สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
นโยบายที่ ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
1 - โครงการเฉลิม
ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พระเกียรติ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

2

- โครงการเฉลิม
พระเกียรติ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
กระทรวง สาธารณสุข
ระหวางวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 – 30 เมษายน 2561
มติคณะรัฐมนตรี
แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
วันที่
สาระสําคัญ
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
แผนงานที่ ๘ : การพั ฒ นาโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละพื้ นที่ เ ฉพาะ
โครงการตาปลอม 999 ดวงตา ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด อ งค
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

N/A

กรมการแพทย

ไดจัดบริการใสตาปลอมแลว จํานวน 98 ราย และผูปวยรอคิวการ
รักษา 229 ราย
แผนงานที่ ๘ : การพั ฒ นาโครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละพื้ นที่ เ ฉพาะ 2,305,649.16
โครงการรณรงคกําจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีเพื่อรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช พร อ มทั้ ง ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด ส มเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

กรมควบคุมโรค

ผลการดําเนินงาน
คัดกรองพยาธิใบไมตับโดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายที่ติดเชื้อไปแลว ผลงานตรวจคัดกรองพยาธิ
ใบไมตับ ติดตามผูติดเชื้อซ้ํา จํานวน 80 ตําบล ตรวจคัดกรองมะเร็งทอ
น้ําดี 24 จังหวัด รวม 91,423 ราย รักษาดวยการผาตัด 476 ราย ใน
จํ า นวนที่ ผ า ตั ด นี้ เป น ผ า ตั ด ให ห ายขาด 73 ราย และผ า ตั ด เพื่ อ การ
ประคับประคอง 403 ราย นอกจากนี้ไดจัดทําสารคดี เรื่อง บ กินปลาดิบ
เผยแพรผานรายการ ทุงแสงตะวัน ในวันเสารที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา
06.25 – 06.50 น. ทางชอง 3 และสําเนา DVD จํานวน 2,000 แผน
กระจายในพื้นที่ดําเนินการ
๑

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
3

4

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
- โครงการเฉลิม
ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พระเกียรติ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

- โครงการเฉลิม
พระเกียรติ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
แผนงานที่ ๘ : การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
โครงการควบคุมวัณโรค
ผลการดําเนินงาน
1. ถายทอดแผนปฏิบัติการระดับชาติดานการตอตานวัณโรค พ.ศ.25602564 ในระดับพื้นที่
2. จัดทําแนวทางการดําเนินงานปองกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ชนิ ด รุ น แรงมากภายใต พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต อ พ.ศ.2558 และ
ประสานงานแนวทางความรวมมือกับหนวยงานเครือขายในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานวัณโรคในปงบประมาณ พ.ศ.256
3. พัฒนาแนวทางการพยาบาลผูปวยวัณโรคดื้อยาในเรือนจํา เสริมสรางองค
ความรู ด า นการพยาบาลผู ป ว ยวั ณ โรคดื้ อ ยาในเรื อ นจํ า และจั ด ทํ า
รายละเอียดที่ใชเปนแนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเรือนจําดานวัณโรค
โดยมีผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียนในปงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน 11,909 ราย อยูระหวางการรักษา จํานวน 10,440 ราย
แผนงานที่ ๘ : การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
โครงการพั ฒ นาระบบห อ งปฏิ บั ติ ก ารถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมชั้ น สู ง เพื่ อ
แกปญหาวัณโรค

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
4,648,200.-

588,000.80

ผูรับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

ผลการดําเนินงาน
สรางระบบทางหองปฏิบัติการสําหรับการจัดการตัวอยางสารพันธุกรรม
ชนิดดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรค การเตรียมตัวอยางเพื่อการถอดรหัสพันธุกรรม
และทดสอบการถอดรหัสพันธุกรรมดวยเทคนิคการหาลาดับเบสขั้นสูงดวย
เครื่อง NextSeq 500 sequencing system ในเดือนมกราคมมีผลการ
ดําเนินการไดแก ไดสารสกัดพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคจํานวน
160 ตัวอยาง ถูกสกัดโดย Presto Mini gDNA Bacterial kit และผานการ
ตรวจสอบคุณภาพดวย NanoDrop Gel Electrophoresis และ Qubit
และกลุมของการกลายพันธุบนจีโนมของเชื้อวัณโรคที่เกี่ยวของกับดื้อยาถูก
๒

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

5

6

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
- โครงการเฉลิม
พระเกียรติ

- โครงการเฉลิม
พระเกียรติ

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

กําหนด และนํามาวิเคราะห Genotypic drug resistance ของเชื้อวัณโรค
ในชุดขอมูลทดสอบ 140 ตัวอยาง
แผนงานที่ ๘ : การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

2,234,431.-

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย และรังสี
วินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจําป 2561ใหกับผูรบั ผิดชอบ
ระบบคุณภาพหองปฏิบตั ิการทางการแพทย และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช นักเทคนิคการแพทย นักฟสิกสรังสี และระดับผูบ ริหาร
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย มีผเู ขารวมประชุม จํานวน 111 คน
2. ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit) หองปฏิบัตกิ ารทาง
การแพทยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ดําเนินการโดย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 พิษณุโลก /ตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit) หองปฏิบัติการทางการแพทยและ
รังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบานดุง จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทาบอ จังหวัดหนองคาย ดําเนินการโดยศูนยวิทยาศาสตร
แพทยที่ 8 อุดรธานี
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย
โค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค ป อ ง ก ัน แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า ย า เส พ ต ิด TO BE NUMBER ONE

71,202,210.-

กรมสุขภาพจิต

ผลการดําเนินงาน
1. จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 1 ครั้ง 150 คน
2. รณรงคใหความรูและประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน โทรทัศน 43 ตอน/
วิทยุ 40 ตอน/หนังสือพิมพ 6 เดือน
๓

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
7 2.1 เตรียมความ ยุทธศาสตรที่ 1 การ
19
พรอมสูประชาคม เสริมสรางและพัฒนา
ธ.ค.
การเมืองและ
ศักยภาพทุนมนุษย
256
ความมั่นคง
0
อาเซียนในกิจการ
๕ ดาน
8

9

ยุทธศาสตรที่ 5 การ
เสริมสรางความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ 5 การ
เสริมสรางความมั่นคง

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

3. จัดคายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความเปนหนึ่ง 1 รุน
417 คน
4. จัดบริการศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในหองสรรพสินคาใน
เขตกรุงเทพมหานคร 4 แหง/ 6 เดือน
5. จัดกิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับภาค
4 ภาค และกรุงเทพมหานคร
ผอนผันการ
ดําเนินการตาม
พรบ.บริหาร
จัดการการทํางาน
ของคนตางดาว
ไปจนถึง 30 มิ.ย.
2561

แผนงานที่ ๘ : การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด การด านสุ ขภาพแรงงานตา งดา วและ
เหยื่อการคามนุษย ปงบประมาณ ๒๕๖๑

3,501,596.-

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบรส.)

ผลการดําเนินงาน
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลบริการสุขภาพแกแรงงานตางดาว
2. การเยี่ยมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ของศูนย OSS จํานวน 2
ครั้ง
123,960,519.72. สํานักงาน
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษา ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ผลการดําเนินงาน
(กบรส.)
ใหบริการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพผูปวยยาเสพติดในพื้นที่ ระบบ

สมัครใจ จํานวน 19,552 ราย และผูป วยระบบบังคับบําบัด จํานวน
21,353 ราย
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ พัฒนาระบบบริการ HARM Reduction

-

กรมการแพทย

ผลการดําเนินงาน
อบรมบุคลากรสาธารณสุขและเครือขายที่ทํางานกับผูใชยาเสพติดใน
พื้นที่ ใหมีความรู มีทัศนคติที่ถูกตองเหมาะสม ในการใหชวยเหลือผูใ ชยา
๔

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

10

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

2.1 เตรียมความ
พรอมสูประชาคม
การเมืองและ
ความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ
๕ ดาน

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตรที่ 5 การ
เสริมสรางความมั่นคง

นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
11 ๓.๔เตรียมความ ยุทธศาสตรที่ 1 การ
พรอมเขาสูส ังคม เสริมสรางและพัฒนา
ผูสูงอายุ
ศักยภาพทุนมนุษย

