
(ราง) แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ดาน สาธารณสุขทางทะเล ระยะ ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การบูรณาการเครือขายการดูแลชวยเหลือประชาชนนักทองเท่ียวในภาวะวิกฤติฉุกเฉินดานการสาธารณสุขทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพ 
 (Maritime Emergency Care System Integration)   (๔ โครงการ / ๑๒ กิจกรรม / ๑๖ ตัวช้ีวัด) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รวม 

๑.โครงการพัฒนาระบบการแพทย
ฉุกเฉินในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติทาง
ทะเลที่เปนแหลงทองเทีย่วทางทะเล
ที่สําคัญของประเทศ 
กิจกรรมที่ ๑ : จัดต้ังหนวยบริการ
ทางการแพทยฉุกเฉินในพื้นทีอุ่ทยาน
แหงชาติทางทะเลที่เปนแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญของ
ประเทศ ๕ แหง ไดแก อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะสุรินทร อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะสิมิลัน อุทยาน
แหงชาติอาวพังงา อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะพพีี และอุทยานแหงชาติหมู
เกาะตะรุเตา 
กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาบุคลากร
ประจําในการเฝาระวัง และรองรับ
เหตุการณปวยเจบ็ 
กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาแนวทางการสง
ตอผูปวยเจ็บเพือ่การรักษาตอเนื่อง 

เพื่อยกระดับบริการทางการแพทย
ในพื้นที่อุทยานแหงชาติทางทะเลที่
เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่
สําคัญของประเทศ โดยเฉพาะการ
ชวยเหลือในภาวะวกิฤติทาง
สุขภาพ  

ประชาชน เจาหนาที ่และ
นักทองเที่ยวในพื้นที่
อุทยานแหงชาติทางทะเล
ที่เปนแหลงทองเที่ยวทาง
ทะเลที่สําคัญของประเทศ
ไดรับบริการทาง
การแพทยที่มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะการชวยเหลือ
ในภาวะวิกฤติทางสุขภาพ 
เพื่อลดอัตราการเสียชวีิต 

๑.มีระบบการจัดการ และหนวย
บริการทางการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่
อุทยานแหงชาติทางทะเลที่เปน
แหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญ
ของประเทศ ๕ แหง ซ่ึง
ประกอบดวย บุคลากร สถานที่ 
และครุภัณฑทางการแพทยที่จําเปน
ในการชวยชวีิต ที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง 
๒.มีระบบการติดตอส่ือสารทาง
การแพทย 
๓.มีขีดความสามารถในการ
รักษาพยาบาลในพื้นที่ โดยภาวะ
ฉุกเฉินวกิฤติและฉกุเฉินเรงดวนที่
เกิดขึ้น 
๔.มีระบบการสงตอผูปวยเจ็บเพื่อ
การรักษาตอเนื่อง 
๕.ประชาชน/นักทองเที่ยว ภาวะ
ฉุกเฉินวกิฤติ ในพื้นที่อุทยานฯ
เขาถึงระบบ Prehospital EMS 
๑๐๐% 
๖.ประชาชน/นักทองเที่ยวในพื้นที่
อุทยานฯ เสียชีวิตลดลงรอยละ ๒๕ 

๔ ป 
ป ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๕ 

๔๐ ลานบาท กรมอุทยาน
แหงชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 
รวมกับ 

กรมแพทย
ทหารเรือ 

 
 

- กรมแพทยทหารเรือ 
- ตํารวจ 
- ตํารวจน้ํา 
- สพฉ. 
- กรมการแพทย 
- กสธฉ. 
- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รวม 

๒.โครงการพัฒนาระบบปฏบิัติการ
ทางการแพทยฉุกเฉินทางทะเลให
ครอบคลุมพ้ืนที่ทางทะเล และ

๑.เพื่อยกระดับการบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินในพื้นที่ทางทะเล 
หมูเกาะ และตลอดแนวชายฝง ให

๑.ประชาชน/นักทองเที่ยว
สามารถรูและดูแลตนเอง
เบื้องตนจากความเส่ียงใน

๑.มีศูนยรับแจงเหตุและส่ังการดาน
การแพทยทางทะเลที่ครอบคลุม
พื้นที่ทางทะเลของประเทศ และ

๒ ป 
ป ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๓ 

๑๒๗ ลานบาท กรมแพทย
ทหารเรือ 

 

- สพฉ. 
- กรมการแพทย 
- กสธฉ. 



จังหวัดชายทะเลของประเทศ 
กิจกรรม ๑.จัดต้ังศูนยรับแจงเหตุและ
ส่ังการดานการแพทยทางทะเลระดับ
ภาค ๓ ศูนย ไดแก 
ศูนย ๑ : ครอบคลุมอาวไทยตอนบน 
ศูนย ๒ : ครอบคลุมอาวไทยตอนลาง 
ศูนย ๓ : ครอบคลุมฝงอันดามัน 
กิจกรรม ๒.พัฒนาศูนยรับแจงเหตุ
และส่ังการดานการแพทยทางบกใน 
๒๓ จังหวัดชายทะเลใหสามารถ
เชื่อมโยงกับศูนยรับแจงเหตุและส่ัง
การดานการแพทยทางทะเลระดับ
ภาค 
กิจกรรม ๓.พัฒนาทีมปฏิบัติการดาน
การแพทยฉกุเฉินทางทะเลให
ครอบคลุม ๒๓ จังหวัดชายทะเล 
(๑๐๑ อําเภอติดทะเล) 
กิจกรรม ๔.ยกระดับขีดความสามรถ
ของประชาชนผูประกอบอาชีพทาง
ทะเลใหสามารถเปนผูชวยเหลือผูปวย
เจ็บเบื้องตน 
กิจกรรม ๕.เสริมสรางการรับรูของ
ประชาชนและนกัทองเที่ยว ให
สามารถเขาถึงบริการการแพทย
ฉุกเฉินทางทะเล 
 
 

