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สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ( ) Prevention & Promotion Excellence ( / ) Service Excellence () People Excellence ( ) Governance Excellence
ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. เปิด
ดาเนินการ
คลินิกหมอ
ครอบครัวได้
30% ของแผน
2. จัดตั้งศูนย์
เรียนรูด้ ้านเวช
ศาสตร์
ครอบครัว
สาหรับ สห
วิชาชีพ 1 แห่ง
ต่อเขต

เปิด
ดาเนินการ
คลินิกหมอ
ครอบครัวได้
70% ของ
แผน

1. เปิดดาเนินการ
คลินิกหมอ
ครอบครัวได้
90% ของแผน
2. มีสถาบันหลักที่
ผลิตแพทย์เวช
ศาสตร์ด้วย
หลักสูตร Formal
training หรือ Inservice training
1 แห่ง/เขต

1. พัฒนารูปแบบ
การจัดบริการปฐมภูมิและคลินิก
หมอครอบครัว
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านปฐม
ภูมิ และพัฒนาเครือข่ายด้านปฐมภูมิ
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิและคลินิก
หมอครอบครัว
4. ขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์
และอภิบาลระบบ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

1)โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
1

โครงการพัฒนา 1. เพื่อพัฒนา
ระบบการแพทย์ รูปแบบการ
ปฐมภูมิ
จัดบริการ
ปฐมภูมิ
และคลินิก
หมอครอบครัว ให้
เป็นศูนย์กลาง
การจัดบริการดูแล
สุขภาพแบบองค์
รวมสาหรับ
ประชาชน
2. เพื่อให้
ประชาชน
ทุกคนได้รับบริการ
ทุกที่
ทั้งในหน่วยบริการ
และในชุมชน โดย

คลินิกหมอ
ครอบครัว
ที่เปิดดาเนินการ
ในพื้นที่
ร้อยละ 36
(1,170 ทีม)
(เป้าหมาย
สะสม)
เป้าหมาย
ดาเนินการในปี
61 จานวน 574
ทีม

เปิด
ดาเนินการ
คลินิกหมอ
ครอบครัวได้
20% ของ
แผน

218,000,000 สานักงาน
.สนับสนุน
ระบบปฐม
ภูมิและ
คลินิกหมอ
ครอบครัว

๑
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.ผลิตสื่อและ
ประชาสัมพัน
ธ์ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทุก
เขตทั่ว
ประเทศ
2. พัฒนา
ศักยภาพ
Stroke Unit,
Stroke Fast
Track

1.ผลิตสื่อและ
ประชาสัมพันธ์
ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทุกเขต
ทั่วประเทศ
2. พัฒนา
ศักยภาพ Stroke
Unit, Stroke
Fast Track
3. พัฒนา
ฐานข้อมูลโรค

1. จัดอบรมแพทย์ พยาบาล และบุ
คลาการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การอบรม Stroke nurse:
basic course, advance course,
manager course, การอบรม Pitfalls
Stroke Management for
Physician, การอบรม EMS/Taxi,
การอบรมความรู้ในการบริบาลทาง
เภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
2. ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทุกเขตทั่ว

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

ทีมหมอครอบครัว
เพื่อให้มีสุขภาพ
แข็งแรง สามารถ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวเบื้องต้น
เมื่อมีอาการ
เจ็บป่วยได้อย่าง
เหมาะสม
แผนงานที่ ๖ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
1)โครงการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2

โครงการพัฒนา
บริการโรค
หลอดเลือด
สมองเพื่อลด
อัตราตายของ
ผู้สูงอายุ

1. เพื่อให้
โรงพยาบาล
เครือข่ายสามารถ
พัฒนาศักยภาพใน
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองและ
สามารถจัดตั้งหอ
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองได้
อย่างมีมาตรฐาน
2. เพื่อสร้าง

บุคลากรทาง
การแพทย์ ใน
โรงพยาบาล
ขนาด A, S,
M1,
โรงพยาบาลใน
กรุงเทพฯ และ
โรงพยาบาล
เครือข่ายโรค
หลอดเลือด
สมอง ทั่ว
ประเทศ

1. แต่งตั้ง
คณะทางาน
และประชุม
คณะทางาน
2.พัฒนา
ฐานข้อมูลโรค
หลอดเลือด
สมอง

1.พัฒนา
บุคลากรในการ
ดูแลผูป้ ่วยโรค
หลอดเลือด
สมอง
2. อบรมความรู้
ในการบริบาล
ทางเภสัชกรรม
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง
ปรับSmall
3.ผลิตสื่อและ
Success ใหม่ ประชาสัมพันธ์

4,000,000 กรมการ
แพทย์

๒
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เครือข่าย
สถานพยาบาล
ด้านโรคหลอด
เลือดสมองที่มี
คุณภาพ และ
สามารถให้บริการ
ผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

Small
Small
success ไตร success ไตร
มาส 1
มาส 2
เนื่องจากเป็น ความรู้แก่
กิจกรรม
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนทุก
**ตรวจสอบ เขตทั่วประเทศ
ตัวชี้วัด
4. พัฒนา
ศักยภาพ
Stroke Unit,
Stroke Fast
Track
5. พัฒนา
ฐานข้อมูลโรค
หลอดเลือด
สมอง

Small
Small success
success ไตร
ไตรมาส 4
มาส 3
3. พัฒนา
หลอดเลือดสมอง
ฐานข้อมูลโรค
หลอดเลือด
สมอง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

๘๕๐,๐๐๐

กองบริหาร
การ
สาธารณสุข

ประเทศ
3. พัฒนา Stroke Unit, Stroke Fast
Track (ประชุมสัมมนาวิชาการ, ตรวจ
ประเมินมาตรฐานการจัดตั้งหออภิบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจ
ประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข, พิธีลง
นามความร่วมมือ และแจกใบรับรอง
แก่โรงพยาบาลทีผ่ ่านการตรวจรับรอง)
4. พัฒ นาฐานข้ อมูลโรคหลอดเลือด
สมอง (อบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วั ด
คุณภาพเครือข่ายฐานข้ อมูลโรค
หลอดเลือดสมอง และเก็บข้อมูลของ
โรงพยาบาลเครือข่ายนอกสังกัด
กรมการแพทย์)

2)โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
3

โครงการป้องกัน
และควบคุมการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

ใช้ยาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และลด
ค่าใช้จ่ายด้านยา

RDUขั้นที๑่ ร้อย
ละ ๘๐ และ
RDUขั้นที๒่
ร้อยละ ๒๐

ลดป่วยจากเชื้อดื้อ รพศ./รพท.ที่มี

RDU : ขั้นที๑่
≥ร้อยละ ๖๐
ขั้นที่ ๒ ≥
ร้อยละ ๕

RDU : ขั้นที๑่ ≥
ร้อยละ ๗๐
ขั้นที่ ๒ ≥
ร้อยละ ๑๐

RDU : ขั้นที๑่
≥ร้อยละ ๘๐
ขั้นที่ ๒ ≥
ร้อยละ ๑๕
AMR : ≥ร้อย

RDU : ขั้นที๑่ ≥
๑. ส่งเสริมกิจกรรมตามกุญแจ
ร้อยละ ๘๐ ขั้นที่ PLEASE
๒ ≥ ร้อยละ ๒๐ - PTC เข้มแข็ง
- ฉลากยา ชื่อยา๓ษาไทย และคา
เตือน
- จริยธรรมในการจัดซื้อ และบริหาร
จัดการระบบยา

๓
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

ยา และลดการใช้ ระบบการ
ยาต้านจุลชีพอย่าง จัดการ AMR
ไม่เหมาะสม
อย่างบูรณาการ
ร้อยล่ะ ๗๐

4

โครงการพัฒนา 1.เพื่อพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง
ศักยภาพ
เชื้อดื้อยาต้าน
ห้องปฏิบัติการ
จุลชีพ (AMR)
โรงพยาบาล
เครือข่าย ใน
การเฝ้าระวัง
เชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพ

1. มีข้อมูลการ
ป่วย จากเชื้อดื้อ
ยาของ
แบคทีเรียจาก
หน่วยงาน
GLASS
surveillance
site ตาม

1. มี
แผนปฏิบัติ
การ พัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติกา
รของ
โรงพยาบาล
เครือข่าย

มีการจัดอบรม
เชิง ปฏิบัติการ
ให้กับ บุคลากร
จาก
ห้องปฏิบัติการ
ของ รพ.
เครือข่าย

Small
success ไตร
มาส 3
ล่ะ ๔๐ ของ
รพ.มีระบบ
จัดการเชื้อดื้อ
ยาอย่างบูรณา
การ

1. มีรายงาน
antibiogram
ระดับ เขตราย
6 เดือน
(ศวก.) และ
ระดับประเทศ
(สวส.) ราย
ไตรมาส เสนอ

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

AMR : ≥ร้อยล่ะ
๗๐ ของรพ.มี
ระบบจัดการเชื้อ
ดื้อยาอย่าง
บูรณาการ

- สร้าง RDU awareness
๒. ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จาเป็น
ใน รพ. และ รพ.สต.
- RI,AD,FTW,APL
๓. ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
- ผู้ป่วย CKD,NCD,(DM สูงอายุ),สตรี
ตั้งครรภ์

1. มีข้อมูลการ
ป่วย จากเชื้อดื้อ
ยาของ แบคทีเรีย
จาก หน่วยงาน
GLASS
surveillance
site ตามแนวทาง
ของ องค์การ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

๑. Integrated Management
Antimicrobial Resistance
-กาหนดนโยบายและมาตรการ
-Lab Detection และ Lab Alert
AMR
-Fighting Spread of resistance
-Data Analysis นาสู่มาตรการในการ
แก้ไขปัญหา AMR ของรพ.
1. จัดทาแผนพัฒนา ศักยภาพ
7,000,000
ห้องปฏิบัติการของ โรงพยาบาล
เครือข่าย
2. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ
3. จัดทารายงาน antibiogram ระดับ
เขตราย 6 เดือน และ ระดับประเทศ
รายไตรมาส
4. จัดทาข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย

กรมวิทยาศ
าสตร์การแ
พทย์

๔
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
2.เพื่อตรวจยืนยัน
และเฝ้าระวัง
เชื้อดื้อยาที่เป็น
ปัญหาหรืออุบตั ิ
ใหม่ของ
โรงพยาบาล
และได้ข้อมูล
แนวโน้มการดื้อ
ยา
3.เพื่อนาเสนอ
antibiogram
ในระดับเขต
บริการสุขภาพ
และ
ระดับประเทศ
เป็นข้อมูลการ
เลือกใช้ยาใน
การรักษา
4.เพื่อดาเนินการ
ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดการการ
ดื้อยาต้านจุล
ชีพ พ.ศ.

