กรอบความเชื่อมโยงโครงการสาคัญของกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
๑. การปกป้องและเชิด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ชูสถาบัน
เสริมสร้างและพัฒนา
พระมหากษัตริย์
ศักยภาพทุนมนุษย์
นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนงาน

โครงการสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

บริการเป็นเลิศ(Service
Excellence)

แผนงานที่ ๘ : การ
พัฒนาโครงการเฉลิม
พระเกียรติและพื้นที่
เฉพาะ

๑.โครงการตาปลอม 999
ดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่
องค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒.โครงการรณรงค์กาจัดปัญหา
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
เพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา
3.โครงการควบคุมวัณโรค

- การให้บริการใส่ตาปลอมแก่ผสู้ ญ
ู เสีย
ดวงตา 200 ดวง

กรมการแพทย์

- ร้อยละ 80 ของตาบลในการคัดกรอง
โรคพยาธิใบไม้ตับ (613 ตาบล)

กรมควบคุมโรค

-อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ มากกว่า หรือ เท่ากับร้อยละ
85
-ได้ข้อมูลอัตราการดื้อยาต้านวัณโรคอย่าง
น้อย 3 จังหวัด
-ได้ระบบฐานข้อมูลทีส่ นับสนุนเชิง
นโยบายงานด้านระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
ของเชื้อวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย
- ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชได้รับการพัฒนาและผ่านการ
รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวนิ ิจฉัย
กระทรวงสาธารณสุข 21 แห่ง

กรมควบคุมโรค

4. โครงการพัฒนาระบบ
ห้องปฏิบัติการถอดรหัส
พันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหา
วัณโรค
5. โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

๑

นโยบายรัฐบาล

๒. การรักษาความ
มั่นคงของรัฐและการ
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนงาน

โครงการสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

6.โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE

- ร้อยละ 50 ของจังหวัด/ชมรม TO BE
NUMBER ONE ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีเด่น
มีการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานใน
ระดับทีส่ ูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบ
1. ร้อยละ 90 ของแรงงานที่มาขึ้น
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ตามที่กฎหมายกาหนด
2. ร้อยละ 100 ของเหยื่อค้ามนุษย์ที่เข้า
มารับบริการทางการแพทย์
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้ป่วยยาเสพติด หยุด
เสพต่อเนื่อง ๓ เดือน หลังจาหน่าย
- ร้อยละ ๙๐ ของสถานพยาบาลสังกัด
กสธ.ให้บริการ ตามมาตรการลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด
-จานวนผู้รับบริการในคลินิกเมทาโดน

กรมสุขภาพจิต

-ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั
บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพโดย
เครือข่ายบริการสุขภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 85
-ชมรมผูส้ ูงอายุ (500 ชมรม) ได้รบั การ
สนับสนุนให้ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสานดูแลผู้สูงอายุ
โดยผ่าน Primary Care Team (500
ทีม)

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กองตรวจราชการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

บริการเป็นเลิศ
(Service Excellence)

แผนงานที่ ๘ : การ
พัฒนาโครงการเฉลิม
พระเกียรติและพื้นที่
เฉพาะ

7.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านสุขภาพแรงงานต่าง
ด้าวและเหยื่อการค้ามนุษย์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
เสริมสร้างความมั่นคง

บริการเป็นเลิศ
(Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service
Plan)

8. โครงการป้องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษา ผูเ้ สพ/ผู้ตดิ ยา
เสพติด

9.โครงการ พัฒนาระบบบริการ
HARM Reduction
แผนงานที่ ๘ : การ 10.โครงการเพิ่มการเข้าถึง
พัฒนาโครงการเฉลิม บริการด้านสุขภาพชายแดนใต้
พระเกียรติและพื้นที่ แบบบูรณาการ
เฉพาะ
๓.การลดความเหลื่อม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ล้าของสังคมฯ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ส่งเสริมสุขภาพและ
แผนงานที่ ๑ การ
ป้องกันโรคเป็นเลิศ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(Prevention &
คนไทยทุกกลุ่มวัย
Promotion Excellence)

๑1.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบรส.)
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบรส.)
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

๒

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้าของสังคม

ยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนงาน

โครงการสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

บริการเป็นเลิศ(Service
Excellence)

แผนงานที่ 5 : การ
พัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ
(Primary Care
Cluster)
แผนงานที่ 13 การ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง
สุขภาพ

๑2.โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ

-ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิด
ดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care
Cluster) (เป้าหมายร้อยละ 36 ปี
2561 : 574 ทีม)

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สปค.)

