 พัฒนา สนับสนุนการควบคุมฯ อนามัย สวล.
ยุทธ์ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน+ระบบบริการสุขภาพ
+คุ้มครองผูบ้ ริ โภค
1. พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม สวล.
1. พัฒนาระบบเฝ้ าระวังโรค Env.-Occ.
ใน รพศ./รพท. 10 จ.
1.1 พัฒนา+บริ หารจัดการระบบเฝ้ าระวังฯ
2. จัดบริการสุขภาพเชิงรุกด้าน อช. และเวชกรรม สวล.
1.2 พัฒนากลไกเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นด้าน
2.1 จัดบริการ อช. และเวชกรรม สวล. ให้แรงงาน
สารเคมี และรังสี
ทัวไป
่ + แรงงานต่างด้าวใน สปก.
1.3 ติ ดตาม สนับสนุน พัฒนา บริ หารจัดการระบบเฝ้ าระวังฯ
2.2 สนับสนุนการตรวจสภาพแวดล้อมการทางาน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สธ. และ อปท. ในการเฝ้ าระวังฯ โรค
Env.-Occ.
2.1 จัดทาคู่มือ แนวทางการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
2.2 อบรม Env.-Occ. พืน้ ฐานแก่บคุ ลากร สธ. และ อปท.
2.3 พัฒนาหลักสูตร อสต.อช.

ยุทธ์ 3 พัฒนาระบบดูแลสุขภาพต่างด้าว
1. สื่อสารความเสี่ยงเพื่อการป้ องกัน ควบคุมปัจจัย
เสี่ยงจากการทางานเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธ์ 4 บริหารจัดการด้านสุขภาพ
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรค Env.-Occ.
1.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อเฝ้ าระวังฯ
1.2 พัฒนาเครือข่ายจัดทาข้อมูลโรค Env.-Occ.
2. ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนการดาเนินงาน
3. พัฒนากลไกติดตาม + ประเมินผล

ข้อหารือ การดาเนินงานร่วมกัน ระหว่างสานัก กับ สคร ปี 2559 (1)
ที่

กิจกรรม

สานัก

สคร ในพืน้ ที่

เป้ าหมาย

1 1.1 ผลิตสื่อ 5 ภาษา สาหรับ
สื่อสารความเสี่ยง เพื่อป้ องกัน
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากการ
ทางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.2 จัดทาคู่มือ / แนวทางการ
ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

ผลิตสื่อต้นแบบ
และ เผยแพร่

เผยแพร่

10 จังหวัด

จัดทา และ
เผยแพร่

เผยแพร่

10 จังหวัด

2 พัฒนาหลักสูตรอาสาสมัคร
แรงงานต่างด้าวด้านอาชีวอนา
มัยและสิ่งแวดล้อม (อสอช.ต)
3 พัฒนารูปแบบการจัดบริการอา
ชีวอนามัย และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

พัฒนาหลักสูตร เผยแพร่ /
ถ่ายทอด
หลักสูตร
จัดประชุม /
พัฒนา และ
ติดตาม
ประเมินผล

ร่วมพัฒนา
รูปแบบ และ
ติดตาม
ประเมินผล

10 จังหวัด

- อบรม 10 จังหวัด
- ประเมินผล 5
จังหวัดแรก

ที่

ข้อหารือ การดาเนินงานร่วมกัน ระหว่างสานัก กับ สคร ปี 2559 (2)
กิจกรรม

สานัก

สคร

พืน้ ที่เป้ าหมาย

4 พัฒนาทีมผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การเตรียมความพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจาก
สารเคมี(ทีม SRRT)
- Focal point งาน Env.Ccc. + งาน PHER
5 พัฒนาต้นแบบการบริหาร
จัดการผลกระทบด้าน
สุขภาพ ของสถาน
ประกอบการ

จัดทาหลักสูตรและ
อบรมทีม
ผูเ้ ชี่ยวชาญระดับ
เขต และจังหวัด

ร่วมพัฒนาทีม
ผูเ้ ชี่ยวชาญระดับ
จังหวัด

10 จังหวัด

ออกแบบ และ
พัฒนาต้นแบบ

สคร 2 พิษณุโลก
ร่วมพัฒนาต้นแบบ

จังหวัดตาก

6 จัดทาฐานข้อมูลเฝ้ าระวัง
เชิงรุกในสถาน
ประกอบการ
- Focal point งาน Env.Ccc. + งาน LAB

- สนับสนุนวัสดุวิทย์
(โอนงบฯ แล้ว)
- พัฒนาโปรแกรม
ออนไลน์

- สนับสนุนการ
ตรวจวัด
- รายงานกิจกรรม
ผ่านโปรแกรมฯ

10 จังหวัด

เพิม่ เติม slide
การประชุมชี้แจงทิศทางการจัดทาแผน ปี 59 กรมควบคุมโรค
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ รร ปริ๊นพาเลซ กทม
นาเสนอ โดยท่ านรองอธิบดีโอภาส

ระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ระบบประสานระหว่างรัฐบาลท้ องถิ่น
• ระบบด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
• ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในจังหวัด
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ระบบควบคุมโรคในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด่านควบคุมโรคฯ
- คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง
ระบบบริการสุขภาพ :
- ระบบส่งต่อผูป้ ่ วยข้ามพรมแดน
- พัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา, อาชีวอนามัย,
IC,TM

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพต่างด้าว
- สร้างเครือข่าย อสม, อสต, อปท, ผูป้ ระกอบการ
-อาชีวอนามัย, AIDs , STD, TB, vaccine

พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันและเฝ้ าระวังโรค
และภัยสุขภาพ ฯ
-พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง/ประเมินความเสีย่ ง
- พัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ (23 แห่ง)
- พัฒนากลไกการสือ่ สารความเสีย่ ง
- พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายOneHealth
/ Twins city
- พัฒนาระบบ IC ในโรงพยาบาล
- เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
- พัฒนาระบบควบคุมโรค

พัฒนาการบริหารจัดการด้านสุขภาพ
-พัฒนาฐานข้อมูลโรคในประชากรต่างด้าว
-พัฒนากลไกติดตาม ประเมินผล

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

คาสั ่ง คสช.ที7่ 2/2557 เรือ่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นโยบายรัฐบาล ข้อ 7 การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2559 - 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน
ด้านสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับปั ญหา
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาและสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ
การควบคุม ป้ องกันและเฝ้ าระวังโรคและภัย
สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพต่างด้าว ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพ ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ระบบควบคุมโรคในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด
พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาน
• ด่านควบคุมโรคฯ
• คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง
• จัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ในรพ.นาร่อง 5 แห่ง
ระบบบริการสุขภาพ :
• ระบบส่งต่อผูป้ ่ วย
ข้ามพรมแดน (TB)

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพต่างด้าว
• สร้างเครือข่าย อสม, อสต, อปท,
ผูป้ ระกอบการ
• อาชีวอนามัย, AIDs , STD, TB, vaccine
• พัฒนารูปแบบการให้บริการวัคซีนในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว

พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม
ป้ องกันและเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพฯ
• พัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดน (10จังหวัด)
• พัฒนาระบบเฝ้ าระวัง/ประเมินความเสี่ยง
• พัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ (23 แห่ง)
• พัฒนากลไกการสื่อสารความเสี่ยง
• พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย One Health
/ Twins city
• พัฒนาระบบ IC ในโรงพยาบาล (5 จังหวัด)
• เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
• พัฒนาระบบควบคุมโรค
• พัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา,
อาชีวอนามัย, สารเคมีและรังสี, IC, TM
พัฒนาการบริหารจัดการด้านสุขภาพ
• พัฒนาฐานข้อมูลโรคในประชากรต่างด้าว
(Env.Occ. / Vaccine)
• พัฒนากลไกติดตาม ประเมินผล

คลินิกเวชศาสตร์ การเดินทางและการท่ องเที่ยว
(Travel Medicine Clinic)
• คลินิกเวชศาสตร์ การเดินทางและการท่ องเที่ยว
1. เชียงราย 2. หนองคาย 3. นครพนม 4. มุกดาหาร 5.ตาก 6.สระแก้ ว
7. กาญจนบุรี 8. ตราด 9. สงขลา 10. นราธิวาส 11. คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ฯ มหิดล 12. สถาบันบาราศฯ 13. กทม 14. รพ.กรมการแพทย์
• “ระบบเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค” ….ระบบข้ อมูล
• ฝึ กอบรมร่ วมแพทย์ เวชศาสตร์ การเดินทาง และบุคลากร
พัฒนารู ปแบบ /ระบบ
ของคลินิกเวชศาสตร์
การเดินทางและการท่ องเที่ยว
ต.ค. – ธ.ค. 2558

พัฒนา /สนับสนุน
การดาเนินงาน
และติดตามประเมินผล

ม.ค. 2559

มี.ค. 2559

เม.ย. – ต.ค. 2559

ดาเนินการ + ทบทวน + ปรับปรุง + พัฒนาต่อเนื่อง

ประเด็นบูรณาการ : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2559
เป้าหมาย

10 จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รบั การพัฒนา ศักยภาพในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจในการลงทุนแก่นานาชาติ
ระยะเวลา

ประเด็นยุทธศาสตร์

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

พ ัฒนาโครงสร้าง
้ ฐานและระบบ
พืน
บริการสุขภาพ

- สานั กงานด่าน 2 แห่ง
(นราธิวาส/ กาญจนบุร)ี
- วัสดุอป
ุ กรณ์/ครุภัณฑ์ 23
แห่ง

พัฒนาบุคลากรด ้าน IC
/ TM / อาชวี อนามัย /
AIDS

พ ัฒนาและสน ับสนุน
การสร้างเสริม
สุขภาพ การควบคุม
ป้องก ันและเฝ้าระว ัง
โรคและภ ัยสุขภาพฯ

ระบบเฝ้ าระวัง/ประเมินความ
ี่ งทีเ่ ป็ นปั ญหาในพืน
เสย
้ ที่

กลไกและรูปแบบการ
ื่ สารความเสย
ี่ ง
สอ

ประเมินความพร ้อมด ้าน IC
5 จังหวัด

้
ซอมแผนฉุ
กเฉินฯ EID

พ ัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพประชากรต่าง
ด้าว

- ระบบเฝ้ าระวังป้ องกัน
ควบคุมโรค EnvOcc
- สร ้างเครือข่าย อสม,
อสต, อปท,
ผู ้ประกอบการ

พ ัฒนาการบริหาร
จ ัดการด้านสุขภาพ

ฐานข ้อมูล EnvOcc
ในประชากรต่างด ้าว

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
- คลินก
ิ เวชศาสตร์การ
เดินทาง
- ระบบสง่ ต่อผู ้ป่ วยข ้าม
พรมแดน

ศักยภาพภาคี
เครือข่าย One
Health / Twins city
/ IC

- กลไกการเตรียมความ
พร ้อมตอบโต ้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ
- ระบบควบคุมโรค
่ งทางฯ ผ่านตาม
- ชอ
เกณฑ์ IHR

ระบบการดูแล
สุขภาพอาชวี อนามัย
, AIDs , STD, TB

แนวทางการให ้บริการ
ี ในประชากรต่าง
วัคซน
ด ้าว
- ข ้อเสนอเชงิ นโยบาย