เป้าหมาย
แนวทางของ
องค์การอนามัย
โลก จานวน
อย่างน้อย 3
แห่ง
2. มีรายงานผล
การ สุ่ม
ตรวจสอบ
antibiogram
ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาล ที่
ส่ง
antibiogram
3. มี
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อการ
ปรับปรุงด้าน
ห้องปฏิบัติการ
อย่าง ต่อเนื่อง
4. เสนอร่าง
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจ
ลุ ชีววิทยาทาง
การแพทย์ฉบับ

Small
success ไตร
มาส 1
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
และ แผน
ไดร้ับอนุ
มตััจาก อธิบดี
กรม
วิทยาศาสตร์
การ แพทย์
2. มี
แผนพัฒนา
case finding
based
surveillance
ตาม แนวทาง
องค์การ
อนามัยโลก
สาหรับ โรง
พยาบาลทเัป็น
หน่วยงานเฝ้า
ระวัง ประจาปี
งบประมาณ
2561
3. มีการจัด

Small
success ไตร
มาส 2

Small
Small success
success ไตร
ไตรมาส 4
มาส 3
ผู้บริหาร
อนามัยโลก
จานวนอย่างน้อย
3 แห่ง
2. มีรายงานผล
การ สุ่มตรวจสอบ
antibiogram
ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาลทีส่ ่ง
antibiogram
3. มีข้อเสนอแนะ
เชิง นโยบายเพื่อ
การ ปรับปรุงด้าน
ห้องปฏิบัติการ
อย่าง ต่อเนื่อง
4. เสนอร่าง
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาทาง
การแพทย์ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1
(ปรับปรุงจากปี
2560) และ
มาตรฐานความ
ปลอดภัยทาง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

5. เสนอร่างมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจลุ ชีววิทยาทาง
การแพทย์ฉบับ ปรับปรุงครั้งที่ 1
(ปรับปรุงจากปี 2560) และ
มาตรฐานความ ปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการจลุ ชีววิทยาทาง
การแพทย์ฉบับ ปรับปรุงครั้งที่ 1
(ปรับปรุงจากปี 2560) ต่อกระทรวง
สาธารณสุข

๕
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
2560-2564

5

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1
ปรับปรุงครั้งที่ อบรมเชิง
1 (ปรับปรุงจาก ปฏิบัติการ
ปี 2560) และ ให้กับ
มาตรฐานความ บุคลากรของ
ปลอดภัยทาง
ศูนย์
ห้องปฏิบัติการจ วิทยาศาสตร์
ลุ ชีววิทยาทาง การแพทย์
การแพทย์ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่
1 (ปรับปรุงจาก
ปี 2560) ต่อ
กระทรวง
สาธารณสุข

Small
success ไตร
มาส 2

6)โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
โครงการพัฒนา ๑. เพื่อพัฒนาระบบ ร้อยละของ
1. มีแบบ
1. ผู้เข้ารับการ
ระบบบริการ
บริการการแพทย์ ผู้ป่วยนอก
สารวจข้อมูล อบรมหลักสูตร
ได้รับบริการ
แพทย์แผนไทย แผนไทยและ
รูปแบบการ
ดูแลผูป้ ่วยโรค
และการแพทย์ การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผน จัดบริการ
อัมพฤกษ์
ไทยและ
ทางเลือกตาม ให้มีคุณภาพ
เฉพาะโรคและ อัมพาตด้วย
การแพทย์
แผนพัฒนา
มาตรฐาน
ส่งให้
การแพทย์แผน
บริการสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาระบบ ทางเลือก
โรงพยาบาล
ไทยและ
ร้อยละ 20
- สานักงานสาธารณสุการแพทย์
ขจังหวัดทุกแห่ง
สาขาการแพทย์ บริการสุขภาพ
แผนไทยและ
สาขาการแพทย์
ผสมผสาน และ

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

2,488,500

กรมการ
แพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาทาง
การแพทย์ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 1
(ปรับปรุงจากปี
2560) ต่อ
กระทรวง
สาธารณสุข

1. มีร่าง
หลักเกณฑ์
การรับผู้ป่วยใน
ด้านการแพทย์
แผนไทย
2. มีองค์
ความรู้ด้าน
การแพทย์
แผนไทยเข้าสู่

1. ข้อมูลรูปแบบ
การจัดบริการ
เฉพาะโรคของ
โรงพยาบาล
2. โรงพยาบาล
เป้าหมายจานวน
235 แห่ง ได้รับ
การสนับสนุนเกณฑ์
การพัฒนาและ

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์
ผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทย
2. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรค
อัมพฤกษ์ อัมพาตด้วยการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสานและการ
ฟื้นฟูตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาตาม
หลักตรีธาตุ
3. สารวจและรวมรวมข้อมูลรูปแบบ
การจัดบริการเฉพาะโรคของ

๖
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

การแพทย์
แผนไทยและ
ผสมผสาน
การแพทย์
(Service plan) ผสมผสาน ในด้าน
การรักษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค
และการฟื้นฟูสภาพ
ส่งผลให้สถาน
บริการสาธารณสุข
ทุก ระดับ เกิดความ
ต่อเนื่องในการดูแล
ประชาชน
3. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านการแพทย์แผน
ไทย ให้มีความรู้
ความชานาญในการ
ให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ผสมผสาน
4. เพื่อสร้างระบบ
กระบวนการรับรอง
คุณภาพงาน

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2
อบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารฟื้นฟู
การตรวจ
วินิจฉัยสั่งการ
รักษาตามหลัก
ตรีธาตุ หลักสูตร
ละ 154 คน
2 . โรงพยาบาล
เป้าหมาย
7 แห่งทดลองใช้
ร่างเกณฑ์
มาตรฐานการ
พัฒนาและ
รับรองคุณภาพ
งานการแพทย์
แผนไทย

Small
success ไตร
มาส 3
ระบบบริการ
3. ได้เกณฑ์การ
พัฒนาและ
รับรองคุณภาพ
งานการแพทย์
แผนไทย

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

รับรองคุณภาพงาน
การแพทย์แผนไทย
3. โรงพยาบาลเข้ารับ
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดเก็บ
ข้อมูลบริการและ
ข้อมูลต้นทุน
(Unit cost)
จานวน 6 แห่ง

โรงพยาบาล
4. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผน
ไทยเข้าสู่ระบบบริการ
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้องค์ความรูด้ ้าน
การแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการ
6. ศึกษานาร่องภาคสนาม (Field
Pilot Study) โรงพยาบาลเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาปรับปรุงร่างเกณฑ์
4.. สถานบริการ
มาตรฐานการพัฒนาและรับรอง
สาธารณสุข(รพศ./ คุณภาพงานการแพทย์แผนไทย
รพท./รพช.) ผ่าน 7. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
เกณฑ์การประเมิน รับรองคุณภาพงานบริการการแพทย์แผน
มาตรฐานรพ.
ไทย
สส.พท. ร้อยละ
8. จัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือคูม่ ือ
80
เกณฑ์การพัฒนาและรับรองคุณภาพ
งานการแพทย์แผนไทย
10. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บ
ข้อมูลบริการและข้อมูลต้นทุน (Unit
cost) ผูป้ ่วยในด้านการแพทย์แผนไทย
11. ประเมินมาตรฐานงานบริการ
การแพทย์แผนไทยในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ

๗
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

การแพทย์แผนไทย
(Accreditation)
รวมถึงการต่ออายุ
การรับรอง
กระบวนการ
คุณภาพงาน
การแพทย์แผนไทย
(Reaccreditation)
5. เพื่อให้
โรงพยาบาล
สามารถจัดเก็บ
ฐานข้อมูลบริการ
และข้อมูลต้นทุน
(Unit cots) ด้าน
การแพทย์แผนไทย
ได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ

๘
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

7)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
โครงการพัฒนา 1.เพื่อให้
1.บุคลากร
เพิ่มSmall
ระบบ
ประชาชนกลุ่ม
สาธารณสุขใน Success ใน
สุขภาพจิตเพื่อ เสี่ยงมีความรู้
ระบบ
ไตรมาสที่ 1ป้องกันการ
ความเข้าใจถึง
สาธารณสุข
3
ฆ่าตัวตายของ แนวทางการ
2.ประชาชนที่
ประเทศไทย
ปรับตัวเผชิญ
เสี่ยงต่อการฆ่า
ปัญหาสุขภาพจิต ตัวตาย/ผู้ดูแล
2.เพื่อพัฒนา
3.ผู้ที่เคยฆ่าตัว
เครือข่าย
ตาย
ผู้ปฏิบัติงาน
4.อาสาสมัคร
สุขภาพจิตในพื้นที่ สาธารณสุข/
เป้าหมายให้
แกนนาชุมชน
สามารถคัดกรอง
เฝ้าระวังสอบสวน
ทางระบาด
วิทยาการ ฆ่า
ตัวตาย
3.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
ระบาดวิทยา
4.พัฒนานวตก
รรมองค์ความรู้/

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

อัตราการฆ่าตัว
ตาย
ของประชากรไม่
เกิน 6.3 ต่อแสน
ประชากร

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ
6,841,000
ระบบบริการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
การป้องกันการฆ่าตัวตาย 4 ครั้ง
125 คน
2.ประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการพยายามทาร้าย
ตนเองในแฟ้มมาตรฐานสุขภาพ 1
ครั้ง 180 คน
3.ประชุมการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
บริการเพื่อการเข้าถึงบริการและ
ป้องกันการฆ่าตัวตายซ้า 5 ครั้ง 80
คน
4.พัฒนา Application เพื่อติดตามผู้
พยายามทาร้ายตนเอง 1
Application

กรม
สุขภาพจิต

๙
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ
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ชื่อโครงการ

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การดูแลผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า

วัตถุประสงค์
เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการฆ่าตัว
ตาย
1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึง
บริการเพิม่ มากขึ้น
2.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
สาธารณสุขในการ
ให้บริการผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า
3.เพื่อให้เครือข่าย
สุขภาพจิตมีส่วน
ร่วมในการดูแล
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
อย่างต่อเนื่อง
4.พัฒนา
ฐานข้อมูลในการ
บริการผู้ป่วย

เป้าหมาย

1.ประชาชน
ทั่วไปอายุ 15 ปี
ขึ้นไป
2.ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงต่อการ
ป่วยเป็นโรค
ซึมเศร้า

Small
success ไตร
มาส 1

เพิ่มSmall
Success ใน
ไตรมาสที่ 13

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต
(มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ
55)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

1.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูองค์ 18,470,000
ความรู้พยาบาลที่รับผิดชอบคลินิก
สุขภาพจิต 1 ครั้ง 85 คน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู
ศักยภาพเภสัชกรที่รับผิดชอบคลินิก
สุขภาพจิต 1 ครั้ง 85 คน
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
การวินิจฉัยและการบาบัดรักษาการ
ดูแลผูป้ ่วยโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า
และโรคสุรา 1 ครั้ง 40 คน
4.อบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ที่
รับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิตและแพทย์
จบใหม่ 278 คน
5.สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรม
การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชที่สาคัญ
150 คน

กรม
สุขภาพจิต

๑๐
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

8

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

9)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
โครงการ“วิกฤต 1.เพื่อพัฒนาขีด 1.แพทย์
โรคหัวใจ
ความสามารถและ พยาบาล
ปลอดภัยทั่ว
ขยายบริการการ
ผู้รับผิดชอบการ
ไทย”
รักษาผู้ป่วย
รักษาผู้ป่วย
(Save Thais
โรคหัวใจใน รพ. โรคหัวใจ และ
from Heart
ระดับต่างๆ ตาม เจ้าหน้าที่
Diseases)
เครือข่ายการบริการ บริหารจัดการ
ปีงบประมาณ
(Service plan) ข้อมูล ภาค
๒๕๖๑
๒. เพื่อเพิ่มโอกาสใน ตะวันออกเฉียงเ
การเข้าถึงบริการของ หนือ ๔๐๐ คน
ผู้ป่วยที่เป็น
ภาคเหนือ ๒๐๐
โรคหัวใจ ให้รวดเร็ว คน ภาคใต้
ได้มาตรฐานและ ๓๐๐ คน และ
เป็นธรรม
ภาคกลาง ๒๐๐
๓.เพื่อพัฒนาและ คน
ปรับปรุง
2.จัดประชุม
ฐานข้อมูลด้าน
วิชาการและ
โรคหัวใจ หรือ
สรุปผลการ
National
ดาเนินงาน
Cardiovascular แพทย์ พยาบาล
Database
ทั่วประเทศ
๖๐๐ คน

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ประชุม
วิชาการสัญจร
ในโครงการ
วิกฤต
โรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่ว
ไทย ภาคเหนือ
เขต1,2,3 ณ
รพ.อุตรดิตถ์
วันที่ 21-22
ธค.2560
จานวน 200คน
เพิ่มกิจกรรม
ในเรื่อง
คุณภาพการ
รักษา

1.ประชุม
วิชาการสัญจร
ในโครงการ
วิกฤตโรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่วไทย
ภาคอีสาน
เขต7,8 ณ รพ.
อุดรธานีวันที่
15-16 กพ.
2561 จานวน
200คน
2.ประชุม
วิชาการสัญจร
ในโครงการ
วิกฤตโรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่วไทย
ภาคกลาง เขต
4,5,6 ณ รพ
นครปฐมวันที่
8-9 มีค.2561
จานวน 200คน
3.ประชุม

ประชุม
วิชาการสัญจร
ในโครงการ
วิกฤต
โรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่วไทย
ภาคอีสาน
เขต9,10 ณ
รพ.สุรินทร์
วันที่ 24-25
พค. 2561
จานวน 200คน

ประชุมวิชาการ
และสรุปผลการ
ดาเนินงาน
โครงการวิกฤต
โรคหัวใจปลอดภัย
ทั่วไทย ณ สถาบัน
โรคทรวงอก เดือน
สค.2561 จานวน
600คน