๑3. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพบริการใน
ระบบประกันสุขภาพ

แผนงานที่ 1 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่มวัย
(ด้านสุขภาพ)

๑4.โครงการตั้งครรภ์คณ
ุ ภาพ
เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

-จานวนประเภทและขอบเขตบริการหลัก สานักงานหลักประกัน
ที่ประกาศใช่ร่วมกัน 3 กองทุนตามแผนที่ สุขภาพแห่งชาติ
กาหนด จานวน 1 เรื่อง
-จานวนกลไกบูรณาการบริหารจัดการและ
คุณภาพบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระหว่างระบบประกันสุขภาพตามแผนที่
กาหนด จานวน 4 เรื่อง
-อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 20 กรมอนามัย
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

บริหารเป็นเลิศด้วยธรร
มาภิบาล(Governance
Excellence)

๕. การยกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
คุณภาพบริการด้าน
เสริมสร้างและพัฒนา
สาธารณสุข และ
ศักยภาพทุนมนุษย์
สุขภาพของประชาชน

ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเป็นเลิศ
(Prevention &
Promotion Excellence)

๑5.โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กล่าช้า
๑6.โครงการครอบครัวคุณภาพ
เพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัย
เตรียมพร้อมสู่วัยเรียน
๑7.โครงการเด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วน ปี 2561
18.โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสม
ส่วน แข็งแรง และฉลาด

-ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัด
กรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้ว
ได้รับการกระตุ้นจนมีพัฒนาการสมวัย
(มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30)
-ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ 80

กรมสุขภาพจิต

-ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละ 54 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
-ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
ร้อยละ 68

กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย

๓
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนงาน

โครงการสาคัญ
19.โครงการสร้างเสริม
สุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

-ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่า
กว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ
70)
๒0.โครงการการป้องกันการ
-อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปี ไม่เกิน 40 ต่อจานวนประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน
๒1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
-ร้อยละของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
วัยรุ่นและเยาวชนไทย
ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น (ร้อยละ 80)
๒2.โครงการคนไทยวัยทางาน
-ร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ 30ยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี
44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
๒3.โครงการสร้างเสริมความ
-มีระบบฐานข้อมูลสุขภาพผูส้ ูงอายุ 1
มั่นคงในชีวิตด้านสุขภาพโดยการ ระบบ
ป้องกันระดับทุติยภูมิในโรคและ
กลุ่มอาการผู้สูงอายุและตาม
ความเป็นอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ
๒4.โครงการส่งเสริมศักยภาพ
-ผู้สูงอายุ(ที่พิการ)ติดบ้านติดเตียง และคน
ผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
พิการทุกประเภทได้รับการดูแลสุขภาพ
(ที่พิการ)ที่ติดบ้านติดเตียง)
ผ่านทางบุคลากรสาธารณสุข อาสามัคร
และผูด้ ูแลสุขภาพ 3,0๐๐ ราย
๒5.โครงการพัฒนาการส่งเสริม -ร้อยละของผู้สูงอายุมีความสุข(ร้อยละ 50)
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตใน
วัยสูงอายุ
๒6.โครงการพัฒนาระบบการ
-ร้อยละของตาบลที่มีระบบการส่งเสริม
ดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะ สุขภาพดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (Long
ยาว (Long Term Care) ใน
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
ชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
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ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กระทรวง
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แผนงานที่ ๒ : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ
แผนงานที่ ๓ : การ
ป้อง กันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสีย่ ง
ด้านสุขภาพ