สามารถเชื่อมโยงกบัการบริการ
ทางการแพทยฉุกเฉินทางบกได
อยางไรรอยตอ 
๒. เสริมสรางการมีสวนรวม และ
การรับรูของประชาชน และ
นักทองเที่ยว สนับสนุนการเขาถึง
บริการการแพทยฉุกเฉินทางทะเล 
 

ทะเลได  
๒. มีระบบชวยเหลือผู
ประสบเหตุในทะเล
เบื้องตนโดยบุคลากรและ
ครุภัณฑการแพทยที่มอียู
ประจําเรือ 
๓.ประชาชน/นักทองเที่ยว 
และผูประกอบอาชพีทาง
ทะเล ในพื้นที่ทางทะเล 
หมูเกาะ และแนวชายฝง 
ไดรับการบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินไดอยาง
รวดเร็วและมีคุณภาพ 

สามารถเชื่อมโยงการติดตอส่ือสาร
เพื่อการบริการไดตลอดแนวชายฝง 
๒. มีทีมปฏิบัติการทางการแพทย
ฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลและ
ชายฝง 
๓.ประชาชนผูประกอบอาชพีทาง
ทะเลสามารถเปนผูชวยเหลือผูปวย
เจ็บเบื้องตนได 
๔. ประชาชน/นักทองเที่ยวในพื้นที่
ทางทะเล เขาถึงระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน มากกวา  
รอยละ ๘๐ 
๕. ประชาชน/นักทองเที่ยวในทะเล
และพื้นที่ชายฝงจังหวัดติดทะเล 
เสียชีวิตลดลงรอยละ ๒๕ 
๖. สามารถชวยเหลือผูประสบเหตุ
ทางทะเลที่ไดรับการรองขอจาก
ระดับจังหวัด ๑๐๐% 
 

- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
- กรมเจาทาฯ 
- กรมอุทยานแหงชาติฯ 
- กระทรวงทองเที่ยวฯ 
- กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน 
- สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 
- สมาคมการประมงฯ 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ดําเนินการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
ผูรับผิดชอบ 

รวม 
๓.โครงการพัฒนาศูนยสื่อสาร รับ
แจงเหตุและสั่งการดานการแพทยใน
พ้ืนที่สาธารณสขุทางทะเล 

เพื่อพัฒนาศูนยส่ือสาร รับแจงเหตุ
และส่ังการดานการแพทยที่ต้ังอยู
บนบกใหมีขีดความสามารถในการ
ส่ือสาร รับแจงเหตุ ส่ังการ ใน
พื้นที่ทางทะเลที่รับผิดชอบใน
ระดับจังหวัด รวมถึงสามารถ
ส่ือสารกับสวนกลางได 

ศูนยส่ือสาร รับแจงเหตุ 
และส่ังการดานการแพทย
ใน ๒๒ จังหวัดติดทะเล 

๑.ศูนยส่ือสาร รับแจงเหตุ และส่ัง
การดานการแพทยใน ๒๒ จังหวัดติด
ทะเลสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางการแพทยทางทะเล
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบจังหวัด ๑๐๐% 
๒.สามารถส่ือสารกับศูนยส่ือสาร
สวนกลางของกระทรวงสาธารณสุข
ได ๑๐๐% 

๔ ป 
ป ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๕ 
ป ๖๒ : ๒ จ. 
ป ๖๓ : ๓ จ. 
ป ๖๔ : ๙ จ. 
ป ๖๕ : ๘ จ. 
(จ.: จังหวัด) 

๕.๕ ลานบาท
ตอจังหวัด 

๖๒ :๑๑ ลบ. 
๖๓ :๑๖.๕ ลบ. 
๖๔ :๔๙.๕ ลบ. 
๖๕ :๔๔ ลบ. 

รวม 
๑๒๑ ลานบาท 

กองวิศวกรรม
การแพทย 

กรมสนับสนุน
บริการสขุภาพ 

- สพฉ. 
- กสธฉ. 
- กรมแพทยทหารเรือ 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
- กรมการแพทย 
  
 



๔.โครงการพัฒนาระบบปองกัน เฝา
ระวัง อุบัติการณไมพึงประสงคทาง
ทะเลใหครอบคลุมพ้ืนที่ทางทะเลใน
แหลงทองเทีย่วสําคัญ และจังหวดั
ชายทะเลของประเทศ 
กิจกรรม ๑. พัฒนาระบบการเดินทาง
ในทะเลที่ปลอดภัย (Safety trip) 
กิจกรรม ๒. การสรางระบบชายหาด
ปลอดภัย (Safety Beach) 
(ความปลอดภยับนชายหาด) 
กิจกรรม ๓. พัฒนากาํลังภาค
ประชาชน (อาสามสมัครสาธารณสุข
ทางทะเล : อสท.) ใหมีขีด
ความสามารถสนับสนุนการเฝาระวัง 
ปองกัน และชวยเหลือขั้นตน ตอการ
เกิดอุบัติภัยทางทะเล 
 

๑.เพื่อพัฒนาระบบการเดินทางใน
ทะเลที่ปลอดภัย การเฝาระวัง 
การแจงเตือน รวมถึงการ
ชวยเหลือเบื้องตนเมื่อเกิดเหตุดวย
ตนเอง 
๒.เพื่อยกระดับระบบการเดินทาง
ในทะเลใหมีความปลอดภยั และ
การบริการทางการแพทยฉกุเฉิน
ในพื้นที่ทางทะเล หมูเกาะ และ
ตลอดแนวชายฝง ใหสามารถ
เชื่อมโยงกับการบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินทางบกไดอยาง
ไรรอยตอ 
๓. เพื่อสรางความปลอดภัยใหแก
ประชาชนและนกัทองเที่ยวที่อยู
บริเวณชายหาด ในระยะแรก 
ไดแก จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต สุ
ราษฎรธานี และชลบุรี จังหวัดละ 
๒ ชายหาด 
 