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ทเี่ ขตสุขภาพ ๑,๒,๓
ภาคเหนือ จานวน ๒๐๐ คน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ที่เขตสุขภาพ ๗,๘ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที๑่ จานวน
๒๐๐ คน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ที่เขตสุขภาพ ๙,๑๐ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒จานวน ๒๐๐ คน
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ที่เขตสุขภาพ ๑๑, ๑๒ ภาคใต้
จานวน ๓๐๐ คน
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ทเี่ ขตสุขภาพที๔่ ,5,๖ ภาค
กลาง จานวน 200 คน
6. จัดประชุมวิชาการและสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ ให้แก่แพทย์
พยาบาล จานวน ๖๐๐ คน
และจัดประชุมเชิงอภิปรายแพทย์
อายุรแพทย์หัวใจ พยาบาล พยาบาล
ห้องไอซียู

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

2,000,000 กรมการ
แพทย์

๑๑
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

9

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

10)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
โครงการพัฒนา เพื่อให้ศลั ยแพทย์ ผู้ผ่านการอบรม
ศักยภาพ
ในเขตสุขภาพที่มี
ร้อยละ ๘๐ มี
ศัลยแพทย์ด้าน ความเสีย่ งสูงมี
ความรู้ความ
มะเร็งตับ
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
ในเขตบริการ
เข้าใจ และ
เชี่ยวชาญในการ
สุขภาพที่มี
เชี่ยวชาญในการ ผ่าตัดมะเร็งตับ
ความเสีย่ งสูง
ผ่าตัดมะเร็งตับ
มากขึ้น
โดยใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงมากขึ้น เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ
และราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ

Small
success ไตร
มาส 1

-.ประสานงาน
กับเขตบริการ
สุขภาพและ
เตรียมการจัด
อบรม
-.จัดอบรมใน
โรงพยาบาล
เขตบริการ
สุขภาพที่มี
ความเสีย่ งสูง
(Workshop
๒ วัน/ครั้ง)

Small
Small
success ไตร success ไตร
มาส 2
มาส 3
วิชาการสัญจร
ในโครงการ
วิกฤตโรคหัวใจ
ปลอดภัยทั่วไทย
ภาคใต้เขต
11,12 ณ รพ.
ตรัง วันที่ 2930 มีค.2561
จานวน300คน

Small success
ไตรมาส 4

-.จัด
สรุปและ
International ประเมินผล
Conference
( ๒ วัน)
-.จัดอบรมใน
โรงพยาบาลเขต
บริการสุขภาพที่
มีความเสี่ยงสูง
(Workshop ๒
วัน/ครั้ง)

-เพิ่มSmall
Success ในไตร
มาสที่ 4 และ
กาหนดตัวชี้วัด
เกี่ยวกับจานวน
ผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดมะเร็งตับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

7. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยโรคหัวใจ
7.1เอกสารวิชาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ
(คู่มือ ตารา แผ่นพับ)
7.2 Flow Chart การรักษาโรคหัวใจ

๑. International Conference
๒. อบรมในโรงพยาบาลเขตบริการ
สุขภาพที่มีความเสีย่ งสูงจานวน ๕
พื้นที่( ๕ ครั้ง) อบรมใคร

1,000,000

กรมการ
แพทย์

๑๒
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

ตรวจวิเคราะห์
ทาง
ห้องปฏิบัติการ
จานวน
22,500
ตัวอย่าง

ตรวจวิเคราะห์
ทาง
ห้องปฏิบัติกา
รจานวน
22,500
ตัวอย่าง

ตรวจวิเคราะห์
ทาง
ห้องปฏิบัติการ
จานวน 22,500
ตัวอย่าง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

50,069,900

กรมวิทยา
ศาสตร์
การแพทย์

พระปรมินทรมหา
ภูมิพล
อดุลยเดชพร้อมทั้ง
ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่สมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ ทรง
เจริญพระชนม
พรรษา84 พรรษา
14)โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
10

โครงการ
สนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาผู้
เสพยาเสพติด
การควบคุมตัว
ยาและสารเคมี
ทาง
ห้องปฏิบัติการ

เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการป้องกัน
แก้ไขปัญหายา
เสพติดให้มี
ประสิทธิภาพ

1.ผูเ้ สพยาเสพ
ติดได้รับการ
ตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะ
2.ของกลางยา
เสพติดได้รับการ
วิเคราะห์
**ตรวจสอบ
เป้าหมาย

ตรวจวิเคราะห์
ทาง
ห้องปฏิบัติกา
รจานวน
22,500
ตัวอย่าง

1.ตรวจสารเสพติดในของกลางและ
ปัสสาวะ
2.สนับสนุนชุดทดสอบให้กับ
หน่วยงานต่างๆ
3.ทดสอบความชานาญสารเสพติดใน
ของกลางและในปัสสาวะ
4. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
รวมทั้งสิ้น
5.พัฒนาศักยภาพการตรวจสารเสพ
90,000 ตัวอย่าง ติดชนิดใหม่ (QTOF)
หรือไม่
6.สนับสนุนการตรวจสารเสพติด
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย (สนับสนุน
IQC)

๑๓
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ
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ชื่อโครงการ

โครงการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้าน
ยาเสพติดแบบ
บูรณาการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

7.พัฒนาชุดทดสอบสารเสพติด
การผลิตสารมาตรฐานยาเสพติด
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 1. ผู้ป่วยยาเสพ - ร้อยละ
- ร้อยละ ๕๐ ของ - ร้อยละ ๗๐ - ร้อยละ ๙๐ ของ ๑. การบาบัด รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยยา
404,000,000 กองบริหาร
ภัยจากยาเสพติด ติด หลังการ
๑๐๐ ของ
ศูนย์ฯ ศูนย์ฟื้นฟู ของศูนย์
ผู้ป่วยยาเสพติด
เสพติด เป้าหมาย จานวน ๙๑,๐๐๐
การ
โดยป้องกัน เด็ก บาบัด รักษา
สถานพยาบาล ฯ เรือนจา
ปรับเปลีย่ นฯ หยุดเสพต่อเนื่อง ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยยาเสพติด
สาธารณสุข
เยาวชน ผู้ใช้
ฟื้นฟูไม่กลับมา สังกัดกสธ.
จัดบริการตาม
ศูนย์ฟื้นฟูฯ
๓ เดือน หลัง
ระบบสมัครใจ (แบบผู้ป่วยนอก)
(กบรส.)
แรงงาน และ
เสพซ้า
ให้บริการ คัด มาตรฐานกสธ.
เรือนจาจัด
จาหน่าย
60,000 ราย และผู้ป่วยระบบบังคับ
ประชาชนกลุ่ม
2. ลดอันตราย กรองบาบัด
- ร้อยละ ๕๐ ของ บริการตาม
- ร้อยละ ๙๐ ของ บาบัด แบบไม่ควบคุมตัว 31,000
เสี่ยงไม่ให้ไปเกี่ยว จากการใช้ยา
รักษา ฟื้นฟู
สถาน พยาบาล มาตรฐานกสธ. สถาน พยาบาล
ราย
ข้องกับยาเสพติด เสพติด (Harm และติดตาม
สังกัด กสธ.
- ร้อยละ ๘๐ สังกัดกสธ.
2. ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
รวมทั้งบาบัด
Reduction)
ผู้ป่วยยาเสพ ให้บริการตาม
ของสถาน
ให้บริการ ตาม
การดูแลผู้เสพ ผู้ตดิ ยาเสพติด ตาม
รักษา และฟื้นฟู
ติด
มาตรฐานการลด พยาบายสังกัด มาตรการลด
มาตรการ Harm Reduction
สมรรถ ภาพผูต้ ิด
อันตราย จากการ กสธ.ให้บริการ อันตรายจากการ 3. พัฒนาและรายงานข้อมูลการบาบัด
ยาเสพติดให้
ใช้ยาเสพติด
ตามมาตรการ ใช้ยาเสพติด
รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดของ
สามารถกลับไปใช้
- มติสมัชชา
ลดอันตราย
ประเทศ (บสต.ใหม่)
ชีวิตในสังคมได้
สุขภาพแห่ง ชาติ จากการใช้ยา
4. พัฒนามาตรฐานระบบบริการและ
ตามปกติ
ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. เสพติด
พัฒนาต้นแบบ
๒๕๖๐ การมีส่วน
5. ตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดใน
ร่วมของชุมชน ใน
ปัสสาวะ ตามพระราช บัญญัติ ฟืน้ ฟู
การเฝ้าระวัง
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
ป้องกันและแก้ไข
หรือ ส่งดาเนินคดีเสพร่วมกับคดีอาญา
ปัญหายาเสพติด
6. ติดตามดูแลช่วยเหลือผูผ้ ่านการ
บาบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด

๑๔
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ
12

ชื่อโครงการ

โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ HARM
Reduction

วัตถุประสงค์

1. ผู้บริหาร
เข้าใจมาตรการ
แนวทางการ
ดาเนินงานลด
อันตรายจากการ
ใช้ยา (HARM
Reduction)
2. ผู้รับผิดชอบ
งานยาเสพติดแต่ละ
ระดับมีความรู้ใน
การให้บริการลด
อันตรายจากการ
ใช้ยา
3. เครือข่ายใน
ระดับพื้นที่ มี
ความรู้และทัศนคติ
ที่เหมาะสมใน
การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ใช้ยา
เสพติด

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.ผู้ตรวจราชการ
13 เขต
ปรับตัวชีว้ ัด
2. สาธารณสุข เนื่องจากเป็น
จังหวัด และ
กิจกรรม
ผู้อานวยการ
สานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
3.ผู้รับผิดชอบ
งานยาเสพติด
ระดับจังหวัด
4. ผู้รับผิดชอบ
งานยาเสพติด
และคลินิกเม
ทาโดนระดับ
โรงพยาบาล
5. บุคลากรฝ่าย
ปกครองและ
องค์กรส่วน
ท้องถิ่น ตารวจ
และบุคลากร
เครือข่ายใน
ชุมชน

1.พัฒนา
บุคลากรในการ
จัดบริการ
คลินิกเมทาโดน
จานวน 1 ครั้ง
2.นิเทศ กากับ
ติดตามการ
ดาเนินงานของ
พื้นที่

2.พัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุข
และเครือข่าย
ที่ทางานกับ
ผู้ใช้ยาเสพติด
ในพื้นที่ ให้มี
ความรู้ มี
ทัศนคติ ที่
ถูกต้อง
เหมาะสม ใน
การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ใช้
ยาเสพติด
จานวน 7
ครั้ง
2.นิเทศ
กากับ
ติดตามการ
ดาเนินงาน
ของพื้นที่

2. นิเทศ กากับ
ติดตามการ
ดาเนินงานของ
พื้นที่

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง
นโยบายและพัฒนาแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด 300 คน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการลดอันตรายจากการใช้ยา
3. พัฒนาบุคลากรคลินิกเมดาโดน
36 จังหวัดเป้าหมายตามนโยบาย
HARM Reduction (100คน)
4. พัฒนาบุคลากรในจังหวัดที่เปิด
บริการคลินิกเมทาโดนยังไม่
ครบถ้วน (150คน)
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการ
ดาเนินงานตามนโยบาย HARM
Reduction (150คน)
6. สัมมนาบุคลากรเครือข่าย ที่
ทางานกับผู้ใช้ยาเสพติดในพืน้ ทีใ่ ห้มี
ความรู้มีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม
ในการให้ช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด
(80คน x 3 ครั้ง)
7. พัฒนาบุคลากรแกนนา
ดาเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยา

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

2,800,000 กรมการ
แพทย์

๑๕
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

เสพติด 70 คน(3วัน)
8. ประชุมวิชาการ HARM
Reduction ระดับประเทศ300 คน
(2วัน)
9. นิเทศ กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานของพืน้ ที่ (8ครั้ง)
10.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ HARM
Reduction เพื่อเผยอแพร่
11.ประชุมคณะทางาน
15) โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)
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โครงการการ
พัฒนาระบบ
การดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
Intermediate
care

1. เพื่อพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพการดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
กลาง
(Intermediate
care)
2. เพื่อพัฒนา
ต้นแบบระบบ
บริการสุขภาพ
การดูแลผู้สูงอายุ

1. มี Model
ระบบบริการ
สุขภาพการ
ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะกลาง
(Intermediat
e care)
2. ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของ Model
ระบบบริการ

