สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กระทรวง สาธารณสุข
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 – 30 พฤศจิกายน 2560
ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรี
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
วันที่
สาระสาคัญ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1 - โครงการเฉลิม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พระเกียรติ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

2

- โครงการเฉลิม
พระเกียรติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการตาปลอม 999 ดวงตา ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ อ งค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระยะเวลาด าเนิ น การทั้ ง โครงการรวม 5 ปี (ปี 2560 -2564)
ให้ บ ริ ก ารใส่ ต าปลอมแก่ ผู้ สู ญ เสี ย ดวงตาหรื อ ดวงตาผิ ด รู ป 200 ราย
รอคิวการรักษา 90 ราย
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ประจาปีงบประมาณ
2560เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
1. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับคน
พิการแขน-ขาขาด จังหวัดบุรีรัมย์ พะเยา และปราจีนบุรี มีผู้พิการมารับ
บริการทั้งสิ้น จานวน 1,376 ราย โดย คัดกรอง/ตรวจประเมินความพิการ
บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ทากายอุปกรณ์เสริม – เทียม และ
บริการจดทะเบียนคนพิการและต่ออายุสมุดคนพิการ
2. อบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการคัดกรองและประเมินความพิการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ให้แก่
แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในเขตพื้นที่ 3 ครั้ง มีผู้เข้า
อบรม 530 คน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมการแพทย์

N/A

กรมการแพทย์

๑

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
3

4

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
- โครงการเฉลิม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พระเกียรติ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

- โครงการเฉลิม
พระเกียรติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการรณรงค์ ก าจั ด ปั ญ หาโรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ และมะเร็ ง ท่ อ น้ าดี
เพื่ อ ร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พร้ อ มทั้ ง ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ ส มเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
1. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับโดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดเชื้อทุกราย 201 ตาบล
2. คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยการอัล ตราซาวน์ จานวน 103,115
ราย คิดเป็นร้อยละ 64.44 (เป้าหมาย 160,000 ราย)
3. รักษามะเร็งท่อน้าดีโดยการผ่าตัด 418 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.25
(เป้าหมาย 800 ราย)
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อกาจัดปัญหาพยาธิใบไม้
ตั บ และมะเร็ ง ท่ อ น้ าดี ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งระหว่ า งกระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงศึ กษาธิก ารเพื่อให้เ ยาวชนคนรุ่ นใหม่ป ลอดพยาธิใ บไม้ตับ และ
มะเร็งท่อน้าดี
5. กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานตาบล
ละ 100,000 บาท กรมควบคุมโรคสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใน
การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับให้กับจังหวัดเครือข่าย
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ได้ น้อ มน าพระราชดารั สของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หัว ภูมิ พ ล
อดุ ล ยเดช เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในโรงพยาบาลชุ ม ชน 10 แห่ ง ได้ แ ก่ รพ.พนมดงรั ก ษ์ จ.สุ ริ น ทร์
รพ.เบญจลั กษณ์ จ.ศรี ส ะเกษ รพ.นาวั ง จ.หนองบั วล าภู รพ.เขาชะเมา
จ.ระยอง รพ.พระทองคา จ.นครราชสีมา รพ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
รพ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รพ.วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี และ
รพ.หาดสาราญ จ.ตรัง ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมควบคุมโรค

N/A

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๒

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

5

6

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

- โครงการเฉลิม
พระเกียรติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

- โครงการเฉลิม
พระเกียรติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
กุมารีฯ ทรงรับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 ทั้ง 10 แห่ง เข้าไปอยู่ในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2560
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการพัฒนาและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสาหรับเด็กป่วย
ในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีส ารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตาม
แนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวเรื่องการดูแลเด็กป่วยในโรงพยาบาลกับ
ความสามารถทางการศึกษา ในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่
เด็กป่วย จานวน 23,734 ราย
2. จั ดการอบรมให้ความรู้แ ก่ครูผู้ สอนการศึก ษาพิเ ศษของกระทรวง
ศึกษาธิการ ในทักษะวิชาการศึกษาและด้านสาธารณสุขในการดูแลเด็กป่วย
208 คน
3. ขยายผลการดาเนินกิจกรรมสร้ างโอกาสจากต้ นแบบไปยังศูน ย์
เครือข่ายสถานพยาบาล (ตามเกณฑ์ Criteria) 9 จังหวัด/แห่ง
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 52 ตอน
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ 96 ตอน
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 12 เดือน
4. จัดค่าย TO BE NUMBER ONE ให้แก่เยาวชนในภูมิภาคและ
กรุงเทพมหานคร 433 คน
5. จัดประกวด TEEN DANCERCISE 6 ครั้ง
6. สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
4 แห่ง 12 เดือน
7. จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการโครงการ 1 ครั้ง 150 คน
8. จัดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 1 ครั้ง

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมการแพทย์

N/A

กรมสุขภาพจิต

๓

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรี
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
วันที่
สาระสาคัญ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
7 2.2 เร่งแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ปัญหาการใช้ความ เสริมสร้างและพัฒนา
รุนแรงในจังหวัด ศักยภาพทุนมนุษย์
ชายแดนภาคใต้

นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
8 ๔.๔ พัฒนาคนทุก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ช่วงวัย โดย
เสริมสร้างและพัฒนา
ส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพทุนมนุษย์
ตลอดชีวิต

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1. อบรมหลักสูตรการดูแลเยียวยาจิตใจด้านวิกฤตสุขภาพจิตจากภัย
พิบัติสาหรับบุคลากรทหาร 27 คน
2. พัฒนาศักยภาพด้านการเยียวยาจิตใจให้แก่เครือข่ายภาคประชา
สังคมและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 100 คน
3. จัดทาคู่มือแนวทางการเยียวยาจิตใจและระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก
ในโรงเรียน
4. จั ด ท าจดหมายข่ า วเยี ย วยาจิ ต ใจเพื่ อ บริ ก ารประชาชน 4 ฉบั บ
12,000 เล่ม
5. เยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบกรณียุ่งยาก ซับซ้อน 6 คน
6. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการดาเนินงาน และ
จั ด ท ามาตรฐานบริ ก ารด้ า นการเยี ย วยาจิ ต ใจเด็ ก ในโรงเรี ย น จ านวน
12 ครั้ง
7. อบรมให้ความรู้ case conference ในพื้นที่ 2 ครั้ง
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตามนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
1. พัฒนาเกณฑ์และการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในการตรวจคั ด กรองและ
เฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน ให้แก่ รพศ. รพท. 160 แห่ง
3. ศูนย์อนามัยที่ 1-13 พิจารณาคัดเลือกโครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
และด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประกวด จานวน 26 โครงงาน
4. ถอดบทเรียน “โชป้า แอนด์ ชายป้าเกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน”
และ “เด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน สมองดี”

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมสุขภาพจิต

N/A

กรมอนามัย

๔

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

๔.๔ พัฒนาคนทุก ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ช่วงวัย โดย
เสริมสร้างและพัฒนา
ส่งเสริมการเรียนรู้ ศักยภาพทุนมนุษย์
ตลอดชีวิต

นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
10 ๕.๑ วางรากฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ให้ระบบ
ความเป็นธรรมและลด
หลักประกัน
ความเหลื่อมล้าในสังคม
สุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุก
ภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
5. จัดรณรงค์สร้างกระแสการดื่มนมเพิ่มความสูง และเด็กไทยสายตาดี
4 จังหวัด
6. คั ด กรองสายตาเด็ ก ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘
จานวน จานวน 291,974 คน ได้รับแว่นตา 692 คน และปีการศึกษา
๒๕๕๙ คัดกรอง 514,397 คน ผลการตรวจโดยทีมจัก ษุแพทย์ พบว่ า
ผิดปกติ 3,407 คน ได้รับแว่นแล้ว 3,210 คน และในปี ๒๕๖๐ ได้อบรม
ครูเจ้าหน้าที่วัดแว่นตาเพิ่มในโรงพยาบาลอีก ๒๕ แห่ง และสนับสนุนแว่นตา
กระจายไปยั ง เขตสุ ข ภาพ พร้ อ มประสานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จัดระบบการส่งต่อเด็กมารับการตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาล เพื่อให้เด็ก
ได้รับความสะดวกในการเดินทางและได้รับแว่นตาเร็วขึ้น
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการของขวัญวันเด็ก “เด็กไทยสายตาดี ปี 2560”
1. ด าเนิ นการโครงการอบรมเชิงปฏิบั ติก ารหลัก สู ตรวั ดแว่น ตาเด็ ก
จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน
2. อยู่ในระหว่างสรุปและประเมินผลการดาเนินกิจกรรมในภาพรวม
หมายเหตุ : ล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของโครงการมี
จานวนไม่เพียงพอกับการใช้งานและเพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” Universal Coverage for
Emergency Patients (UCEP)
1. จัดทาแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตาม
นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” กรณีการเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเอกชนนอกคู่ สั ญ ญา ที่ มี ก ารผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กพฉ.)

