ผลการดําเนินงานของอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข
ดานการอภิบาลระบบสุขภาพ
วาระปฏิรูป
1. กําลังคนดานสุขภาพ : ผลการดําเนินงาน : 1.1 จัดทําแผนความตองการกําลังคนดานสุขภาพในประเทศ
ไทยในระยะ 20 ปขางหนา ผลการศึกษาความตองการบุคลากรสุขภาพในระยะ 20 ปขางหนา(สัดสวน ตอประชากร)
แพทย 1 : 1,000 พยาบาลวิชาชีพ 1 : 200 ทันตแพทย 1 : 3,000 เภสัชกร 1 : 2,000 1.2 ศึกษารูปแบบการ
จางงานบุคลากรดานสุขภาพภาครัฐ ขอเสนอเชิงนโยบายการจางงานบุคลากรสุขภาพในอนาคต 1) ขาราชการ ยังเปน
การจางงานที่จูงใจใหบุคลากรคงอยูในงานยาวนาน ถามีตําแหนงจํากัดควรพิจารณาจางบุคลากรสายที่ Sensitive ตอการ
เปนขาราชการ 2) พนักงานราชการเปนรูปแบบการจางที่มีอัตราการคงอยูในงานนอยที่สุด 3) การจางงานในรูปแบบ
ทางเลือกอื่นที่จูงใจ ควรมีสิทธิประโยชนสูงกวาการเปนขาราชการ 1.3 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกําลังคนดาน
สุขภาพของประเทศโดยการทบทวนแนวทางและกรอบแนวคิดรวมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข (อยู
ระหว างการดํ าเนิ นการจั ดทํา แผนปฏิ บัติการ) แผนการดํา เนิน งาน : จัดตั้งหนว ยงานบริห ารนโยบายและประสาน
ยุทธศาสตรกําลังคน (Human Resource for Health Coordinating Unit) และสรางเครื่องมือ/ระบบการติดตามกํากับ
ประเมินผลการวางแผนความตองการกําลังคนดานสุขภาพ
2. ระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผลการดําเนินงาน : 1) PHR : พัฒนา mobile app. H4U สมุด
สุ ขภาพประชาชน, Smart Health ID 2) Smart Hospital : นโยบายสู การปฏิ บั ติ Lesspaper, Queue Online,
Telemedicine รพ.แมสอด-รพ.อุมผาง 3) PCC : จัดทํา Platform การเชื่อมโยงขอมูล และแนวทางการใชประโยชนขอมูล
ร ว มกั น ในที มหมอครอบครั ว HIE (Health Information Exchange) : จั ดทํ าร างมาตรฐานเชื่ อมโยงข อมู ล สุ ขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข, พัฒนา API ชองทางแลกเปลี่ยนขอมูล “HIS Gateway”แผนการดําเนินงาน : 1) PHR : ขยายผลการ
ใช mHealth “H4U สมุดสุขภาพประชาชน” ทุก รพ. เขตสุขภาพที่ 7, 9, 10 2)Smart Hospital : จัดทําระบบคิวกลาง
ออนไลน, ทุก รพ. ปรับลดกระบวนการรับบริการ ลดระยะเวลารอคอย ลดการใชกระดาษ, Telemedicine 5 คู รพ.พี่นอง 3) PCC : พัฒนา app. PCC + TeleHealth ใหทีมหมอครอบครัวใชดูแลประชาชน HIE : พัฒนา HIS Gateway ให
ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล
3. ดานอภิบาลระบบ (จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (NHPB)) : ผลการดําเนินงาน : ครม.
พิจารณา วันที่ 10 ตุลาคม 2561 มติเห็นชอบในหลักการ ราง พ.ร.บ. ขณะนี้อยูระหวาง ราง พ.ร.บ. เขาสูกระบวนการ
พิจารณาตามขั้นตอน แผนการดําเนินงาน : ราง พ.ร.บ. เขาสูกระบวนการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วาระการขับเคลื่อน
1. ความมั่นคงดานยาและเวชภัณฑ : ผลการดําเนินการ : คัดเลือกรายการยา ๑๔๑ รายการเขาสู “บัญชีมุง
เปา” มีแผนการพัฒนารวมรัฐ และเอกชน ๑๑๐ รายการ ใหบริการคําปรึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนตํารับยา ๘๕ รายการ
สามารถขึ้นทะเบียนตํารับยาแลว ๓ รายการ จัดทําแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย พัฒนาขอมูลขาวสารดานยาขาด
แคลน พัฒนาระบบเฝาระวัง เชิงรุกและกลไก signal detection และพัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อบริหารจัดการยา
กํ า พร า และยาขาดแคลน ทดลองรู ป แบบการนํ า เข า ยากํ า พร า กลุ ม วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต อ จิ ต ประสาท โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา จัดทํา (ราง) คณะทํางานพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและทบทวนองคความรูเพื่อสนับสนุน
การเขาถึงยาจําเปนสําหรับคนไขเฉพาะราย แผนการดําเนินงาน : จัดทําระบบการสํารองลวงหนา [Stockpile] รองรับ
สถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุขและจัดทําแผนงานและซอมแผนความพรอมในการจัดการยา เวชภัณฑจําเปน ใน
สถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข