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
เสพติด ประกอบไปดวยเจาหนาทีส่ าธารณสุขทั่วประเทศจํานวน 50 คน
พัฒนาบุคลากรในการจัดบริการคลินิกเมทาโดน 50 คน เปนบุคลากร
สาธารณสุขทั่วประเทศ
แผนงานที่ ๘ : การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
โครงการเพิ่มการเขาถึงบริการดานสุขภาพชายแดนใต แบบบูรณาการ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

34,984,999.85

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กองตรวจ
ราชการ)

2,894,802.-

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก

ผลการดําเนินงาน
ประชาชนในพื้นจังหวัดชายแดนใต ไดรับการเขาถึงบริการดานสุขภาพที่
มีมาตรฐาน 3,348,815คน
จังหวัด
ประชากร
ผูรับการบริการ รอยละ
(คน)
๑.สงขลา
1,332,870
1,305,170
97.49
๒.สตูล
264,729
258,519
๓.ปตตานี
643,696
639,612
๔.ยะลา
451,235
450,509
๕.นราธิวาส 742,347
695,005
รวม
3,434,877
3,348,815
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยการแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสาน
ผลการดําเนินงาน
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุดวยการแพทยแผน
ไทยและการแพทยผสมผสานตอผูบ ริหารและสวนภูมภิ าค นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนเอกสารประกอบการดําเนินงานโครงการสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุ
ดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานใหผูรบั ผิดชอบงานแพทย

ผูรับผิดชอบ

๕

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
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13

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสราง
ความเปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคม

แผนไทยทุกจังหวัด และจัดทําแผนกําหนดการจัดอบรมหลักสูตรการดูแล
สุขภาพผูส ูงอายุดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน สําหรับ
ผูสูงอายุ จํานวน 63 จังหวัด และสําหรับสหวิชาชีพ จํานวน 18 ศูนย
นอกจากนี้ไดนําหลักการทางวิชาโหราเวชศาสตรมาบูรณาการในการตรวจ
วินิจฉัย รักษา ปองกัน สงเสริม และฟนฟูสุขภาพผูส ูงอายุ ใหความรูแก
แพทยแผนไทย และประชาชนที่สนใจ เกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร ราศีจักร
และเรือนชะตา ใชวิชาโหราศาสตรทํานายโรคจากการอานดวงชะตาได
นําไปสูการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพ
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care
Cluster)
โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสราง
ความเปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําของสังคม

ผลการดําเนินงาน
มีทีมหมอครอบครัว ทีมที่ลงทะเบียน จํานวน 573 ทีม ทีมที่ผานเกณฑ
(มีแพทยปฏิบัติงาน) จํานวน 553 ทีม และจัดทํา (ราง) พระราชบัญญัติ
ระบบการแพทยปฐมภูมแิ ละบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึ่งผานการประชา
พิจารณแลว ขณะนี้ อยูร ะหวางดําเนินการวิเคราะหผลกระทบทางกฎหมาย
แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความ
เหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในระบบประกันสุขภาพ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

2,768,903.-

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สปค.)

83,989,256,9 สํานักงาน
89.97
หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

ผลการดําเนินงาน
ประชากรผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สิทธิบัตรทอง/สิทธิ UC)
จํานวน 48,049,477 คน มีผูลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
จํานวน 48,013,074 คน คิดเปนความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS)
รอยละ 99.92
๖

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
รายการ
๑. บริการทางการแพทยเหมาจายรายหัว
๑.๑ ผูปวยนอก
๑.๒ ผูปวยใน
๒. ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสไดรับการ
ดูแลรักษาดวยยาตานไวรัสอยางตอเนื่อง
๓. กลุมเสี่ยงทีไ่ ดรับบริการสงเสริมและ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี
๔. บริการผูปวยไตวายเรื้อรังวี
๕. บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอน
ผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงวี
๖. ผูปวยจิตเวชเรื้อรังที่ไดรับบริการในชุมชน

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ผลงาน ๒๕61
58,138,116
ครั้ง
1,994,251 ครั้ง
256,358 ราย
54,857 ราย
48,966 ราย
3,798,156 ราย
9,437 ราย

นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
14 ๕.๒พัฒนาระบบ ยุทธศาสตรที่ 1 การ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
บริการสุขภาพ
เสริมสรางและพัฒนา
โครงการตัง้ ครรภคุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแมปลอดภัย
ศักยภาพทุนมนุษย
ผลการดําเนินงาน
อั ต ราส ว นการตายมารดาเท า กั บ 18.99 ต อ การเกิ ด มี ชี พ แสนคน
(เปาหมายไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน)
การใหบริการหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรก กอนหรือเทากับ
12 สัปดาห 111,769 คน หญิงตั้งครรภที่ไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง
ตามเกณฑคุณภาพ 91,923 คน หญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้ง
ตามเกณฑ 105,711 คน และภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ 17,983
คน

4,625,700

กรมอนามัย

๗

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
15

16

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒พัฒนาระบบ ยุทธศาสตรที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา
ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมพัฒนาฐานขอมูลการสงเสริมสุขภาพจิตและการปองกันปญหา
สุขภาพจิตเด็กปฐมวัย 40 คน
2. พัฒนาเทคโนโลยีการเสริมสรางความฉลาดทางอารมณเด็กปฐมวัย 1
เรื่อง
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกนอยพัฒนาการสมวัยเตรียมพรอมสูวัย
เรียน

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
7,794,823

3,162,900.-

ผูรับผิดชอบ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

ผลการดําเนินงาน
สงเสริมบทบาทพอแมเพื่อการเลี้ยงดู และการมีกิจกรรมทางกายของ
เด็กปฐมวัย โดยจัดทําชุดนิทรรศการเคลื่อนที่การสงเสริมพัฒนาการเด็ก
และจัดทําโปรแกรม 9 ยางเพื่อสรางลูก (Rapidpro) เพื่อใหความรูกบั พอแม
ดานการสงเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย ไดจัดทําโครงการ “เด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมสวน” โดยการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย 1,000 วันแรก
ของชีวิต ทุกจังหวัด พัฒนาระบบเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
สํารวจภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ หญิง
ใหนมบุตร และเด็กอายุ 0-5 ป ภาวะโลหิตจางในหญิงใหนมบุตร กิจกรรม
ทางกาย การนอน รวมทั้งพัฒนากลไกสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป เพื่อสูงดีสม
สวน ฟนไมผุ
ดานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 กลุมอายุ (9,18,30 และ 42
เดือน) ทั้งสิ้น 729,352 คน คิดเปนรอยละ 80.78 (จากเปาหมาย
902,814 คน) พบวาเด็กมีพัฒนาการสมวัย 692,312 คน คิดเปนรอยละ
94.92 (ขอมูล ต.ค. 60 – มี.ค. 61)
๘

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
17

18

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒ พัฒนาระบบ ยุทธศาสตรที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โค รงก ารเด ็ก ป ฐ ม ว ัย ส ูง ด ีส ม ส ว น ป  2 5 6 1
ผลการดําเนินงาน
1. เด็ ก อายุ 0-5 ป สู ง ดี ส มส ว น และส ว นสู ง เฉลี่ ย ที่ อ ายุ 5 ป ร อ ยละ
51.43
2. สํารวจภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ
หญิ ง ให น มบุ ต ร และเด็ ก อายุ 0-5 ป ภาวะโลหิ ต จางในหญิ งให น มบุ ต ร
กิจกรรมทางกาย การนอน
3. พัฒนาระบบฐานขอมูล จัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ กํากับติดตามใน
รู ป แบบการเยี่ ย มเสริ ม พลั ง และจั ด ทํ า คู มื อ ผลการดํ า เนิ น งานโครงการ
มหัศจรรย1,000 วันแรกแหงชีวิต
4. จัดทําสื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน แข็งแรง และฉลาด