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมการแพทย์

N/A

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ

๕

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๑ วางรากฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ให้ระบบ
ความเป็นธรรมและลด
หลักประกัน
ความเหลื่อมล้าในสังคม
สุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุก
ภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
2. มีโปรแกรม Preauthorize เพื่อประเมินและคัดแยกผู้ป่วยที่มีสิทธิได้
ใช้สิทธินโยบายฯ ที่สามารถประเมินภาวะฉุกเฉินได้ภายใน ๑๕ นาที
3.กาหนดอัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามแนวทางการปฏิบัติใน
การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มี
สิทธิทุกที่” กรณีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา ที่
ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
4. แนวทางปฏิบัติ การรับย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสิทธิข้าราชการตาม
นโยบาย “เจ็ บป่ ว ยฉุ กเฉิน วิก ฤต มี สิ ทธิ ทุก ที่ ” จากรพ.เอกชน หลั ง ๗๒
ชั่วโมง
5. คณะรัฐ มนตรี .มีม ติเ ห็น ชอบหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อนไขการ
กาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2560 โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 พฤศจิกายน
2560 ดังนี้ จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้าระบบ UCEP จานวน 21,668
ราย จาแนกเป็น เข้าเกณฑ์ UCEP จานวน ๘,522 ราย / ไม่เข้าเกณฑ์
UCEP จานวน ๑3,146 ราย
แผนงานที่ 14 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1. การลงทะเบียนผู้มสี ิทธิ
1) การลงทะเบียนในระบบประกันสุขภาพ (Universal Health
Coverage: UHC) (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม
และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ) 66,025,780 คน จากประชากรไทยทั้ง
ประเทศที่มีสิทธิ 66,071,978 คน คิดเป็นร้อยละ 99.93
2) การลงทะเบียนในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal
Coverage Scheme: UCS) (สิทธิบัตรทอง / สิทธิ UC) 48,115,879
คน จากประชากรที่มีสิทธิ UC 48,161,991 คน คิดเป็นร้อยละ 99.90
2. การใช้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

๖

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1) การใช้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยนอก 164,312,545 ครั้ ง (ร้ อ ยละ
104.91) จากเป้าหมาย ๑๕6,624,071 ครั้ง การใช้บริการผู้ป่วยใน
6,020,014 ครั้ง (ร้อยละ 102.92) จากเป้าหมาย 5,849,261 ครั้ง
2) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ยังคงได้รบั การดูแลรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง 250,722 คน (ร้อยละ 114.28) จากเป้าหมาย
ที่ได้รับจัดสรร 219,400 คน
3) กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับบริการส่งเสริมและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
75,217 คน (ร้อยละ 103.75) จากเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 72,500
คน
4) ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเข้ารับบริการบาบัดทดแทนไต 49,698 คน
(ร้อยละ 93.93) จากเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 52,911 คน รายละเอียด
ดังนี้
- ผู้ ป่ ว ยรั บ บริ ก ารล้ า งไตผ่ า นช่ อ งท้ อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (CAPD)
จานวน 25,591 คน
- ผู้ป่วยรับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จานวน 16,737 คน
- ผู้ป่วยรับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่ (HD Selfpay) โดยกองทุนฯ สนับสนุน เฉพาะค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
(EPO) จานวน 5,481 คน
- ผู้ป่วยรับบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT) จานวน 174 คน และ
รับยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไต (KTI) จานวน 1,715 คน
5) ผู้ ป่ว ยโรคเบาหวานและความดัน โลหิ ตสู งที่ ไ ด้รั บ การควบคุ ม
ป้องกันความรุนแรงของโรค ได้รับบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน เพื่อ
ลดหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน 3,811,885 คน (ร้อยละ 133.79)
จากเป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 2,814,300 คน โดยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และเบาหวานที่มีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย 1,817,539 คน และผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง 1,994,346 คน
๗

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๑ วางรากฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ให้ระบบ
ความเป็นธรรมและลด
หลักประกัน
ความเหลื่อมล้าในสังคม
สุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุก
ภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
6) ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับบริการในชุมชน การดาเนินงานโดย
เครือข่ายโรงพยาบาลประกอบด้วย โรงพยาบาลจิตเวช รพศ./รพท.ที่มีความ
พร้อม หน่วยบริการประจา และหน่วยบริการปฐมภูมิ ร่วมกับชุมชน จัดหา
บริการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 8,300 คน
7) หน่วยบริก ารที่ จาเป็นต้ องให้บริก ารประชาชนในพื้ นที่กั นดาร
พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย และพื้ น ที่ 3 จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
ค่าใช้จ่ายเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ 201 แห่ง
8) ผู้ สู งอายุ สู งอายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ งได้ รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข การ
ดาเนินงานโดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4,482 แห่ง หน่วยบริการ
ประจาในพื้นที่ จานวน 909 แห่ง ร่วมดาเนินการ จัดหาบริการในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 180,841 คน
3. การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หน่ ว ยบริ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ หน่วยบริการปฐมภูมิ จานวน 11,590
แห่ง หน่วยบริการประจา จานวน 1,333 แห่ง และหน่วยบริการรับส่งต่อ
จานวน 1,332 แห่ง (หน่วยบริการที่รับเหมาจ่ายรายหัว: Capitation 990
แห่ง และหน่วยบริการที่ไม่รับเหมาจ่ายรายหัว: Non-Capitation 120 แห่ง)
แผนงานที่ 14 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการการบริการสาธารณสุขสาหรับบุคคลทีม่ ีปัญหาสถานะและสิทธิ
๑.ประชุมหารือคณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณ และการจัดการ
บุคคลที่มีปญ
ั หาสถานะและสิทธิเพื่อขอมติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ
๒. จัดทาข้อมูลสาหรับการจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว
๓. ขออนุมัติและจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวตามจานวนประชากรที่ขนึ้
ทะเบียนในแต่ละหน่วยบริการตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๘

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
13

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๑ วางรากฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ให้ระบบ
ความเป็นธรรมและลด
หลักประกัน
ความเหลื่อมล้าในสังคม
สุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุก
ภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
แผนงานที่ 14 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในระบบประกันสุขภาพ
1. การพัฒนากลไกลดความเหลื่อมล้าระหว่างระบบประกันสุขภาพ
1) พัฒนากลไกการจัดบริก ารสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค
(PP) ตามแนวทางหรือแนวเวชปฏิบัติ และมาตรฐานบริการในระบบประกัน
สุขภาพ ได้แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาประเภทและขอบเขตบริการด้านสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในการจัดทาประเภทและขอบเขตบริการหลัก
ร่วม 3 กองทุน โดยวางแผนการดาเนินการจัดทามาตรฐานการบริการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกับหน่วยงานวิชาการ HITAP ด้านอนามัย
โรงเรียน คัดเลือกเทศบาลที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 4
เทศบาลนาร่อง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลสระบุรี เทศบาลนคร
อุดรธานี และเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง
อนามัยโรงเรียน สิทธิประโยชน์ การรับบริการวัคซีน
2) การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยร่วมกับสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและปรับรูปแบบการจ่าย
ชดเชยบริการ จากเดิมเป็นการจ่ ายแบบใช้ค่าน้าหนักสัมพัทธ์ DRG มาเป็น
อัตราชดเชยค่ารักษาพยาบาลโดยใช้การจ่ายตามรายการที่กาหนด (Fee
schedule)
2. พัฒนากลไกการบริหารการจ่ายที่ไม่แตกต่างกันของสิทธิประโยชน์
โดยบู ร ณาการในการก าหนดประเภทบริ ก ารสาธารณสุ ข ค่ า บริ ก าร ยา
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้
1) บั ญ ชี ข้ อ มู ล รายการยาและรหั ส ยามาตรฐานของไทย (Thai
Medicines Terminology - TMT) /ระบบการบันทึกข้อมูลบัญชีรายการยา
อ้างอิง (Drug Catalog) และชี้แจงโรงพยาบาลเอกชน
2) รูปแบบการคานวณ/ตารางราคา เพื่อเชื่อมกับอัตราจ่ ายค่ายา
แบบ Fee Schedule สาหรับบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)
N/A

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

๙

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

3) วิเคราะห์และกาหนดโจทย์วิจัยเพื่อนาไปสูก่ ารจัดทาข้อเสนอการ
พัฒนาระบบประกันสุขภาพ และเครื่องมือการบริหารกองทุน รวมถึงการหา
รูปแบบบริหารการจ่ายที่เหมาะสมในบริการสาคัญ
3. พั ฒนาระบบการตรวจสอบคุ ณภาพการดูแ ลรั กษาผู้ป่ วยรายโรค
เที ย บกั บ มาตรฐานการรั ก ษาพยาบาลที่ ก าหนด และการจ่ า ยชดเชย
(Quality/Clinical/financial Audit)
1) ตรวจสอบคุณภาพการรักษา 3 กองทุน ได้จัดทาคู่มือ/แนวทาง/
แผนการดาเนินงานปี 2560 ตรวจสอบการรักษา 13,354 ราย (ยา จ2,
ผู้ป่วยเอดส์, หลอดเลือดหัวใจอุดตัน , เวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ใน) และ
ตรวจสอบหน่วยบริการ 53 แห่ง (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
2) ตรวจสอบการจ่ า ยชดเชยสิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
134,251 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.43 จากเป้าหมายที่กาหนด
4. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายและบริการสาธารณสุข
1) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลธุรกรรมการเบิกจ่ายและข้อมูลบริการ
สาธารณสุข (National Clearing House) และระบบฐานข้อมูลการจ่าย
ชดเชยฯ กรณี เ จ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต เพื่ อ รองรั บ การจ่ า ยแบบ Fee
Schedule
2) ระบบทะเบียนสิทธิรัก ษาพยาบาลของประชาชน ตามมติของ
คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ ๓ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘ มอบหมายให้สานัก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทาหน้าที่เป็น “หน่วยงานกลางในการบริหาร
จัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน” (National Beneficiary
Registration Center) โดยมีการกาหนดแนวทางให้หน่วยงานที่ดูแลสิทธิ
สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลภาครั ฐ มี ก ารส่ งข้ อ มู ล มายั งฐานข้ อ มู ล กลางที่
สปสช. มีการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนสิทธิ พร้อมชี้แจงหน่วยงานรัฐ ที่
รับผิดชอบทุกแห่ง จัดทาระบบบันทึกการรับ -ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 1
ระบบ โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานภาครัฐอื่น
๑๐