2. การอภิ บ าลระบบ (โรงพยาบาลประชารั ฐ ) : ผลการดํ า เนิ น งาน : 1) โครงการห องพิ เ ศษประชารั ฐ
มีเปาหมายดําเนินการ 20 รพช. มี รพช.ตนแบบ 7 แหง (รพ.อุบลรัตน รพ.น้ําพอง จ.ขอนแกน รพ.สมเด็จพระยุพราช
หลมเกา จ.เพชรบูร ณ รพ.หัวตะพาน จ.อํานาญเจริญ รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ รพ.นาทวี จ.สงขลา รพ.ตากใบ
จ.นราธิวาส) โดยมีหองพิเศษในโครงการทั้งสิ้น 313 หอง (เฉลี่ย 24.23 หอง/รพช., สูงสุด 37 หอง, ต่ําสุด 19 หอง)
และมีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งหมด 5,022 คน เขาใชสิทธิ์ 21.5% (1,080 คน) 2) โครงการสรางเสริมศักยภาพคน
พิการ มาตรา 33,34,35 เกิดการจางงานใน รพช./รพ.สต.ทั้งสิ้น 107 ราย 3) โครงการคนอําเภอไมทอดทิ้งกัน มีที่นอน
ลม 365 ชิ้น, เครื่องผลิตออกซิเจน+ถัง+เครื่องดูดเสมหะ 238 เครื่อง, เครื่องวัดความดัน 85 เครื่อง, wheel chair 39
คัน, เครื่ องช วยเดิน 100 ชิ้น เป นตน รวมงบประมาณ 20.4 ลานบาท ดูแลผู ปวยติด เตีย ง 3,261 ราย แผนการ
ดําเนินงาน : ขยายการดําเนินงานใน รพช.ใหครบตามเปาหมาย พัฒนาปรับปรุงหองพิเศษและคุณภาพบริการอยาง
ตอเนื่องเพื่อรองรับบริการประชาชนที่เปนสมาชิก และผลักดันนําโครงการโรงพยาบาลประชารัฐ เขาสูการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเขาในเปาหมายของ พชอ.
3. จัดตั้งหนวยงานกลางสําหรับทําหนาที่ จัดการธุรกรรมเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข :
ผลการดําเนินงาน : ทบทวนรูปแบบกลไก บทบาท และหนาที่ของหนวยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบ
ขอมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) และจัดทํา (ราง) คําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองคการมหาชน
(ร าง) พรฎ.จัด ตั้ ง สมสส. (องค การมหาชน) พ.ศ. …. และ (ราง) หลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปน ในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist ตาม ม. 77 รัฐธรรมนูญ) โดยมีการเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มีนาคม
2556 (22 ต.ค.2561 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงขอคืนเรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มี.ค.
2556 เรื่องการทําหนาที่เปนหน วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ ายและระบบข อมูล บริการสาธารณสุข
(NCH) ของสปสช.ฯ เพื่อให กระทรวงสาธารณสุขไปหารือรวมกับสปสช.และหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินการที่เหมาะสมในเรื่องนี้อีกครั้ง กอนดําเนินการตอไป) แผนการดําเนินงาน : จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ธุรกรรมเบิกจายและระบบขอมูล บริ การสาธารณสุขและขับเคลื่อนให เกิดหนว ยงานกลางในการจัดการธุร กรรมการ
เบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House)
4. การขอลดหยอนภาษี กรณีบริจาคใหกับสถานพยาบาล : ผลการดําเนินงาน : กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทํา
ขอเสนอถึงกรมสรรพากร และประชุมหารือรวมกับกรมสรรพากร (26 ก.ค. 60) กรมสรรพากรเห็นดวยและขอขยายให
ครอบคลุม รพ.ของรัฐ ทุกกระทรวง โดยบุคคลหรือนิติบุคลที่บริจาคให รพ. สามารถนํามาหักเปนคาลดหยอนได ดังนี้
1) บุคคลธรรมดา ใหลดหยอนได 2 เทาของจํานวนเงินที่บริจาค แตไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหัก
คาใชจายและคาลดหยอนอื่นๆ แลว 2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหลดหยอนได 2 เทาของรายจายที่บริจาค ไมวา
จะจายเปนเงินหรือทรัพยสิน แตไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ (บุคคลธรรมดา : เฉพาะเงินสด สวนบริษัท/หางหุนสวน
นิติบุคคล : ไดทั้งเงินสดและสิ่งของ) กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแนวทางการรับและใชเงินบริจาครองรับการดําเนินงาน
ภายหลัง ครม. มีมติเห็นชอบแลว ซึ่งกรมสรรพากรไดจัดทํารายละเอียดเสนอ ครม. พิจารณา และ ครม. ใหความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณา ราง พระราชกฤษฎีกาฯ เรียบรอย
แล ว ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี นํ า ขึ้ น ทู ล เกล า ฯ ถวาย เพื่ อ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย
แผนการดําเนินงาน : 1) นํารองการใชระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส (e – Donation) ใน รพ. ของกระทรวงสาธารณสุข
2) ประกาศ ราง พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(มาตรการภาษีเ พื่ อสนั บ สนุ น การบริ จ าคให แกส ถานพยาบาล) ในราชกิจ จานุเบกษา 3) ประกาศใช (ราง) ระเบีย บ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริจาคเงินและทรัพยสินของหนวยบริการ

บทสรุปผูบริหาร
ผลการดําเนินการของอนุกรรมการดานการอภิบาลระบบสุขภาพ
เรื่อง ดานความมั่นคงดานยาและเวชภัณฑ
1. สรุปความเปนมา
ความมั่นคงดานยาและเวชภัณฑของประเทศไทย ใน ๓ สวนที่สําคัญ คือ ๑) การพึ่งพาตนเองในดานยา พบวา
อุตสาหกรรมยาในประเทศไมสามารถพึ่งตนเองได (นําเขาวัตถุดิบกวารอยละ ๙๐) มูลคายาที่นําเขาสูงมากเมื่อเทียบกับ
มูลคายาที่ผลิตในประเทศ และขาดการวิจัยพัฒนายาใหม ๒) การเขาถึงยาในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุขเพื่อการเขาถึงยาจําเปนของผูปวย พบวา ในสถานการณภัยพิบัติน้ําทวมใหญ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผานมา
เป น ภาพสะท อ นถึ ง การบริ ห ารจั ด การยาในสถานการณ วิ ก ฤตฉุ ก เฉิ น ทางด า นสาธารณสุ ข ยั ง ไม เ ป น ระบบ
ขาดประสิทธิภาพและขาดการเตรียมความพรอมที่ดีพอ ๓) การเขาถึงเวชภัณฑที่ขาดแคลน เชนยากําพรา ยาตานพิษ
และยาที่จําเปนอื่นๆที่มีปญหาการขาดแคลน
การดําเนินงานที่ผานมา กระทรวงสาธารณสุขไดมีความพยายามในการจัดการปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง
ไมวาจะเปนการขับเคลื่อน “แผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบยาแหงชาติ” เพื่อการพึ่งตนเองดานยาและการเขาถึงยาของ
ประชาชน รวมทั้ง เตรียมความพรอมของการบริหารจัดการ “ยา” ในสถานการณฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขแลวก็ตาม
แตยังคงมีปญหาอุปสรรค เชน ความเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ความพรอมและความคลองตัวของหนวย
ประสานยุทธศาสตร กฎหมายที่รอบรับการทํางาน รวมทั้ง กลไกการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เปนตน
2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
2.1. การพัฒนากฎหมายใหม หรือ ปรับปรุงกฎหมายรองรับการปฏิรูป
2.2. ระบบการสํารองลวงหนา [Stockpile] รองรับสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข
2.3. มีแผนแมบทการจัดการยาและเวชภัณฑในสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข
2.4. มีระบบใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมการวิจัยพัฒนายาและเวชภัณฑนวัตกรรม และบูรณการหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.5. มีกลไกการจัดซื้ อ การกระจายยาขาดแคลนยาจําเปน ยากําพราและ ระบบสารสนเทศยาขาดแคลน ที่มี
ประสิทธิภาพ
3. ผลการดําเนินงาน และ แผนการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ

๑

การพัฒนากฎหมายใหม หรือ ปรับปรุง
กฎหมายรองรับการปฏิรูป

๒

ระบบการสํารองลวงหนา [Stockpile]
รองรับสถานการณฉุกเฉินดาน
สาธารณสุข
มีแผนแมบทการจัดการยาและเวชภัณฑ
ในสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข

๓

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค ๖๑ – เม.ย
พ.ค ๖๒ – ก.ย
ต.ค ๖๒ – ก.ย
๖๒
๖๒
๖๓

ผลการดําเนินงาน
ณ ตุลาคม ๒๕๖๑

กําหนดสาระสําคัญใน
การปรับปรุงกฎหมาย
แลวเสร็จ
ราง กรอบรายการยา
รองรับสถานการณ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข
-

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ต.ค ๖๑ – เม.ย
พ.ค ๖๒ – ก.ย
ต.ค ๖๒ – ก.ย
๖๒
๖๒
๖๓

๔ มีระบบการใหคําปรึกษา เพื่อสงเสริม
การวิจัยพัฒนายาและเวชภัณฑ
นวัตกรรม และบูรณการหนวยงานที่
เกี่ยวของ