ได้คู่มือระบบ
การดูแล
ผู้สูงอายุ
ระยะ
Intermediat
e care

ได้ Model
การพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
Intermediate
care

จานวน รพ.ที่ ความพึงพอใจ
ทดลองใช้
ของ รพ. ที่นา
Model
Model ไป
ทดลองใช้

1.จัดประชุมคณะทางาน
กรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ทีป่ รึกษา
2.จัดประชุมคณะทางาน คณะ
กรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ทีป่ รึกษา
และ Program Manager
3. จัดทาแผนการสรรหาเพิ่ม และ
พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรสาธารณสุขและการแพทย์
ทุกสาขาวิชาชีพให้มีความองค์
ความรู้และความพร้อมในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะ Intermediate care

4,783,100 กรมการ
แพทย์

๑๖
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ระยะกลาง
(Intermediate
care)
3. เพื่อให้
ผู้สูงอายุเข้าถึง
บริการ และมี
ความเท่าเทียมใน
การรับบริการ
สุขภาพ

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

สุขภาพการ
ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะกลาง
(Intermediat
e care) 3
Model
ควรระบุ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่จะทาการวัด
ความพึงพอใจ
ให้ชัดเจน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

4. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สงู อายุ
ระยะ Intermediate care ฯ /วิจัย
โดยการจัดทาแผน/ประชุม/จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน/
ทาจัดประชาพิจารณ์ขอความ
เห็นชอบจากทุกภาคส่วน/สรุปผล

16) โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS)
17) โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery (MIS)
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โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการการ
ผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับ
(One Day
Surgery:ODS)
การผ่าตัดแบบ
ทาลายเนื้อเยื่อ

1. เพื่อจัดทา
คู่มือระบบ
บริการผ่าตัด
แบบวันเดียว
กลับ(One Day
Surgery:ODS)
การผ่าตัดแบบ
ทาลายเนื้อเยื่อ
น้อย

บุคลากรทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขที่
อยู่ทั้งในและ
นอกสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข

1. รวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
จัดทาคู่มือ
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนา
ระบบบริการ
การผ่าตัด
แบบวันเดียว
กลับ (One

1. พัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยว
ของ
2. รวบรวม
ข้อมูลเพื่อ
จัดทาคู่มือ
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนา
ระบบบริการ

จัดพิมพ์และ จัดพิมพ์และเผย
เผยแพรไปยัง แพรไปยังผูท้ ี่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกีย่ วข้อง
ปรับ Small
Success ไตร
มาส 1 - 4

1. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อ
ขอสนับสนุนงบประมาณส่วนกลาง
กรมการแพทย์
2. ประชุมวางแผนคณะทางานและ
ผู้เกี่ยวข้อง

5,000,000 กรมการ
แพทย์

***** โครงการนี้เป็น PA ของกรมการ
แพทย์
แต่ทารายละเอียดโครงการเฉพาะการ

๑๗
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

น้อย
(Minimally
Invasive
Surgery:MIS)
และมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ของผู้ป่วย
(Patient
Safety)

วัตถุประสงค์

(Minimally
Invasive
Surgery:MIS)
และมาตรฐาน
ความปลอดภัย
ของผู้ป่วย
(Patient
Safety)
2. เพื่อเผยแพร่
คู่มือระบบ
บริการการผ่าตัด
แบบวันเดียว
กลับ (One Day
Surgery:ODS)
การผ่าตัดแบบ
ทาลายเนื้อเยื่อ
น้อย
(Minimally
Invasive
Surgery:MIS)
และมาตรฐาน
ความปลอดภัย

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Day
Surgery:OD
S)
2. ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
วางกรอบ
และรูปแบบ
การจัดทา
คู่มือ
ข้อเสนอแนะ
ด้านการ
พัฒนาระบบ
บริการการ
ผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับ
(One Day
Surgery:OD
S)
3. ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ

การผ่าตัดแบบ
ทาลายเนื้อเยื่อ
น้อย
(Minimally
Invasive
Surgery:MIS)
3. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการวาง
กรอบและ
รูปแบบการ
จัดทาคู่มือ
ข้อเสนอแนะ
ด้านการพัฒนา
ระบบบริการ
การผ่าตัดแบบ
ทาลายเนื้อเยื่อ
น้อย
(Minimally
Invasive
Surgery:MIS)
ครั้งที่ 1
4. ประชุมเชิง

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

จัดทาคู่มือODS/MIS
ไม่มีการขับเคลื่อนลงสูภ่ ูมิภาค
ตัวชี้วัดที่กระทรวงกาหนด
-ร้อยละของผู้ป่วยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัด
แบบ One Day Surgery
-ร้อยละของผู้ป่วยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัด
แบบ Minimally Invasive Surger

๑๘
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ของผู้ป่วย
(Patient
Safety)
ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
3. เพื่อให้
บุคลากรทางการ
แพทย์สามารถ
นาความรู้ทไี่ ด้รับ
การอบรมใช้การ
บริหารจัดการ
ความรู้เพื่อให้เกิด
บริการทาง
การแพทย์ใน
ผู้ป่วยที่ต้องรับ
การผ่าตัดให้
เข้าถึงบริการทาง
การแพทย์ ลด
ระยะเวลารอ
คอยผ่าตัด ลด
การติดเชื้อ

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

วางกรอบ
และรูปแบบ
การจัดทา
คู่มือ
ข้อเสนอแนะ
ด้านการ
พัฒนาระบบ
บริการการ
ผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับ
(One Day
Surgery:OD
S) ครั้งที่ 1
4. ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาแนว
ทางการ
จัดทาคู่มือ
ข้อเสนอแนะ
ด้านการ
พัฒนาระบบ

ปฏิบัติการวาง
กรอบและ
รูปแบบการ
จัดทาคู่มือ
ข้อเสนอแนะ
ด้านการพัฒนา
ระบบบริการ
การผ่าตัดแบบ
ทาลายเนื้อเยื่อ
น้อย
(Minimally
Invasive
Surgery:MIS)
ครั้งที่ 2
5. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการวาง
กรอบและ
รูปแบบการ
จัดทาคู่มือ
ข้อเสนอแนะ
ด้านการพัฒนา
ระบบบริการ

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

๑๙
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

บริการการ
ผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับ
(One Day
Surgery:OD
S)ครั้งที่ 2
5. ประชุม
เชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาแนว
ทางการ
จัดทาคู่มือ
ข้อเสนอแนะ
ด้านการ
พัฒนาระบบ
บริการการ
ผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับ
(One Day
Surgery:OD
S)ครั้งที่ 3
6. จัดทาคู่มือ

การผ่าตัดแบบ
ทาลายเนื้อเยื่อ
น้อย
(Minimally
Invasive
Surgery:MIS)
ครั้งที่ 3
6. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ก่อนตีพิมพ์

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

๒๐
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ
การพัฒนา
ระบบบริการ
การผ่าตัด
แบบวันเดียว
กลับ (One
Day
Surgery:OD
S)
7. ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของข้อมูล
ก่อนตีพิมพ์
8. จัดพิมพ์
และเผยแพร่
ไปยัง
ผู้เกี่ยวข้อง
9. ประชุม
ชี้แจง
นโยบายการ
พัฒนาระบบ
บริการการ

๒๑
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. จัดประชุม
คณะทางาน
2.จัดอบรม
หลักสูตรพัฒนา
ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน
ทางการแพทย์
(MERT)
(ภาคสนาม)
1 ครั้ง
3. จัดประชุม
วิชาการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความ
พร้อมของ
บุคลากรใน
การปฏิบัติ
ภารกิจรองรับ

1. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการและ
เยี่ยมติดตามทาง
วิชาการในการ
พัฒนารูปแบบ
ระบบรักษา
พยาบาลฉุกเฉิน
(Emergency
Care System)
จานวน 5ครั้ง
2.นิเทศติดตามการ
พัฒนารูปแบบ
ระบบรักษา
พยาบาลฉุกเฉิน
(Emergency
Care System)
จานวน 12 ครั้ง
3.สรุปประเมินผล

1. อนุมัติหลักการโครงการและจัดตั้ง
คณะทางาน/คณะกรรมการ
1.2 เตรียมจัดประชุมคณะทางาน
จานวน 3 ครั้ง จัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ าร จานวน 3 ครั้ง
2.การดาเนินกิจกรรมการพัฒนา
รูปแบบระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
(ECS) ในการเตรียมความพร้อมรองรับ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ
(นอกโรงพยาบาล)
- กิจกรรมที่1
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาชุดปฏิบัตกิ าร
ฉุกเฉินทางการแพทย์(ทีม MERT)
(ภาคทฤษฎี)รุ่นที่ 9 จานวน 1 ครัง้ /
220คน/4วัน
- กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมหลักสูตร
พัฒนาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการ
แพทย์ (ทีม MERT) (ภาคสนาม)

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

ผ่าตัด ODS
& MIS
แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1)โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
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โครงการบูรณา
การเพื่อพัฒนา
รูปแบบระบบ
รักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน
(Emergency
Care System)
ในการเตรียม
ความพร้อม
รองรับด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉินในภาวะ
ปกติและภาวะ
ภัยพิบัติ

1. เพื่อพัฒนาและ
ถ่ายทอดรูปแบบ
ระบบ
รักษาพยาบาล
ฉุกเฉินในโรง
พยาล ณ จุดเกิด
เหตุและใน
โรงพยาบาล ไปสู่
ความเป็น
มาตรฐานสามารถ
รองรับด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน
ในภาวะปกติและ
ภาวะภัยพิบตั ิได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาทีม
ปฏิบัติการฉุกเฉิน

1. บุคลากรที่
ปฏิบัติงานใน
ห้อง ER และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจาก
โรงพยาบาล
ระดับต่างๆ
ได้รับการ
ถ่ายทอด
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผล
ตนเองของ รพ.
ระดับต่าง ๆ ใน
ระบบ
รักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน (ER
คุณภาพ) และ
การประเมิน

1.จัดตั้ง
คณะทางาน/
คณะกรรมการ
2. จัดประชุม
คณะทางาน
3. จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
การถ่ายทอด
แนวทาวพัฒนา
โรงพยาบาล
ระดับต่าง ๆ
ในระบบรักษา
พยาบาล
ฉุกเฉิน :
หลักเกณฑ์
การประเมิน
ตนเองของ
รพ.ระดับ

1. จัดประชุม
คณะทางาน
2. จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
- จัดอบรม
หลักสูตรพัฒนา
ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินทางการ
แพทย์ (MERT)
(ภาคทฤษฎี) รุ่น
ที่ 9 (1ครั้ง)
3. จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
และเยีย่ ม
ติดตามทาง
วิชาการในการ
พัฒนารูปแบบ
ระบบรักษา

2,000,000 กรมการ
แพทย์

๒๒
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1
ทางการแพทย์
ความเสีย่ งของ ต่างๆ ใน
(MERT) ให้มี
รพ. ไม่น้อยกว่า ระบบรักษา
ศักยภาพและมี
170 คน
พยาบาลฉุกเฉิน
ความพร้อมในการ 2. บุคลากรใน (ER คุณภาพ)
ปฏิบัติภารกิจ
โรงพยาบาล
และการ
รองรับด้าน
ระดับ
ประเมินความ
การแพทย์ฉุกเฉิน A ระดับ S และ เสี่ยงของ รพ.
ในภาวะภัยพิบตั ิ M1 ได้รับการ และการจัดทา
3. เพื่อพัฒนา
พัฒนาเพื่อ
แผนรองรับภัย
ระบบการเตรียม เตรียมความ
พิบัติ ระดับ
ความพร้อมของ
พร้อมของ
หน่วยบริการ
โรงพยาบาลใน
โรงพยาบาลใน อาเภอ จังหวัด
การรองรับด้าน
การรองรับภาวะ เขต
การแพทย์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ
(ECS
ในภาวะภัยพิบตั ิ (HOPE;Hospita คุณภาพ) 1
l
ครั้ง
Preparedness
for
Emergencies:Di
saster) ไม่น้อย
กว่า 50 คน
3. บุคลากรทีม
MERT ในเขต
สุขภาพจังหวัด

Small
success ไตร
มาส 2
พยาบาลฉุกเฉิน
(Emergency
Care System)
จานวน 5ครั้ง
4. นิเทศติดตาม
การพัฒนา
รูปแบบระบบ
รักษา พยาบาล
ฉุกเฉิน
(Emergency
Care System)
จานวน 12 ครั้ง