๑.ระบบการเดินทางใน
ทะเลมีความปลอดภยั  
- ประชาชน/นกัทองเที่ยว
สามารถรูและดูแลตนเอง
เบื้องตนจากความเส่ียงใน
ทะเลได  
- มีระบบการจัดการความ
เส่ียงในทะเล 
- มีระบบชวยเหลือผู
ประสบเหตุในทะเล
เบื้องตนโดยบุคลากรและ
ครุภัณฑการแพทยที่มอียู
ประจําเรือ 
๒. ๕ จังหวัด ๑๐ชายหาด
เปาหมายที่สําคัญมีระบบ
การจัดการใหเกิดความ
ปลอดภัย คือ 
-อุปกรณการแพทย 
ริมชายหาด 
-อาสาสมัครสาธารณสุข
ทางทะเล 
-ระบบการแพทยฉุกเฉิน
รองรับเหตุริมชายหาด 

๑.มีระบบการเดินทางในทะเลที่
ปลอดภัย สรางความเชื่อมั่นใหแก
ประชาชนและนกัทองเที่ยวในพื้นที่
ทางทะเล มากกวา ๘๐% 
๒. ประชาชนผูประกอบอาชีพทาง
ทะเลสามารถเปนผูชวยเหลือผูปวย
เจ็บเบื้องตนได 
 

๒ ป 
ป ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๓ 

๙๐ ลานบาท กรมแพทย
ทหารเรือ 

 

- สพฉ. 
- กรมการแพทย 
- กสธฉ. 
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
- กรมเจาทาฯ 
- กรมอุทยานแหงชาติฯ 
- กระทรวงทองเที่ยวฯ 
- กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน 
- สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 
- สมาคมการประมงฯ 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

(ราง) แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ดาน สาธารณสุขทางทะเล ระยะ ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)       
ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลของประเทศใหเปนเลิศและมีมาตรฐานสากล  
(Thailand’s Maritime Public Health International Standard and Excellence) (๒ โครงการ ๖ กิจกรรม ๔ ตัวช้ีวัด) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รวม 

๑.โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานบรกิาร
ระดับปฐมภูม ิทตุิยภมูิ และ ตตยิภูม ิ 
รองรับสาธารณสขุทางทะเล 
กิจกรรม ๑.ศึกษาหลักสูตรการอบรม ระบบ
สนับสนุน กฏระเบยีบที่เกีย่วของ  
กิจกรรม ๒.อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ดานเวชศาสตรทางทะเล 
และการแพทยฉกุเฉินใหแก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หนวยบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ทางทะเล  

บุคลากรในสถานบริการ
สาธารณสุขที่ปฏบิัติงานใน
พื้นที่ทางทะเล ไดแก 
๑. ๗๖ สถานบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูม ิ
(รพ.สต.) ที่ต้ังอยูบนเกาะ 

๑.บุคลากรในสถานบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิผาน
การอบรมหลักสูตรพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร
ฉุกเฉิน และเวชศาสตรทางทะเล 
ทางทะเล ครอบคลุม ๑๐๐% 

๒ ป 
ป ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๓ 

๑๐ ลานบาท กรมการแพทย 
รวมกับ 

กรมแพทยทหารเรือ 
 

- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- สพฉ. 
- กสธฉ. 
- กรมสงเสริม



ทาง สาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน และเวชศาสตร
ทางทะเล ใน ๗๖ รพ.สต.ที่อยูบนเกาะ และ 
รพ.แมขาย ๒๖ แหง 
กิจกรรมที่ ๓.สรางทีมปฏบิัติการฉกุเฉินทาง
น้ําและทางทะเล สําหรับบุคลากรทาง
การแพทย (Maritime and Aquatic Life 
Support for Healthcare Provider) ๒๒
จังหวัดติดทะเล จังหวัดละ ๒ ทีม (๑๐ คน) 

๒. ๒๖ โรงพยาบาลแมขาย 
ของสถานบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูม ิ
 
 

ของหนวยบริการ 
๒.มีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ํา
และทางทะเลขั้นสูงทาง
การแพทย ครอบคลุม ๒๒ 
จังหวัดติดทะเล ๑๐๐ 
 

การปกครอง
ทองถิ่น 
 
 

๒.โครงการพัฒนามาตรฐานสถานบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภมูิ ทตุิยภูมิ และ 
ตติยภูม ิในพ้ืนที่ทางทะเล 
กิจกรรมที่ ๑.พัฒนาหองฉุกเฉินในสถาน
บริการระดับปฐมภูม ิทุติยภูม ิและตติยภูมิ
ตามมาตรฐานเวชศาสตรทางทะเล 
กิจกรรมที่ ๒.พัฒนาระบบบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินในสถานบริการระดับปฐม
ภูมิรองรับสาธารณสุขทางทะเล 
กิจกรรมที่ ๓.พัฒนาระบบใหคําปรึกษา
ทางการแพทยในสถานบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิและบนอุทยานแหงชาติทาง
ทะเลที่สําคัญ ๕ แหง 

เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพ
หองฉุกเฉินของสถานบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูม ิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิให
สามารถรองรับเหตุปวยเจบ็
ทางทะเล รวมถึงมีระบบการ
ใหคําปรึกษาทางการแพทย
ตามหลักเวชศาสตรทางทะเล
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง สรางความ
เชื่อมั่นใหแกประชาชนและ
นักทองเที่ยวที่อยูในพื้นที่ทาง
ทะเล 

๑.๗๖ รพ.สต.บนเกาะม ี
-หองฉุกเฉินตามมาตรฐาน 
เวชศาสตรทางทะเล 
-ครุภัณฑทางการแพทย /
แนวทางการรักษาและ
ระบบสงตอตามมาตรฐาน
เวชศาสตรทางทะเล 
-ระบบใหคําปรึกษาโดยแม
ขายตลอด ๒๔ ชัว่โมง 
๒.โรงพยาบาลแมขาย
ระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิมี
หองฉุกเฉินตามมาตรฐาน 
เวชศาสตรทางทะเล 