๕ มีกลไกการจัดซื้อ การกระจายยาขาด
แคลนยาจําเปน ยากําพราและ ระบบ
สารสนเทศยาขาดแคลน ที่มี
ประสิทธิภาพ

4. หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดําเนินงาน
ณ ตุลาคม ๒๕๖๑

• การจัดทําบัญชีย ามุ ง
เ ป า แ ล ะ ใ ห ก า ร
ส นั บ ส นุ น เ ร ง รั ด
ทะเบียนตํารับยา
• มี “ต น แบบ” ระบบ
การใหคําปรึกษาเพื่ อ
ส ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย
พั ฒ น า ย า แ ล ะ
เวชภัณฑนวัตกรรม
• จั ด ทํ า แนวทางการ
พั ฒ น า แ ล ว เ ส ร็ จ
ประกอบด ว ย ข อ มู ล
ข า วสาร ระบบเฝ า
ระวัง การเงินการคลัง
แรงจูงใจ ฯลฯ
• รายการยาที่ ไ ด รั บ
อนุมัติ ทะเบียนและมี
จําหนาย ๓๓ รายการ
แ ล ะ นํ า เ ข า โ ด ย
องค ก ารเภสั ช กรรม
๑๐ รายการ

บทสรุปผูบริหาร
ผลการดําเนินการของอนุกรรมการดานการอภิบาลระบบสุขภาพ
เรื่อง ดานอภิบาลระบบ (โรงพยาบาลประชารัฐ)

1. สรุปความเปนมา
แนวคิดโรงพยาบาลประชารัฐ เปนการสรางความมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพโดย 3 ภาคี คือ ภาครัฐเอกชน และ
ประชาชน/พระสงฆ ประกอบโครงการหลัก 3 โครงการ ไดแก หองพิเศษประชารัฐ การดูแลและเพิ่มศักยภาพคนพิการ
ตาม ม.33,34,35, และคนอําเภอ...ไมทอดทิ้งกัน จัดหาอุปกรณการแพทยสําหรับผูปวยติดบานติดเตียงประจํา รพ.สต.
คณะกรรมการปฏิรูปโรงพยาบาลชุมชน ไดนําเสนอตอทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2560 โดยมี รพช.พรอมดําเนิ นการในระยะที่ 1 จํานวน 20 รพช. ได รับ การสนั บสนุ นงบประมาณจาก กระทรวง
สาธารณสุข รพช. ละ 1 ลานบาท เพื่อพัฒนาหองพิเศษ และจัดซื้ออุปกรณการแพทย
2. เปาหมาย
1. รพช. 20 แหง มีหองพิเศษแหงละ 20 หอง : ประชาชน 10,000 คน รวมเปนสมาชิก 1,000 บาท/คน/ป
2. มีบริษัท/โรงงาน จางคนพิการตาม มาตรา 33,34,35 ให รพช. แหงละ 10 - 20 คน และ รพ.สต. แหงละ 1 – 2 คน
3. เกิดโครงการคนอําเภอ...ไมทอดทิ้งกัน ประชาชนรวมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทย เพื่อดูแลผูปวยติดบาน
ติดเตียงไวประจํา รพ.สต. ใหผูปวยยืมใชที่บาน
3. ดัชนีชี้วัความสําเร็จ
1. จํานวนหองพิเศษที่ รพช. 20 แหงมี และจํานวนสมาชิกที่เขารวมโครงการ (ระยะยาว รายรับเขาเงิน รพช.และ
ความพึงพอใจ/ความมีสวนรวมของประชาชน)
2. จํานวนบริษัท/คนพิการ ที่ไดรับสนับสนุนใน รพช./รพ.สต. (ระยะยาว การลดภาระงานของ รพช./รพ.สต.และ
ความพึงพอใจ/คุณภาพชีวิตคนพิการ)
3. จํานวนอุปกรณการแพทยที่มีใหประชาชนยืมใน รพช./รพ.สต.และยอดการใชเครื่องมือ (ระยะยาว ความพึง
พอใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไขติดบานติดเตียง และญาติ)
4. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะที่ 1 เมษายน 2560 - กันยายน 2561
5. ผลการดําเนินการ และแผนการดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการระยะที่1 เมื่อ 5 ธันวาคม 2560
1. โครงการหองพิเศษประชารัฐ 20 รพช. มีหองพิเศษในโครงการทั้งสิ้น 313 หอง (เฉลี่ย 24.23 หอง/รพช.,
สูงสุด 37 หอง, ต่ําสุด 19 หอง) และมีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งหมด 5,022 คน เขาใชสิทธิ์ 21.5% (1,080 คน)
2. โครงการสรางเสริมศักยภาพคนพิการ มาตรา 33,34,35 เกิดการจางงานใน รพช./รพ.สต.ทั้งสิ้น 107 ราย
3. โครงการคนอําเภอ...ไมทอดทิ้งกัน มีที่นอนลม 365 ชิ้น, เครื่องผลิตออกซิเจน+ถัง+เครื่องดูดเสมหะ 238 เครื่อง,
เครื่องวัดความดัน 85 เครื่อง, wheel chair 39 คัน, เครื่องชวยเดิน 100 ชิ้น เปนตน รวมงบประมาณ 20.4 ลานบาท
ดูแลผูปวยติดเตียง 3,261 ราย
6. ปญหาอุปสรรค
หลังจากเดือน ต.ค. 2560 การดําเนินการของคณะกรรมการปฏิรูป รพช.และรพช. 20 แหง ยังมีการดําเนินการ
ตามเปาหมาย โดยเฉพาะที่อําเภอน้ําพองกับอําเภออุบลรัตน ไดขยายโครงการทั้ง 3 ไปเปนนโยบายของผูวาและ พชอ.
ระดับอําเภอทั้งจังหวัด เนื่องจากไดรับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผูวาราชการจังหวัดขอนแกน นพ.สสจ.และผอ.รพศ.