27.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต -ร้อยละ๕๐ของคณะกรรมการพัฒนา
สานักงานปลัดกระทรวง
ระดับอาเภอ(พชอ.)
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอที่มีประสิทธิภาพ สาธารณสุข
(สสว/กบรส.)
28.โครงการพัฒนาระบบจัดการ -ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีศูนย์
กรมควบคุมโรค/กอง
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
สาธารณสุขฉุกเฉิน
ระดับพื้นที่และเครือข่ายศูนย์
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานได้จริง
29.โครงการพัฒนาระบบบริการ -อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก Preกรมควบคุมโรค
ป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและ DM ไม่เกินร้อยละ 2.40
ความดันโลหิตสูงในระบบ
สุขภาพระดับอาเภอ
๓0.โครงการป้องกันและลดการ -อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กรมควบคุมโรค
ตายจากอุบัตเิ หตุทางถนนใน
สะสมไม่เกิน 10,917 คน (ไม่เกิน 16
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง ต่อประชากรแสนคน)
ถนน ปีงบประมาณ 2561
๓1.โครงการส่งเสริมและพัฒนา -ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและ
สานักงานคณะกรรมการ
ความปลอดภัยด้านอาหาร
อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ
อาหารและยา
75)
๓2.โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
-ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ ด้รับการ สานักงานคณะกรรมการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด อาหารและยา
บริการสุขภาพ
(ร้อยละ 96)
๓3.โครงการบูรณาการและ
- มีจังหวัดต้นแบบคุณภาพงานอาหาร
สานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาต้นแบบคุณภาพงาน
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 4 จังหวัด
สาธารณสุข
อาหารปลอดภัย
- มีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดผ่านเกณฑ์ (สสอป.)
ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด
ระดับพื้นฐานทั่วประเทศ ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80
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ยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนงาน

แผนงานที่ ๔ : การ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

บริการเป็นเลิศ(Service
Excellence)

แผนงานที่ 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service
Plan)

โครงการสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

34.โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่
บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย
สาหรับผู้ประกอบ
การผลิตอาหารขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
ปีงบประมาณ 2561
35.โครงการพัฒนาวิธตี รวจ
เอกลักษณ์สาระสาคัญชี้บ่งใน
เครื่องสาอางผสมสมุนไพร
36. โครงการส่งเสริมการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการการสาธารณสุขสู่
GREEN&CLEAN Hospital

-ผลิตภัณฑ์อาหารของต้นแบบสถาน
ประกอบการแม่ข่ายและสถาน
ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ให้ผ่านตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ร้อยละ 70

สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

-ได้วิธีวิเคราะห์สมุนไพรในเครื่องสาอางและ
เปิดให้บริการ จานวน 8 ชนิด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

37.โครงการพัฒนาระบบ
สุขภาพจิตเพื่อป้องกันการ
ฆ่าตัวตายของประเทศไทย
38.โครงการ“วิกฤตโรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่วไทย”
(Save Thais from Heart
Diseases)
39.โครงการพัฒนาบริการโรค
หลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตรา
ตายของผู้สูงอายุ

-โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป กรมอนามัย
ร้อยละ 100
-โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ
20
-โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่าง
น้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
-อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรไม่เกิน กรมสุขภาพจิต
6.3 ต่อแสนประชากร
-อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
๒๗ ต่อแสนประชากร

กรมการแพทย์

-อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
น้อยกว่าร้อยละ 7

กรมการแพทย์
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ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
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แผนงาน

โครงการสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

40.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศัลยแพทย์ด้านมะเร็งตับในเขต
บริการสุขภาพที่มีความเสีย่ งสูง
41.โครงการบูรณาการเพื่อ
พัฒนาเครือข่ายด้านการดูแล
สุขภาพคนพิการ

-อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ ไม่เกิน
24.6 ต่อแสนประชากร