๑. ๗๖ รพ.สต.บนเกาะ มีหอง
ฉุกเฉิน ครุภัณฑการแพทย ระบบ
รักษา/สงตอตามหลักเวชศาสตร
ทางทะเล ๑๐๐% 
๒.มีระบบใหคําปรึกษาโดย
โรงพยาบาลแมขาย และสามารถ
เชื่อมโยงกับศูนยรับแจงเหตุและ
ส่ังการดานการแพทยทั้งระดับ
จังหวัดและระดับภาคได ๑๐๐% 
๓. ๒๒ หองฉกุเฉนิของ
โรงพยาบาลแมขายระดับทุติยภูมิ 
ตติยภูมิมีมาตรฐานเวชศาสตร
ทางทะเล ๑๐๐% 

๔ ป 
ป ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๕ 

๑๐๒ ลานบาท กองวิศวกรรมการแพทย 
กรมสนับสนุน 
บริการสขุภาพ 

รวมกับ 
กองสาธารณสขุฉุกเฉิน 

 

- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- กรมการแพทย 
- กรมแพทย
ทหารเรือ 
-  สพฉ. 
- กรมอุทยาน
แหงชาติฯ 
- กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

(ราง) แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ดาน สาธารณสุขทางทะเล ระยะ ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การสรางคุณคาการสาธารณสุขทางทะเลสูมูลคาทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
(Maritime Public Health Value Based Economy) (๒ โครงการ / ๖ กิจกรรม / ๓ ตัวช้ีวัด) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รวม 



๑.โครงการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทยเชื่อมโยงการทองเที่ยว 
(Medical Tourism) ในแหลงทองเทีย่ว
ทางทะเลทีส่ําคัญ 
กิจกรรมที่ ๑.พรีเมียมคลินิกทันตกรรม  
ศูนยการแพทยเขาหลัก จังหวัดพังงา 
(Premium Dental Service) 
กิจกรรมที่ ๒.โครงการพัฒนาศักยภาพ
คลินิกบริการทันตกรรมครบวงจร 
โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
กิจกรรมที่ ๓.คลินิกทันตกรรมและพักฟน
ผูปวย โรงพยาบาลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

เพื่อใหสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ทางทะเล 
จัดบริการ Medical 
Tourism ที่สอดคลองกับ
โอกาสทางเศรษฐกิจของ
พื้นที่ทองเที่ยว สามารถสราง
รายได เพื่อนํามาสนับสนุน
การขับเคล่ือนระบบ
สาธารณสุขทางทะเลในพื้นที ่

๕ จังหวัดเปาหมายในการ
พัฒนาระบบสาธารณสุข
ทางทะเลระยะแรก ไดแก 
จังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต  
สุราษฎรธาน ีและชลบุรี 
มีการจัดระบบบริการ 
Medical Tourism ที่
สอดคลองกับโอกาสทาง
เศรษฐกิจของพื้นที่ เพื่อ
นํามาสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนระบบสาธารณสุข
ทางทะเลในพื้นที่ 

สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
ทางทะเลกลุมเปาหมายมีกําไร
สุทธิจากการจัดบริการ Medical 
Tourism เพิ่มขึ้นปละไมตํ่ากวา 
๕%  

๓ ป 
ป ๒๕๖๓ – 

๒๕๖๔ 

กิจกรรมที่ ๑ : ๑๖ 
ลานบาท 
กิจกรรมที่ ๒ : ๒๓ 
ลานบาท 
กิจกรรมที่ ๓ : ๒๒ 
ลานบาท 
รวม ๖๑ ลานบาท 

กองบริหารการ
สาธารณสุข 
สํานักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

- กรมการแพทย 
- กระทรวง
ทองเที่ยวและกีฬา 
- สภาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รวม 



๒. โครงการสงเสรมิพัฒนาประเทศไทยให
เปนอุตสาหกรรมบริการสขุภาพแบบครบ
วงจร (Medical Hub) 
กิจกรรมที่ ๑ .สงเสริมการลงทุนในธุรกจิ
บริการสุขภาพในเขตสุขภาพพิเศษ (เชน 
การสงเสริมดานเคร่ืองมือแพทย/ การม ี
Lab Testing) จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๒.สงเสริมพัฒนาสถานพยาบาล 
และสถานบริการสุขภาพในพื้นที่เขต
สุขภาพพิเศษใหมีขีดความสามารถใน      
การจัดบริการในสากล จาํนวนเงิน 
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓ . บริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพใหเอือ้ตอการขับเคล่ือนนโยบาย 
Medical Hub และการจัดการผลกระทบที่
เกิดจากนโยบายในพื้นที่เขตสุขภาพพิเศษ 
(เชน การปรับปรุงกฎหมาย/การกําหนด
มาตรการภาคบังคับสําหรับชาวตางชาติ/
การอํานวยความสะดวกวีซาชาวตางชาติ/
การเปนศูนยประสานงานกลาง Claim 
Center) จํานวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑. เพื่อสงเสริม สนับสนุน
ธุรกิจบริการสุขภาพ และการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทยใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ดานบริการสุขภาพ และสราง
รายไดเขาสูประเทศเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง 
๒. เพื่อขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลดาน Medical Hub 
โดยไมใหเกิดผลกระทบตอ
ระบบบริการสุขภาพหลักของ
ประเทศ รวมทั้งอยูบน
พื้นฐานของการเพิ่มมูลคา   
๓.เพื่อประชาสัมพันธให
ภาคเอกชน/นักลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่มี
ศักยภาพ มาสนับสนุน/รวม
ลงทุนในธุรกิจบริการสุขภาพ
ของประเทศไทย ตลอดจน
ขยายตลาดบริการสุขภาพ
และการลงทุนที่เกี่ยวของ
ธุรกิจบริการสุขภาพสากล 
๔.เพื่อบูรณาการทํางาน
รวมกับกระทรวงหลักและ
หนวยงานที่เกีย่วของ ตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติ 

นักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติ/สถานบริการ
สุขภาพ และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ/
นักลงทุน ผูประกอบการ
ภาคเอกชน และผูมีความ
สนใจในการลงทุนดาน
ธุรกิจบริการสุขภาพที่เขา
รับบริการในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติทางทะเลที่เปน
แหลงทองเที่ยวทางทะเลที่
สําคัญของประเทศไทย 
ไดรับบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับ
สากล  
 

๑. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายได
จากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
และบริการทางการแพทย รวมถึง
ผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศ
ไทย 
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางการลงทุนดานบริการ
สุขภาพในเขตสุขภาพพิเศษได
อยางมีประสิทธภิาพ 
 

๔ ป 
ป ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๕ 

๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป./
อย./พท) 
- กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา - 
กระทรวงการ
ตางประเทศ  
- กระทรวงพาณิชย 
- กระทรวง
อุตสาหกรรม  
- กระทรวงมหาด 
ไทย องคการบริหาร
สวนทองถิ่น 

(ราง) แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ดาน สาธารณสุขทางทะเล ระยะ ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสงเสริมสุขภาพ ควบคุมและปองกันโรค การรักษาโรค การฟนฟูสุขภาพ และการคุมครองผูบริโภคแกประชาชนในพ้ืนท่ีเกาะ พ้ืนท่ีชายฝง และผูท่ี
ปฏิบัติงานในทะเล อยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง (Maritime Public Health Promotion, Prevention and Protection) (๕ โครงการ / ๑๔ กิจกรรม / ๑๓ ตัวช้ีวัด) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รวม 



๑.โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
สุขาภบิาลอาหารในพ้ืนที่เกาะ พ้ืนที่ชายฝง 
และผูที่ปฏบิัตงิานในทะเล (๗ กิจกรรม) 
กิจกรรม ๑.พัฒนาระบบและกลไกในการ
จัดการดานสุขาภิบาลอาหารโดยภาคี
เครือขายในพื้นที่เกาะ พื้นที่ชายฝง และผูที่
ปฏิบัติงานในทะเล 
กิจกรรม ๒.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย
ดานสุขาภิบาลอาหาร 
๒.๑ เจาหนาที ่(Basic of Food 
Sanitation Inspector) 
๒.๒ ผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร 
ตามกฎหมาย (รวมถึงระบบการพัฒนาผู
สัมผัสอาหารตางดาว) 
๒.๓ ประชาชน/นักทองเที่ยว 
กิจกรรม ๓.พัฒนาระบบและกลไลการตรวจ
ประเมินมาตรฐานและระบบเฝาระวังความ
ปลอดภัยดานอาหารของสถานประกอบ
กิจการดานอาหารไดแก 
- ตลาด  
- สถานทีจ่ําหนายอาหาร  
- อาหารริมบาทวิถี (street food)) 
รูปแบบ Application 

๑.เพื่อพัฒนาระบบและกลไก
ในการจัดการสุขาภิบาล
อาหารในพื้นที่เกาะ พื้นที่
ชายฝง และผูที่ปฏิบัติงานใน
ทะเล 
๒.เพื่อพัฒนาระบบและกลไก
การติดดามและเฝาระวังดาน
สุขาภิบาลอาหารโดย
ประชาชนและนกัทองเที่ยว 

ภาคีเครือขายดาน
สุขาภิบาลอาหาร 
ประกอบดวย 
๑.นักทองเที่ยวไดรับบริการ
และบริโภคอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย 
๒.ประชาชนทั่วไป พื้นที่
เกาะ พื้นที่ชายฝง ผูที่
ปฏิบัติงานในทะเล ไดรับ
บริการและบริโภคอาหารท่ี
สะอาด ปลอดภัย 
๓.ผูประกอบกจิการและผู
สัมผัสอาหาร ไดแก ตลาด 
สถานที่จําหนายอาหาร 
แผงลอย มีความรูและผาน
เกณฑมาตรฐาน/กฎหมาย
ดานสุขาภิบาลอาหาร 
๔.เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานสุขาภิบาลอาหาร 
(สสจ. สสอ. รพ. รพสต. 
อปท. เปนตน) มีความรู
และมีกลไกในการพัฒนา
สถานประกอบกิจการดาน
อาหาร 

๑.อัตราการเกิดของโรคที่
เกิดจากอาหารและน้ําเปน
ส่ือที่เกิดในพื้นที่ทางทะเล 
ลดลงไมนอยกวารอยละ ๕ 
เทียบปที่ผานมา 
๒.ความเชื่อมั่นดาน
สุขาภิบาลอาหารอยูใน
ระดับ ๑ ใน ๒ ของกลุม
ประเทศอาเซียน 

๔ ป 
ป ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕ 
๑.ระยะ Do Now 
(ป ๖๒ – ๖๓) 
นํารอง ๕ จังหวัด 
๒.ระยะ Do Next 
(ป ๖๔) 
ขยายผล ๒๒ 
จังหวัด 
๓.ระยะ Do Long 
(ป ๖๕) 

ป ๖๒ : ๕ ลาน
บาท 
ป ๖๓ : ๑๐ ลาน
บาท 
ป ๖๔ : ๑๐ ลาน
บาท 
ป ๖๕ : ๕ ลาน
บาท 
รวม ๓๐ ลานบาท 

สํานักสุขาภิบาล
อาหารและนํ้า  
กรมอนามัย 

- สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- สภาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
- กรมเจาทาฯ 
- กรมอุทยานแหงชาติฯ 
- กระทรวงทองเที่ยวฯ 
- กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน 
- สมาคมการประมงฯ 
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รวม 

๑.โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
สุขาภบิาลอาหารในพ้ืนที่เกาะ พ้ืนที่ชายฝง 
และผูที่ปฏบิัตงิานในทะเล (๗ กิจกรรม) 
(ตอ) 
กิจกรรม ๔.พัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
สุขาภิบาลอาหาร 
๔.๑ ระบบการตรวจสอบสถานประกอบ
กิจการดานอาหาร (Application/Google 
Map) 
๔.๒ ระบบการรับรองและทะเบียนการ