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

14

15

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
ๆ บันทึกแล้ว 71 แห่ง จากทั้งหมด 128 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.47
3) ระบบบริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ ผ่านสายด่วนฯ มีการ
จัดทาแผนและแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน 3 กองทุน มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละวิ ธี ก ารไปใช้ สิ ท ธิ ส าหรั บ การตอบค าถามที่ เ หมื อ นกั น ทั้ ง
3 กองทุน จานวน 2 เรื่อง (P&P/UCEP) และจัดอบรมบุคลากร 3 กองทุน เพื่ อ
ให้บริการข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลร่วมกันและแทนกันได้
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังการตายของมารดา
2. พัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 180 คน
3. อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการให้คาปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวีสาหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี 30 คน
4. อบรมการใช้งานโปรแกรมประเมินและรองรับมาตรฐานโรงพยาบาล
สายสัมพันธ์แม่ลูกให้กับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการรายงานข้อมูล
โปรแกรม QGIS เพื่อรายงานผลเชิงภูมิศาสตร์และการวางแผน/การคาดการ
สถานการณ์สุขภาพในอนาคต
5. หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 418,811 คน และหญิง
หลังคลอดได้รับการดูแลตามเกณฑ์ที่กาหนด 138,138 คน
6.ดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้มีการตั้งครรภ์คุณภาพ ร้อยละ 66.39
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการเด็กไทยรุ่นใหม่แข็งแรงดีสมองดีพร้อมเรียนรู้
1.ผลักดัน พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและ
เด็กเล็ก ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 กันยายน 2560
2.พัฒนาคู่มือประเมินพัฒนาการเด็ก (DSPM)
3.จัดงานโครงการสร้างรากฐานประเทศไทย สร้างเด็กปฐมวัยให้มั่นคง
4.พั ฒ นาต้ น แบบ มุ ม /ลาน “เล่ น ตามรอยพระยุ ค ลบาท” ในสถาน
บริการสาธารณสุข/ศูนย์เด็กเล็ก และผลิตคู่มือดาเนินงาน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมอนามัย

N/A

กรมอนามัย

๑๑

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

5.คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ กปฐมวัย โดยเด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัยร้อยละ 94.82 (1,299,039 คน)
16

17

18

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า
1. อบรมวิทยากรหลักสร้างความพร้อมการดาเนินงานเด็กปฐมวัยและ
วัยเรียน 97 คน
2. ทดลองใช้คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วยั รุ่น
3. พัฒนาคู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น 6 เรื่อง
4. ผลิตสื่อ/เทคโนโลยี สนับสนุนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 13 เขต
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานสุขภาพจิตปฐมวัยและเสริมพลัง
6. รณรงค์วันดาวน์ซินโดรมโลก
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน
1. พัฒนาคู่มือแนวทางการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์สาหรับ
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาชั้น 1 เรื่อง
2. พัฒนาโปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิตเพื่อก้าวสู่วัยรุน่
คุณภาพ 1 เรื่อง
3. ผลิตสื่อเทคโนโลยี/แบบประเมิน/แบบคัดกรอง สนับสนุนการ
ดาเนินงานของพื้นที่ 13 เขต และผลิตสื่อสาหรับการเผยแพร่ความรู้เพื่อการ
รณรงค์ 3 เรื่อง
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน
1. พัฒนาคู่มือแนวทางการดูแลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์สาหรับ
ครูที่ปรึกษา/ครูประจาชั้น 1 เรื่อง

N/A

กรมสุขภาพจิต

N/A

กรมสุขภาพจิต

N/A

กรมสุขภาพจิต

๑๒

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

19

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
2. พัฒนาโปรแกรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิตเพื่อก้าวสู่วัยรุน่
คุณภาพ 1 เรื่อง
3. ผลิตสื่อเทคโนโลยี/ แบบประเมิน/แบบคัดกรอง สนับสนุนการ
ดาเนินงานของพื้นที่ 13 เขตบริการสุขภาพ
4. สัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้การดาเนินงานเด็กปฐมวัยและวัยเรียน 1
ครั้ง
5. พัฒนาศักยภาพผู้นิเทศงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยและส่งเสริม
สุขภาพจิตเด็กวัยเรียน 80 คน
6. ผลิตสื่อสาหรับการเผยแพร่ความรู้เพื่อการรณรงค์ จานวน 4 เรือ่ ง
7. รณรงค์สร้างความตระหนักของการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
เด็กวัยเรียน 13 เขตบริการสุขภาพ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการเด็กไทยรุ่นใหม่แข็งแรงสมองดีพร้อมเรียนรู้
1. จัดทาคู่มือ มุมเล่น ลานเล่น “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”
2. อบรมการใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) 220 คน
3. พัฒนารูปแบบบริการด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์และคลินิก
สุขภาพเด็กดี และโปรแกรมการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ
0 - 18 ปี รูปแบบออนไลน์
4. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 93.1 จากเป้าหมาย
ร้อยละ 85
5. เด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดี สมส่วน ร้อยละ 50.1 จากเป้าหมายร้อยละ 51
6. จัดอบรมโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรักสุขภาพดี สมองดี อารมณ์ดี
เตรียมพร้อมเรียนรู้
ปัญหาอุปสรรค ระบบการติดตามเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าในเขตพืน้ ที่ยัง
ดาเนินการได้ไม่ครอบคลุม

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

ผู้รับผิดชอบ

กรมอนามัย

๑๓

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
20

21

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒ พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการเด็กไทยสุขภาพดีปลอดภัย
1. จัดทาชุดบริการสุขภาพเด็กวัยเรียนและความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
2. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีสุขภาพดี มีผู้เข้าร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ 380 คน
3. ถอดบทเรียนและพัฒนาโรงเรียนนาร่องในการใช้สื่อการเรียนการ
สอนเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ
4. พัฒนาศักยภาพครูในการใช้สื่อการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถศี ึกษา
และทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการ 104 คน
5. จัดทาชุดบริการสุขภาพเด็กวัยเรียน และทดลองใช้ จัดทาสรุป
ประเมินผล พร้อมทั้งเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาอุปสรรค การอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการตรวจคัดกรอง
สุขภาพนักเรียนแก่บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทางานที่พึงประสงค์
1. พัฒนาชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประชากรวัยทางาน
2. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพให้สตรีไทยมีความรู้การ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง
3. จั ด ท าแนวทางการพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพกลุ่ ม วั ย ท างานที่ พึ ง
ประสงค์ สาหรับผู้นาสุขภาพ (Health leader)
4. จั ด ท าแนวทางการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการการพั ฒ นา
โรงพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน Healthy Workplace
6. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ น าด้ า นสุ ข ภาพ (Health leader) ในชุ ม ชน
473 คน (ขณะนี้ผู้นาด้านสุขภาพทั่วประเทศ 1,293 คน)
7. ส ารวจดั ชนี มวลกายวั ยท างานอายุ 30 – 44 ปี มี ดั ชนี มวลกาย
ร้อยละ 51.2 จากเป้าหมายร้อยละ 54

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมอนามัย

N/A

กรมอนามัย

๑๔

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
22

23

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒ พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการพัฒนาระบบรากฟันเทียมข้าวอร่อย
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ 46 แห่ง ได้รับรากฟันเทียมแบบ Mini
Implant 1,000 ราก และชุดเครือ่ งมือทางการแพทย์ 30 ชุด เพื่อให้
บริการผู้ป่วย โดยขณะนี้ ได้ฝังรากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยแล้ว 202 ราก
นอกจากนี้ ได้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายบริการรากฟันเทียม ในวันที่
27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม 116 คน
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการทันตสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย เพื่อการดูแลและการจัดการ
ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 637 คน
2. รณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้ ผลิตและเผยแพร่บทความ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขยายเครือข่าย 3 ภาค ได้แก่ ภาค
กลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. บริการใส่ฟันเทียมผู้สูงอายุ ๔๗,๗๗๓ คน จากเป้าหมาย 40,000
คน
5. หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภูมิ จั ดบริ ก ารส่ งเสริ ม ป้อ งกัน ด้ า นทั น ตสุข ภาพ
สาหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 1,471 แห่ง จากเป้าหมาย 3,300 แห่ง
6. ถ่ ายทอดความรู้ ใ นการดู แ ลอนามัย ช่ อ งปากตนเอง ให้ แ ก่ ชมรม
ผู้สูงอายุ 202 ชมรม
7. พัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก 3 ประเด็น ได้แก่
การสูญเสียฟัน มะเร็งช่องปาก และสภาวะช่องปากที่สัมพันธ์กับโรคทาง
ระบบ 25 จังหวัด
8. ผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก 564,069 คน
จากเป้าหมาย 2.5 ล้านคน
9. ผลิตรายการคลิปเสียงสาหรับวิทยุหอกระจายข่าว รายการส่งเสริม