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
6,835,600.-

ผูรับผิดชอบ
กรมอนามัย

3,704,400.-

กรมอนามัย

ผลการดําเนินงาน
สงเสริมใหเด็กวัยเรียนมีสวนสูงระดับดี รูปรางสมสวน และใหมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค ดวยการพัฒนาระบบการเฝาระวังภาวะโภชนาการ โดย
ประชุมระดมสมองผูเชี่ยวชาญฐานขอมูล เพื่อจัดการฐานขอมูลดานภาวะ
โภชนาการ และพัฒนารูปแบบการคัดกรอง สงตอเด็กอวนกลุมเสี่ยง จัดทํา
โมเดลนํารองพัฒนาโปรแกรม web service เพื่อเฝาระวังภาวะโภชนาการ
และการ คัดกรอง สงตอ เด็กอวนกลุมเสี่ยง นอกจากนี้ไดจัดแสดงนิทรรศการ
ภายใตชื่อ “โภชนาการ เพื่อเด็กไทยสูงดี สมสวน” ใหความรูเรื่องการสงเสริม
สุ ข ภาพเด็ ก วั ยเรี ย นแบบองค รวม แก โ รงเรี ยนต นแบบด า นโภชนาการ ,
โรงเรียนเด็กไทยฟนดี ,โครงงานสุขภาพนักเรียน และ โรงเรียนที่มีการปฏิบัติ
เปนเลิศดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย โดยขอมูล ณ เดือนเมษายน 2561
เด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน รอยละ 67.3
๙

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
19

20

21

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒พัฒนาระบบ ยุทธศาสตรที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

5.6 ปองกันและ
แกปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน
ผลการดําเนินงาน
1. เสริมสรางวินัยเชิงบวกเด็กประถมศึกษา 1 ครั้ง 20 คน
2. พัฒนาเทคโนโลยีการเสริมสรางวินัยเชิงบวกเด็กประถมศึกษา อยูระหวาง
ดําเนินการ
3. พัฒนาชุดความรูเ พื่อเสริมสรางความรอบรูด านสุขภาพจิต (Health
Literacy) 1 เรื่อง
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการการปองกันการตั้งครรภในวัยรุน
ผลการดําเนินงาน
1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ป ตอประชากรหญิง 15 –
19 ป พันคน เทากับ 30.14 /อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14
ปไมเกิน 0.5 ตอประชากรหญิง 10 – 14 ป พันคน เทากับ 1.12
2. พัฒนาศักยภาพแกนนําวัยรุนตนแบบดานสุขภาพ ๑,๒๐๐ คน
3. พัฒนาศักยภาพพอแม ผูปกครอง เรื่องเพศคุยไดในครอบครัว ดําเนินการ
แลว ๑๐ จังหวัด จํานวนผูเ ขาอบรม ๓๖๓ คน
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุนและเยาวชนไทย

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
5,389,190.-

ผูรับผิดชอบ
กรมสุขภาพจิต

11,433,800

กรมอนามัย

2,185,052.-

กรมสุขภาพจิต

ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผล หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทีมนัก
จัดการสุขภาพวัยรุน 1 ครั้ง 35 คน
2. ประชุมพัฒนาเทคโนโลยีชุดคูม อื การจัดพื้นที่สรางสรรคสําหรับวัยรุนและ
เยาวชนในชุมชน 2 ครั้ง 45 คน
๑๐

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
22

23

24

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒พัฒนาระบบ ยุทธศาสตรที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการคนไทยวัยทํางาน ยุค 4.0 หุนดี สุขภาพดี
ผลการดําเนินงาน
1.วัยทํางานอายุ ๓๐-๔๔ ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 51.๘๐
2. อบรมสรางแกนนํา Health Leader ระดับอําเภอ ในพื้นที่รับผิดชอบ
เครือขายการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน
3. จัดทํา E – book ผูนําสุขภาพ (Health Leader)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการสรางเสริมความมั่นคงในชีวิตดานสุขภาพโดยการปองกันระดับ
ทุติยภูมิในโรคและกลุม อาการผูสงู อายุและตามความเปนอยู เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ
ผลการดําเนินงาน
มอบองคความรู เครื่องมือและพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานระดับครู ก
(บุคลากร) และครู ข (อสม.) ในการใชงานระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ
ผูสูงอายุ (Aging health data ) /การจัดระบบบริการสุขภาพใน
สถานพยาบาล 2,100 คน เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการตรวจคัดกรอง และ
ประเมินสุขภาพเพื่อคนหาผูส ูงอายุที่มีความเสี่ยงหรือมีปญหาสุขภาพ หรือผู
ที่อยูในภาวะพึ่งพิงในแตละจังหวัด
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการสงเสริมศักยภาพผูดูแลสุขภาพผูสูงอายุ(ที่พิการ)ที่ติดบานติด
เตียง)

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
2,513,100.-

ผูรับผิดชอบ
กรมอนามัย

2,080,749.-

กรมการแพทย

26,750.-

กรมการแพทย

ผลการดําเนินงาน
พัฒนาศักยภาพผูนําทีมหมอครอบครัว ในการดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ (ที่
พิการ) ที่ติดบาน ติดเตียง จํานวน 789 คน ครอบคลุมทั้ง 13 เขตบริการ
สุขภาพ ใหความรูเกี่ยวกับสภาพ ปญหา และการดูแลผูปวย/คนพิการ ใน 4
๑๑

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

25

26

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
กลุมหลัก ไดแก โรคหลอดเลือดสมอง สมองบาดเจ็บ บาดเจ็บไขสันหลัง
และผูส ูงอายุที่ตดิ บาน ติดเตียง นอกจากนี้ไดขยายความรวมมือไปยังตัวแทน
ภาคประชาชน และองคการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเนนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ไดพัฒนาศักยภาพ
ผูดูแลสุขภาพคนพิการและบุคลากรทางการแพทยในการดูแลสุขภาพคน
พิการทางการเรียนรู/คนพิการทางการเคลื่อนไหวทางรางกาย/คนพิการทาง
จิตใจหรือพฤติกรรม และคนพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ทั้งสิ้น
401 คน เพื่อใหสามารถดูแลและเขาใจ ผูสูงอายุ (พิการ) และคนพิการใน
ชุมชนไดรับบริการดานสุขภาพอยางถูกวิธีสงผลใหผูพิการและผูส ูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการพัฒนาการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ
ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมเพื่อถอดความรูการสรางสุข 5 มิติ 30 คน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใชแนวทางการสงเสริมความพึงพอใจในชีวิต
ผูสูงอายุไทย 70 คน
3. อบรมการจัดทําแนวทางการเฝาระวัง ผูสูงอายุสมองเสื่อมที่มีปญหา
พฤติกรรมและจิตใจ (Dementia with BPSD) 30 คน
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชแนวทางการเฝาระวัง ผูสูงอายุสมองเสือ่ มที่มี
ปญหา 260 คน
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการพัฒนาระบบการดูแลดานสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

3,256,609.-

กรมสุขภาพจิต

49,234,500

กรมอนามัย

ผลการดําเนินงาน
ผลิต Care manager 5,424 คน Care giver 20,686 คน จัดทํา
Care Plan 148,237 คน โดยมีตําบลทีเ่ ขารวมโครงการทั้งหมด 7,255
๑๒

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

27

28

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
๕.๓เสริมความ
เขมแข็งของระบบ เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย
เฝาระวังโรค
ระบาด

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
ตําบล ผานเกณฑการประเมิน 4,130 ตําบล คิดเปนรอยละ 56.9 สงผล
ใหผูสูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงไดรับการดูแลทั้งสิ้นกวา ๑๘0,000 คน ดานการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมีผูสูงอายุทเี่ ปลี่ยนจากกลุมติดเตียง เปนกลุม ติดบาน
1,758 คน และเปลี่ยนจากกลุมติดบาน เปนกลุม ติดสังคม 6,346 คน
นอกจากนี้ มีพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice) ในการดูแล
ผูสูงอายุ ไดแก นวัตกรรมการบริหารทุงตะโกโมเดล จังหวัดชุมพร อําเภอทา
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ และศูนยบริการ
สาธารณสุข 52 สามเสนนอก กรุงเทพมหานคร
แผนงานที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)
ผลการดําเนินงาน
ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชในวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๖๑ ขณะนี้ อยูระหวางดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ใน
พื้นที่ ๘๗๘ อําเภอทั่วประเทศ
แผนงานที่ ๓ : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับพื้นที่และ
เครือขายศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

N/A

2,988,071.-

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สสว/กบรส.)