ขอนแกนเปนอยางดี แตอําเภออื่นๆ และการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูป รพช.ขาดงบประมาณสนับสนุนการประชุม
และการดําเนินงาน ทําใหการดําเนินงานในจังหวัดอื่นๆแมยังมีการดําเนินการอยูแตมีขอจํากัดในการขยายงาน
7. ขอเสนอเชิงนโยบาย
1.เสนอใหมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) มีผูวาฯเปนประธาน และมี พชอ.ทุกอําเภอ
2. ใหโครงการทั้ง 3 เขาไปอยูในเปาหมายของ พชอ.
3. เสนอใหมีมูลนิธิเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ และจังหวัด ทํางานคูกับ พชอ.
4. ให สธ.ในสวนของภาคีภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณสรางอาคารหองพิเศษ/เครื่องมือแพทยสําหรับคนไขติดเตียง
ดวยงบลงทุน/งบคาเสื่อม รวมกับเงินบริจาคของภาคเอกชน/ประชาชน
5. ให สธ.ประสานและสนับสนุนบริษัทเอกชนในประเทศรวมสนับสนุนโครงการประชารัฐในรูปแบบ 1 บริษัท 1 อําเภอ
รวมวางแผนพัฒนาสุขภาพรวมกัน กับ รพช.ในพื้นที่
6. ตาม พรบ. สงเสริมศักยภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 ม.35 สธ.มีบุคลากรราว 200,000 คน ตองจางคนพิการ
2,000 คน สธ. นาจะจัดหางบประมาณใหทุก รพช.จางคนพิการตาม ม.35 ตามสัดสวนเจาหนาที่
รายชื่อโรงพยาบาลชุมชนที่ดําเนินการ 20 แหง
1. รพ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน
2. รพ.น้ําพอง จ.ขอนแกน
3. รพร.สวางแดนดิน จ.สกลนคร
4. รพ.นาทวี จ.สงขลา
5. รพ.กันตัง จ.ตรัง
6. รพร.หลมเกา จ.เพชรบูรณ
7. รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส
8. รพ.จักราช จ.นครราชสีมา
9. รพร.กระนวน จ.ขอนแกน
๑๐. รพ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ
11. รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
12. รพ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ
13. รพ.พนมดงรัก จ.สุรินทร
14. รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก
15. รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย
16. รพ.ทาตูม จ.สุรินทร
17. รพ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา
18. รพ.สังขะ จ.สุรินทร
19. รพร.ปว จ.นาน
20. รพ.กมลาไสย กาฬสินธุ
8. ขอมูลผูประสานงาน ชื่อ-สกุล. นพ.วิชัย อัศวภาคย . ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําพอง
นพ.อภิสิทธิ์ ธํารงวรากูร ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน.

บทสรุปผูบริหาร
ผลการดําเนินการของอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขดานการอภิบาลระบบสุขภาพ
เรื่อง การจัดตั้งหนวยงานกลางสําหรับทําหนาที่จัดการธุรกรรมเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข
1. สรุปความเปนมา
1.1 คณะรั ฐ มนตรี มีมติเ มื่ อวั น ที่ 26 มี น าคม 2556 มอบใหสํ านักงานหลั กประกั นสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ใปฏิบัติหนาที่หนวยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House)
และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหความรวมมือ โดยใหมีกลไกคณะทํางานเพื่อผลักดันการพัฒนาระบบอยางมีสวนรวมของ
กองทุนประกันสุขภาพ โดยใหรองปลัดกระทรวงการคลังทานหนึ่งเปนประธาน และใหมีหัวหนาหรือผูแทนหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ รวมถึงการรวมลงนามบันทึกความรวมมือ เพื่อผลักดันการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม
ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๗ เปนตนไป โดยมีระยะเตรียมการในป ๒๕๕๖ และใหรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหาขอตกลง
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานใหเปนที่ยุติ กอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขดานการอภิบาลระบบสุขภาพ ไดมีคําสั่งแตงตั้ง คณะทํางาน
เพื่อผลักดันหนวยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House)
โดยมีรองปลัดกระทรวงการคลังเปนประธาน และไดมขี อเสนอเพื่อผลักดันหนวยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจายและ
ระบบขอมูลบริการสาธารณสุข ตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขดานการอภิบาลระบบสุขภาพและ
คณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะทํางาน เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนี้
(1) ใหมีหนวยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ซึ่งไมขัดแยง
กับกฎหมายของหนวยงานอื่น เพื่อจัดการธุรกรรมการเบิกจาย และรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามบทบาทหนาที่
และอํานาจตามกฎหมาย ในการพัฒนาชุดขอมูลมาตรฐานเรื่อง การเบิกจาย รวมทั้งวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการคลังขอมูล
กลางการเบิกจายคาบริการสาธารณสุข
(2) ใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อผลักดัน
ใหเกิดหนวยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ในรูปแบบองคการมหาชน
ภายใตกํากับของกระทรวงสาธารณสุข ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
(3) ช ว งเปลี่ ย นผ า นให กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการบริห ารจัดการธุร กรรมการเบิกจา ย
โดยรวมบทบาทของสวนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) และสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เพื่อใหปรับตัวทํางาน โดยบริหารจัดการขอมูลรวมกัน และเตรียมความพรอมสําหรับจัดตั้งเปน
องคการมหาชน ภายใตการกํากับของกระทรวงสาธารณสุข
(4) รายงานผลตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขดานการอภิบาลระบบสุขภาพ
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการจัดทําคําขอพรอมคําชี้แจงตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะรัฐมนตรี เปนตน
1.3 กระทรวงสาธารณสุข จึงเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เรื่อง การทําหนาที่
เปนหนวยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House)
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยมอบใหกระทรวงสาธารณสุขทําหนาที่บูรณาการการทํางานรวมของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และสวนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.)
ภายใตสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อรวมกันทําธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุขไปพลางกอน
จนกวาจะมีหนวยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House)

สรุปมติ ขอ 1 เดิม “ให สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหป ฏิบัติหนาที่อื่น ไดแก
การทําหนาที่หนวยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House)” ขอ
ทบทวนเปน“ใหกระทรวงสาธารณสุขทําหนาที่บูรณาการการทํางานรวม ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.) และสวนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) ภายใตสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) เพื่อรวมกันทําธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข ไปพลางกอนจนกวาจะมีหนวยงานกลาง
ในการจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House)”
สรุปมติขอ 2 เดิม “ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน
โดยคณะกรรมการประกันสังคม ใหความรวมมือ และให สปสช. ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจาย
และระบบขอมูลบริการสาธารณสุข ขอทบทวนเปน “ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ฯ ใหความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
ในการทําหนาที่บูรณาการ การทํางานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และสวนงานมาตรฐานและ
การบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) ภายใตสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)”
สรุปมติขอ 3 เดิม “เห็นชอบใหมีกลไกคณะทํางานเพื่อผลักดันการพัฒนาระบบอยางมีสวนรวมของกองทุน
ประกันสุขภาพโดยใหรองปลัดกระทรวงการคลังทานหนึ่งเปนประธานและใหมีหัวหนาหรือผูแทนหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของเปนกรรมการ” การชี้แจง กลไกคณะทํางานเพื่อผลักดันหนวยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูล
บริ การสาธารณสุ ข (National Clearing House) โดยมี รองปลัดกระทรวงการคลั งเป นประธาน ไดดําเนินการเสร็จสิ้ นแล ว
จึงขอยกเลิก มติคณะรัฐมนตรี ในขอนี้
1.4 เมื่ อวั น ที่ 22 ต.ค.2561 สํ า นั ก เลขาธิ การคณะรั ฐ มนตรี ไ ด มีห นั งสื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ นร 0506/32875
ลว. 19 ต.ค. 2561 ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ขอคืนเรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มี.ค.2556
เรื่องการทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข (NCH) ของ สปสช.ฯ
เพื่อใหกระทรวงสาธารณสุขไปหารือรวมกับสปสช.และหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม
ในเรื่องนี้อีกครั้ง กอนดําเนินการตอไป
2. เปาหมาย
ผลักดันหนวยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
3. ดัชนีวัดความสําเร็จ
มีหนวยงานกลางสําหรับทําหนาที่จัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
4. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
การจัดตั้งหนวยงานกลางตองผานกระบวนการพิจารณาจากหนวยงานที่เกี่ยวของและตองผานการพิจารณาตามขั้นตอน
อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ
5. ขอเสนอแนะ
การบูรณาการทํางานสามารถเรงดําเนินการไดตั้งแตหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวน โดยคณะกรรมการ
บริหารจัดการธุรกรรมเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุขทําหนาที่ประสานการบูรณาการ คูขนานไปกับการจัดตั้ง
หนวยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุขเพื่อใหหนวยงานกลางที่จะจัดตั้ง
มีความพรอมที่จะดําเนินการไดในทันทีที่การจัดตั้งเรียบรอย