Small
success ไตร
มาส 3
ด้านการแพทย์
ฉุกเฉินใน
ภาวะภัยพิบตั ิ
4. จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
และเยีย่ ม
ติดตามทาง
วิชาการในการ
พัฒนารูปแบบ
ระบบรักษา
พยาบาล
ฉุกเฉิน
(Emergency
Care System)
จานวน 5ครั้ง
5.นิเทศติดตาม
การพัฒนา
รูปแบบระบบ
รักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน
(Emergency
Care System)
จานวน 12 ครั้ง
6. จัดอบรม

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

โครงการและ
จัดทารายงาน
๑. บุคลากรใน
โรงพยาบาลระดับ
A ระดับ S และ
M1 ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมของ
โรงพยาบาลใน
การรองรับภาวะ
ภัยพิบัติ ไม่น้อย
กว่า 50 คน
๒. บุคลากรทีม
MERT ในเขต
สุขภาพจังหวัดต่าง
ๆ ผ่านการอบรม
MERT ภาคทฤษฎี
ไม่ต่ากว่า 10ทีม/
170 คน (ทีมละ
16-17 คน) และ
ภาคสนามไม่ต่า
กว่า 10 ทีม/
170 คน (ทีมละ
16-17คน)

จานวน 1 ครั้ง/400คน/4วัน
- กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมวิชาการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อพัฒนาความ
พร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติ
ภารกิจรองรับด้านการแพทย์ฉุกเฉินใน
ภาวะภัยพิบัติ(MERT/Mini MERT
forum)
3. การพัฒนารูปแบบระบบ ECS ใน
การเตรียมความพร้อมรองรับด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินในภาวะปกติและภัย
พิบัติ (ใน รพ.)
- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเพื่อถ่ายทอด
แนวทางพัฒนาโรงพยาบาลระดับ
ต่างๆในระบบรักษา พยาบาลฉุกเฉิน
จานวน 1 ครั้ง/170คน/2วัน
- กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
และเยีย่ มติดตามทางวิชาการในการ
พัฒนารูปแบบ ระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน (Emergency Care System)
จานวน 5ครั่ง*1วัน*50คน
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้องจากกลุ่มงาน ER
จาก รพศ. รพท. และ รพช.ทั่ว
ประเทศ และ จนท.

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

๒๓
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

ต่าง ๆ ผ่านการ
อบรม MERT
ภาคทฤษฎีไม่ต่า
กว่า 10ทีม/
170 คน (ทีม
ละ 16-17 คน)
และภาคสนาม
ไม่ต่ากว่า 10
ทีม/170 คน
(ทีมละ 16-17
คน)

Small
success ไตร
มาส 3
หลักสูตรการ
เตรียมความ
พร้อมของ
โรงพยาบาลใน
การรองรับ
ภาวะภัยพิบตั ิ
(HOPE) 1ครั้ง

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

- กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามทาง
กิจกรรมไม่ส่งผล วิชาการในการพัฒนารูปแบบระบบ
ถึงตัวชี้วัด PA
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency
- อัตราการ
Care System) 12 ครั้ง
เสียชีวิตของผู้
- กิจกรรมที่ 4 จัดอบรมหลักสูตรการ
เจ็บป่วยวิกฤต
เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลใน
ฉุกเฉินภายใน 24 การรองรับภาวะภัยพิบตั ิ และภัย
ชั่วโมง ใน
ระดับต่างๆ (HOPE ; Hospital
โรงพยาบาล F2 Preparedness for Emergencies :
ขึ้นไป
Disaster) จานวน 1 ครั้ง/50คน/5
**ตรวจสอบ
วัน
ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 8 การพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
1)โครงการเฉลิมพระเกียรติ
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โครงการตา
ปลอม ๙๙๙
ดวงตาถวาย
เป็นพระราช
กุศลแด่องค์
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพล

1. เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
องค์
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลย
เดช
2. เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ป่วยทีส่ ูญเสีย บริการใส่ตา บริการใส่ตา
ดวงตาหรือ
ปลอมจานวน ปลอมจานวน
ดวงตาผิดรูป ที่ ....... ราย
....... ราย
ยากไร้ ด้อย
โอกาส ได้รับ
การใส่ตาปลอม
จานวน ......
๙๙๙ ราย

บริการใส่ตา บริการใส่ตา
ปลอมจานวน ปลอมจานวน
....... ราย
....... ราย

1.ประชาสัมพันธ์โครงการ
2.ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
3.จัดบริการใส่ตาปลอม
4.ประชุมคณะทางานสรุป
ประเมินผลโครงการและนาเสนอ
ผู้บริหาร

1,000,000 กรมการ
แพทย์

๒๔
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

17.

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

อดุลยเดช

ผู้ป่วยทีส่ ูญเสีย
ดวงตาหรือ
ดวงตาผิดรูปที่
ยากไร้ ด้อย
โอกาส ให้
สามารถเข้าถึง
บริการใส่ตา
ปลอมได้

(ดวงตา) /๕ปี

โครงการรณรงค์
กาจัดปัญหา
พยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อ
น้าดีเพื่อราลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร
มหาภูมิพลอ
ดุลยเดช พร้อม
ทั้งถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ

1) เพื่อค้นหา
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้าดีใน
พื้นที่ภาคเหนือ
และภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ และให้การ
รักษา
2) เพื่อให้
ประชาชน และ
เยาวชนในพื้นที่
เป้าหมายการ
ดาเนินการได้รับ

- ประชาชนอายุ
15 ปีขึ้นไปใน
ตาบลเป้าหมาย
ได้รับการคัด
กรองโดยการ
ตรวจอุจจาระ
รักษาและได้รับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
(521 ตาบล)
- การขับเคลื่อน
นโยบายฯด้าน
การควบคุมโรค
โรคพยาธิใบไม้
ตับ (1 เรื่อง)

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

- ผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ป้องกัน
ควบคุมโรค
พยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็ง ท่อ
น้าดี (100
ราย)
- ผลการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

- จังหวัดได้รับ
การสนับสนุนสื่อ
เพื่อการ
ขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพ
ประเด็นโรค
พยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อ
น้าดี (29
จังหวัด)

-

- ผลการประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน/
คณะกรรมการ
วิชาการ
ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันควบคุม
โรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี
และการประชุม/
ตืดตามผลการ
ดาเนินงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง (4 ครั้ง)
- เพิ่มตัวชี้วัด
จานวนผู้ได้รับ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันควบคุม
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง ท่อน้าดี
2. จัดทาสื่อเพื่อการขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพประเด็นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน/
คณะกรรมการวิชาการ ยุทธศาสตร์
การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี และการประชุม/
ตืดตามผลการดาเนินงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรในการจัดกระบวนการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาโรค

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

2,650,000

กรมควบคุม
โรค

๒๕
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ
พระบรมราชินีน
าถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา
84 พรรษา
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โครงการติดตาม
ความก้าวหน้า
การดาเนินงาน
วัณโรคเพื่อยุติ
ปัญหาวัณโรค
(Ending TB)
(สานักวัณโรค)
**ปรับโครงการ
ให้ตรงตาม PA

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1
ความรู้และมี
พัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากรใน
ที่ดีในการป้องกัน
การจัด
โรคพยาธิใบไม้ตับ
กระบวนการมี
และมะเร็งท่อน้าดี
ส่วนร่วมของ
3) เพื่อขับเคลื่อน
ชุมชนในการ
นโยบายสาธารณะ
แก้ไขปัญหา
ด้านการควบคุม
โรคพยาธิใบไม้
โรคโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็ง
ตับ และมะเร็งท่อ
ท่อน้าดี (1
น้าดี
ครั้ง)
1. เพื่อติดตาม
- รายงานผล
- การ
ความก้าวหน้าของ การดาเนินงานปี วิเคราะห์และ
ตัวชี้วัดที่ระบุไว้ใน พ.ศ. 2561
วางแผน การ
แผนปฏิบัติการ
ตามตัวชี้วัดที่
ติดตาม
ระดับชาติด้านการ ระบุไว้ใน
ความก้าวหน้า
ต่อต้านวัณโรคการ แผนปฏิบัติการ การ
ดาเนินงานป้องกัน ระดับชาติด้าน ดาเนินงานวัณ
ควบคุมวัณโรคให้ การต่อต้านวัณ โรคเพื่อ ยุติ
เป็นไปอย่างมี
โรค พ.ศ.
ปัญหาวัณโรค
ประสิทธิภาพตาม 2560-2564 1 แผน
แผนยุทธศาสตร์ 1 เรื่อง
- การ
วัณโรค
- เอกสาร
วิเคราะห์และ
ระดับประเทศ
แนวทางการ
แก้ไขอุปสรรค

Small
success ไตร
มาส 2

- การจัดทา
แนวทางการ
รวบรวมผลการ
ดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติด้าน
การต่อต้านวัณ
โรค พ.ศ.
2560-2564
1 เรื่อง
- การติดตาม
ความก้าวหน้า

Small
success ไตร
มาส 3

- การ
ประสาน
ความก้าวหน้า
การ
ดาเนินงาน
ระดับพื้นที่
ตามตัวชี้วัด
ของ
แผนปฏิบัติ
การระดับชาติ
ด้านการ
ต่อต้านวัณโรค
พ.ศ. 2560-

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

บริการและ
ร้อยละของตาบล
ในการคัดกรอง
โรคพยาธิใบไม้ตับ

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี

- การรวบรวม
เนื้อหาเพื่อจัดทา
รายงานผลการ
ดาเนินงานวัณโรค
เมื่อเทียบกับ
ตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติด้านการ
ต่อต้านวัณโรคเพื่อ
ยุติปัญหาวัณโรค
(Ending TB) 1
เรื่อง
- การนาแนว

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์และ
วางแผน การติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานวัณโรคเพื่อ ยุติปญ
ั หา
วัณโรค 1 แผน
กิจกรรมที่ 2 การประสาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานระดับ
พื้นที่ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิการ
ระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.
2560-2564 1 เรื่อง
กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์และแก้ไข
อุปสรรคการดาเนินงานวัณโรคในพื้นที่
เฉพาะ 1 เรื่อง
กิจกรรมที่ 4 การทบทวนผลการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

**เพิ่มกิจกรรมบริการ

2,347,500 กรมควบคุม
โรค

๒๖
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1
2. เพื่อวิเคราะห์ ดาเนินงานและ การ
สถานการณ์และ การจัดเก็บ
ดาเนินงานวัณ
แก้ไขปัญหาการ ตัวชี้วัดที่ระบุไว้ โรคในพื้นที่
ดาเนินงานวัณโรค ในแผนปฏิบัติ
เฉพาะ 1
ในพื้นที่เฉพาะ
การระดับชาติ เรื่อง
ด้านการต่อต้าน - การทบทวน
วัณโรค พ.ศ.
ผลการ
2560-2564 ดาเนินงานเมื่อ
1 เรื่อง
เทียบกับ
ตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติ
การระดับชาติ
ด้านการ
ต่อต้านวัณโรค
พ.ศ. 25602564 1
เรื่อง
- การทบทวน
และปรับปรุง
แนวทางการ
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ผลการ
ดาเนินงาน

Small
success ไตร
มาส 2
ผล การ
ดาเนินงานเมื่อ
เทียบกับ
แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติด้าน
การต่อต้านวัณ
โรค พ.ศ.
๒๕๖๐–๒๕๖๔
(The End TB
Meeting) 1
เรื่อง

Small
success ไตร
มาส 3
2564 1
เรื่อง
- การสรุปผล
การ
ดาเนินงานเมื่อ
เทียบกับ
ตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติ
การระดับชาติ
ด้านการ
ต่อต้านวัณโรค
เพื่อจัดทา
รายงาน
ประจาปี
สานักวัณโรค
1 เรื่อง
- สนับสนุน
การปรับปรุง
และพัฒนา
ห้อง
ปฏิบัติงาน/
อุปกรณ์
สานักงานเพื่อ
สนับสนุน

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ทางการรวบรวม
ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการ
ระดับชาติด้านการ
ต่อต้านวัณโรคไป
ใช้ในการปฏิบัติ
จริง 1 เรื่อง

ดาเนินงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการ
ต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 1
เรื่อง
กิจกรรมที่ 5 การรวบรวมเนื้อหาเพื่อ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานวัณ
โรคเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการ
ต่อต้านวัณโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค
(Ending TB) 1 เรื่อง
กิจกรรมที่ 6 การสรุปผลการ
ดาเนินงานเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการ
ต่อต้านวัณโรคเพื่อจัดทารายงาน
ประจาปี สานักวัณโรค 1 เรื่อง
กิจกกรมที่ 7 สนับสนุนการปรับปรุง
และพัฒนาห้องปฏิบัติงาน/อุปกรณ์
สานักงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1
เรื่อง
กิจกกรมที่ 8 การทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานระดับ
โรงพยาบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายทีร่ ะบุ

- อัตรา
ความสาเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

๒๗
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1
ระดับ
โรงพยาบาล
เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่
ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติ
การระดับชาติ
ด้านการ
ต่อต้านวัณโรค
(M&E
checklist) 1
เรื่อง

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3
ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 1 เรื่อง
- สนับสนุน
เอกสารแนว
ทางการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงานวัณ
โรค 1 เรื่อง
- การ
สนับสนุนแนว
ทางการ
รวบรวมผล
การ
ดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติ
การระดับชาติ
ด้านการ
ต่อต้านวัณโรค
พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔ 1
เรื่อง

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

ไว้ในแผนปฏิบตั ิการระดับชาติด้านการ
ต่อต้านวัณโรค (M&E checklist) 1
เรื่อง
กิจกกรมที่ 9 สนับสนุนเอกสารแนว
ทางการติดตามผลการดาเนินงานวัณ
โรค 1 เรื่อง
กิจกกรมที่ 10 การนาแนวทางการ
รวบรวมผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการ
ต่อต้านวัณโรคไปใช้ในการปฏิบัตจิ ริง
1 เรื่อง
กิจกกรมที่ 11 การจัดทาแนวทางการ
รวบรวมผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการ
ต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 1
เรื่อง
กิจกกรมที่ 12 การสนับสนุนแนว
ทางการรวบรวมผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.
๒๕๖๐–๒๕๖๔ 1 เรื่อง
กิจกรรมที่ 13 การติดตาม
ความก้าวหน้าผล การดาเนินงานเมื่อ
เทียบกับแผนปฏิบัติการระดับชาติด้าน

๒๘
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

การต่อต้านวัณโรค พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔ (The End TB Meeting) 1
เรื่อง
19

โครงการ
พัฒนา COE
ด้านวัณโรค
ปีงบประมาณ
2561

1. พัฒนาศูนย์
วัณโรคในพื้นที่
13 เขตบริการ
สุขภาพ ให้มี
ศักยภาพในการ
พึ่งตนเอง
2. เพื่อให้เกิด
การจัดตั้งคลินิก
วัณโรคโดย
สถาบันโรคทรวงอก
และกรมการแพทย์
เป็นแม่ข่าย
3. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรทาง
การแพทย์ในการ
ดูแล รักษา
ผู้ป่วยวัณโรค
4.แลกเปลี่ยน

1. ผู้เข้าร่วม
ประชุมภายใน ปรับSmall
และภายนอก Success ใน
และคณะผู้จดั
ไตรมาสที่ 1ประชุม
4 เนื่องจาก
เครือข่ายวัณ
ไม่สามารถ
โรค 13
วัดผลได้
เขตบริการ
สุขภาพ
2. แพทย์
พยาบาล เภสัช
กร และ
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องด้าน
วัณโรค 12
เขตบริการ
สุขภาพ

จัดฝึกอบรม
จัดประชุม
แพทย์
พัฒนางาน
พยาบาล
วัณโรค
บุคลากรทาง
การแพทย์ สห
วิชาชีพและทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้านวัณโรคการ
บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม
แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติ ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 4 (ลง
พื้นที่
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้ และ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ)

-

1. จัดฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล
ควรปรับตัวชี้วัด บุคลากรทางการแพทย์ สหวิชาชีพ
ใหม่เนื่องจากเป็น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านวัณโรค
โครงการที่มี
ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้
กิจกรรมเกี่ยวกับ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การอบรมด้านวัณ 2. จัดประชุมพัฒนางานวัณโรค

1,000,000 กรมการ
แพทย์

โรค

๒๙
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

ได้ระบบ
ห้องปฏิบัติกา
รถอดรหัส
พันธุกรรมชั้น
สูงเพื่อ
แก้ปัญหา
วัณโรค

มีห้องปฏิบัติการ
ทีส่ ามารถ
ถอดรหัส
พันธุกรรมของ
เชื้อ วัณโรคดื้อ
ยาและสร้าง
ระบบการแปล
ผลการ
ถอดรหัส
พันธุกรรม
สาหรับเชื้อวัณ
โรคในประเทศ
ไทย
จานวน.....แห่ง

ได้ผลการ
ถอดรหัส
พันธุกรรมของ
เชื้อ วัณโรค
ดื้อยา ใน
จังหวัดที่เป็น
ตัวแทนของ
ภาค
ที่มีสัดส่วนเชื้อ
วัณ โรคดื้อยา
สูงหรืออัตรา
การรักษาวัณ
โรคสาเร็จต่า
3 จังหวัด

- ได้รายงานฉบับ
สมบูรณ์เสนอ
ต่อผู้บริหาร
- ได้ข้อมูลอัตรา
การดื้อยาต้านวัณ
โรคอย่างน้อย 3
จังหวัด
- ได้ระบบฐานข้อ
มูลที่สนับสนุนเชิง
นโยบาย งานด้าน
ระบาดวิทยาเชิง
โมเลกลุ ของเชื้อ
วัณโรคดื้อยาใน
ประเทศไทย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

เรียนรู้ประสบการณ์
ในการดูแลผู้ปว่ ย
วัณโรค
20

โครงการพัฒนา
ระบบ
ห้องปฏิบัติการ
ถอดรหัส
พันธุกรรมชั้นสูง
เพื่อแก้ปัญหา
วัณโรค

1.เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของ
ระบบเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการ
สาหรับการ
ตรวจหาเชื้อที่ไม่
ทราบสาเหตุและ
เชื้ออุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้าที่อาจเป็น
สาเหตุของการก่อ
โรคระบบทางเดิน
หายใจ ทางเดิน
อาหาร ระบบ
ไหลเวียนโลหิต
2. เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของ
เชื้อที่แพร่กระจาย
ในประเทศไทย
และความสัมพันธ์

1. ข้อมูลอัตรา
การดื้อยาต้าน
วัณโรคอย่าง
น้อย 3 จังหวัด
2. ระบบ
ฐานข้อมูลที่
สนับสนุนเชิง
นโยบาย งาน
ด้านระบาด
วิทยาเชิง
โมเลกุลของเชื้อ
วัณโรคดื้อยาใน
ประเทศไทย

ตรวจสอบ
ตัวชี้วัดSmall
Success

1.ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อวัณโรคทัง้ จี 6,000,000
โนม ไม่น้อยกว่า 200 ตัวอย่าง
2.วิเคราะห์ Cluster ของสายพันธุ์
ของเชื้อวัณโรค ในโครงการ ประกอบ
กับข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3.จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
ผู้บริหาร
4.เผยแพร่ผลงานอย่างน้อย 1 ครัง้ /
เรื่อง

กรมวิทยาศ
าสตร์การแ
พทย์

- จานวนรายงาน
๑ เรื่อง
- ข้อมูลอัตราการ
ดื้อยาต้านวัณโรค
อย่างน้อย 3

๓๐
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

กับแหล่งรังโรค
และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเฝ้าระวัง
การกลายพันธุ์
และการดื้อยาของ
เชื้อที่เป็นสาเหตุ
ของโรค
4. เพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับการจัดทา
นโยบายที่
สอดคล้องกับกฎ
อนามัยระหว่าง
ประเทศ
(International
Health
Regulations: IHR
2005 และแผน
ยุธศาสตร์
กระทรวง
สาธารณสุข
โครงการพัฒนา 1. ส่งเสริม
ห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการการ
โรงพยาบาล
พัฒนาระบบ
สมเด็จพระ
คุณภาพ

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

จังหวัด
ตรวจสอบตัวชี้วัด

1. ได้รับการ
พัฒนาและผ่าน
การรับรอง
ระบบคุณภาพ

ตรวจติดตาม
ภายใน
ISO
15189/15

ตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพ
และมาตรฐาน
ห้องรังสีวินิจฉัย

สรุปผลและ
ประชุม
วิชาการ

เผยแพร่ข้อมูล
- ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาล

1. จัดประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ
2. จัดประชุมวิชาการ
3. ตรวจติดตามภายในตามระบบ
คุณภาพ

5 ,000,000

กรมวิทยาศ
าสตร์การแ
พทย์

๓๑
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ
ยุพราช

วัตถุประสงค์
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
และ
ห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย ตาม
มาตรฐานสากล
และมาตรฐาน
กระทรวง
สาธารณสุข
2. เพื่อธารง
รักษาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน
3. สร้าง
หลักประกัน
สุขภาพให้แก่
ประชาชน อย่าง
ทั่วถึง
เสมอภาคและเท่า
เทียม

เป้าหมาย
ตาม
มาตรฐานสากล
และมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย
กระทรวง
สาธารณสุข
2. มีระบบ
บริหารจัดการ
คุณภาพ ที่มี
ประสิทธิภาพ
ผลการตรวจจาก
ห้องปฏิบัติการมี
ความถูกต้อง
แม่นยา
3.ประชาชน
ได้รับบริการ
ตรวจวิเคราะห์
จาก
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
และ
ห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัยที่มี

Small
Small
Small
success ไตร success ไตร success ไตร
มาส 1
มาส 2
มาส 3
190
และมาตรฐาน
รังสีวินิจฉัย
ปรับตัวชี้วัด
ปรับตัวชี้วดั
รพร 21 แห่ง Small Success Small
Success

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

สมเด็จพระยุพราช 4. นิเทศ ติดตามประเมินผล
ได้รับการพัฒนา 5. ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
และผ่านการ
รับรองระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
และมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย
กระทรวง
สาธารณสุข
**ตรวจสอบ
ตัวชี้วัด

๓๒
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

22

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

คุณภาพ
มาตรฐาน
เดียวกันอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม
เสมอภาคและ
ช่วยสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข ใน
พื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนา
เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
และ
ห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย
โครงการรณรงค์ 1.เพื่อสร้างกระแส 1.วั ย รุ่ น แ ล ะ
ป้องกันและแก้ไข “การเป็นหนึ่งโดย เยาวชนอายุ 6
ปัญหายาเสพติด ไม่พึ่งยาเสพติด” – 24 ปี
TO BE
ในกลุ่มวัยรุ่นและ 2.ผู้เสพ ผู้ติดยา
NUMBER ONE เยาวชน
เสพติด
2.เพื่อขยาย
3 .ป ร ะ ช า ช น

Small
success ไตร
มาส 1

เพิ่มSmall
Success ใน
ไตรมาสที่ 1 3

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

ร้ อ ยละ 50 ของ
จั งหวั ด/ชมรม TO
BE NUMBER ONE
ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานดีเด่น มี
ก า ร พั ฒ น า

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

1.จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการ 90,000,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 1 ครั้ง
2.รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 52 ตอน วิทยุ 96
ตอน และหนังสือพิมพ์ 12 เดือน

กรม
สุขภาพจิต

๓๓
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

บริการและ
ทั่วไป
กิจกรรม
เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิต
ให้ครอบคลุมกลุ่ม
วัยรุ่นและเยาวชน
3.เพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของ
เยาวชน วัยรุ่น ใน
การดาเนิน
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน
สังคม และ
ประเทศชาติ
4.เพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานด้าน
การป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนวัยรุ่น
สาหรับเครือข่าย
หน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐ/
เอกชนและสมาชิก

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

คุ ณ ภ า พ ก า ร
ด า เนิ น ง า น ใ น
ระดับที่ สูงขึ้นตาม
เกณ ฑ์ ม าตรฐาน
ต้นแบบ

3.จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึง่ 2
รุ่น ๆ ละ 400 คน
4.จัดบริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE
NUMBER ONE ในห้างสรรพสินค้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร
4 แห่ง
5.จัดกิจกรรมประกวด TO BE
NUMBER ONE DANCERCISE 3
กิจกรรม 6 ครั้ง
6.จัดค่ายการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
จิตใจและเยาวชนสมาชิก “ใครติดยา
ยกมือขึ้น”5 ภาค 1,000 คน
7.จัดสัมมนาเครือข่ายการดาเนินงาน
โครงการ 1 ครั้ง 500 คน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