กรมควบคุมโรค/
กองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน

ผลการดําเนินงาน
พ ัฒ น าผ ูบ ัญ ช าก าร เห ต ุก าร ณ เ พ ื่อ ร อ งรับ ศ ูน ย ป ฏ ิบ ัต ิก าร ภ าว ะ ฉ ุก เฉ ิน แ ล ะ
ระ บ บ บ ัญ ช าก ารเห ต ุก าร ณ  ส ํา ห รับ ผ ูบ ริห าร ป  2 5 6 1 ม ี น พ .ส ส จ . ห รือ ร อ ง
น พ .ส ส จ . ท ี่ร ับ ผ ิด ช อ บ ก า ร จ ัด ก า ร ภ า ว ะ ฉ ุก เฉ ิน ท า ง ส า ธ า ร ณ ส ุข อ ย า ง น อ ย
จ ัง ห วัด ล ะ 2 ค น ผ า น ก าร ฝ ก อ บ ร ม ICS ส ํา ห รับ ผ ูบ ริห าร 7 3 จ ัง ห วัด ค ิด เป น
ร อ ย ล ะ 9 4 . 8 ม ี ท ี ม ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ร ะ ด ั บ จ ั ง ห วั ด ใ น ส  ว น ภ า ร ก ิ จ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
(Operation Section) เพ ื่อ ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ใน ภ า ว ะ ป ก ต ิแ ล ะ ภ า ว ะ ฉ ุก เฉ ิน ท า ง
ส าธ าร ณ ส ุข 6 5 จ ัง ห วัด ค ิด เป น รอ ย ล ะ 8 4 .4 แ ล ะ ม ีก าร เฝ า ร ะ วัง ต ร ว จ จ ับ
๑๓

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

29

30

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๔ปองกันและ
แกไขปญหาการ
เกิดอุบัติเหตุใน
การจราจรอัน
นําไปสูการ
บาดเจ็บและ
เสียชีวิต

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

แ ล ะ ป ร ะ เม ิน ส ถ าน ก าร ณ ก าร เก ิด โร ค แ ล ะ ภ ัย ส ุข ภ าพ 7 6 จ ัง ห วัด ค ิด เป น รอ ย
ละ 100
แผนงานที่ ๓ : การปอง กันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการพัฒนาระบบบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในระบบสุขภาพระดับอําเภอ

3,162514.-

กรมควบคุมโรค

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ผลการดําเนินงาน
1. อบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบการบริการปองกัน
ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงแกทีมสหวิชาชีพระดับ DHS
2. จัดสรรสื่อใหกับหนวยงานที่เขาอบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการ
ตามรูปแบบฯ แกทีมสหวิชาชีพระดับ DHS จํานวน 55 ชุด
แผนงานที่ ๓ : การปอง กันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการปองกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแหง
ความปลอดภัยทางถนน ปงบประมาณ 2561

3,579,619.-

กรมควบคุมโรค

ผลการดําเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบระบบรายงาน IS Online (Injury Surveillance
Online) ในเขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 10
2. ประชุมคณะอนุกรรมการดานวิชาการสําหรับการประชุม South-East Asia

Ministerial Meeting: Accelerating Actions for Implementation of Decade of Action
for Road Safety ครั้งที่ 3/2560

3. ประชุมภาคีเครือขายขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (D-RTI)
4. ลงพื้นที่ชวงเทศกาลปใหม 2561 ระหวางวันที่ 28 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค.
61 สรม.
5. ประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เมือง
ใหญ City RTI "สานพลัง สูเมือง ถนนปลอดภัย (City Safety road)"
6. ลงพื้นที่ชวงเทศกาลสงกรานต ป 2561

๑๔

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
31

32

33

34

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒พัฒนาระบบ ยุทธศาสตรที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
แผนงานที่ ๓ : การปอง กันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยดานอาหาร

การใชจาย
ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ
(บาท)
8,842,941.26. สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

ผลการดําเนินงาน
ไดดําเนินการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑอาหารรวมทั่วประเทศจํานวน 1๕๔
รายการ คิดเป นรอ ยละ๑๖.๑๑(นมโรงเรีย น 93 รายการ ผัก ผลไม ๕9
รายการ) จากแผนเก็บตัวอยาง 1,577 รายการ ไดรับผลวิเคราะหแลว ๙6
รายการ พบไดมาตรฐานจํานวน 88 รายการ ( รอยละ 91.67 )
48,642,210.09.แผนงานที่ ๓ : การปอง กันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสขุ ภาพและบริการสุขภาพ
ผลการดําเนินงาน
เก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน 27,891 รายการ จากแผนเก็บ
ตัวอยาง 41,760 รายการ คิดเปนรอยละ 66.79ทั้งนี้มีผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่เขามาตรฐาน 26,893 รายการ คิดเปนรอยละ 96.42
แผนงานที่ ๓ : การปอง กันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการบูรณาการและพัฒนาตนแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย

N/A

ผลการดําเนินงาน
มีจังหวัดตนแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย 8 จังหวัด และกําลัง
ดําเนินการเพิ่ม 4 จังหวัด โดยใชแบบประเมินพัฒนาระบบคุณภาพงาน
อาหารปลอดภัยจังหวัด (ฉบับปรับปรุง ป 2559) และแนวทางวาดวยระบบ
คุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด (Guideline for Provincial Food
Safety Quality System) และมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดผานเกณฑ
ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดระดับพื้นฐานจํานวน 72 แหง
แผนงานที่ ๓ : การปอง กันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
3,730,988.43
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุในภาชนะ
พรอมจําหนาย สําหรับผูประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาด

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สสอป.)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
๑๕

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

2,241,659

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

8,737,900

กรมอนามัย

ยอม (SMEs) ปงบประมาณ 2561

35

36

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑและทดสอบตลาดของสถานประกอบการที่
ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย (Primary GMP) ของ
สถานประกอบการแมขาย 54 แหง
แผนงานที่ ๓ : การปอง กันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
โครงการพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณสาระสําคัญชี้บงในเครื่องสําอางผสม
สมุนไพร

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ผลการดําเนินงาน
๑. สืบคนและคัดเลือกชนิดของสมุนไพรที่นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางผสมสมุนไพร จํานวนไมนอยกวา 15 ผลิตภัณฑ
2. สืบคนคุณลักษณะเฉพาะ, คัดเลือกสารชี้บงและทบทวนงานวิเคราะหที่มี
นักวิจัยเผยแพรของสมุนไพร มะเขือเทศ, มะขามปอม, ฟาทะลายโจร,
ทับทิม, ดอกมะเฟอง, ดอกดาวเรือง, ขิง และมะรุม
3. จัดหาสารมาตรฐานชี้บงชนิดสมุนไพร 8 ชนิด
แผนงานที่ ๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดลอม และพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมในสถานบริการการสาธารณสุขสู GREEN&CLEAN Hospital
ผลการดําเนินงาน
โรงพยาบาลผานเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้น
ไป 937 แหง จาก 959 แหง คิดเปนรอยละ 97.71 โรงพยาบาลผาน
เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก 157 แหง จาก 959 แหง
คิดเปนรอยละ 16.37 จากเปาหมายรอยละ 20 และโรงพยาบาลผาน
เกณฑระดับดีมาก 5๕ จังหวัด จากเปาหมาย 77 จังหวัด

๑๖

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
37

38

39

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒พัฒนาระบบ ยุทธศาสตรที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อปองกันการฆาตัวตายของประเทศ
ไทย
ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมสรางความรวมมือเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลการพยายามทําราย
ตนเองในแฟมมาตรฐานสุขภาพ 1 ครั้ง 186 คน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการระบบบริการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ
ปองกันการฆาตัวตาย . 1 ครั้ง 41 คน
3. ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการเพื่อการเขาถึงบริการและ
ปองกันการฆาตัวตายซ้ํา 1 ครั้ง 24 คน
4. พัฒนา Application เพื่อติดตามผูพยายามทํารายตนเอง 1
Application
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการ“วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย”
(Save Thais from Heart Diseases)
ผลการดําเนินงาน
พัฒนาขีดความสามารถและขยายการบริการรักษาผูปวยกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (ระดับ F2) สามารถให
ยาละลายลิ่มเลือดไดครอบคลุม 100% (508 แหง) จํานวนผูปวย STEMI
ที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือดหรือขยายหลอดเลือด (PCI) จํานวน 1,041 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 60 - 5 มี.ค. 61)
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผูสูงอายุ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
1,917,238.-