6. ผลการดําเนินงาน และ แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
(รายละเอียดโดยยอ)

ไตรมาส 1
ต.ค. – ธ.ค. ๖๐

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ไตรมาส ๒
ม.ค. – มี.ค. ๖๑

ไตรมาส ๓
เม.ย. – มิ.ย .๖๑

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส ๔
ก.ค. – ก.ย. ๖๑

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ต.ค. – ธ.ค. ๖๑ ม.ค. – มี.ค. ๖๒ เม.ย. – มิ.ย .๖๒ ก.ค. – ก.ย. ๖๒

1. เตรียมผลักดันหนวยงานกลางจัดการธุรกรรม
การเบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข
(National Clearing House)
- ประชุ ม ครั้ งที่ 1 และ 2 ทบทวนรู ปแบบกลไก 8 , 27 พ.ย. ๖๐
บทบาท และหนาที่ของหนวยงานกลาง
- ประชุมครั้งที่ 3 สรุปจัดทําจัดขอเสนอ
๒๘ ก.พ.๖๑
2.เสนอแนวทางตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
/
และปฏิ รู ป ระบบสาธารณสุ ข ด า นการอภิ บ าล
ระบบสุขภาพ
3. เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่
/
/
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
4. จัด ตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารจัดการธุ ร กรรม
/
เบิกจายและระบบขอมูลบริการสาธารณสุข
๕. ขับเคลื่อนใหเกิดหนวยงานกลางในการจัดการ
ธุรกรรมการเบิกจายและระบบขอมูลบริการ
สาธารณสุข (National Clearing House)
8. ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล นายวัฒนชัย จรูญวรรธนะ โทรศัพท 0 2590 1553 E-mail address : cwatchai@yahoo.com โทรสาร 02 590 1576
ชื่อ-สกุล นายแพทยถาวร สกุลพาณิชย โทรศัพท 081 8283850 E-mail address : thaworn04@gmail.com โทรสาร 02 590 1576

/

/

/

/

/

บทสรุปผูบริหาร
ผลการดําเนินการของอนุกรรมการดานการอภิบาลระบบสุขภาพ
เรื่อง การขอลดหยอนภาษีกรณีการบริจาคใหกับสถานพยาบาล
1. สรุปความเปนมา
กระทรวงสาธารณสุขไดจัด ทําขอเสนอการลดหยอนภาษีกรณีการบริจาคใหกับสถานพยาบาล สังกัด กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของหนวยบริการ และใหเกิดการมีสวนรวมแบบ
ประชารัฐอยางเปนรูปธรรม
2. เปาหมาย
ปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือประกาศกระทรวง เพื่อใหเรื่องการลดหยอนภาษีกรณีการบริจาคใหกับสถานพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2561-2562
4. ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล นางวิไลลักษณ เรืองรัตนตรัย โทรศัพท 02-5902458
E-mail address Policy02.bps@gmail.com โทรสาร 02-5902453

5. ผลการดําเนินงาน และ แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
(รายละเอียดโดยยอ)
1. จัดทําขอเสนอการขอลดหยอนภาษีกรณีการบริจาค
ใหกับสถานพยาบาล ก.สธ. (เสนอกระทรวงการคลัง
พิจารณา ๒๓ มิ.ย.๖๐)
2. ก.สธ.ประชุมปรึกษาหารือรวมกับกรมสรรพากร (26
ก .ค.60)
กรมสรรพากร จัดทํา ราง พระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยมาตรการภาษี การ
ยกเวนรัษฎากร เพื่อสนับสนุนการบริจาคใหแก
สถานพยาบาลในสังกัดภาครัฐ พ.ศ. .... (ฉบับที่..)
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
3. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ โดยกําหนดให
บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
บริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกสถานพยาบาล ไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษี
4. กระทรวงสาธารณสุข จัดทําแนวทางการรับบริจาค
และการใชเงินบริจาค (โปรงใส ตรวจสอบได)
5. กระทรวงสาธารณสุข จัดทํา (ราง) ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการบริจาคเงินและทรัพยสินของ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2561

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ต.ค. – ธ.ค. ๖๐ ม.ค. – มี.ค. ๖๑ เม.ย. – มิ.ย .๖๑ ก.ค. – ก.ย. ๖๑

/

16 ม.ค.
๖๑
/
/

แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ต.ค. – ธ.ค. ๖๑ ม.ค. – มี.ค. ๖๒

ไตรมาส ๓
เม.ย. – มิ.ย .๖๒

ไตรมาส ๔
ก.ค. – ก.ย. ๖๒

ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
(รายละเอียดโดยยอ)
หนวยบริการ (เสร็จเรียบรอยแลว) รองรับการดําเนินงาน
หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6. กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานนํารองในการใช
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส (e – Donation)
7. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณา
ราง พระราชกฤษฎีกาฯ เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวาง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
8. ประกาศ ราง พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร พ.ศ. ....
(ฉบับที่..)

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2561

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ต.ค. – ธ.ค. ๖๐ ม.ค. – มี.ค. ๖๑ เม.ย. – มิ.ย .๖๑ ก.ค. – ก.ย. ๖๑

/

แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2562

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ต.ค. – ธ.ค. ๖๑ ม.ค. – มี.ค. ๖๒

/
/

/

ไตรมาส ๓
เม.ย. – มิ.ย .๖๒

ไตรมาส ๔
ก.ค. – ก.ย. ๖๒

บทสรุปผูบริหาร
ผลการดําเนินการของอนุกรรมการดานการอภิบาลระบบสุขภาพ
เรื่อง กําลังคนดานสุขภาพ