๓๔
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

๑.รายงานการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
บริการสุขภาพ
แก่แรงงาน
ต่างด้าว
๓.สื่อ
ประชาสัมพัน
ธ์บริการ /คูม่ ือ
และแนว
ทางการ
ปฏิบัติงาน
จานวน ๔
เรื่อง
๕.นโยบาย
การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ

๒.รายงานการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว
ที่เป็นมิตร
๔.รายงานการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
จังหวัดที่มี
พรมแดนติด
ประเทศเพื่อน
บ้าน ลาว เมียน
มาร์ กัมพูชา
๖.แนวทาง
ระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วยข้าม
พรมแดน
ประเทศเพื่อน

๘.ผลการ
ดาเนินงาน
จัดการระบบ
บริการสุขภาพ
สาหรับ
แรงงานต่าง
ด้าว ผู้ตดิ ตาม
และเหยื่อจาก
การค้ามนุษย์
๑ จังหวัด
๙.งบประมาณ
สาหรับการ
บริหารพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพแก่คน
ต่างด้าวและ
ผู้ติดตามใน
ระดับจังหวัดที่

๘.ผลการ
ดาเนินงานจัดการ
ระบบบริการ
สุขภาพสาหรับ
แรงงานต่างด้าว
ผู้ติดตาม และ
เหยื่อจากการค้า
มนุษย์๑ จังหวัด

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

5,730,000

กองบริหาร
การ
สาธารณสุข

TO BE NUMBER
ONE ทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
2)โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
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โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการด้าน
สุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวและ
เหยื่อการค้า
มนุษย์
ปีงบประมาณ
๒๕๖๑

1. เพื่อพัฒนา
มาตรการและแนว
ทางการ
ดาเนินงาน
สาธารณสุข
สาหรับประชากร
ต่างด้าวให้ได้รับ
สิทธิในการ
รักษาพยาบาล
และมีความรู้
ความสามารถ
ป้องกันตนเองจาก
การค้ามนุษย์
๒. เพื่อพัฒนา
ระบบการ
ช่วยเหลือเหยื่อค้า
มนุษย์ ที่เข้ามารับ
บริการในสถาน

1. แรงงานต่าง
ด้าว/บุคคลซึ่งไม่
มีสัญชาติไทย
เข้าสู่ระบบการ
จ้างงาน ที่
ถูกต้อง ตาม
กฎหมายได้สิทธิ
ประโยชน์ตามที่
กฎหมายกาหนด
2.ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ปลอดภัยจาก
การค้ามนุษย์
3 .แรงงาน
ประมงไม่ตกเป็น
เหยื่อการค้า
มนุษย์

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบริการสุขภาพแก่แรงงาน
ต่างด้าว
2.ประชุมกก.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เป็นมิตร
3.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์บริการ/
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน
๔.ประชุมกก.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจังหวัดที่มีพรมแดนติด
ปรับตัวชี้วัดSmall ประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เมียนมาร์
Success ในไตร กัมพูชา
มาสที่ 1 - 4
๕.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบ
- จานวนแรงงาน นโยบายการพัฒนาระบบบริการ
ต่างด้าวได้สิทธิ สุขภาพสาหรับแรงงานต่างด้าว
ตามกฎหมาย ผู้ติดตามและเหยื่อจากการค้ามนุษย์
กาหนด
๖.พัฒนาแนวทางระบบการส่งต่อ
- จานวนคนที่
ผู้ป่วยข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน
ปลอดภัยจาก (โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

๓๕
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
บริการสุขภาพโดย
ทีมสหวิชาชีพ

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1
สาหรับ
แรงงานต่าง
ด้าวผู้ตดิ ตาม
และเหยื่อจาก
การค้ามนุษย์
๘.ผลการ
ดาเนินงาน
จัดการระบบ
บริการสุขภาพ
สาหรับ
แรงงานต่าง
ด้าว ผู้ตดิ ตาม
และเหยื่อจาก
การค้ามนุษย์
๑ จังหวัด
๙.งบประมาณ
สาหรับการ
บริหารพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพแก่คน
ต่างด้าวและ
ผู้ติดตามใน
ระดับจังหวัด
รวม

Small
success ไตร
มาส 2
บ้านจานวน
๔๐๐เล่ม
๗.แนวทางการ
การบริการที่เป็น
มิตรแก่ต่างด้าว
ฯจานวน๔๐๐
เล่ม
๘.ผลการ
ดาเนินงาน
จัดการระบบ
บริการสุขภาพ
สาหรับแรงงาน
ต่างด้าว
ผู้ติดตาม และ
เหยื่อจากการค้า
มนุษย์ ๒
จังหวัด

Small
Small success
success ไตร
ไตรมาส 4
มาส 3
ดาเนินการ
การค้ามนุษย์
จัดตั้งศูนย์
**ตรวจสอบ
OSS เพื่อ
ตัวชี้วัด
รองรับการ
ตรวจพิสูจน์
สัญชาติ ๑๒
ศูนย์
๙.งบประมาณ
สาหรับการ
บริหารพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพแก่คน
ต่างด้าวและ
ผู้ติดตามใน
ระดับจังหวัด
ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจ
พิเศษ๑๐
จังหวัด

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

และวัณโรค)
๗.ปรับปรุงมาตรฐานการบริการทีเ่ ป็น
มิตรแก่แรงงานต่างด้าวฯ
๘. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
๙. โอนเงินให้ภูมิภาคเพื่อพัฒนาระบบ
บริการที่เป็นมิตรแก่แรงงานต่างด้าว/
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ตดิ ตาม
และเหยื่อจากการค้ามนุษย์

๓๖
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ
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ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนา
ระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออกแบบ
บูรณาการ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และบริการด้าน
สังคมและความ
มั่นคง

เป้าหมาย

พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา) มี
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ที่มี
ศักยภาพ
เพียงพอ และมี
การลงทุน
เพิ่มขึ้น

Small
Small
success ไตร success ไตร
มาส 1
มาส 2
กรุงเทพมหาน
คร 77
จังหวัด
59.3294
56.7894
จัดซื้อจัดจ้าง

ลงนามสัญญา
จ้าง

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

88.5787

44.2895

ดาเนินการ
ตามสัญญา
จ้าง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
ด้านสังคมและความมั่นคง
ได้รับงบประมาณ ปี 2561 เป็นงบ
โครงสร้างพื้นฐาน ลงทุน (ที่ผูกพันมาจากงบกลาง ปี
ด้านเศรษฐกิจ
2560) ดังนี้
สังคม สิ่งแวดล้อม - ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง จานวน 5 รายการ
และการให้บริการ = 221,447,000 บาท
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ - ครุภัณฑ์ จานวน 5 รายการ =
ระเบียงเศรษฐกิจ 27,540,000 บาท
ภาคตะวันออก
รวม 248,987,000 บาท
(EEC) ดาเนินการ หมายเหตุ การดาเนินการ ที่ดิน
ตามแผนไม่น้อย สิ่งก่อสร้าง จาเป็นต้องล่าช้า เพราะ
กว่าร้อยละ 70
งบกลาง ปี 60 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

248.9870

กองบริหาร
การ
สาธารณสุข

ตรวจสอบตัวชี้วัด
1 -4

๓๗
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ
25
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ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานสถาน
บริการสุขภาพ
ในจังหวัดเขต
พื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ

โครงการเพิม่
การเข้าถึง
บริการด้าน
สุขภาพ
ชายแดนใต้
แบบบูรณาการ

วัตถุประสงค์
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม
และความมั่นคง
รวมทั้งการ
ให้บริการที่
เกี่ยวข้อง ได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

เป้าหมาย

พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
มีการจัดระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและ
ความมั่นคง
รวมทั้งการ
ให้บริการที่
เกี่ยวข้องที่ได้
มาตรฐาน เพื่อ
จูงใจให้
ผู้ประกอบการ
มาลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 10 พื้นที่
เพื่อให้ประชาชน ประชาชนใน
ได้รับบริการทาง จังหวัดชายแดน
การแพทย์ที่มี
ภาคใต้ได้รับ
คุณภาพมาตรฐาน บริการ
รักษาพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมป้องกัน

Small
success ไตร
มาส 1
57.7828

Small
success ไตร
มาส 2
57.7828

Small
success ไตร
มาส 3
115.5656

ดาเนินการ
ตามสัญญา
จ้าง

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

57.7828

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม
และความมั่นคง และการให้บริการที่
เกี่ยวข้องในเขตพัฒนาเศราฐกิจพิเศษ
10 พื้นที่ ให้มีมาตรฐานดีขึ้น
ได้รับงบผูกพัน ตั้งแต่ ปี 25592562 รายการที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง
จานวน 9 รายการ

ตรวจสอบตัวชี้วัด
1 -4
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม
และความมั่นคง
รวมทั้งการ
ให้บริการที่
เกี่ยวข้อง ได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

1.พัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และ
คุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัด
ชายแดนใต้แบบบูรณาการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

288.9140

กองบริหาร
การ
สาธารณสุข
สานักงาน
ปลัดกระทร
วง
สาธารณสุข

117,106,000 กองตรวจ
ราชการ

๓๘
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

-

-

ร้อยละ10

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

โรค และฟื้นฟู
สภาพโดย
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมทางการแพทย์
1)โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์
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โครงการพัฒนา
และส่งเสริมให้
ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพ
นานาชาติ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สถานบริการ
สุขภาพและสถาน
ประกอบการ เพื่อ
สุขภาพทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสู่สากล
และมีขดี
ความสามารถใน
การจัดบริการ
สุขภาพจน
สามารถสร้าง
รายได้สู่ประเทศ
ตามยุทธศาสตร์

ประเทศไทยมี
รายได้จากการ
เพิ่ม Small
ให้บริการด้าน
Success ใน
การแพทย์และ
ไตรมาสที่ 1 บริการสุขภาพใน
3
สถานบริการ
สุขภาพและ
สถานประกอบ
การเพื่อสุขภาพ
รวมทั้งผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เพิ่มขึ้น
จากฐานเดิม
(ร้อยละ 10)

1 ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 6,239,200
อานวยการและคณะอนุกรรมการเพื่อ บาท
พัฒ นาประเทศไทยให้ เป็น ศูน ย์ก ลาง
สุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical
Hub)
2 การดาเนินงานในการส่งเสริมพัฒนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ
3 การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
พัฒ นาให้ ประเทศไทยเป็น ศูน ย์ก ลาง
สุขภาพนานาชาติ

กรม
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพ

๓๙
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

การพัฒนา
ประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ
(Medical Hub)
ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม
สถานบริการ
สุขภาพและสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนให้
มีคุณภาพและ
มาตรฐานสู่สากล
สาหรับผู้รับบริการ
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
2. เพื่อบริหาร
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตาม
นโยบาย Medical
Hub โดยไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อ
ระบบบริการ

๔๐
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

สุขภาพหลักของ
ประเทศ รวมทั้ง
อยู่บนพื้นฐานของ
การเพิ่มมูลค่า
(Value Added)
ด้วยฐานความรู้
สร้างเอกลักษณ์
ของบริการสุขภาพ
ให้โดดเด่น
3. เพื่อส่งเสริม
และ
ประชาสัมพันธ์ให้
นักธุรกิจผู้มีความ
สนใจในการลงทุน
ด้านธุรกิจบริการ
สุขภาพ ได้รับ
ข้อมูลอย่างรอบ
ด้านเพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนในการ
ตัดสินใจ ลงทุน
ด้านธุรกิจบริการ
สุขภาพในประเทศ
ไทย ตลอดจนการ
ขยายตลาดการ

๔๑
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

28

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

บริการสุขภาพ
และการลงทุนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บริการสุขภาพใน
ระดับสากล
4. บูรณาการ
ทางานร่วมกับ
กระทรวงหลัก
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ
(Medical Hub)
(พ.ศ. 2560 2569)
โครงการพัฒนา 1. เพื่อพัฒนา
เมืองสมุนไพร ศักยภาพด้านแผน
(Herbal City) ธุรกิจ (Business
plan) ให้กับ
ผู้ประกอบการใน
เมืองสมุนไพร
2. เพื่อให้จังหวัด