ผูรับผิดชอบ
กรมสุขภาพจิต

723,980

กรมการแพทย

2,659,959

กรมการแพทย

ผลการดําเนินงาน
โรงพยาบาลสมัครเขารวมเปนเครือขายฐานขอมูลโรคหลอดเลือดสมอง
๑๗

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

40

41

42

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
จํานวน 159 โรงพยาบาล และมีฐานขอมูล โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุด
ตัน (www.neuronetworks.org) นอกจากนี้ไดจัดตั้งหออภิบาลผูปว ยโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ป 2561 รวมทั้งสิ้น 66 แหง แยกเปน
โรงพยาบาลศูนย (ระดับ A) จํานวน 30 แหง จาก 33 แหง คิดเปนรอยละ
90.91 และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ (ระดับ S) จํานวน 36 แหง จาก
50 แหง คิดเปนรอยละ 72
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทยดานมะเร็งตับในเขตบริการสุขภาพที่มี
ความเสีย่ งสูง
ผลการดําเนินงาน
จัดอบรมในโรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่มีความเสีย่ งสูงจํานวน ๕
พื้นที่ แกศัลยแพทย แพทยประจําบาน และบุคลากรทางการแพทย 297
คน ใหมีองคความรู เชี่ยวชาญ และทักษะในการศัลยกรรมแกผูปวยมะเร็ง
ตับ ตับออน และทางเดินน้าํ ดี โดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงดีมากขึ้น ตลอดจน
สามารถประยุกตในการใหบริการแกผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือขายดานการดูแลสุขภาพคนพิการ
ผลการดําเนินงาน
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟนฟูสภาพ
โดยแบงเปน ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฎี โดยมีผูเขารับการ
อบรม จํานวน 33 คน ประกอบดวย โรงพยาบาลศูนย 4 คน โรงพยาบาล
ทั่วไป 7 คน โรงพยาบาลชุมชน 11 คน โรงพยาบาลเฉพาะทาง 7 คน
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการพัฒนาระบบบริการการผาตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day
Surgery : ODS) การผาตัดแบบทําลายเนื้อเยื่อนอย (Minimally
Invasive Surgery: MIS) และมาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

503,970

กรมการแพทย

49,419

กรมการแพทย

1,166,232

กรมการแพทย

๑๘

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

(Patient Safety)

43

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

44

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

45

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ผลการดําเนินงาน
มีโรงพยาบาลที่เขารวมการผาตัดแบบวันเดียวกลับได 206 แหง ซึ่งมี
สถานพยาบาลที่ผานการประเมินโดยคณะกรรมการ ODS แลว 80 แหง
ทั้งนี้ จํานวนผูปวยที่ไดรบั การผาตัดทั้งสิ้น 1,009 คน
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสม
เหตุผล
ผลการดําเนินงาน
มีโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปที่ดําเนินการและผาน RDU ขั้นที่
1 จํานวน 806 แหง จากโรงพยาบาล ๘๙4 แหง คิดเปนรอยละ 90.6
และโรงพยาบาลทั่วไปที่ดําเนินการและผาน RDU ขั้นที่ 2 จํานวน 56 แหง
คิดเปนรอยละ 6.26
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังเชือ้ ดื้อยาตานจุลชีพ (AMR)
ผลการดําเนินงาน
มีโรงพยาบาลที่มีการจัดการ AMR อยางบูรณาการ จํานวน 65 แหง
จากโรงพยาบาล 117 แหง คิดเปนรอยละ 55.56
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวยโรคซึมเศรา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา/
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบรส)
2,694,290.-

ก รม วิท ย าศ าส ต รก
ารแ พ ท ย 

5,087,908

กรมสุขภาพจิต

ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูองคความรูพยาบาลและเภสัชกรที่
รับผิดชอบ คลินิกสุขภาพจิต 296 คน
2. สัมมนาเพื่อแลกเปลีย่ นนวัตกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเวชที่สําคัญ
๑๙

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
46

47

48

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒พัฒนาระบบ ยุทธศาสตรที่ 1 การ
บริการสุขภาพ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๒พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
.โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพสาขาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสาน (Service plan)
ผลการดําเนินงาน
จํานวนผูปวยนอกที่เขารับบริการการแพทยแผนไทยฯ ตั้งแต 1 ตุลาคม
2560 – 18 เมษายน 2561ทั้งสิ้น 20,900,265 ครั้ง จากผูปวยนอก
ทั้งหมด 87,128,485 ครั้ง คิดเปนรอยละ 23.99
แผนงานที่ ๗ : การพัฒนาระบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจร
และการสงตอ
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนารูปแบบระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
(Emergency Care System) ในการเตรียมความพรอมรองรับดาน
การแพทยฉุกเฉินในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ
ผลการดําเนินงาน
จัดทําฐานขอมูลดานงานอุบัตเิ หตุและฉุกเฉินจากทั่วประเทศ ครอบคลุม
13 หัวขอสําคัญของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทําใหไดทราบถึงขอมูลระดับ
นโยบาย รับทราบสถานการณ และผลการดําเนินงานของหองฉุกเฉินใน
ระดับประเทศ เพื่อใชในการวางแผนสนับสนุนทรัพยากรและวางแผนในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ER คุณภาพ โดยปจจุบัน มีจังหวัดที่ผานการอบรมทีม
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทยระดับตติยภูมิ (MERT) แลว 56 จังหวัด
แผนงานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
ผลการดําเนินงาน
โอนจัดสรรคาใชจายสําหรับนักศึกษาแพทย ในระบบ (ชั้นปที่ 2 – 6
และปที่จะจบการศึกษาในป 61 นี้) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
1,437,542.06.-

ผูรับผิดชอบ
กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก

756,084

กรมการแพทย

1,322,699,520

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สบพช)
๒๐

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

49

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
นักศึกษาแพทย ใหแก มหาวิทยาลัยคูความรวมมือจํานวน 14 แหง และ
ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จํานวน 37 แหง รวมทั้งสิ้น 6,106 คน
โดยมีนักศึกษาปจจุบันที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 2 - 6 จํานวน 5,080 คน คาด
วาจะสําเร็จการศึกษา จํานวน 1,026 คน ดําเนินการคัดเลือกผูไดรับทุน
พัฒนาอาจารย ประจําป 2561 จํานวน 3 ทุน ไดแก ทุนรัฐบาลตาม
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท (ทุนก.พ.) จํานวน 1 ราย ทุนระยะยาว
จํานวน 2 ราย
แผนงานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข
ผลการดําเนินงาน
๑. อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) ไมนอ ยกวา
รอยละ 85 หมายถึง จํานวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการ
จาง (ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) ทีป่ ฏิบัติงานอยูจริง ณ หนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป (นับตามปงบประมาณ)
๑.๑ ฐานขอมูลกําลังคนถูกตองเปนปจจุบัน ในภาพรวมของ สป.สธ.
(ขอมูล ณ 31 ธ.ค. 2560) ฐานขอมูลดานกําลังคนในระบบ HROPS มี
ความถูกตองเปนปจจุบัน (บันทึกในระบบ HROPS แลว) คิดเปนรอยละ
87.67 (๖,035 คําสั่ง/227,336 ราย) จากจํานวนคําสั่งฯ ทั้งหมด 6,
๘๘๔ คําสั่ง/27๓,๗36 ราย
๑.๒ มีผลการวิเคราะหขอมูลสถานการณกําลังคนจากระบบ HROPS
(ขอมูล ณ ๑ ต.ค. ๖๐) พบวา บุคลากรทั้งหมดในสังกัด สป.สธ. (ตาม จ.๑๘)
มีจํานวน ๓๔๗,๓๙๔ คน
๑.๓ อัตราการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขในสังกัด สป.สธ.จากระบบ
HROPS (ขอมูล ณ ๓๑ ธ.ค. ๖๐) พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
( 1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบค./กยผ.)