1. สรุปความเปนมา
เนื่องจากความขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพบางสาขา ยังคงรุนแรง ในขณะที่บางสาขาอาจเกินความตองการ
ในขณะที่ สถาบันการผลิตเพิ่มขึ้น กระจายอยูหลายสังกัด แตละแหงมีอํานาจในการวางแผนการผลิตตามศักยภาพ รวมทั้ง
การขาดการบูรณาการ ในการการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพ การเปลี่ยนแปลในตลาดแรงงานก็ทําให
เกิดการสูญเสียกําลังคนออกจากภาครัฐ และมีสาเหตุซับซอนขึ้นเรื่อยๆ ปญหาสําคัญอีกประการคือความไมเปนธรรม
ทั้งการกระจายเมื่อเทียบกับความตองการดานสุขภาพของประชาชนทั้งในเชิงภูมิศาสตร และภาระงาน การจางงาน
ระบบคาตอบแทน และแรงจูงใจบุคลากรในภาครัฐ กําลังคน informal sector ไมไดรับการสงเสริมศักยภาพในการรวม
ดูแลสุขภาพ การไมมีแผนกําลังคนดานสุขภาพรองรับสังคมสูงอายุ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่จําเปนในอนาคต
รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จึงจําเปนตองมีการวางแผนกําลังคนของประเทศอยางเปนระบบ
ทั้งแผนความตองการกําลังคน การจางงานและการธํารงรักษา แผนการผลิตและการพัฒนากําลังคน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศดานกําลังคนของประเทศ
2. เปาหมาย
ประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ อยางทั่วถึง ไมมีพื้นที่ขาดแคลนซ้ําซาก โดยมีคาใชจายดาน
กําลังคนในระดับเหมาะสม
3. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
1. บุคลากรดานสุขภาพระหวางเขตสุขภาพ/ภูมิภาคโดยเฉพาะ แพทย พยาบาลมีแตกตางกันไมเกินรอยละ 5
2. มีการกระจายบุคลากรเปนธรรมไมมีพื้นที่ขาดแคลนซ้ําซาก
3. อัตราเพิ่มของการมีสวนรวมประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง
4. สัดสวนบุคลากรดานสุขภาพตอประชากร เหมาะสมที่จะทําใหประชาชนสุขภาพดี เขาถึงบริการอยางทั่วถึง
เปนธรรม และ ระบบสุขภาพของประเทศ อยูในระดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย โดยควรมีสัดสวนบุคลากรตอประชากร ดังนี้
แพทย 1: 1,000 พยาบาลวิชาชีพ 1: 200 ทันตแพทย 1: 3,000 และ เภสัชกร 1: 2,000
4. ระยะเวลาดําเนินการ 2562-2564

5. ผลการดําเนินงาน และ แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
(โดยรายละเอียด)

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

1.การวางแผนความ
ตองการกําลังคนดาน
สุขภาพในประเทศไทย
ในระยะ 20 ป
ขางหนา

1.ขอเสนอเชิงนโยบายในการ
ออกแบบระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
2. ผลการศึกษาความตองการ
บุคลากรสุขภาพในระยะ 20 ป
ขางหนา(สัดสวน ตอประชากร)
แพทย 1: 1,000
พยาบาลวิชาชีพ 1: 200
ทันตแพทย 1: 3,000 เภสัชกร 1:
ขอเสนอแผนแมบทกําลังคนดาน
สุขภาพ

2. การวางแผนแมบท
กําลังคนดานสุขภาพ
3. การศึกษารูปแบบ
การจางงานบุคลากร
ดานสุขภาพภาครัฐ

2,000

ขอเสนอเชิงนโยบายการจางงาน
บุคลากรสุขภาพในอนาคต

ระยะเวลาดําเนินการ
แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาส 1
ต.ค. – ธ.ค. ๖๑

จัดตั้งหนวย
ประสานนโยบาย
และยุทธศาสตร
กําลังคนดาน
สุขภาพ(HR
Collaborating
Center :HRCC)
ในกระทรวง
สาธารณสุข

ไตรมาส ๒
ม.ค. – มี.ค. ๖๒

ไตรมาส 1
ต.ค. – ธ.ค. ๖๒

จัดเวทีPolicy 1.นําเสนอตอ
dialogue
คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ
ระหวางผู
กําหนดนโยบาย
ระบบสุขภาพ

นําเสนอ
คณะกรรมการ
กําลังคนดาน
สุขภาพแหงชาติ
นําเสนอ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

นําเสนอ ครม.

จัดเวทีการ
ประชุม
เผยแพรแผน

ไตรมาส ๒
ม.ค. – มี.ค. ๖๒

1.สราง
เครื่องมือ/
ระบบการ
ติดตามกํากับ
ประเมินผล

6. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
การดําเนินงานที่ผานมาเปนการทํางาน โดยคณะทํางานเฉพาะกิจ และขาดหนวยงานสนับสนุนและงบประมาณ
ดําเนินการ
7. ขอเสนอแนะ
กระทรวงสาธารณสุขควรทบทวนการบริหารจัดการภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดใหมีหนวยงานรองรับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปในประเด็นที่เกี่ยวของกัน
8. ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล....ดร.กฤษดา แสวงดี .......โทรศัพท.......081-6431036/02-5901712
E-mail address ksawaengdee@gmail.com โทรสาร 02-5901704

บทสรุปผูบริหาร
ผลการดําเนินการของอนุกรรมการการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขดานการอภิบาลระบบสุขภาพ
เรื่อง ระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สรุปความเปนมา
๑.๑ ระบบระเบียนสุขภาพสวนบุคคล (Personal Health Records : PHRs) เกิดขึ้นจากแนวคิดการพัฒนาภาครัฐ
สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมกันดวยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital
Economy) ซึ่ ง กํ า หนดเป า หมายยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ให ป ระชาชนทุ ก พื้ น ที่ ส ามารถเข า ถึ ง บริ ก ารด า นการ
ให คํ า แนะนํ า ด า นสุ ข ภาพและวิ นิ จ ฉั ย โรคเบื้ อ งต น และกํ า หนดแผนงานบู ร ณาการระบบประวั ติ สุ ข ภาพผู ป ว ย
อิเล็กทรอนิกสซึ่งเชื่อมตอกันทั่วประเทศที่ประชาชนสามารถเขาถึงและบริหารจัดการขอมูลสุขภาพของตนได เพื่อ
อํ า นวยความสะดวกในการเข า รั บ การรั ก ษา และเป น ขอ มู ล สํ า คัญ ประกอบการรั ก ษากรณี ฉุ กเฉิ น ประกอบกั บ
ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) กระทรวงสาธารณสุข ที่มุงพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและ
บริ ก าร ICT ให เ ชื่ อ มโยงระหว า งผู ใ ห บ ริ ก ารด า นสุ ข ภาพและประชาชน เพื่ อ ให เ ข า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง เปนธรรมและปลอดภัย
๑.๒ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ผลการการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ครั้งที่ 2/2560 (6 ก.ย.60) โดยระบบ Smart Health ID เปนหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาระบบ
บริการดานสุขภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (eHealth)
1.3 ปฏิรูป : พัฒนาระบบดิจิทัลเชื่อมโยงขอมูลสุขภาพสวนบุคคลระหวางโรงพยาบาลกับฐานขอมูลประชาชา
กลาง (ทะเบียนราษฎร) กระทรวงมหาดไทย ผานระบบ Population Information Linkage Center โดยมีเปาหมายให
ประชาชนไดใชประโยชนขอมูลสุขภาพของตนเอง (PHR) เพื่อเขารับการรักษาพยาบาลไดทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั่วประเทศ และใชเพื่อติดตามผลการรักษา และเพื่อการสงเสริมสุขภาพ ที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่อง
2. เปาหมาย
2.1 สถานพยาบาลดูแลผูปวยรวมกันไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความคุมคา ลดตนทุนในการดูแล
รักษาโรค (Cost Effectiveness)
2.2 ประเทศไทยมีระบบพิสูจน ตัวตนดวยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biometric) เปนฐานขอมูลกลางของประเทศ
เพื่อการรับบริการสุขภาพ และใชประโยชนรวมกันไดทุกแหงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.3 ประชาชนคนไทย ไดใชประโยชนขอมูลสุขภาพของตนเอง (PHR) เพื่อเขารับการรักษาพยาบาลไดทกุ โรงพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ และใชเพื่อติดตามผลการรักษา และเพื่อการสงเสริมสุขภาพ ที่เหมาะสมกับตนเองได
อยางตอเนื่อง
3. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
1. โรงพยาบาลทุกแหงในประเทศไทยใหบริการไดในรูปแบบ Smart Hospital
2. ประชาชนใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพของตนเองในรูปแบบดิจิทัลไดอยางเหมาะสม สะดวกและปลอดภัย
4. ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2560 – 2579