กรมการแพทย์

-จานวนเครือข่ายการดูแลสุขภาพคน
พิการ 92 เครือข่าย
-จานวนผู้พิการที่ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
๔2.โครงการพัฒนาระบบบริการ -ร้อยละ 15 ของผู้ป่วยที่เข้าการผ่าตัด
การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
แบบ (One Day Surgery: ODS)
(One Day Surgery : ODS)
การผ่าตัดแบบทาลายเนื้อเยื่อ
น้อย (Minimally Invasive
Surgery: MIS) และมาตรฐาน
ความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Patient Safety)
๔3.โครงการป้องกันและควบคุม -RDU ขั้นที๑่ ร้อยละ ๘๐ และ
การดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ RDU ขั้นที๒่ ร้อยละ ๒๐
ยาอย่างสมเหตุผล
-AMR : ≥ร้อยละ ๗๐ ของรพ.มีระบบ
จัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ
๔4. โครงการพัฒนาระบบเฝ้า
(-ร่าง) มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ
ระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) จุลชีววิทยาทาง การแพทย์จานวน ๑ ฉบับ
และ มาตรฐานความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์
จานวน ๑ ฉบับ
45.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ -ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
บริการสุขภาพจิต(มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 55)

กรมการแพทย์

กรมการแพทย์

สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา/สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(กบรส)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมสุขภาพจิต
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ยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนงาน

แผนงานที่ ๗ : การ
พัฒนาระบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและการส่ง
ต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม

บุคลากรเป็นเลิศ (People แผนงานที่ ๑๐ การ
Excellence)
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกาลังคนด้าน
สุขภาพ

โครงการสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

46.โครงการพัฒนาระบบบริการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกตามแผนพัฒนาบริการ
สุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน
(Service plan)
47.โครงการบูรณาการเพื่อ
พัฒนารูปแบบระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน
(Emergency Care System)
ในการเตรียมความพร้อมรองรับ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะ
ปกติและภาวะภัยพิบัติ
48.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว
ชนบท

-ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ร้อยละ 20

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

.จานวนรพ.ระดับM1,S,A มีTEA unit ที่
ได้มาตรฐานร้อยละ80

กรมการแพทย์

- รับนักศึกษาใหม่ จานวน 1,158 คน
- จานวนนักศึกษาปัจจุบัน 5,129 คน
- จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 974 คน
- ร้อยละ 85 ของแพทย์ที่สาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
- อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข
(Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
- หน่วยงานมีการนาคู่มือการปฏิบตั ิงานด้าน
HR ไปใช้
- ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน มีการนาดัชนี
ความสุขของคนทางาน (Happinometer)
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สบพช)

49.โครงการ Happy MOPH
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แห่งความสุข

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบค./กยผ.)
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โครงการสาคัญ

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมา แผนงานที่ 1๑ : การ 50.โครงการพัฒนาคุณภาพ
ภิบาล(Governance
พัฒนาระบบธรรมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
Excellence)
ภิบาลและองค์กร
ตาบลติดดาว
คุณภาพ
51. โครงการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง บริการเป็นเลิศ(Service
ความเข้มแข็งทาง
Excellence)
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั่ว
ประเทศ จานวน 8,123 แห่ง (ไม่นับรวม
รพ.สต. ทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560)
-รพศ./รพท./รพ.สังกัดกรม ผ่านการ
รับรองคุณภาพ HA ขั้น ๓ ร้อยละ ๑๐๐
-รพช. ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น ๓
ร้อยละ ๘๐
52.โครงการประเมินและรับรอง ความครอบคลุมในการประเมิน
คุณภาพสถานพยาบาล
กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
- ภาครัฐ ร้อยละ ๗๗
- ภาคเอกชน ร้อยละ ๓๐
แผนงานที่ 1๓ : การ ๕3.โครงการการบริการ
-ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
บริหารจัดการด้าน
สาธารณสุขสาหรับระบบประกัน แห่งชาติ 48.797 ล้านคน
การเงินการคลัง
สุขภาพครอบคลุมประชากรใน
สุขภาพ
ทุกภาคส่วน
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
54.โครงการพัฒนาคุ้มครองสิทธิ -จานวนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาด้วยระบบ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
การแพทย์ฉุกเฉิน
-สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทีม่ าด้วยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2561 ร้อยละ 22
55. โครงการบริหารจัดการด้าน -หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงินการคลังหน่วยบริการ
การเงิน ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6
แผนงานที่ ๘ : การ 56.โครงการพัฒนาระเบียง
-โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านสังคม
พัฒนาตามโครงการ เศรษฐกิจภาคตะวันออกแบบ
และความมั่นคง ที่เกี่ยวข้องกับระเบียง
เฉลิมพระเกียรติและ บูรณาการ
เศรษฐกิจภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะ
จานวน 5 รายการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กยผ.)
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบรส)
สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กศภ.)
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบรส)
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ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนงาน

แผนงานที่ ๙ :
อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์

โครงการสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

57.โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสถานบริการสุขภาพใน
จังหวัดเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

-โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านสังคม
และความมั่นคง ที่เกี่ยวข้องในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ได้รับการพัฒนา
จานวน 9 รายการ
-ประเทศไทยมีรายได้จากการให้บริการด้าน
การแพทย์และบริการสุขภาพในสถาน
บริการสุขภาพและสถานประกอบ การเพื่อ
สุขภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพิ่มขึ้น
จากฐานเดิม (ร้อยละ 10)
-เมืองสมุนไพร 13 จังหวัด

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กบรส)

58.โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
59.โครงการพัฒนาเมือง
สมุนไพร (Herbal City)
60.โครงการพัฒนามาตรฐาน
การจัดทา Thai Herbal
Pharmacopoeia

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และ ระบบโลจิสติกส์

บริหารเป็นเลิศด้วยธรร
มาภิบาล(Governance
Excellence)

แผนงานที่ ๑๒ การ
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพ

-มาตรฐานยาสมุนไพร จานวน 15 มอโน
กราฟ
-ข้อมูลมาตรฐานยาสมุนไพร 30 รายการ
(2 ปี)
61.โครงการจัดทาข้อกาหนด
-ข้อกาหนดมาตรฐานยาตารับแผนไทย
มาตรฐานยาตารับแผนไทย พ.ศ. จานวน 5 ตารับ
2561
62.โครงการพัฒนาสมุนไพรไทย -ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านแพทย์แผน
เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนและ ไทยและสมุนไพร จานวน 1 แห่ง
การแข่งขันอย่างยั่งยืน
63.โครงการพัฒนา Digital
-ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. กลุม่ เป้าหมาย
Health แบบบูรณาการ
ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Access
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
Point และให้บริการ Internet ในภาค
ดิจิทัล
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
-ระบบให้คาปรึกษาทางไกลกระทรวง
สาธารณสุข Telemedicine

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(ศูนย์เทคฯ)

๑๐

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัย และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวง

บริหารเป็นเลิศด้วยธรร
มาภิบาล(Governance
Excellence)

แผนงาน

โครงการสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
-Smart health id บัตรประชาชนแทน
บัตรโรงพยาบาล
-Personal Health Record (PHR) และ
Electronic Health Record (EHR)
-ตารับยาแผนไทย ทีไ่ ด้รับการประกาศ
คุ้มครองเป็นตารับยาแผนไทยของชาติ
จานวน 100 ตารับ/ปี