๒๑

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

50

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
สป.สธ. มีอตั ราการสูญเสียขาราชการ รวมจํานวน 3,323 คน คิดเปนรอย
ละ 1.78 จากจํานวนขาราชการทั้งหมด ๑๘๗,๓๑๑ คน
๒. รอยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง จํานวนของ
จังหวัดที่มีหนวยบริการสาธารณสุขมากกวาจํานวนรอยละ 65 ขึ้นไป ของ
หนวยบริการฯทั้งหมดในระดับจังหวัด ซึ่งมีอัตรากําลังที่มีอยูจริงเพียงพอ (≥
รอยละ 65 เมือ่ เทียบกับกรอบอัตรากําลังขั้นต่ํา) โดยมีสัดสวนจํานวน
จังหวัดคิดเปนรอยละ 65 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับจํานวนจังหวัดทั้งหมด
ผลการดําเนินงาน ขอมูลจํานวนจังหวัดที่มีบุคลากร สธ. เพียงพออยูร ะหวาง
ดําเนินการวิเคราะหขอมูล อยางไรก็ตามสามารถรายงานขอมูลดังกลาวตาม
ระดับของหนวยบริการ สธ. ได ๕ ระดับ ดังนี้
๑. รพศ. มีบุคลากร สธ. เพียงพอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ (จากจํานวน รพศ.
ทั้งหมด ๓๓ แหง)
๒. รพท. มีบุคลากร สธ. เพียงพอ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ (จากจํานวน รพท.
ทั้งหมด ๘๓แหง)
๓. รพช. มีบุคลากร สธ. เพียงพอ คิดเปนรอยละ ๙๒.๒๑ (จากจํานวน รพช.
ทั้งหมด ๗๘๐ แหง)
๔. สสจ. มีบุคลากร สธ. เพียงพอ คิดเปนรอยละ ๔๒.๑๑ (จากจํานวน สสจ.
ทั้งหมด ๗๗ แหง)
๕. สสอ. มีบุคลากร สธ. เพียงพอ คิดเปนรอยละ ๓๒.๓๒ (จากจํานวน สสอ.
ทั้งหมด ๘๗๘ แหง)
หมายเหตุ : สําหรับในระดับ รพ.สต. อยูระหวางพิจารณากรอบอัตรากําลัง
แผนงานที่ 1๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ.
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว
ผลการดําเนินงาน
มีโรงพยาบาลที่ผานเกณฑคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 1,683 แหง จาก
รพ.สต. จํานวน 9,๘๒๖ แหง

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กยผ.)
๒๒

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
51

52

53

54

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
๕.๒ พัฒนาระบบ ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
บริการสุขภาพ
ความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๑วางรากฐานให
ระบบหลักประกัน
สุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุก
ภาคสวนอยางมี
คุณภาพ
๕.๑วางรากฐานให
ระบบหลักประกัน
สุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุก
ภาคสวนอยางมี
คุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

แผนงานที่ 1๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ.
โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานการรับรองคุณภาพ HA ขั้น
3 ดังนี้ รพศ./รพท./รพ.สังกัดกรม รอยละ 98.17 (161 แหง จาก 164
แหง) รพช. รอยละ 84.11 (614 แหง จาก 730 แหง)
แผนงานที่ 1๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ.
1๕,๗๔๔,๖๖๐.๘๕
โครงการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ผลดําเนินงาน
กิจกรรมเยี่ยมสํารวจเพื่อเตรียมความพรอมและประเมินรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลและเครือขายสุขภาพในระดับอําเภอและจังหวัด ทั้งนี้ ความ
ครอบคลุมในการประเมินกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล รายละเอียด
ดังนี้ ภาครัฐ 793 แหง ภาคเอกชน 85 แหง
แผนงานที่ 1๓ : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการการบริการสาธารณสุขสําหรับระบบประกันสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคสวน
- กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
แผนงานที่ 1๓ : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการพัฒนาคุมครองสิทธิดานการแพทยฉุกเฉิน

ผูรับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบรส)

สถาบันรับรอง
คุณภาพ
สถานพยาบาล

สํานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

สถาบันการแพทย
ฉุกเฉิน

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2560 – 30 เมษายน
2561 ผูขอใชสิทธิทั้งหมด 72,265 ราย เขาเกณฑผูปวยฉุกเฉินวิกฤต
17,720 ราย คิดเปนรอยละ 24.52 ไมเขาเกณฑ จํานวน 54,397 ราย
๒๓

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

55

56

57

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๑วางรากฐานให ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ระบบหลักประกัน ความเปนธรรมและลด
สุขภาพครอบคลุม ความเหลื่อมล้ําในสังคม
ประชากรในทุก
ภาคสวนอยางมี
คุณภาพ

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
คิดเปนรอยละ 75.27 และรอการประเมิน 148 ราย มากทีส่ ุดคือ สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา รองลงมาสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ สิทธิประกันสังคม และกองทุนอื่นๆ
แผนงานที่ 1๓ : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลังหนวยบริการ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

592,615.-

ผลการดําเนินงาน
ไมมีหนวยบริการประสบวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ในป 2561
1. การจัดสรรเงินอยางเพียงพอ (Sufficient Allocation)
๒. ติดตามกํากับดวยแผนทางการเงิน (Planfin Management)
๓. สรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)
อยูระหวางการพัฒนาโปรแกรม HGR
๔. พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป (GL)
๕. พัฒนาเครือขายและศักยภาพบุคลากรดานการเงินการคลัง (Network &
Capacity Building)
แผนงานที่ ๘ : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ. 62,000
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบบูรณาการ
ผลการดําเนินงาน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการดานสังคมและความมั่นคง
- ครุภัณฑ จํานวน 14 รายการ
แผนงานที่ ๘ : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ. 116,368,850
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสถานบริการสุขภาพในจังหวัดเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กศภ.)

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบรส)
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบรส)
๒๔

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

58

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสังคมและความมั่นคง และการใหบริการที่
เกี่ยวของในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ใหมีมาตรฐานดีขึ้น
แผนงานที่ ๙ : อุตสาหกรรมทางการแพทย
โครงการพัฒนาและสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

2,405,800

ผูรับผิดชอบ

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

ผลการดําเนินงาน
การขับเคลื่อนดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)
- การประกาศใหอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวนสําหรับชาวไทย และมี
ขอบเขตบังคับใชเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น
- การอํานวยความสะดวกดานการตรวจลงตราใหแกชาวตางชาติที่เดิน
ทางเขาสูประเทศไทยเพื่อการรักษาพยาบาล และเพื่อการพํานักระยะยาว
(long stay)
- การพัฒนาระบบประกันอุบตั ิเหตุสําหรับชาวตางชาติที่เดินทางเขาสู
ประเทศไทย (Personal Accident Fee)
- การพัฒนาบริการสุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
-การจัดทําฐานขอมูลรองรับนโยบาย Medical Hub รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดเก็บ และเชื่อมโยงฐานขอมูลดาน Medical Hub อยางเปน
ระบบ
- การจัดทําแพคเกจดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลรองรับ
ชาวตางชาติ เพื่อสงเสริมใหป 2561 เปน “ปทองเที่ยววิถีไทย เกไกยั่งยืน”
(Amazing Thailand Tourism Year 2018) ในหัวขอกิจกรรม Medical
and wellness Tourism
- การพัฒนาการเคลื่อนยายของบุคคลธรรมดาผูประกอบวิชาชีพสาขา
บริการสุขภาพภายใตกรอบการคาอาเซียน (MRAs) เพื่อเตรียมการ รองรับ
๒๕

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
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60

61

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๒ พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน

๕.๗พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจัยดาน
วิทยาศาสตร
การแพทยและ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน

๕.๗พัฒนาขีด
ความสามารถใน

ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งทาง

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
การเคลื่อนยายของผูประกอบวิชาชีพสาขาแพทย ทันตแพทย และพยาบาล
ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติรวมของบุคคลธรรมดา (MRAs) ภายใต
กรอบการคาบริการสุขภาพอาเซียน
- การพัฒนาแหลงน้ําพุรอนมุงสูเมืองสปาและเสนทางทองเที่ยวเชิง
สุขภาพแบบครบวงจร
แผนงานที่ ๙ : อุตสาหกรรมทางการแพทย
โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