5. ผลการดําเนินงาน และ แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ/
ผลการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดโดย)
ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส 1
(ยอ
1.ระบบระเบียน
สุขภาพสวนบุคคล
(Personal
Health Records
: PHRs)

ต.ค. – ธ.ค. ๖๑

ม.ค. – มี.ค. ๖๒

ต.ค. – ธ.ค. ๖๒

1.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการคุมครองและจัดการ
ขอมูลดานสุขภาพของบุคคล
พ.ศ. 2561 ครบกําหนด
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2561

จัดทํามาตรฐาน
เชื่อมโยงขอมูล
สุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข

ประกาศใช
มาตรฐาน
เชื่อมโยงขอมูล
สุขภาพของ
กระทรวง
สาธารณสุข

ติดตามการใช
มาตรฐาน
เชื่อมโยงขอมูล
สุขภาพของ
กระทรวง
สาธารณสุข

2.พัฒนา HIS Gateway เปน
API ใชเปดชองทางการรับสงขอมูลPHR ระหวางฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงาน
(Workshop Digital
Transformation)

อบรมเจาหนาที่
โรงพยาบาล
เรื่องการติดตั้ง
และการใชงาน
HIS Gateway

1.พัฒนา HIS
Gateway ใน
รูปแบบ
Hardware
2. เพิ่ม Vendor
ของ HIS ใหเชื่อม
ขอมูลกับ HIS

3. พัฒนา mHealth “H4U
สมุดสุขภาพประชาชน” สําหรับ
ประชาชนบันทึกขอมูลสุขภาพ
ของตนเอง และรับขอมูลสุขภาพ
ของตนเองจากโรงพยาบาลที่ตน
เขารับการตรวจรักษา

พัฒนาเพิ่ม
Function
1. เรียกดูประวัติการ
รับบริการจาก HDC
Big Data
2. ปรึกษาหมอ
ครอบครัว ประจําตัว
ผานระบบ ขอความ
(Chat)

พัฒนาเพิ่ม การ
ทํางาน รวมกับ
HIS
โรงพยาบาล ทุก
Vendor

4. ขยายผลโรงพยาบาลใชระบบ
ขอมูลกลางเพื่อการสงตอผูปวย
(nRefer)

1. ชี้แจงนโยบายการ
ใชงานระบบ nRefer
2. สอบถาม รพ. ที่
ประสงคใชงาน

อบรมเจาหนาที่
รพ. ที่แจงความ
ประสงคใชงาน
เรื่องการติดตั้ง
และใชงาน
ระบบ

Gateway

พัฒนาเพิ่ม
Function
รองรับระบบจอง
คิวออนไลน และ
ระบบนัดหมาย
ออนไลน กับ
โรงพยาบาลที่
สมัครเขารวม
โครงการ

ไตรมาส ๒
ม.ค. – มี.ค. ๖๒

ทบทวนและ
ปรับปรุง
มาตรฐาน
เชื่อมโยงขอมูล
สุขภาพของ
กระทรวง
สาธารณสุข
อบรมเจาหนาที่
โรงพยาบาลเรื่อง
การติดตั้งและการ
ใชงาน HIS
Gateway

พัฒนาเพิ่ม
Function การ
ปรึกษา หมอ
ครอบครัว
ประจําตัวผาน
ระบบ
TeleHealth

อบรมเจาหนาที่ ขยายผล รพ. ที่ใช
รพ. ที่แจงความ ระบบ เพิม่ ขึ้นรอย
ประสงคใชงาน ละ 10
เรื่องการติดตั้ง
และใชงานระบบ

โครงการ/
กิจกรรม
รายละเอียดโดย)
(ยอ
2. Smart
Hospital

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระยะเวลาดําเนินการ
แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาส 1
ต.ค. – ธ.ค. ๖๑

1. โรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบ จัดประชุมชี้แจงแนว
คิวออนไลน (Queue Online)
ทางการดําเนินงาน

2. โรงพยาบาลมีการปรับ
จัดประชุมชี้แจงแนว
กระบวนการใหบริการ ลดเวลา ทางการดําเนินงาน
การรอคอยและลดการใช
กระดาษ (Lesspaper
(Electronic Medical Record :
EMR))

3. Big Data ดาน เพิ่มประสิทธิภาพ Hardware
ดําเนินการทางพัสดุ
สุขภาพและ
และ Software ระบบ Big Data กระบวนการจัดหา
สาธารณสุข
คลังขอมูลการแพทย และสุขภาพ ครุภัณฑเพิ่ม
ประสิทธิภาพ Data
Center สธ.

ไตรมาส ๒
ม.ค. – มี.ค. ๖๒

จัดเวทีแสดง
ผลงานระบบคิว
ออนไลน เพื่อ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูและเกิด
การใช
ทรัพยากร
รวมกัน
สนับสนุนให
รพ. ทุกแหง
ตอบแบบ
ประเมินตนเอง
HAIT (การ
พัฒนา คุณภาพ
ระบบ
สารสนเทศ
โรงพยาบาล)
ดําเนินการ
ติดตั้งครุภัณฑ
Software และ
Network ที่
Data Center
สธ. และ DRSite ศรีราชา
ภายใต
มาตรฐาน
ISO27001:2
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ไตรมาส 1
ต.ค. – ธ.ค. ๖๒

ไตรมาส ๒
ม.ค. – มี.ค. ๖๒

1. สนับสนุนการ
พัฒนาระบบคิว
ออนไลน
2. ติดตามผลการ
พัฒนา/รพ. ตอบ
แบบประเมิน
ตนเอง

สนับสนุนให
โรงพยาบาล มี
ระบบคิวออนไลน
อยางนอยเขต
สุขภาพละ 1 แหง

จัดทีมเยี่ยมให
คําปรึกษาการ
พัฒนาคุณภาพ
ระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล
(HAIT)

ติดตาม
ความสําเร็จการ
ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ
ใหบริการ อยาง
นอยเขตสุขภาพ
ละ 1 แหง

1. จัดเตรียม
ความพรอมใน
การเพิ่ม Big
Data ดาน
ทรัพยากร
สาธารณสุข
2. ทบทวนและ
จัดทําแผน BCP
(Business
Continuity
Plan)

1. ทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
ระบบในภาพรวม
(ซอมแผน BCP)
2. รับการตรวจ
ประเมินรักษา
ระดับ
ISO27001:20
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6. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลในมิติตางๆ ยังไมเปดกวางใหดําเนินการไดอยางเหมาะสม
กับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว
2. ระเบียบการใชจายเงินงบประมาณภาครัฐ มีขอจํากัด และไมเอื้อตอการขับเคลื่อนองคกรในยุคดิจิทัลใหทัน
ตอความกาวหนาในระดับนานาชาติ
3. การไดรับเงินงบประมาณที่ไมตอเนื่อง สงผลใหเกิดการพัฒนาที่ไมยั่งยืน
4. ความเข า ใจและทั กษะทางดา นดิ จิทัล ดานขอมูล และเทคโนโลยีส ารสนเทศ ของบุคลากรระดับ บริห าร
ที่มีความแตกตางกัน ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายไมชัดเจน ไมตอเนื่อง และไมครอบคลุมทั่วประเทศ
7. ขอเสนอแนะ
7.1 จัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง เพื่อดําเนินการพัฒนา และจัดทําระบบตนแบบ เพื่อใหเกิดการนําไปใช
ประโยชนแกประชาชน
7.2 จัดใหมีการดําเนินงานแบบบูรณาการ หรือการจัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU) รวมกับผูพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS Vendor) ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการรวมกันปรับปรุงแกไข
โปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ใหรองรับและเชื่อมโยงขอมูลรวมกับระบบ Smart Health ID ไดโดย
ไมเปนการเพิ่มภาระแกเจาหนาที่ของโรงพยาบาล
7.3 เผยแพรระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการคุมครองและจัดการขอมูลดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
พรอมชุดมาตรฐานขอมูลระบบประวัติสุขภาพผูปวยอิเล็กทรอนิกส หรือมาตรฐานขอมูล ระบบระเบีย น
สุขภาพสวนบุคคล และหนังสือแสดงความยินยอมใหเปดเผยขอมูลดานสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการบริการสุขภาพ (Consent Form)
๗.๓ ชี้แจงใหโรงพยาบาลถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการใชประโยชนขอมูลสุขภาพสวนบุคคล
(PHR) ไดอยางปลอดภัยทั้งประชาชนเจาของขอมูล แพทย และทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอมูล
สุขภาพสวนบุคคล
7.4 ประชาสัมพันธสรางความเขาใจแกแพทย เจาหนาที่โรงพยาบาล และประชาชน ใหรูจักระบบขอมูลสุขภาพ
สวนบุคคลหนึ่งคนหนึ่งไฟล (PHPs Mobile Application) และรวมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยและพัฒนา
๗.๕ เชิญชวนใหโรงพยาบาลทุกแหง เขารวมเชื่อมตอระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) กับระบบ Mobile
Application H4U เพื่อใหประชาชนผูรับบริการ สามารถรับขอมูลจากโรงพยาบาล ที่ตนเขารับการตรวจ
รักษาไดอยางรวดเร็ว (Real Time) จึงจะเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง
8. ขอมูลผูประสานงาน
ชื่อ-สกุล นางรุงนิภา อมาตยคง โทรศัพท 025901200
E-mail address ict-moph@health.moph.go.th โทรสาร 025901215

บทสรุปผูบริหาร
ผลการดําเนินการของอนุกรรมการดานการอภิบาลระบบสุขภาพ
เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (National Health Policy Board : NHPB)
1. สรุปความเปนมา
ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปดานสาธารณสุข (กขป.4) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาศัย) เปนประธาน เมื่อวันที่
6 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล มีมติใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป
ระบบสาธารณสุข ดานการอภิบาลระบบสุขภาพ จัดทํารางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ....
(National Health Policy Board : NHPB)เพื่อใหมีหนวยงานหลักในการกําหนดทิศทางและนโยบายดานสุขภาพของ
ประเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และใช พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายสุขภาพ
แห งชาติ พ.ศ. .... เป น กลไกขั บ เคลื่ อนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ และ มติเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขดานการอภิบาลระบบสุขภาพ (รมว.สธ. ประธาน) เห็นชอบ
รูป แบบ 2+3 (3 ลบ) ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขจัดทําขอเสนอการปฏิรูป การอภิบ าลระบบสุขภาพ 3 รูป แบบ
ซึ่งประกอบดวย
- รู ป แบบที่ 1: คณะกรรมการประสานงานด า นนโยบายสุ ข ภาพแห ง ชาติ ( National Health Collaboration
Board)
- รูปแบบที่ 2: คณะกรรมการความรวมมือดานสุขภาพแหงชาติ (National Health Co-operation Board)
* มีคกก.กลั่นกรอง
-รูปแบบที่ 3: คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (National Health Policy Board)
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ดานการอภิบาลระบบสุขภาพ (รมว.สธ. ประธาน)
จึ ง ได มี คํ า สั่ ง ที่ 3 /2559 ลงวั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2559 แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานจั ด ทํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการนโยบายแห ง ชาติ พ.ศ. .... โดยมี นพ.ศุ ภ กิ จ ศิริ ลั กษณ เป น ประธานคณะทํ างาน ผู แทนสํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการกองกฎหมาย สป.สธ. ผูแทนปลัด กทม. ประธานภาคีสภาวิชาชี พดานสุขภาพ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ผูแทนสํานักวิจัยระบบสาธารณสุข เปนกรรมการ และกองยุทธศาสตร
และแผนงาน สป.สธ. เปนเลขานุการ
2. เปาหมาย
1. เพื่อใหประชาชนไดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับปญหาสุขภาพในแตละพื้นที่
2. เพื่อใหระบบสุขภาพของประเทศไทย มีเอกภาพ มีการบูรณาการงานดานสุขภาพของทุกหนวยงาน
3. เพื่อใหมีการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตัดสินใจ
3. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
มีคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ(National Health Collaboration Board)
4. ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2559 – 2565

5. ผลการดําเนินงาน และ แผนการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
(โดยรายละเอียด)
1. จัดตั้งคณะทํางานฯ (ป ๒๕๕๙)
2. ทบทวนวรรณกรรม จัดทําราง พ.ร.บ. ไตรมาส ๑
ป ๒๕๖๐
3. ประชุมรับฟงความเห็นนําเสนอสาระสําคัญและ
ตอหนวยงานภายนอก ก.สธ. ไตรมาส ๒
ป ๒๕๖๐
4. ทบทวนขัน้ ตอนกระบวนการนําเสนอกฎหมาย"
ตาม ม. 77 (ไตรมาส ๓ ป ๒๕๖๐)
5. รับฟงความเห็นตอ ราง พ.ร.บ. ผาน Website
www.lawamendment.go.th จัดทํารายงาน
สรุปผลการรับฟงความเห็น / จัดทํารายงานคํา
ชี้แจงตามหลักเกณฑการตรวจสอบความจําเปน
ในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
6. ขอความเห็นชอบ ราง พ.ร.บ. ตอ ก.ข.ป. 4
7. ก.สธ. เสนอ ราง พ.ร.บ. ตอ ครม.
8. ครม. อนุมัติหลักการ
9. ราง พ.ร.บ. เขาสูกระบวนการพิจารณาตาม
ขั้นตอน

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ไตรมาส 1
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ต.ค. – ธ.ค. ๖๐ ม.ค. – มี.ค. ๖๑ เม.ย. – มิ.ย .๖๑

ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส ๔
ก.ค. – ก.ย. ๖๑

ไตรมาส 1
ต.ค. – ธ.ค. ๖๑

แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
ม.ค. – มี.ค. ๖๒ เม.ย. – มิ.ย .๖๒ ก.ค. – ก.ย. ๖๒

/

๕ เม.ย. ๖๑
๓๑ ส.ค.๖๑
๑0 ต.ค. ๖๑
/

/