       



พัฒนาศัยภาพผูประกอบกจิการและผูสัมผัส
อาหาร 
๔.๓ ระบบการเฝาระวังและติดตาม
ตรวจสอบ โดยภาคประชาชน/นกัทองเที่ยว 
(Food Spy) 
กิจกรรม ๕.พัฒนาระบบการส่ือสาร
สาธารณะกลุมประชาชนและนกัทองเที่ยว) 
กิจกรรม ๖.พัฒนาระบบรายงาน ติดตาม
และประเมินผล การพัฒนาสุขาภิบาลอาหาร
และน้ําในพื้นที่เกาะ พื้นที่ชายฝง และผูที่
ปฏิบัติงานในทะเล 
กิจกรรม ๗.พัฒนาระบบการติดตาม 
ประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดคุณภาพการจัดการดานสุขาภบิาลอาหาร
และน้ํา 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รวม 

๒.โครงการพัฒนาเฝาระวังโรคและภยั
สุขภาพดานเวชศาสตรทางทะเล 
)Maritime Center) 
ดานอาชีวเวชศาสตร 

เพื่อพัฒนาระบบฝาระวัง
สุขภาพทางเวชศาสตรทาง
ทะเล:ดานอาชีวเวชศาสตร
ของผูปฏิบัติงานในทะเล 
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่เกาะ 
และสามารถดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนงานภายใต
พระราชบัญญัติแรงงานทาง
ทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ ได 

ประกอบอาชพีและ
ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่
ทางทะเลใน ๒๒ จังหวัด
ติดทะเลมีระบบเฝาระวัง
สุขภาพดานเวชศาสตรทาง
ทะเล 

มีระบบเฝาระวังสุขภาพดาน
เวชศาสตทางทะเลสําหรับผู
ประกอบอาชีพและประชาชนที่
อาศัยในพื้นที่ทางทะเลใน ๒๒ 
จังหวัดติดทะเล ๑ ระบบ 

๔ ป  
ป ๒๕๖๒ -

๒๕๖๕ 

๑ ลานบาท สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชพีและ

ส่ิงแวดลอม 
กรมควบคุมโรค 

 
 

- กรมแพทย
ทหารเรือ 
- กรมเจาทา 
- เกษตรฯ 
- แรงงานฯ 
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
 

๓.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขทางเวชศาสตรทางทะเล : 
ดานอาชีวเวชศาสตรและแนวทางการ
ดําเนินงานภายใตพระราชบญัญตัิแรงงาน
ทางทะเล ๒๕๕๘ เพ่ือพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขทีป่ฏบิัตงิานในพ้ืนที่ทางทะเล
ตามมาตรา ๘๒ 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่
ติดชายฝงทะเล ๒๒ จังหวัด
ดานเวชศาสตรทางทะเลและ
สามารถดําเนินงานเพื่อ
สนับสนุนพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล ๒๕๕๘ 

บุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายฝง
ทะเล ๒๒ จังหวัด 
ทั่วประเทศ 

บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ชายฝงทะเล ๒๒ จัง 
หวัดไดรับการถายทอดองค
ความรู ๑๐๐% 

๓ ป 
ป ๒๕๖๓ -

๒๕๖๕ 

๒ ลานบาท สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชพีและ

ส่ิงแวดลอม 
กรมควบคุมโรค 

- กรมแพทย
ทหารเรือ 
- กรมเจาทา 
- เกษตรฯ 
- แรงงานฯ 
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 



๔.โครงการจัดทําแนวทางการดาํเนินงาน
เพ่ือเฝาระวังสุขภาพจากการทาํงาน
ภายใตพระราชบญัญตัิแรงงานทางทะเล 
๒๕๕๘ ตามมาตรา ๘๒ ดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภยั 

บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่
ติดชายฝงทะเล และ
หนวยงานเครือขายที่
เกี่ยวของ สามารถดําเนินการ
เฝาระวังสุขภาพจากการ
ทํางานภายใต
พระราชบัญญัติแรงงานทาง
ทะเล ๒๕๕๘ ตามมาตรา 
๘๒ 

บุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายฝง
ทะเล ๒๒ จังหวัด 
ทั่วประเทศและหนวยงาน
เครือขายที่เกี่ยวของ 

มีแนวทางทางการดําเนินงานเพื่อ
เฝาระวังสุขภาพจากการทาํงาน
ภายใตพระราชบัญญัติแรงงาน
ทางทะเล ๒๕๕๘ อยางนอย ๑ 
เร่ือง 

๒ ป 
ป ๒๕๖๓ -

๒๕๖๔ 

๕ แสนบาท สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชพีและ

ส่ิงแวดลอม 
กรมควบคุมโรค 

- กรมแพทย
ทหารเรือ 
- กรมเจาทา 
- เกษตรฯ 
- แรงงานฯ 
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รวม 

๕.โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติและ
สงเสริมความเชื่อมั่นดานนํ้าบริโภคใน
พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝง 
กิจกรรม ๑. 
 ศึกษาสถานการณความสามารถในการ
เขาถึงน้ําสะอาดและสํารวจคุณภาพน้าํ
บริโภคของชุมชนในพื้นที่เกาะ 
๑.๑ วิเคราะห และจัดทาํฐานขอมูลเกาะใน
พื้นที่แตละจังหวัด (โดยภาคีเครือขายใน
พื้นที่ทางทะเล) 
๑.๒ สํารวจแหลงน้ําบริโภค การเขาถึงและ
วิธีการไดรับน้ําบริโภค และสํารวจคุณภาพ
น้ําที่ประชาชนในพื้นที่เกาะใชบริโภค 
(แหลงน้ําของชุมชน) โดยเก็บตัวอยางน้ําสง
ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางหองปฏิบัติการ 
รวมถึงปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ 
๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้าํ
บริโภคตามบริบทของชุมชนในพื้นที่เกาะ 
ผานการมีสวนรวมภาคีเครือขายในพื้นที่
ทางทะเล 
๑.๔ พัฒนาศักยภาพในดายการจัดการ
คุณภาพน้ําบริโภคของภาคีเครือขายทุก