205,437.50

ก รม ก ารแ พ ท ย แ ผ น
ไท ย แ ล ะก ารแ พ ท ย 
ท างเล ือ ก

ผลการดําเนินงาน
มีเมืองสมุนไพร 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี
สุราษฎรธานี พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี มหาสารคาม
สุรินทร อํานาจเจริญ และสงขลา ทําใหมีการขยายพันธุและพื้นที่เพาะปลูก
สมุนไพร 3,370 ไร เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายสมุนไพร 215 ลาน
บาท พรอมทั้ง ดําเนินการพัฒนามาตรฐานสารสกัด 5 ชนิดและน้ํามันหอม
ระเหย 7 ชนิด, มีมอโนกราฟสมุนไพร 6 ชนิด และอยูในระหวางดําเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากไพลและขมิ้นชันเพื่อเพิ่มการดูดซึมและลดความเขม
ของสีและกลิ่น
แผนงานที่ ๙ : อุตสาหกรรมทางการแพทย
1,511,085.โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทํา Thai Herbal Pharmacopoeia
ผลการดําเนินงาน
จัดทําขอมูลวิจัยมาตรฐานสมุนไพรแลวเสร็จ จํานวน 7 monograph
ไดแก โกฐกระดูก โกฐชฎามังสีแมงลักคา กระทือ ยาแคปซูลขิง ปญจขันธ
สารสกัดปญจขันธ
จัดทําขอมูลวิจัยมาตรฐานสมุนไพรเพิ่มอีก 1 monograph คือ สารสกัด
ขมิ้นชัน
แผนงานที่ ๙ : อุตสาหกรรมทางการแพทย
โครงการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานยาตํารับแผนไทย พ.ศ. 2561

ก รม วิท ย าศ าส ต ร
ก ารแ พ ท ย 

ก รม ก ารแ พ ท ย แ ผ น
ไท ย แ ล ะก ารแ พ ท ย 
๒๖

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

62

63

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
การวิจัยดาน
เศรษฐกิจและแขงขันได
วิทยาศาสตร
อยางยั่งยืน
การแพทยและ
สาธารณสุข

๕.๗พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจัยดาน
วิทยาศาสตร
การแพทยและ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน

๕.๗พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจัยดาน
วิทยาศาสตร
การแพทยและ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 7 การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และ ระบบโลจิสติกส

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน
จัดทํา TOR การจัดจางที่ปรึกษาฯ จํานวน 5 ฉบับเรียบรอยแลว โดยจาง
ที่ปรึกษาฯ จัดทําขอกําหนดมาตรฐานยาแผนไทย จํานวน ๕ ตํารับ ดังนี้
- ตํารับยาไฟหากอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ตํารับยาประสะกระเพรา และตํารับยาธาตุอบเชย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
- ตํารับยาประสะมะแวง และตํารับยาผสมเพชรสังฆาต สูตร 1
มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนงานที่ ๙ : อุตสาหกรรมทางการแพทย
โครงการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนและการแขงขัน
อยางยั่งยืน
ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินการกอสรางงวดที่ 1 คาดวาจะสงงานงวดที่ 1 ได
ระหวางวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561
แผนงานที่ ๑๒ การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
โครงการพัฒนา Digital Health แบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขภาพดิจิทลั
ผลการดําเนินงาน
1. การใหบริการ Internet ความเร็วสูง (wifi) สําหรับประชาชน ที่ รพ.สต.
ในพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภาคกลาง ผานการยืนยันตัวตนดวย
เลขประจําตัว 13 หลัก
- ไดผูชนะ ebidding (จัดซื้ออุปกรณและระบบ) แลวเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.
60
- ผานการตรวจรางสัญญาจากกองกฎหมายแลว
- อยูในขั้นตอนการลงนามในสัญญา
2. ระบบใหคําปรึกษาทางไกลกระทรวงสาธารณสุข (Telemedicine)

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
ท างเล ือ ก

18,216,000

ก รม ก ารแ พ ท ย แ ผ น
ไท ย แ ล ะก ารแ พ ท ย 
ท างเล ือ ก

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(ศูนยเทคฯ)

๒๗

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

64

65

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๗พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจัยดาน
วิทยาศาสตร
การแพทยและ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจัย และ
นวัตกรรม

๕.๗พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจัยดาน

ยุทธศาสตรที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจัย และ

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
3. สํารองขอมูลระหวางรพ.ในสวนภูมิภาคกับหนวยงานในสวนกลาง
4. Smart health id บัตรประชาชนแทนบัตรโรงพยาบาล
- ระบบ Smart Health ID มีจํานวนผูใชงานในระบบ 216 คน มีการ
เขาใชงานภายในเดือนธันวาคม 2560 จํานวน 41,602 ครั้ง
5. Personal Health Record (PHR) และ Electronic Health Record
(EHR)
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวย การคุมครองและจัดการขอมูล
ดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ. ... ขณะนีผ้ านการตรวจรางเรียบรอยแลว อยู
ระหวางเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม
6. Ministry Big Data
ใหขอมูลความพรอม Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข แก
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแลว
7. ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ
ลงพื้นที่ Implement ระบบ MMIS ที่ รพ.สิงหบุรี และ รพ.สมุทรสาคร
แลว
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการตํารับยาแผนไทยแหงชาติ ป 2561

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

651,304.-

ผลการดําเนินงาน
คัดเลือกและกลั่นกรองตํารับยาแผนไทยจากคณะทํางานกลั่นกรองตํารับ
ยาแผนไทยแหงชาติจากคณะทํางานกลั่นกรองตํารับยาแผนไทยแหงชาติ
ทั้ง 3 คณะ เพื่อกําหนดเปนตํารับยาแผนไทยแหงชาติ โดยคัดเลือกจากกลุม
โรคลม กลุมโรคเด็ก และกลุม อาการทางกลามเนื้อและกระดูกเพื่อกําหนด
เปนตํารับยาแผนไทยแหงชาติ รวมทั้งสิ้น ๖๕ ตํารับ
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ
5,879,311.87
โครงการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย
ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก

สํานักงานคณะ
กรรมการอาหาร
และยา
๒๘

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

66

67

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
วิทยาศาสตร
นวัตกรรม
การแพทยและ
สาธารณสุข

๕.๗พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจัยดาน
วิทยาศาสตร
การแพทยและ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจัย และ
นวัตกรรม

๕.๗พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจัยดาน
วิทยาศาสตร
การแพทยและ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจัย และ
นวัตกรรม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
1. ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง รายการยาตาม
บัญชียามุงเปาที่จะดําเนินมาตรการเรงรัดการขึ้นทะเบียนตํารับยา จํานวน
34 รายการ
2. ใหคําปรึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการขึ้นทะเบียนตํารับยาและเรงรัด
การขึ้นทะเบียนตํารับยากลุมเปาหมายแลวเสร็จ 13 รายการ คิดเปน รอย
ละ 38.24 (เปาหมาย 34 รายการ)
3. ดําเนินการใหคําปรึกษาการขึ้นทะเบียนตํารับยาและเครื่องมือแพทย
นวัตกรรมตามระบบที่พัฒนาขึ้น จํานวน2๗ รายการอนุมัติทะเบียนแลว
จํานวน 3 รายการ (ยานวัตกรรม 1 รายการ ไดแก สารสกัดพริกในรูปแบบ
Nano-emulsion cream)และเครื่องมือแพทยนวัตกรรม 2 รายการ ไดแก
อุปกรณชวยลางดวงตา และแผนฟองน้ําหามเลือดขณะผาตัดผลิตจากขาว)
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการวิจัยควบคุมและปองกันการดื้อยาตานจุลชีพในประเทศไทย
ผลการดําเนินงาน
จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน ตามตัวชี้วัดที่ ๗๓ รอยละ
ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตาง ๆ นําไปใชประโยชน
รวบรวมขอมูลจากเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ รายละเอียดตามเอกสารในเวปไซด
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/?id=833&kpi_year=2
561
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการวิจัยประเมินการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น: สังเคราะหบทเรียนจากพื้นที่ 51 แหง และ
ทางเลือกในเชิงนโยบาย

760,870

ผูรับผิดชอบ

ส ถ าบ ัน วิจ ัย ระบ บ
ส าธ ารณ ส ุข

ส ถ าบ ัน วิจ ัย ระบ บ
ส าธ ารณ ส ุข

ผลการดําเนินงาน
- ลงพื้นที่สัมภาษณพื้นทีต่ ัวอยาง 3 พื้นที่
- จัดเสวนาระดับจังหวัด 3 พื้นที่
๒๙