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมการแพทย์

N/A

กรมอนามัย

๑๕

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

สุขภาพช่องปากเพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุฟันดี
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ตามแนวทางการดาเนินงานคลินิกหมอครอบครัว
24

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตาบล Long Term Care
1. ชี้แจงการดาเนินงานด้านการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุให้แก่ภาคีเครือข่าย
210 คน
2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านกฎหมาย
สาธารณสุข ในการควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ในระดับท้องถิ่น 108 คน ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตามแนวทางความร่วมมือ 4
กระทรวงหลัก
4. จัดนิทรรศการสนับสนุนการดาเนินงานการดูและผู้สูงอายุระยะยาว
ในเขตเมือง
5. ต าบลที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว
4,501 ต าบล ผ่ านเกณฑ์ 3,629 ต าบล คิ ดเป็ น ร้ อยละ 80.62 จาก
เป้าหมายร้อยละ 50 ของตาบลที่เข้าร่วมโครงการ
6. อบรม Care Manager 7,713 คน Care Giver 49,407 คน
7. จัดทาแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan) 180,648 คน (เป้าหมาย
จากผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลสะสมปี 2559-2560 จานวน 180,648 คน)
ปัญหาอุปสรรค การคัดเลือกพื้นที่ตาบล Long Term Care มีความล่าช้า
เนื่องจากต้องใช้ความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ และข้อจากัดในการ
คัดเลือก Care Giver ตามคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมเนื่องจากเป็น

N/A

กรมอนามัย

๑๖

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

25

26

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
ระบบอาสาสมัคร
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นแกนนาหลักในการดาเนินงาน
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุในเขตสุขภาพ 136 คน
2. ผลิตสื่อสนับสนุนการดาเนินงานในพื้นที่ 1 ชุด
3. สัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุภายใต้ตาบลจัดการสุขภาพ 600 คน
4. สัมมนาสรุปผลการดาเนินงานการส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 77 คน
5. สนับสนุนการดาเนินงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุร่วมกับเขตสุขภาพ 13 เขต
6. พัฒนาเครื่องมือคัดกรองสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุไทยและจัดทาเครื่องมือ
ประเมินความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุไทย 1 เรื่อง
7.พัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมสาหรับผู้สูงอายุไทย 1 เรื่อง
8. พัฒนาเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพเพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการดาเนินงานป้องกันเด็กจมน้าเชิงบูรณาการปี 2560
สร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องการจมน้า 826 ทีม ส่งผลให้
ประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ ดั ง นี้ มี ก ารจั ด การแหล่ งน้ าเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ปลอดภัย 1,308 แห่ง โดยการสร้างรั้วกันหรือติดป้ายคาเตือน และจัดให้มี
อุปกรณ์ช่วยคนตกน้า ศูนย์ พัฒนาเด็ กเล็กมีก ารดาเนิ นป้องกัน เด็กจมน้ า
436 แห่ง และเด็กได้เรียนหลักสูตรว่ายน้าเพื่อเอาชีวิตรอด 20,000 คน
ทั้งนี้ อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เท่ากับ
5 ต่อประชากรเด็กแสนคน หรือเท่ากับ 590 คน (เป้าหมายไม่เกิน 5 ต่อ
ประชากรเด็กแสนคน หรือ 578 คน) : ข้อมูลสานักทะเบียนราษฎร ณ 11
สิงหาคม 2560

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมสุขภาพจิต

N/A

กรมควบคุมโรค

๑๗

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
27

28

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒ พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยทางาน
1. ร้อยละ 2.31 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่ม Pre – diabetes
(กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน) (ไม่เกินร้อยละ 2.4)
2. ร้อยละ 83.8 ของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน
3. ร้อยละ 86.2 ของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรอง
ความดันโลหิตสูง
4. กลุ่มเสี่ยงเบาหวานปีที่ผ่านมา ร้อยละ 90.66 ได้รับการตรวจระดับ
น้าตาลในเลือดซ้า
5. ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทางาน
1. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ตอ่ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เท่ากับ
ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี (ไม่เกิน 6.81 ลิตรของแอลกอฮอล์
บริ สุ ท ธิ์ ต่ อ คนต่ อ ปี ) รอข้ อ มู ล ส านั ก งานสถิ ต แห่ งชาติ เพื่ อ ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมวลผล ช่วงเดือน ธันวาคม
2560 (สิ้นปี)
2. เฝ้าระวัง ตรวจประชาสัมพันธ์ บังคับใช้กฎหมายตามข้อร้องเรียน
ตรวจรอบสถานศึ กษา ตรวจสถานประกอบการ และตรวจช่ว งเทศกาล
ร่วมกับเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (ผลระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙
– ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๐ ตรวจ เฝ้ า ระวั ง บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ๑,๙๕๙ ราย

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)
N/A

ผู้รับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค

N/A

กรมควบคุมโรค

๑๘

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

29

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
ดาเนินคดี ๒๖๒ ราย
3. จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุ ราแห่งชาติ โดยแถลงข่าวในวันที่ ๒๖ มิ.ย.
๒๕๖๐ และจัดงานวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ภายใต้คาขวัญประจาปี ๒๕๖๐
จากนายกรั ฐมนตรี “ห่ างไกลสุ รา ประชาเป็ นสุข ปลอดภัย พาชาติ ไทย
เจริญ"
4. ขับเคลื่อนการจัดทาแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
จานวน ๗๗ จังหวัด
5. พัฒนาแนวทางการดาเนินงานในและรอบสถานศึกษา และชี้แจงแนว
ทางการด าเนิ นงานดังกล่า วให้ กับครูในสถานศึก ษาระดับ มัธยมศึก ษาใน
สังกัด สพฐ. จานวน ๑๓๓ ราย
6. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “๙ หน่วยงานร่วมใจ ต้านภัย
แอลกอฮอล์”
7. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบูรณาการจังหวัดในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ๒๔ จังหวัด
8. พั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการจั ด ท าส านวนคดี ต าม
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
การเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1. พัฒนานโยบาย/กฎหมายมาตรการเพื่อป้องกัน ควบคุมการบริโภค
ยาสูบ โดยขั บเคลื่ อน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณ ฑ์ยาสู บ พ.ศ. 2560 (มีผ ล
บังคับใช้ 4 ก.ค. 60)
2. พั ฒ นาระบบ และเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง (โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน)โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมดาเนิน
โครงการโรงเรีย นปลอดบุ ห รี่ จานวน 1,850 แห่ ง คิด เป็ น ร้ อยละ 78

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

ผู้รับผิดชอบ

กรมควบคุมโรค

๑๙

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

(เป้าหมาย ร้อยละ 80)
3. พัฒนากลไก รูปแบบ เพื่อสนับสนุนให้มีการบริการเพื่อลด เลิกยาสูบ
และระบบส่งต่อ
4. ผลการดาเนินงานความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15
ปีขึ้นไป เท่ากับ ร้อยละ 19.9 (ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย

30

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

อายุ 15 ปีขึ้นไป เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 18) ข้อมูลจากสานักงานสถิติ
แห่งชาติ ณ 12 ตุลาคม 2560
5. ผู้เข้ารับบริการบาบัดบุหรี่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 69 และผู้สูบบุหรี่
เลิกสูบบุหรี่มากกว่า ๓ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๑
6. พัฒนา/ขยายผล model ทีมต้นแบบเพื่อควบคุมยาสูบ ระดับเขต
จานวน ๑๒ ทีม และระดับท้องถิ่น จานวน ๘ ทีม
7. พัฒนาระบบการกากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ตามกรอบการติดตามประเมินผลการดาเนิน งานตามแผน
ยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559-2562 1
เรื่อง และแนวทางการติดตามการดาเนินงานจังหวัดปลอดบุหรี่ 1 เรื่อง
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการจัดทาชุดมาตรฐานการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความ
ดันโลหิตสูงสาหรับสถานบริการสาธารณสุข
1. เร่งรัดการดาเนินงานควบคุม DM HT ในประชากรวัยทางาน โดย
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 22.08 และผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 35.22
2. พัฒนาแนวทางการดาเนินงานร่วมกันในการป้องกันควบคุมโรค DM
HT กลุ่มประชากรวัยทางาน
3. พัฒนา service package ในการดูแล กลุ่มเสี่ยง กลุม่ ป่วย DM HT
รวมทั้งบูรณาการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ยง ควบคู่กับการใช้ยา โดยทีมสห
วิชาชีพ

N/A

กรมควบคุมโรค

๒๐

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
31
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นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒ พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการสนับสนุนรูปแบบการจัดการโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)
และโรคไตเรื้อรัง (CKD)
1. เร่งรัดการคัดกรองประเมินความเสี่ยง CVD และ CKD ในผู้ป่วย
DM/HT โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ร้อยละ 80.33
2. ผู้ป่วย DM HT ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการประเมิน CVD Risk ที่มี
โอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิด CVD Risk (≥ 30 %) ร้อยละ 0.38
3. ผู้ป่วย DM HT ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิด CVD Risk (≥ 30 %)
มีความเสี่ยงลดลง ร้อยละ 74.44
แผนงานที่ 3 : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
1. การเฝ้าระวังสถานการณ์และความปลอดภัยอาหาร
1) ขับเคลื่อนโดยแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Term)
2) จัดทาแผนการดาเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัย
ของอาหารสดและอาหารแปรรูปในภาพรวมของประเทศ
3) ดาเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารรวมทั่วประเทศจานวน
102,363 รายการ ได้รับผลวิเคราะห์แล้ว 102,359 รายการ พบได้
มาตรฐานจานวน 99,129 รายการ(ร้อยละ 96.84)
2. การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
1) เสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่ต้องแสดง
ฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม แบบ GDA ต่อ
คณะอนุกรรมการแล้ว โดยได้ที่ประชุมมีมติให้ดาเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การสารวจความเหมาะสมของการแสดงฉลากต่อหน่วยย่อย (หนึ่งหน่วย
บริโภคหรือหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์)
2) จัดทาเกณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการสาหรับกลุ่มอาหารกึ่งสาเร็จรูป