- เพื่อพัฒนาคุณภาพน้าํ
บริโภคของชุมชนพื้นที่ทาง
ทะเล ใหไดรับความเชื่อมั่น
จากผูบริโภคในทุกภาคสวน 
เพื่อประโยชนในการ
เสริมสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจในการรองรับการ
พัฒนาพื้นที่ทองเที่ยว และ
การแขงขันในภาคธุรกิจการ
พาณิชยนาวีของประเทศใน
ระดับสากล 
- เพื่อลดปจจัยเส่ียงทาง
สุขภาพจากการเจ็บปวยดวย
โรคที่เกิดจากน้ําเปนส่ือ 
(waterborne diseases) 
ของประชาชนในพื้นที่ทาง
ทะเล 
- เพื่อพัฒนาโอกาสในการ
เขาถึงการไดรับน้ําสะอาด
ของประชาชนในพื้นที่ทาง
ทะเลใหไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นตามแผนการพัฒนาที่

๑.ระบบประปาในพื้นที ่
๒.ชุมชน/ประชาชน
นักทองเที่ยว 
๓.แหลงน้ําบริโภคในพื้นที่
เกาะ 

๑.ระบบประปา/น้าํบริโภคมกีาร
เฝาระวังรักษาคุณภาพ รอยละ 
๘๐ 
๒.ชุมชนในพื้นที่ทางทะเลมีระบบ
และกลไกในการจัดการคุณภาพ
น้ําบริโภคในพื้นที่ ๑ ระบบ 
๓.คุณภาพน้ําบริโภคไดมาตรฐาน 
“น้ําประปาด่ืมได” รอยละ ๔๐ 
๔.รอยละการเขาถึงน้ําสะอาด
ของประชาชน 
๕.ชุดฐานขอมูลและสถานการณ
คุณภาพน้ําบริโภค 

ป ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕ 

๑.ระยะ Do 
Now 
(ป ๖๒ – ๖๓) 

นํารอง ๕
จังหวัด  

๒.ระยะ Do 
Next (ป ๖๓ 
– ๖๔) ขยาย
ผล ๒๒ 
จังหวัด  
๓.ระยะ Do 
Long (เร่ิมป 

๖๕)  
ขยายความ
ครอบคลุม

พื้นที่ทุกเกาะ
ของแต 

ละจังหวัดทั้ง 
๒๒ จังหวัด 

ป ๒๕๖๒ 
๑๑ ลานบาท 

ป ๒๕๖๓ 
๑๕ ลานบาท 

ป ๒๕๖๔ 
๒๑.๕ ลาน

บาท 
ป ๒๕๖๕ 
๒๑.๕ ลาน

บาท 
รวม ๖๙ 
ลานบาท 

 

สํานักสุขาภิบาล 
อาหารและน้ํา 

และศูนยอนามยั 
กรมอนามัย 

 

- สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ 
- กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
- กรมควบคุมโรค 
- กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 
กระทรวง 
มหาดไทย  
- ตํารวจน้ํา 
- คร. (ดานควบคุม
โรคติดตอระหวาง
ประเทศ ทาเรือ /
สสจ.ที่ปฏิบัติ
หนาที่ดานฯ) 
- กรมเจาทา 
- การทาเรือฯ 



ระดับ 
๑.๕ พัฒนาระบบการเฝาระวังและติดตาม
ตรวจสอบ ความปลอดภัยน้าํบริโภคโดย
ภาคประชาชน 

ยั่งยืน : SDG 
- เพื่อประเมินการเขาถึงและ
ความมั่นคงดานน้ําสะอาด
ปจจัยความเส่ียงดานน้ํา
บริโภค ขอจํากัด แนว
ทางการพัฒนาตามบริบท
เพื่อรวมกําหนดแนวทางการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม 

 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ดําเนินการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
ผูรับผิดชอบ 

รวม 
๕.โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติและ
สงเสริมความเชื่อมั่นดานนํ้าบริโภคใน
พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝง (ตอ) 
กิจกรรม ๒.ศึกษาสถานการณการจัดการ
คุณภาพน้ําบริโภคของทาเรือที่เปนแหลง
จัดสงน้ําบริโภคใหแกเรือเขนสงสินคาทาง
ทะเล 
๒.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลเกี่ยวกบัทาเรือ
ในพื้นที่ของแตละจังหวัด โดยครอบคลุม
ประเด็นคุณภาพแหลงน้ําบริโภคที่แตละ
ทาเรือรับเขามาผานการตรวจวิเคราะห
คุณภาพทางหองปฏบิัติการ และประเด็น
ปจจัยที่เกีย่วของ 
๒.๒ สํารวจขอมูลคุณภาพน้าํบริโภคที่จดัสง
ใหแกเรือเดินทะเล  
๒.๓ วิเคราะหสถานการณและพัฒนา
รูปแบบแนวทางการจัดการคุณภาพน้าํ
บริโภคของทาเรือที่ใหบริการแกเรือเดิน
ทะเล  
๒.๔ พัฒนาศักยภาพทาเรือและภาคี
เครือขายทุกระดับในการจัดการคุณภาพน้ํา
บริโภคของทาเรือ  
๒.๕ พัฒนาระบบการเฝาระวังและติดตาม
ตรวจสอบ ความปลอดภัยน้าํบริโภคใน
ทาเรือ (WSP) 
 

เพื่อพัฒนาและติดตามกํากับ
ระบบการจัดการน้ําสะอาด
ใหไดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
บริโภคระดับประเทศ/สากล
ในการสรางความเชื่อมั่นแก
ภาคธุรกจิ สถานประกอบ 
การ การทองเที่ยว พาณิชย
นาว ี

๑.ทาเทียบเรือที่ใหบริการ
น้ําสะอาดแกเรือเดินทะเล 
๒.ระบบประปา 

รอยละของทาเรือไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพน้าํบริโภค 

   
 