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

1. ผู้ประกอบ
มีแผนปฏิบตั ิ
การในเมือง
การพัฒนา
สมุนไพร 13
เมืองสมุนไพร
จังหวัด ได้รบั
การอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้าน
แผนธุรกิจ

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ผู้ประกอบ
การในเมือง
สมุนไพร 13
จังหวัด ได้รบั
การอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้าน
แผนธุรกิจ

เมืองสมุนไพร
13 จังหวัด ได้
ร่วม
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้การ
ดาเนินงาน

มีรายงานผลความ
ก้าว
หน้าการพัฒนา
เมืองสมุนไพร 13
จังหวัด

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
ศักยภาพด้านแผนธุรกิจ (Business
plan) ให้กับผู้ประกอบการจานวน
13 จังหวัดเมืองสมุนไพร
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การดาเนินโครงการ
พัฒนาเมืองสมุนไพร ใน 4 จังหวัด 4

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

1,069,840

กรมการ
แพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

๔๒
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เมืองสมุนไพร 13
จังหวัดได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
การดาเนินงาน
พัฒนาเมือง
สมุนไพร
3. เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินงาน
พัฒนาเมือง
สมุนไพร
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โครงการจัดทา
ข้อกาหนด
มาตรฐานยา
ตารับแผนไทย
พ.ศ. 2561

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

(Business
plan)
2. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องใน
เมืองสมุนไพรทั้ง
13 จังหวัดได้
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้การ
ดาเนินงาน
พัฒนาเมือง
สมุนไพร
3. ได้รายงานผล
ความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค
และ
ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาเมือง
สมุนไพร 13
จังหวัด
เพื่อจัดทา
ข้อกาหนด
ได้ TOR การ
มาตรฐานยาตารับ มาตรฐานยา
จัดจ้างที่
แผนไทยจานวน ๕ ตารับแผนไทย ปรึกษาฯ
ตารับตามประกาศ จานวน 5 ตารับ
คณะกรรมการ

Small
Small
success ไตร success ไตร
มาส 2
มาส 3
(Business
plan) และ/หรือ
พัฒนาขีดความ
สามารถในการ
แข่งขันของ
ผู้ประกอบการ
SMEs สู่ตลาด
สากล จานวน
ไม่น้อยกว่า 3
ราย

Small success
ไตรมาส 4

ลงนาม
จัดจ้าง
ที่ปรึกษาฯ เพื่อ
จัดทามาตรฐาน
ตารับยาแผน

มีข้อมูลวิชาการที่
เกี่ยวข้อง
ประกอบ
ด้วย ผลวิเคราะห์
ด้านการพิสจู น์

มีการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
และคณะ
ทางานฯ ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

4,770,000

กรมการ
แพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

ภูมิภาค
3. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การดาเนินงาน
พัฒนาเมืองสมุนไพร
4. สรุปผลการติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานพัฒนาเมืองสมุนไพร

1. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดจ้างที่ปรึกษา เช่น TOR ร่าง
สัญญาฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
2. จัดทาสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ และที่
ปรึกษาฯ ดาเนินการจัดทามาตรฐาน

๔๓
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

พัฒนาระบบยา
แห่งชาติเรื่อง
บัญชียาหลัก
แห่งชาติ

30
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โครงการพัฒนา
สมุนไพรไทย
เพื่อการ
พึ่งตนเองของ
ชุมชนและการ
แข่งขันอย่าง
ยั่งยืน
โครงการพัฒนา
มาตรฐานการ
จัดทา Thai
Herbal
Pharmacopeia

Small
success ไตร
มาส 2
ไทย

Small
success ไตร
มาส 3
เกี่ยวข้องเพื่อ
ติดตาม
ความก้าวหน้า
การดาเนิน
งาน

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เอกลักษณ์และ
การควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบ
สมุนไพรที่เป็น
ส่วนประ
กอบของตารับยา

ยาแผนไทย (ระยะเวลาดาเนินการ
360 วัน หลังลงนามในสัญญา)
3. จัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานของที่
ปรึกษาฯ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลการวิเคราะห์ตา่ ง ๆ
4. สรุปผลการดาเนินงาน
ปรับปรุงพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ
ชุมชนด้านแพทย์แผนไทยต้นแบบบาง
เดชะ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมสิ่ง
ประกอบ (รวม 12 งวด ระยะเวลา
ก่อสร้างภายใน 240 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง)

เพื่อพัฒนา
ศูนย์บริการ
สุขภาพชุมชนด้าน
แพทย์แผนไทย
และสมุนไพร
จานวน 1 แห่ง

ศูนย์บริการ
ได้ TOR การ ก่อสร้างถึงงวด
สุขภาพชุมชน
จัดจ้าง และลง งานที่ 2 (ร้อย
ด้านแพทย์แผน นามในสัญญา ละ 6.72)
ไทยและ
สมุนไพร จานวน
1 แห่ง

ก่อสร้างถึงงวด ก่อสร้างถึงงวด
งานที่ 5
งานที่ 12
(ร้อยละ
(ร้อยละ 100)
18.85)

1.เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการจัดทา
ข้อกาหนด
มาตรฐานของงาน
วิจัยสมุนไพร
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นไปตาม
รูปแบบของ THP

มาตรฐานการ
จัดทา Thai
Herbal
Pharmacopeia-ใช้สอน
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย

ตรวจสอบ
ข้อมูล
วิเคราะห์
ข้อมูล
สรุปผล

มีประสานงาน
จัดทาข้อตกลง
กับ
มหาวิทยาลัย
เก็บตัวอย่าง
สมุนไพร
เริ่มตรวจ

ตรวจคุณสมบัติ
ด้านต่างๆ
ของสมุนไพร
15 ตัว
และข้อมูลวิจัย
สมุนไพร 30 ตัว

เผยแพร่และ
- จัดทามาตรฐานยาสมุนไพร จานวน
จัดพิมพ์ THP 15 15 มอโนกราฟ
monograph
- จัดทาข้อมูลมาตรฐานยาสมุนไพร
โดยจัดจ้าง/ร่วมสวพ, ศูนย์ฯ อย่าง
น้อย 30 รายการ (2 ปี)
ตรวจสอบ
- จัดอบรมการจัดทาข้อมูลด้านเภสัช
เป้าหมายและ
เวทและพฤกษศาสตร์
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

18,216,000

กรมการ
แพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

17,400,000

กรม
วิทยาศาสต
ร์การ
แพทย์

๔๔
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดทามอ
โนกราฟมากขึ้น
เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่
กาหนด
การพัฒนาวิธี
เพื่อให้ได้วิธี
วิเคราะห์
วิเคราะห์ทุก
ผลิตภัณฑ์ New รายการทดสอบใน
Biopharmace ผลิตภัณฑ์ อย่าง
utical ที่ผลิตใน น้อย 1 ชนิด
ประเทศเพื่อ
สาหรับเตรียม
ส่งเสริม
ความพร้อมรองรับ
อุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อ
การส่งออก
จาหน่ายใน
ประเทศและ
สนับสนุนผู้ผลิต
ภายในประเทศให้
สามารถผลิตและ
ส่งออกยาที่ได้รบั
รองมาตรฐานจาก
หน่วยงานควบคุม
คุณภาพ

เป้าหมาย

สามารถ
ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ New
Biopharmace
utical ได้ครบ
ทุกรายการอย่าง
น้อย 1
ผลิตภัณฑ์

Small
success ไตร
มาส 1

มีโครงการและ
แผนปฏิบัติ
การที่ได้รับ
อนุมัติจาก
ผู้บริหาร

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ศึกษาและระบุ ได้วิธีการตรวจ
วิธีวิเคราะห์ที่ใช้ วิเคราะห์ที่
ในการตรวจ
ครบถ้วน
วิเคราะห์ครบ
ทุกรายการ
ทดสอบ

วิเคราะห์ New
Biopharmaceuti
cal ได้ครบทุก
รายการอย่างน้อย
1 ผลิตภัณฑ์

1. ศึกษาและระบุวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์ครบทุกรายการ
ทดสอบ
2. ได้วิธีการตรวจวิเคราะห์ครบทุก
รายการทดสอบ
3. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ New
Biopharmaceutical ได้ครบทุก
รายการอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

Small
success ไตร
มาส 2

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

6,600,000

กรมวิทยา
ศาสตร์
การแพทย์

๔๕
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

ดาเนินการขอ
รับรอง
ตรวจ Test
Product

ตรวจรับรอง
ความสามารถ
ของสานัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
ในการตรวจ
ตรวจ On
process
Product

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

สรุปข้อมูล
เผยแพร่ข่าว

จัดทารายงานและ
ประชาสัมพันธ์
ความสามารถของ
ประเทศไทย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

ห้องปฏิบัติการ
ของประเทศ
33

โครงการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาการ
ทดสอบให้
สอดคล้อง
OECD GLP

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของการ
ทดสอบการ
ระคายเคืองใน
สัตว์ทดลองให้
สอดคล้องกับ
ระบบ
มาตรฐานสากล
OECD GLP

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสต
ร์การแพทย์ มี
ศักยภาพในการ
ทดสอบการ
ระคายเคืองใน
สัตว์ทดลองที่
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน
OECD GLP
ภายใน
ปีงบประมาณ
2561

ปรับกิจกรรม
ขั้นตอนให้ลดลง

1. การพัฒนาบุคลากร (Personnel) 14,300,000
โดยการจัดอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน
ให้เข้าใจและตระหนักในการทางาน
ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน OECD
GLP และ/หรือส่งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานไปเข้าร่วมอบรม นามา
พัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด
2. การทบทวน ปรับปรุงและจัดทา
เอกสาร (Documentation) ให้มี
ความสอดคล้องกับระบบมาตรฐาน
OECD GLP
3. การจัดการสถานที่ (Facilities)
โดยการพัฒนาพื้นที่ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ พื้นที่ในการเตรียมและ
จัดเก็บตัวอย่าง พื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้
สอดคล้องกับระบบคุณภาพมาตรฐาน
OECD GLP
4. การจัดการสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ (Apparatus, Material
and Reagents) ให้มรี ะบบการจัดเก็บ

กรมวิทยาศ
าสตร์การแ
พทย์
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

ควบคุม บารุงรักษาและสอบเทียบให้
เป็นตามแผน
5. การจัดการระบบการทดสอบ
(Test Systems) คือ สัตว์ทดลอง
และระบบการเลี้ยงดูแลสัตว์ โดย
คัดเลือกสัตว์ให้ตรงกับประเภทของ
งานทดสอบหรือวิจัย รวมทั้งเลี้ยง
ดูแล สังเกตอาการ ตามเกณฑ์การ
สอบของ Test guideline ตามที่
OECD GLP กาหนด
6. การจัดการตัวอย่างและวัสดุอ้างอิง
(Test and Reference Items) โดย
การรับ จัดเก็บ ใช้งานโดยการควบคุม
ให้เป็นไปตามระบบ
7. รับ Test item ที่ characterize
ครบถ้วนตาม requirement ของ
OECD GLP จาก sponsor
8. การดาเนินการศึกษาวิจัย
(Performance of the Study)
9. รายงานผลการศึกษา (Reporting
of Study Results)
10. ตรวจติดตามกระบวนการศึกษา
และการทดสอบตลอดโครงการโดย
หน่วยงานประกันคุณภาพ (Study
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ตัวชี้วัด
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small
success ไตร
มาส 1

Small
success ไตร
มาส 2

Small
success ไตร
มาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

งบประมาณ

หน่วยงานที่

(บาท)

รับผิดชอบ

and Processes Base Inspection)
11. เก็บรักษา เอกสารบันทึก ข้อมูล
ดิบและตัวอย่าง (Storage and
Retention of Records and
Materials)
12. บารุงรักษาพื้นที่ เครื่องมือ และ
ระบบการเลีย้ งสัตว์ทดลองให้คงอยู่
ตามมาตรฐานสัตว์ทดลองสากล
AAALAC International
13. ขอรับการตรวจรับรองตาม
ข้อกาหนด OECD GLP โดยต้องมี
โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
อย่างน้อย 1 โครงการ และมี
โครงการที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
อย่างน้อย 1 โครงการ (One
complete protocol & one ongoing protocol)
14. การแก้ไขสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน OECD GLP หลังการตรวจ
รับรอง
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