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมควบคุมโรค

N/A

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

๒๑

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

และขนมขบเคี้ ยวรวมถึ งผลิต ภัณ ฑ์ OTOPs และร่ างเกณฑ์ สัญ ลัก ษณ์
โภชนาการสาหรับกลุ่มไอศกรีม
3) จั ด ท าคู่ มื อ การขอรั บ รองสั ญ ลั ก ษณ์ โ ภชนาการ “ทางเลื อ ก
สุขภาพ” สาหรับผู้ประกอบการ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ “สัญลักษณ์
ทางเลือกสุขภาพ”
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๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

4) ทาสื่อและเปิดตัวการประชาสัมพันธ์ผ่านรถโดยสารประจาทาง
จานวน 5 คัน เริ่มเผยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 256
แผนงานที่ 3 : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและบริการสุขภาพ
1. แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ และจัดตั้งทีม
SAT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
2. จัดทา (ร่าง) คูม่ ือการปฏิบตั ิงานข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการเฝ้าระวัง 6
มิติ หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และระบบฐานข้อมูลและช่องทางการ
รายงาน
3. จัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk management Plan) และ
แผนการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค และแผน
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
4. ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการที่ผลิต
นาเข้าหรือจาหน่ายทั่วประเทศ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่
ผลิต นาเข้าและจาหน่ายรวมทั่วประเทศจานวน 243,447 รายการ ได้รับ
ผลวิเคราะห์แล้ว 241,517 รายการ พบได้มาตรฐานจานวน 234,289
รายการ(ร้อยละ 97)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
1. พัฒนารูปแบบการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแบบครบวงจรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (รพศ.รพท.รพช.)

N/A

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

N/A

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
๒๒

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

35

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒ พัฒนาระบบ

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร 4 รุ่น
2. คณะทางานพัฒนาแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยใน
ด้านการแพทย์แผนไทย (DRGs) ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยให้
โรงพยาบาลร่างแนวทางการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน CPG 5 กลุม่ โรค
ได้แก่ สะเก็ดเงิน อัมพาต หลังคลอด COPD มะเร็งตับ และแต่งตั้ง
คณะทางานฯ เพิม่ เติมเนื่องจากมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มอีก 1
แห่งได้แก่ รพ.แม่ลาว จ.เชียงราย
3. จัดทาแผนปฏิบตั ิการพัฒนาแนวทางการผดุงครรภ์ไทยสาหรับการ
ดูแลสุขภาพของมารดาและทารก ในระยะก่อนคลอด ขณะคลอด และหลัง
คลอด
4. พัฒนาแนวทางการนวดไทยเพือ่ แก้กลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรม
(office Syndrome)
5. ดาเนินงานการประเมินรับรองมาตรฐานการนวดไทย มีหน่วยบริการ
ทีผ่ ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการนวดไทย ทั้ง 12 เขต โดยหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการการนวดไทยยื่นขอรับการประเมินฯ จานวน
3,869 แห่ง รวมผ่านเกณฑ์ 3,539 แห่ง (ได้มาตรฐาน 1,781 แห่ง
ระดับดีเยี่ยม 1,758 แห่ง) และไม่ผ่านเกณฑ์ 330 แห่ง
6. จัดซื้อยาแผนไทย/ยาสมุนไพร/ยาปรุงเฉพาะราย และสมุนไพร เพื่อ
นาไปใช้ในการเก็บข้อมูลการรักษาผู้ป่วยกลุม่ โรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังต่างๆ
ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอัมพฤกษ์ อัมพาต กับโรงพยาบาลอู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
7. จ านวนผู้ ป่ ว ยนอกที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารการแพทย์ แ ผนไทยฯ (ณ 30
กั น ยายน 2560) ทั้ ง สิ้ น 32,444,810 ครั้ ง จากผู้ ป่ ว ยนอกทั้ ง หมด
164,259,449 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.75 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ร้อยละ 18.5
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
ทางเลือก

๒๓

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
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นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
บริการสุขภาพ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ในสถานบริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการใช้ยาและสร้างระบบในการบริหาร
จัดการด้านยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายและ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ RDU และประชุมการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)
รพ.ต้นแบบ 24 แห่ง จาก 12 เขตสุขภาพ ด้านการพัฒนาวิชาการได้จัด
อบรมครู ก ในเครือข่ายบริการปฐมภูมสิ าหรับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ขณะนี้มโี รงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่ดาเนินการและผ่าน RDU ขั้น
ที่ 1 จานวน 372 แห่ง จากโรงพยาบาลเป้าหมาย ๘๙๖ แห่ง นอกจากนี้
เป็นผู้นากลุ่มประเทศ G77 เสนอวาระ “การดื้อยาต้านจุลชีพ” เพื่อลด
จานวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดือ้ ยาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์โลก “Global
Action Plan on AMR” และผลักดัน “ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพประเทศไทย” เพื่อมุ่งสูเ่ ป้าหมายให้การเจ็บป่วยจากเชื้อดือ้ ยา
ลดลงจากเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2564
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า
1.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล อสม. และบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข
เรื่อง การติดตามดูแลช่วยเหลือและเฝ้าระวังอาการในกลุ่มเสี่ยง 80 คน
2.พัฒนาศักยภาพวิทยากร จานวน 151 คน ดังนี้
2.1 วิทยากรหลักสาหรับพยาบาลในเขตสุขภาพ
2.2 วิทยากรหลักสาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง โรคจิต
2.3 วิทยากรหลักสาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง โรคซึมเศร้า
2.4 วิทยากรหลักสาหรับพยาบาล เรื่องโรคจิต
2.5 วิทยากรหลัก สาหรับพยาบาล เรื่อง โรคซึมเศร้า
3. ผลิตเอกสารการดาเนินงานในพื้นที่ 2,500 ชุด
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคจิตและโรคซึมเศร้า

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)
N/A

N/A

ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กรมสุขภาพจิต

๒๔

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
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38

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

5. ประชุ มถอดบทเรียนและแลกเปลี่ย นเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช และจั ด ประชุ ม เพื่ อ บู ร ณาการโครงการ
ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการพัฒนาระบบป้องกันและจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย

N/A

กรมสุขภาพจิต

N/A

กรมการแพทย์

1. ประชุมพัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้พยายามฆ่าตัว
ตายระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม 400 คน
2. อบรมหลัก สูตรระบาดวิ ทยาการฆ่าตัว ตายและการเยียวยาจิตใจ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย 63 คน
3. พัฒนาฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายระดับประเทศ 1 ฐาน
4.พัฒนา Application รองรับทั้ง iOS และ Android เพื่อการคัดกรอง
ตนเองต่อการฆ่าตัวตาย 1 Application
5.จัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการสร้างเสริมความมั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพโดยการป้องกันระดับ
ทุติย ในโรคและกลุ่มอาการสูงอายุและความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
1.จัดอบรมทักษะในการให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
และการใช้โปรแกรม Aging Health Data สาหรับผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค
2.พิมพ์หนังสือ/คู่มือโปรแกรม Aging health data จานวน 2,000
เล่ม
3.จัดทาวิดีทัศน์ การใช้โปรแกรม Aging health data จานวน 1 งาน
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้งาน
4.คั ด กรองและประเมิ น โรคและกลุ่ ม อาการผู้ สู ง อายุ (Geriatrics
Syndrome) จานวน 7,937,799 คน

ผู้รับผิดชอบ

๒๕

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
39

40

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒ พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
บริการสุขภาพ
ความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
โครงการส่งเสริม ควบคุมกากับ และเฝ้าระวังสถานพยาบาลภาคเอกชน
เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลเอกชนกลุ่มเป้าหมาย 465 แห่ง ให้ได้รับการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล และมีสถานะ
ด้านการรับรองมาตรฐานของสถานพยาบาลให้สูงขึ้น ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาล และระบบบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA)
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลทั้ง
ภาครั ฐและเอกชน ให้ ผ่านการรับ รองมาตรฐานโรงพยาบาล และระบบ
บริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) ทั้งนี้ สถานพยาบาลที่เข้า
ร่วมการประชุมสัมมนาฯ จานวน 147 แห่ง เป็นสถานพยาบาลภาครั ฐ
กลุ่มเป้าหมาย 80 แห่ง นอกกลุ่มเป้าหมาย 2 แห่ง และสถานพยาบาล
เอกชนกลุ่มเป้าหมาย 65 แห่ง
2. ผลการส ารวจสถานะด้ า นการรั บ รองมาตรฐานสถานพยาบาล
www.jointcommissioninternational.org และสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล https://www.ha.or.th พบว่า สถานพยาบาล ที่ได้รับการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ฯ 59 แห่ง จากจานวนที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ
147 แห่ง ดาเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลที่สูงขึ้น
จากสถานะเดิมก่อนการประชุมสัมมนาฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.68
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
สถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด ทั้งสิ้น 25,022 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวน
สถานพยาบาลเอกชนทั้งหมด
ปัญหาและอุปสรรค ผู้ประกอบการขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