แผนงานที่ 14 : การ 64.โครงการตารับยาแผนไทย
พัฒนางานวิจัยและ แห่งชาติ ปี 2561
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ
65.โครงการพัฒนางานวิจยั
-ร้อยละ 45 ของรายการยา กลุ่มเป้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี หมายผ่านกระบวน การให้คาปรึกษาเพื่อ
ทางการแพทย์
เตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนตารับ
ยา
-ร้อยละ 10 ของรายการยากลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทะเบียนตารับและพร้อมจาหน่ายใน
เชิงพาณิชย์
-มียาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมได้รับ
การขึ้นทะเบียน ร้อยละ 28
66.โครงการวิจัยควบคุมและ
-รายงานผลการวิจัย จานวน ๑ เรือ่ ง
ป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพใน
ประเทศไทย
67. โครงการวิจยั ประเมินการ -รายงานผลการวิจัย จานวน ๑ เรือ่ ง
ถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:
สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51
แห่ง และทางเลือกในเชิง
นโยบาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
สานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข

๑๑

นโยบายรัฐบาล

๘. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

๑๐. การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาล และ
การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์กระทรวง

บริการเป็นเลิศ (Service
Excellence)

แผนงาน

โครงการสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

-ผลิตวัคซีนชนิดสายพันธุเ์ ดี่ยว(Monova
lent bulk )ได้อย่างน้อย ๑ สายพันธุ์

องค์การเภสัชกรรม

แผนงานที่ 9 :
อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์

68. โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนกในระดับอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐาน GMP ของ
องค์การอนามัยโลก
69. โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง
OECD GLP

-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีศักยภาพใน
การทดสอบการระคายเคืองในสัตว์ทดลอง
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD GLP
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิ แผนงานที่ 14 การ 70. โครงการพัฒนาคุณภาพ
- REC ที่มีศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาได้รับ
บาล (Governance
พัฒนางานวิจัย และ และระบบบริหารจัดการการ
การรับรองมาตรฐาน NECASTระดับ 2
Excellence)
นวัตกรรมด้าน
ดาเนินงานจริยธรรมการวิจัยใน ร้อยละ 10 (อย่างน้อย 4 คณะ)
สุขภาพ
มนุษย์ (EC) กระทรวง
- REC ระดับจังหวัด (สสจ./รพศ./รพท./
สาธารณสุข ปีงบประมาณ
วพบ.)ได้รับมาตรฐาน NECAST ระดับ 1
2561
ร้อยละ 10 (อย่างน้อย 13 คณะ)
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิ แผนงานที่ 14 การ 71.โครงการวิจัย นวัตกรรม
-มีงานวิจัย/องค์ความรูด้ ้านการแพทย์แผน
บาล (Governance
พัฒนางานวิจัย และ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแล ไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่
Excellence)
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย นาไป ใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาด
สุขภาพ
การแพทย์ทางเลือก และ
จานวน 1๐ เรื่อง
สมุนไพร
72.โครงการขับเคลื่อนและ
-ร้อยละผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพที่
พัฒนางานวิจัย/R2R/KM ด้าน ให้หน่วยงานต่าง ๆ นา ไปใช้ประโยชน์
สุขภาพ ปี ๒๕๖๑
(ร้อยละ ๒๕)
บริหารเป็นเลิศด้วยธรร
แผนงานที่ 11 : การ 73. โครงการยกระดับ
-ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
มาภิบาล(Governance
พัฒนาระบบธรรมาภิ พัฒนาการประเมินคุณธรรมและ สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
Excellence)
บาลและองค์กร
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ร้อยละ 90
คุณภาพ
ของหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมโยง
กับแนวทางการยกระดับคะแนน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สวส)

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(สวส)
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ทุจริตฯ

๑๒

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กระทรวง

แผนงาน

และประพฤติมชิ อบใน
ภาครัฐ

11. การปรับปรุง
กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

บริหารเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)

แผนงานที่ ๑๕ การ
ปรับโครงสร้างและ
การพัฒนากฎหมาย
ด้านสุขภาพ

โครงการสาคัญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perception
Index : CPI) ของประเทศไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
74.โครงการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย

-จานวนกฎหมายทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงและ
แก้ไข (5 ฉบับ)

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กองกฎหมาย)

-จานวน สสจ. ที่มีการบังคับใช้กฎหมาย
(68 แห่ง)

๑๓