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

68

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๗พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจัยดาน
วิทยาศาสตร
การแพทยและ
สาธารณสุข

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตรที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจัย และ
นวัตกรรม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
- วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
- จัดทํารางผลการศึกษา
- นําเสนอรางผลการศึกษาแกผูที่เกี่ยวของ
- จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ/ไขหวัดนกในระดับ
อุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององคการอนามัยโลก

ผลการดําเนินงาน
ขณะนี้การกอสรางอาคารโรงงาน แลวเสร็จ ๑๐๐ % การติดตั้งและ
ทดสอบระบบ HVAC (Heat Ventilation Air Conditioning ) ที่ใชในการ
ควบคุมสภาวะของอากาศในหองปฏิบัติงาน แลวเสร็จ ๑๐๐% และการ
ติดตั้งเครื่องจักรผลิตและการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องจักร
(Machine Qualification and System Validation) ตามมาตรฐาน GMP
แลวเสร็จ 81 %
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
69
๕.๗พัฒนาขีด
ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย
ความสามารถใน ความเขมแข็งทาง
โครงการสงเสริมการพัฒนาการทดสอบใหสอดคลอง OECD GLP
การวิจัยดาน
เศรษฐกิจ
ผลการดําเนินงาน
วิทยาศาสตร
ในการดําเนินการตามแนวทางของ OECD รัฐบาลแตละประเทศ ตอง
การแพทยและ
แตงตั้ง CMA (Compliance Monitoring Authority) เพื่อทําหนาที่เปน
สาธารณสุข
หนวยตรวจประเมิน ขณะนี้ CMA ของประเทศไทยอยูในระหวางรับการ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

๑,๐๓๔.๔๘๑.-

4,115,063.-

ผูรับผิดชอบ

อ งค ก ารเภ ส ัช ก รรม

ก รม วิท ย าศ าส ต รก
ารแ พ ท ย 

ตรวจศักยภาพการทําหนาที่ จาก OECD evaluation team ภายในเดือน
กันยายน 2561 และเมื่อผานขั้นตอนนี้แลว ขอมูลการประเมินผลิตภัณฑที่
ทดสอบในประเทศ จะไดรับการยอมรับรวม และสามารถใชขอมูลเพื่อขึ้น
ทะเบียนสําหรับจําหนายผลิตภัณฑกับประเทศสมาชิก โดยไมตองทําการ
ทดสอบซ้ําที่ประเทศอื่น สงผลใหผูผลิตอุตสาหกรรมในประเทศไทยจํานวน

๓๐

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ
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71

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

๕.๗พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจัยดาน
วิทยาศาสตร
การแพทยและ
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 2 การสราง
ความเปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม

๕.๗พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจัยดาน
วิทยาศาสตร
การแพทยและสา
ธารณ

ยุทธศาสตรที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

มากสามารถลดคาใชจายที่ ตองสงผลิตภัณฑไปทดสอบที่ตางประเทศ
ดังนั้น ศักยภาพของ CMA ประเทศไทยเปนสวนสําคัญในการผลักดัน
ยุทธศาสตรชาติที่ 2 การเพิ่ม ความสามารถในการแขงขันของประเทศให
ผลิตภัณฑมีคณ
ุ ภาพในระดับสากลคิดเปนมูลคาสงออกประมาณ 80,000
ลานบาทตอป และสามารถแขงขันกับนานาชาติได
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
43,174
โครงการพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการการดําเนินงานจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย (EC) กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2561
ผลการดําเนินงาน
- แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงาน
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย กระทรวงสาธารณสุข อันประกอบดวย
คณะทํางานดานกฎระเบียบและการบริหารทางการเงิน และคณะทํางาน
ดานระบบฐานขอมูล ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขฐานะประธาน
คณะกรรมการอํานวยการพัฒนางานจริยธรรมฯ ตามคําสั่งคณะอํานวยการ
พัฒนางานจริยธรรมการวิจยั เกี่ยวกับมนุษย กระทรวงสาธารณสุขที่
1/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๑)
- เสนอแผนพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการฯใหผบู ริหาร
เห็นชอบในที่ประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่3/2561
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการวิจัย นวัตกรรมเพื่อเสริมสรางความรูในการดูแลสุขภาพดวย
การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร
ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการศึกษาวิจยั 10 โครงการ
1. โครงการศึกษาประสิทธิผลของนวดไทยเพื่อการบูรณาการรวมฟน ฟู
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระบบบริการสาธารณสุข

5,705,602.74

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สวส)

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก

๓๑

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

72

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

๕.๗ พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การวิจัยดาน
วิทยาศาสตร
การแพทยและ
สาธารณสุขสุข

ความสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2

ยุทธศาสตรที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

มติคณะรัฐมนตรี
วันที่
สาระสําคัญ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดําเนินงาน รวมถึงปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานที่สําคัญ
2. การพัฒนารูปแบบการใหบริการรักษาและฟนฟูสุขภาพผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองดวยการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
3. ศึกษาสถานการณและปญหาการรักษาผูปวยมะเร็งดวยการแพทยแผน
ไทย ในโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
4. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลผูมีอาการปวดเขาจากการบาดเจ็บ
ที่เขาและขอเขาเสื่อมดวยการแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลือก
5. ประสิทธิผลของตํารับยาสมุนไพร (ศิลาจารึกวัดโพธิ์) ในการรักษาผูปวย
โรคเบาหวาน
6. โครงการเฝาระวังความปลอดภัยในการใชยาจากสมุนไพรของผูม ารับ
บริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อเสนอเขาบัญชียาหลักแหงชาติ
7. การวิเคราะห ทัศนคติ ความรู และการใชประโยชนจากสมุนไพรและ
การแพทยแผนไทยในกลุมบุคลากรสาธารณสุข : การสํารวจระดับประเทศ
และการจัดทําฐานขอมูล
8. โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยในคนดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ป 2561
9. โครงการพัฒนาภาคีเครือขายนักวิจัยดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก
10. โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพกระบวนการปรุงยาสมุนไพรใน
ชุมชนตามภูมิปญ
 ญาหมอพื้นบาน 4 ภาค
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิจัย/R2R/KM ดานสุขภาพ ป ๒๕๖๑
ผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือน (ตามตัวชี้วัดที่ ๗๓ รอยละผลงาน
วิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆ นําไปใชประโยชน) รวบรวม
ขอมูลจากเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ รายละเอียดตามเอกสารในเว็บไซด

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สวส)

http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/?id=833&kpi_year=2561

๓๒

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

ลําดับ

นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลองกับ
มติคณะรัฐมนตรี
การใชจาย
แผนงาน/โครงการ/ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
รวมถึ
ง
ป
ญ
หาอุ
ป
สรรค
การสั่งการของ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
งบประมาณ
วันที่
สาระสําคัญ
ในการดํ
า
เนิ
น
งานที
ส
่
า
ํ
คั
ญ
นายกรัฐมนตรี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2
(บาท)
นโยบายที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
73
ยุทธศาสตรที่ 6 การ
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
8,167,837.74
บริหารจัดการในภาครัฐ
โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
การปองกันการทุจริต
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับ
ประพฤติมิชอบ และธรร
คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
มาภิบาลในสังคมไทย
ของประเทศไทยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

น โย บ าย ท ี่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
74
ยุทธศาสตรที่ 6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมา
ภิบาลในสังคมไทย

ผูรับผิดชอบ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานทุจริตฯ

ผลการดําเนินงาน
1. อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนภูมิภาคประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 จัดอบรม 4 ภาค
2. อบรมพัฒนาศักยภาพผูต รวจประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานระดับเขตสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สวนกลางตอบแบบสํารวจความคิดเห็นออนไลน ตามแบบสํารวจความคิด
เห็นผูมสี วนไดสวนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาและปรับปรุงขอมูลเว็บไซต
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามขอกําหนดของ ITA ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานที่ ๑๕ การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
โครงการปรับปรุงแกไขกฎหมายและบังคับใชกฎหมาย
อยูระหวางดําเนินการ

ส ํา น ัก งาน
ป ล ัด ก ระท รว ง
ส าธ ารณ ส ุข
(ก อ งก ฎ ห ม าย )
๓๓