N/A

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

๒๖

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
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42

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล
การแก้ไขปัญหาสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดย
กลุ่ ม คลิ นิ ก ได้ ด าเนิ น การจั ด การประชุ ม สั ม มนาพั ฒ นาศั ก ยภาพ
สถานพยาบาล ผู้ป ระกอบกิจ การและผู้ ดาเนิน การสถานพยาบาล ให้ มี
บริการตามมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แผนงานที่ 10: ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
1.ส่งเสริ มให้ผู้ประกอบการมี ความสามารถสร้า งนวัตกรรมและเพิ่ ม
ศั ก ยภาพในการแข่ งขั น มากขึ้ น โดยให้ ค าปรึ ก ษาผู้ ป ระกอบการยาและ
เครื่องมือแพทย์นวัตกรรม ขณะนี้มีจานวนยาและเครื่องมือแพทย์นวัต กรรม
ผ่ า นกระบวนการให้ ค าปรึ ก ษารวม 61 รายการ ดั งนี้ เครื่ อ งมื อ แพทย์
จานวน 12 รายการ ยานวัตกรรม จานวน 49 รายการ
2.ผู้ประกอบการยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรม ที่ผ่านกระบวนการ
ให้คาปรึกษาและยื่นคาขอขึ้นทะเบียนจานวนรวม 9 รายการ และได้รับการ
อนุมัติขึ้นทะเบียนแล้ว ดังนี้ เครื่องมือแพทย์นวัตกรรม 3 ยานวัตกรรม 6
รายการ
แผนงานที่ 10 : ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
โครงการตารับยาแผนไทยแห่งชาติ
เพื่อเพิ่มจานวนของต ารับยาสมุนไพรแห่งชาติที่มีคุณภาพ ปลอดภั ย
ครอบคลุมการรักษาโรค และเสริมสร้างสุขภาพ นาไปสู่การขึ้นทะเบียน ผลิต
และจาหน่ายอย่างพอเพียง สามารถทดแทนการนาเข้ายาจากต่างประเทศ
โดยคณะทางาน 3 คณะ ได้กาหนด ตารับยาแผนไทยแห่งชาติ กลุ่มยาโรค
โลหิตระดูสตรี กลุ่มโรคเด็ก กลุ่มโรคลม และกลุ่มไข้ รวมทั้งสิ้น 42 ตารับ
ดังนี้ 1. กลุ่มโลหิตระดูสตรี 24 ตารับ 2. กลุ่มโรคเด็ก 12 ตารับ 3. กลุ่ม
โรคลม 4 ตารับ 4. กลุ่มไข้ 2 ตารับ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

N/A

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

๒๗

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
43

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒ พัฒนาระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
แผนงานที่ 10 : ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
โครงการขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมุ่งสู่คุณภาพ
1. อบรมทีมตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 446 คน/
7 เขต
2. ประชุมผู้ รับ ผิดชอบงานสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพในส่ว น
ภูมิภาค 493 คน/7 เขต

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)
N/A

ผู้รับผิดชอบ

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

3. อบรมผู้ประกอบการและผู้ดาเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ในส่วนภูมิภาค 537 คน/ 4 เขต
4. ดาเนินการตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวม 559
แห่ง โดย ส่วนภูมิภาค 1,427 แห่ง 12 เขต และ กทม. 427 แห่ง
5. สารวจและพัฒนาฐานข้อมูลงาน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ระดับเขต 2,359 แห่ง 12 เขต และกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการสารวจข้อมูล
ปัญหา/อุปสรรค
ผู้ปฏิบัติงานขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ เนื่องจาก เดิมการรับรอง
สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพมี ลั ก ษณะตามความสมั ค รใจภายใต้ ก าร
ดาเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2551 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายหลายฉบั บ อาทิ พ.ร.บ. สถานบริ ก าร พ.ศ. 2509 พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ. 2559 ซึ่ งมีลักษณะภาคบังคั บ โดยก าหนดให้ก ารประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพต้องได้รับอนุญาตก่อน
ดังนั้น เพื่อให้สามารถดาเนินงานตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรม สบส. จึงเร่งดาเนินการ
ออกอนุ บั ญ ญั ติ ต่ า งๆ เช่ น กฎกระทรวง โดยได้ เ สนอต่ อ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาเมื่อเดือนกันยายน 2559 และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขลง
๒๘

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

44

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
นามประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ส่งผลต่อการกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติการอนุญาตที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ยังดาเนินการลดความซ้าซ้อนในการเก็บค่าธรรมเนียมตาม
พ.ร.บ.สาธารณสุ ข พ.ศ.2535 ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการสาธารณสุข รวมทั้ง การดาเนินการนากิจการสปา นวดเพื่อ
สุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย ออกจาก พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509
ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องต่อ ครม. เพื่อพิจารณา
สิ่ ง เหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความล่ า ช้ า ในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิ บั ติก ารอนุ ญ าต ซึ่ งเป็ นการบังคั บ ใช้ พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่ อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว
(อสค.)
1. จัดประชุมขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ให้จังหวัดรับทราบ
รายละเอียด แนวทางการดาเนินงาน อสค. อย่างเข้าใจและเตรียมความ
พร้อมในการขับเคลื่อนงาน และประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2560 คณะ 3 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัด : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย
VDO conference และการชี้แจงการตรวจราชการของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เมื่อมกราคม 2560
2. สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดในดาเนินงาน อสค. เพื่อสนับสนุน
การดาเนินการพัฒนาศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอนเพิ่มเติมทักษะ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามหนุนเสริมและการ
ประเมินคุณภาพ อสค. และศักยภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง
ตามเกณฑ์ที่ กาหนด แก่ พื้ นที่ ดาเนิ นงานและส านัก งานสนับ สนุ นบริก าร

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

ผู้รับผิดชอบ

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

๒๙

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

สุขภาพเขต
3. จังหวัดเข้าถึงช่องทางการนาเอกสารประกอบการดาเนินงาน อสค.
และโปรแกรมสาหรับการดาเนิน งาน อสค. ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
3.1 แนวทางการดาเนินงาน อสค. หลักสูตร อสค. และคู่มือ อสค. จัดทา
ต้นฉบับพร้อมขึ้นเว็บให้ทุกหน่วยงานและผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดนาไปใช้
ประโยชน์ต่อไปได้ http://phc.moph.go.th
3.2 พื้นที่สามารถนาข้อมูลเข้าระบบที่ฐานข้อมูล โปรแกรมขึ้นทะเบียน
อสค.http://fv.phc.hss.moph.go.th
3.3 พื้นที่สามารถพิมพ์ประกาศนียบัต รและบัตรประจาตัว อสค. ได้แล้ว
จากโปรแกรมพิ ม พ์ ป ระกาศนี ย บั ต รและบั ต รประจ าตั ว อสค. จาก
www.thaiphc.net
4. การพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน อสค. ในเขตเมืองและการบูรณา
การ อสค. กับการดูแลผู้สูงอายุ
4.1 ด าเนิ น การเตรี ย มการหารื อ ร่ ว มในการพั ฒ นารู ป แบบการ
ดาเนินงาน อสค. ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประสานความร่วมมือแบบ
บูรณาการกับกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สานักอนามัย
กรุ ง เทพ มหานครส านั ก การแพทย์ ก รุ ง เทพมหานครและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนารูปแบบ การดาเนินงาน อสค. ในกรุงเทพมหานคร และ
เขตเมือง
4.2 ประชุมร่วมกับอนุกรรมาธิการผู้สูงอายุ เรื่องการดาเนินงาน อสค.
ในการดูแลผู้สูงอายุ
4.3 ประชุมหารือร่วมในการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน อสค. ในเขต
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
4.4 ประชุมเพื่อติดตามการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน อสค. ของ
โรงพยาบาล และหน่ ว ยบริ ก ารในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม
๓๐

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

45

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๓ เสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ความเข้มแข็งของ เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังโรค ศักยภาพทุนมนุษย์
ระบาด

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
2560
5. ติดตามผลการขึ้นทะเบียน มี อสค. ขึ้นทะเบียนผ่านระบบฐานข้อมูล
แล้ว 162,252 คน
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