 

 



 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รวม 

๕.โครงการพัฒนาคุณภาพชวีติและ
สงเสริมความเชื่อมั่นดานนํ้าบริโภคใน
พ้ืนที่ทางทะเลและชายฝง (ตอ) 
กิจกรรม ๓.โครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของเครือขายในการจัดการน้ําสะอาดอยาง
ยั่งยืน (Water Safety Plan ; WSP) 

เพื่อสรางความตระหนักแก 
ผูมีสวนไดเสียในดานสะอาด 
ต้ังแตตนทางจากแหลงน้ําดิบ 
ระบบผลิต ระบบจาย จนถึง
ปลายทางผูใชน้ําใหมีสวน
รวมในการอนุรักษ 
บํารุงรักษา ใชน้ําอยางเกิด
ประโยชนละสรางคุณคาให
มากที่สุด 

๑ จังหวัด ๑ แหง ใน ๒๒ 
จังหวัดติดทะเล 

ระบบประปาดําเนินตามแนว
ทางการพัฒนาอยางยั่งยืน WSP 

   
 

 

กิจกรรม ๔. การสรางความรอบรูและ
ศักยภาพเจาหนาที่ ภาคีเครือขาย และ
ประชาชนในดานการจัดการคุณภาพน้ํา
บริโภค 
๔.๑ การจัดทาํส่ือประชาสัมพันธ ส่ืออิเลค
โทรนิคส สําหรับการจัดการคุณภาพน้ํา
บริโภคสําหรับเจากนสที่และประชาชนที่
อาศัยในพื้นที่ติดทะเล 
๔.๒ จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อสราง
มาตรการและแนวทางการตัดการคุณภาพ
น้ําบริโภคสําหรับพื้นที่ทาเรือและชุมชนติด
ทะเล 
๔.๓ การเสริมสรางความรูและ
ความสามารถ ในการจัดการคุณภาพน้าํ
บริโภคสําหรับแกนนําชุมชน และ อสม. 
ผานเครือขายสาธารณสุขทุกระดับ 

สรางความรอบรูในดานการ
จัดการคุณภาพน้าํบริโภค 

เจาหนาที่ ภาคีเครือขาย 
และประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนมีความรอบรูในดาน
การจัดการคุณภาพน้ําบริโภค 

    

 
 
 



 
(ราง) แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ดาน สาธารณสุขทางทะเล ระยะ ๔ ป (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การพัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลอาเซียนและระหวางประเทศเชื่อมโยงการพัฒนาการสาธารณสุขประเทศไทย (๒ โครงการ / ๖ กิจกรรม / ๓ ตัวช้ีวัด) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รวม 

๑.โครงการพัฒนาแนวปฏบิัตดิาน
การแพทยฉุกเฉินทางทะเลระดับอาเซียน 
กิจกรรม ๑.จัดทําแนวทางปฏิบัติในการ
ประสานการปฏิบัติการดานการแพทย
ฉุกเฉินทางทะเลในระดับนานาชาติ 
กิจกรรม ๒.ซอมแผนทางทะเลแบบบูรณา
การระดับนานาชาติ 

เพื่อสรางความปลอดภยั
ใหกับประชาชนหรือ
นักทองเที่ยวที่ประสบเหตุใน
พื้นที่ทางทะเลบริเวณรอยตอ
ระหวางประเทศ (Maritime 
Border Emergency 
System) 

มีแนวทางปฏบิัติในการ
ประสานการปฏิบัติการดาน
การแพทยฉุกเฉินทางทะเล
กับประเทศที่มีอาณาเขต
ทางทะเลติดกับประเทศ
ไทย 

๑.ระดับความสําเร็จในการจัดทาํ
ขอตกลง แนวทางปฏิบัติในการ
ประสานการปฏิบัติการดาน
การแพทยฉุกเฉินทางทะเลกับ
ประเทศที่มีอาณาเขตทางทะเล
ติดกับประเทศไทย 
๒.มีการซอมแผนทางทะเลแบบ
บูรณาการระดับนานาชาติ 

๔ ป 
ป ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๕ 

๕ ลานบาท กรมแพทยทหารเรือ 
 
 
 

- กองทัพเรือ 
- ตรวจคนเขาเมือง 
- กรมควบคุมโรค 
- สพฉ. 
- สธฉ. 
- ตํารวจน้ํา 
- กระทรวง
ตางประเทศ 

๒.โครงการสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
ดานสาธารณสขุทางทะเลใหกับประเทศ  
กิจกรรม ๑.จัดต้ังศูนยประสานงาน
สาธารณสุขทางทะเล เพื่อทาํหนาทีป่ระสาน
การปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขทางทะเล 
กิจกรรม ๒.จัดต้ังสถาบันเวชศาสตรทาง
ทะเล 
กิจกรรม ๓. ศึกษามาตรฐาน ประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อสนับใหเกิด
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศ 
กิจกรรม ๔. พัฒนาระบบติดตาม รายงาน 
และรวบรวมขอมูล สถิติอบุัติการณ ที่
เกี่ยวของกับการสาธรณสุขทางทะเล 

เพื่อสรางและการคงอยูของ
ระบบสาธารณสุขทางทะเล 
และตอยอดการพัฒนา
สาธารณสุขทางทะเลของ
ประเทศไทยในระดับ
นานาชาติ 

ประเทศไทยมีการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข
ทางทะเลอยางตอเนื่อง มี
มาตรฐานสากล เทียบเคียง
ในระดับนานาชาติ 

๓.ความเชื่อมั่นการสาธารณสุข

ทางทะเลของประเทศไทยเพิ่มขึ้น  

๔ ป 
ป ๒๕๖๒ – 

๒๕๖๕ 

๓๘.๕ 
ลานบาท 

กรมแพทยทหารเรือ 
รวมกับ 

กรมการแพทย 
 

- กระทรวง
ตางประเทศ 
- สพฉ. 
- กรมการแพทย 
- กสธฉ. 

 
 
 