ผู้รับผิดชอบ

กรมควบคุมโรค

1. พัฒนาระบบการจัดการและตอบโต้สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
2. พั ฒนาที ม ตระหนัก รู้ สถานการณ์แ ละทีม ปฏิบั ติก ารสอบสวนโรค
เพื่อตอบโต้โรคและภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยทุกจังหวัด
มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินครบ 100%
3.มีแผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) ของ
แต่ละหน่วยงานที่ได้รับการทบทวนปรับปรุง และเห็นชอบจากผู้อานวยการ
หน่วยงาน สานักส่วนกลางมีแผน BCP 29 แผน สานักงานป้องกันควบคุม
โรค/สถาบันป้องกับควบคุมโรคเขตเมืองมีแผน BCP 13 แผน สรุปภาพรวม
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีแผน BCP ทั้งหมด 42 แผน
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขสาหรับงานป้องกันควบคุมโรค
ทั้งนี้ EOC มีแผน All-Hazards Plan ไม่น้อยกว่า 18 โรค/ภัยสุขภาพ
ดังนี้ All-Hazards Plan โรคติดเชื้อไวรัสซิกา, โรคไข้เลือดออก, โรคและภัย
จากการชุมนุม, สถานการณ์จากมลพิษหมอกควัน, อุทกภัย, อุบัติเหตุทาง
ถนน, โรคโปลิโอไวรัส, อุบัติภัยสารเคมี, สารเคมีทางการเกษตรตกค้างใน
เลือดเกษตรกร, โรคไข้หวัดใหญ่, โรคไข้หวัดนก, อุบัติภัยไฟไหม้บ่อขยะ, โรค
มือเท้าปาก, โรคหัด, สารเคมีรั่วไหล (แอมโมเนีย), โรคพิษสุนัขบ้า, โรค
อาหารเป็นพิษ และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และมีแผนเผชิญเหตุ
IAP 4 เหตุการณ์ เพื่อใช้ในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ดังนี้
กรณี โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ซิ ก า กรณี อุ ท กภั ย น้ าท่ ว ม กรณี ก ารบาดเจ็ บ จาก
๓๑

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๓ เสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ความเข้มแข็งของ เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังโรค ศักยภาพทุนมนุษย์
ระบาด

๕.๓ เสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ความเข้มแข็งของ เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังโรค ศักยภาพทุนมนุษย์
ระบาด

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
อุบัติเหตุจราจร และกรณีโรคไข้หวัดนก
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
การเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคีเครือข่ายในการ เฝ้าระวัง เตรียมความ
พร้ อ ม ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ ใ นคน ได้
ดาเนินการ ดังนี้
1. ผลักดันแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
2. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ One Health ใน 8 เขตสุขภาพ
3. ดาเนินการป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ Generation
ที่ 2 และฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัส
ซิกา โรคเมอร์ส โรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ
ทั้งนี้ สามารถควบคุมได้ร้อยละ 100 ของเหตุการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่
ไม่ให้เกิด Generation ที่ 2
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
การป้องกันควบคุมวัณโรค
1. ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ตรวจพบและรายงาน ร้อยละ 53.61
(ร้อยละ 80)
2. อั ต ราความส าเร็ จ การรั ก ษาวั ณ โรคทุ ก ประเภทเท่ า กั บ 79.9
(มากกว่าร้อยละ 85)
3. อาเภอเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองจานวน 231 อาเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 100
4. รพศ./รพท./รพช. ร้อยละ 99.67 มีการบันทึกและรายงานข้อมูล
ผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010หรือ โปรแกรม TBCM Online
(ร้อยละ 60)

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมควบคุมโรค

N/A

กรมควบคุมโรค

๓๒

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

5. อัตราการเปลี่ยนของเสมหะจากบวกเป็นลบ (sputum conversion
rate) เท่ากับร้อยละ 82.6 (ร้อยละ 85)
6. ขยายงาน TBCM offline ทุกโรงพยาบาล สป.สธ.และนาร่องระบบ
Online
7. พัฒนาระบบตอบและติดตามผลตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค
ผ่านระบบออนไลน์
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๕.๓ เสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ความเข้มแข็งของ เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังโรค ศักยภาพทุนมนุษย์
ระบาด

๕.๓ เสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ความเข้มแข็งของ เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังโรค ศักยภาพทุนมนุษย์
ระบาด

8. ประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจา(QTBP)
ในเรือนจาเป้าหมายปี 2560 จานวน 1 เรือนจา/จังหวัด หรือ 77 เรือนจา
9. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560-2564 โดย
วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ฯกับแผนชาติและเตรียมความพร้อมเสนอ ครม.
และยกร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก าร 2561-2564 (พม. สคร. สสจ. รพ. ศู น ย์
กฎหมาย) รองรับแผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ (ภาค
เกษตรกรรม)
ได้ดาเนินมาตรการในการสร้างการจัดบริการชีวอนามัยให้แรงงานใน
ชุมชน และพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการทางาน
ของแรงงานในชุมชนและแรงงานนอกระบบ มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. หน่วยบริการปฐมภูมิมีการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แรงงานชุมชน
4,915 แห่ง
2. มีพื้นที่ต้นแบบด้านอาชีวอนามัย 38 แห่ง และมีการพัฒนาร่วมกับ
เครือข่ายในพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม
สนับสนุนให้สถานประกอบการให้มีการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพให้
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด และให้มีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร ทั้งนี้

N/A

กรมควบคุมโรค

N/A

กรมควบคุมโรค
๓๓

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๓ เสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ความเข้มแข็งของ เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังโรค ศักยภาพทุนมนุษย์
ระบาด

๕.๓ เสริมสร้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ความเข้มแข็งของ เสริมสร้างและพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังโรค ศักยภาพทุนมนุษย์
ระบาด

๕.๔ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
มี ส ถานประกอบการ เข้ า ร่ ว มโครงการสถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 240 แห่ง ซึ่งผ่านเกณฑ์แล้ว 5 แห่ง
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ.2558
1. ได้พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ตามแนวทาง
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2558 จานวน 26 แห่ง ประกอบด้วย ท่า
อากาศยาน 4 แห่ง ท่าเรือ 2 แห่ง พรมแดน 20 แห่ง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะช่องทางฯ ประเมินตนเองตาม
คู่มือ CCAT (Core Capacities Assessment Tools)
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ แก่
เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ
4. เตรียมความพร้อมรับการติดตามและประเมิ นผลตามข้อกาหนดกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล
1. เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางสื่อทั้งหมด 7,748 ข่าว
2. พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยง 3 เครือข่าย ได้แก่
สื่อมวลชนทุกสาขา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานในกรมควบคุมโรค
3. ตอบโต้ข้ อมู ล ข่า วสาร สื่อ สารความเสี่ย งและการประชาสั มพั น ธ์
ภาพลักษณ์ผ่านทุกช่องทางสื่อ อาทิ ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ Social Media
โดยประชาชนรับรู้ 15 ล้านรายสื่อ
4. นาเทคโนโลยีดิจิ ทัล เข้า มาเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการดาเนิ นงาน เช่ น
การพัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และระบบ Call Center
แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่ง

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมควบคุมโรค

N/A

กรมควบคุมโรค

N/A

กรมควบคุมโรค
๓๔

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ
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นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคล้องกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
เกิดอุบัติเหตุใน
ศักยภาพทุนมนุษย์
การจราจร

๕.๔ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุใน
การจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
ความปลอดภัยทางถนน
1. ด าเนินการจั ดตั้งศูนย์ ปฏิ บัติก ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยมีที ม
ตระหนักรู้เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ 65 จังหวัด (ร้อยละ 85.5)
2. จัดตั้งหน่วยงานข้อมูล TEA Unit) โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปครบทุก
แห่ง และมีการดาเนินการอย่างมีคุณภาพ 35 โรงพยาบาล
3. จังหวัดดาเนินการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน 69 จังหวัด มีการชี้เป้า
จุดเสี่ยง จานวน 1,765 จุด และดาเนินการแก้ไข 764 จุด
4. ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านระบบสุขภาพอาเภอ (DHS-RTI) และ
เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอาเภอ (ศปถ.
อาเภอ) จานวน 599 (ร้อยละ 68.2)
5. โรงพยาบาลศู น ย์ / ทั่ ว ไป ด าเนิ น งานตามมาตรการองค์ ก รความ
ปลอดภัยทางถนนของรถพยาบาล (Ambulance Safety) จานวน 64 แห่ง
6. ในรอบ 6 เดือนแรกปี 2560 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่ว
ประเทศจานวน 6,637 คน คิดเป็น 10.9 ต่อประชากรแสนคน และพบว่า
เขตสุขภาพที่ 3, 11 และ 12 มีอตั ราการเสียชีวิตต่ากว่าเป้าหมาย
7. ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านระบบสุขภาพอาเภอ (DHS-RTI) และ
เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางถนนในระดับอาเภอ (ศปถ.
อาเภอ) จานวน 599 (ร้อยละ 68.22)
8. อัตราการเสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุทางถนน เท่ากับ 14.9 ต่อแสน
ประชากร หรือเท่ากับ 9,746 คน (ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร หรือ
11,884 คน) ข้อมูลข้อมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย ณ 30
มิถุนายน 2560
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ
โครงการการดาเนินงานการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนน ปี 2560
1. จัดประชุ มศูน ย์ปฏิ บัติก ารฉุ กเฉิ นด้า นการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
๓๕

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

54

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๔ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุใน
การจราจร

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
กรณี การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน (Road Traffic
Injury) ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยจะมีการออกรายงาน Road Traffic
Injury Report ทุกสัปดาห์
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
กระทรวงสาธารณสุขปี 2560 และเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่
2560 เมื่ อวั นที่ 21 ธัน วาคม 2559 ณ โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ คอน
เวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
- จัดทาแนวทางการดาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน กระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. 2560 การด าเนิ นงานในช่ว งเทศกาลปีใหม่
2560 และการดาเนินในช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ 2560
- จั ด ท าแผนการดาเนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ทางถนน กระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. 2560 (Quick win for Road safety)
- จัดทาแนวทางการบันทึกผลการดาเนินงาน Quick win for Road
safety
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และสาธารณภัย
ครั้งที่ 4 (The 4th National Trauma & Emergency & Disaster Forum)
1. ระยะเตรียมการ
1.1 จั ด ท าและขออนุ มั ติ โ ครงการ National Trauma &
Emergency & Disaster Forum ครั้งที่ 4 และขออนุมัติงบประมาณ งบ
ดาเนินงานเพิ่มเติมจานวน 2,000,000 บาท
1.2 จัดทาคาสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และสาธารณภัย ครั้ง
ที่ 4 (The 4th National Trauma & Emergency & Disaster Forum)
1 . 3 เ ต รี ย ม โ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม จ า น ว น
1,600,000 บาท ให้กับจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดเจ้าภาพในการ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๓๖

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

55

56

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๖ ป้องกันและ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
การแก้ไขปัญหา เสริมสร้างและพัฒนา
การตั้งครรภ์ใน
ศักยภาพทุนมนุษย์
วัยรุ่น และปัญหา
ด้านการแพทย์
และจริยธรรมของ
การอุ้มบุญ การ
ปลูกถ่ายอวัยวะ
และสเต็มเซลล์

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ
จัดสัมมนาครั้งนี้
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการขั บ เคลื่ อ นพระราชบั ญ ญั ติก ารป้ อ งกั นและแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
โดยกฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งคณะกรรมการได้ดาเนินการในเรื่องที่สาคัญ เช่น จัดทา
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติการ (action plan) ตามยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙
รวมทั้งกาหนดเป้าหมายใน พ.ศ. 2569 ให้การลดอัตราคลอดมีชีพในหญิง
อายุ ๑๐-๑๔ ปี ไม่เกิน 0.5 ต่อประชากรหญิงอายุ 10 – 14 ปี พันคน
และลดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ไม่เกิน 25 ต่อประชากร
หญิ ง อายุ 15 – 19 ปี พั น คน ปั จ จุ บั น คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.
2560-2569 แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นอกจากนี้ได้มีการ
เสนอร่างกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในส่วนของการบริหาร
นโยบายระดับจังหวัด มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใ นวัย รุ่นระดับ จังหวั ดและกรุ งเทพมหานคร โดยผู้ว่ า
ราชการจังหวัดแล้ว 57 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 74.0
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
โครงการสร้างภูมิคมุ้ กันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการก้าวสูก่ ารเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
1. จัดทาคู่มือพัฒนาศักยภาพแกนนาวัยรุ่นในการสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อนช่วยเพื่อน
2. พัฒนาศักยภาพแกนนาวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมใน
ชุมชน (Smart Youth) 650 คน

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

N/A

กรมอนามัย

N/A

กรมอนามัย

๓๗

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

3.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการดาเนินงานกับพื้นที่
โครงการสื่อสารเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ 4 รุ่น จานวน 134 คน
4. พัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพวัยรุ่น 37 คน
5. สารวจสถานการณ์วัยรุ่นสูงดีสมส่วน และพฤติกรรมสุขภาพวัยรุ่น
อายุ 15 – 21 ปี 9 จังหวัด
6. อบรมวิทยากร (ครู ก) เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว 1,300 คน
7. การตั้ งครรภ์ ซ้ าในหญิ งอายุ น้ อ ยกว่ า 20 ปี ร้ อ ยละ 16.8 จาก
เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
57 8.1 สนับสนุนการ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
เพิ่มค่าใช้จ่ายใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
โครงการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
การวิจัยและ
วิจัยและนวัตกรรม
1. งานวิจัยที่นาไปใช้ในระบบบริการ 2 เรื่อง ซึ่งชุดโครงการตารับยา
พัฒนาของ
ไทยสาหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รัง ยาตารับอภัยสาลี ดังนี้ 1) ศึกษา
ประเทศ
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของตารับยาอภัยสาลีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
รื้อรังระยะที่ 1-2 และ2) บทบาทของการแพทย์แผนไทยในการรักษาโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้รายงานผลการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของตารับยาอภัยสาลีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะที่ 1-2 เพื่อนาไปใช้
เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ และเกิดการยอมรับจากแพทย์แผน
ปัจจุบันและสหวิชาชีพ โดยตารับยาอภัยสาลีมีการใช้ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังในโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย
2. งานวิจัยที่นาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 4 เรื่อง ซึ่งเป็นชุดโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามด้านสมุนไพร ดังนี้ 1) ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพหญ้ารี
แพร์ 2) ศึกษาพิษวิทยาหญ้ารีแพร์ 3) ศึกษาผลิตภัณฑ์หญ้ารีแพร์ และ4)
การวิจัยคลินิกการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยสมุนไพรในหญ้ารี
แพร์ในการดูแลผิวพรรณลดรอยเหี่ยวย่น มีการจาหน่ายและขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ จานวน 9 รายการ ดังนี้ รีแพร์ ครีม (Repair Cream) รีแพร์

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

ผู้รับผิดชอบ

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

๓๘

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

ไฮโดรอายเจล (Repair Hydro Eye Gel) รีแพร์มอยซ์เจอร์เฟเชียลวอช
(Repair Moisture Facial Wash) รีแพร์ คลีนซิ่งมิล้ ค์ (Repair Cleansing
Milk) รีแพร์เดย์ ครีม เอสพีเอฟ 30 (Repair Day Cream SPF 30) ครีมรี
แพร์ (Repair cream) สบู่เหลวอนามัย 100 ml (ผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาดจุดซ่อนเร้น Repair care lady Fit&clean care hygiene สบู่เหลว
อนามัย 150 ml (ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดจุดซ่อนเร้น Repair care lady
Fit &clean care hygiene) และสบู่ก้อนรีแพร์ (Repair Soap)
3. งานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ดาเนินการเสร็จแล้ว และรอนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 5 เรื่อง
ประกอบด้วย ชุดโครงการตารับยาไทยร่วมดูแลประคับประคองในผูป้ ่วย
โรคมะเร็ง 2 เรื่อง ดังนี้ 1) โครงการประสิทธิผลและความปลอดภัยทาง
คลินิกของตารับตารายา N040 ในการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก 2)
การศึกษาองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎี แนวทางวินิจฉัยโรคมะเร็ง และการใช้
ยาเบญจอามฤตย์ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย และชุดโครงการวิจยั และ
พัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อเพิ่มรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3 เรื่อง
ดังนี้ 1) วิจัยการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพรของผู้มา
รับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อเสนอเข้าบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 2) การวิจัยและพัฒนาข้อกาหนดทางเภสัชเวชของสมุนไพร และ
3) การจัดทาตาราเภสัชกรรมแผนไทย
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
58 9.5 เร่งรัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ควบคุมมลพิษทาง เติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับ
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของจังหวัดองค์กร
อากาศ ขยะ และ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
น้าเสีย
อย่างยั่งยืน
1. ส่งเสริมการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ในโรงพยาบาล
สังกัดสานักปลัด กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดทามาตรฐานการดาเนินงาน
และรับรองคุณภาพ ซึ่งมีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN
Hospital ระดับพื้นฐานแล้ว 883 แห่ง จากเป้าหมาย 959 แห่ง คิดเป็น

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

ผู้รับผิดชอบ

กรมอนามัย

๓๙

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

ร้อยละ 92.18
2. จังหวัดมีการส่งเสริมการดาเนินงานเรื่องการลดและคั ดแยกมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่ต้นทาง อย่างน้อย 2 ชุมชน จานวน ๔๕ จังหวัด
3. ตาบลมีศักยภาพในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมจานวน 1,545
ตาบล
4. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พั ฒ นาพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบบริ ก าร
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการมูลฝอย ผ่านมาตรฐาน 3๕๔ แห่ง
5.ด้ า นการพั ฒ นากฎหมาย ระเบี ย บ มาตรการแนวทางปฏิ บั ติ ไ ด้
ดาเนินการกฎกระทรวงที่ดาเนินการเสร็จแล้ว คือ สุขลักษณะการจัดการมูล
ฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๐
6.จั ด ท าแผนแม่ บ ทการจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพของประเทศ อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อ
พิจารณาขับเคลื่อนต่อไป
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
59 10.1 ปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
แผนงานที่12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหาร
ระบบราชการใน บริหารจัดการในภาครัฐ
จัดการภาครัฐ
ด้านองค์กรหรือ
การป้องกันการทุจริต
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประพฤติมิชอบและ
หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity & Transparency
ทั้งในระดับ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
Assessment : MITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเทศ ภูมิภาค
กระทรวงสาธารณสุ ข ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
และท้องถิ่น
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ด้ า นการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

ผู้รับผิดชอบ

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๔๐

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลาดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสาคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงานที่สาคัญ

การใช้จ่าย
งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) ตามแนวทางการบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน 2 แนวทาง
หลัก ได้แก่ 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต และ 2) สร้าง
กลไกป้องกันการทุจริต
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Integrity & Transparency
Assessment : MITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสระดับสูงมาก ร้อยละ 84.09 โดยประเมิ นจากหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 396 แห่ง ประกอบด้วย
1. กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 9 หน่วยงาน
2. ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด 76 หน่ ว ยงาน (ประกอบด้ ว ย
สานักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป)
3. ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ จั ง หวั ด ละ 2 หน่ ว ยงาน 152
หน่วยงาน
4. โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละ 2 หน่วยงาน 152 หน่วยงาน
5. หน่ ว ยงานของรั ฐ ภายใต้ ก ากั บ ของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน จานวน 7 หน่วยงาน

๔๑

