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30 ผลงานเดน กระทรวงสาธารณสุข
2557 - 2560
หัวขอ
มั่นคง
1. ดําเนินงานตาม
นโยบาย “เจ็บปวยฉุกเฉิน
วิกฤต มีสิทธิทุกที”่
( Universal Coverage
for Emergency Patients
:UCEP)

2. ปฏิรูประบบการแพทย
ปฐมภูมิ ( Primary Care
Cluster: PCC) ในรูปแบบ
“คลินิกหมอครอบครัว”

3. การปองกันการ
บาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนน (Road Traffic
Injuries: RTI)
4. Smart citizen สราง
เด็กไทยเติบใหญมี
คุณภาพ และผูสูงวัยเปน
หลักชัยของสังคม

ผลการดําเนินการ
เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตในการเขาไปรับการรักษา
ที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยูใกลที่สุดหรือไปถึงเร็วที่สุดโดยไมตองสํารองเงินคารักษาพยาบาล
ในระยะเบื้องตน 72 ชั่วโมงแรก ไมวาสิทธิใดก็ตาม เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560สําหรับ
อาการฉุกเฉินวิกฤตที่สงผลตอชีวิตและอวัยวะสําคัญ ไดแก 1) หัวใจหยุดเตน ไมหายใจ ไมรูสึกตัว
2) อาการทางสมอง มีการรับรู สติเปลี่ยนไป บอกเวลา สถานที่ คนที่คุนเคยผิดอยางเฉียบพลัน
3) หายใจเร็ว แรง และลึก หายใจมีเสียงดังผิดปกติ พูดไดแคสั้นๆ หรือรองไมออก ออกเสียงไมได สําลัก
อุดทางเดินหายใจกับมีอาการเขียวคล้ํา 4) ระบบไหลเวียนเลือดวิกฤตอยางนอย 2 ขอ คือตัวเย็น
และซีด เหงื่อแตกจนทวมตัว หมดสติชั่ววูบ หรือวูบเมื่อลุกยืนขึ้น 5) อวัยวะฉีกขาดเสียเลือดมาก
เสี่ยงตอการพิการ และ 6) อาการอื่นๆ ที่มีภาวะเสี่ยงตอชีวิตสูง เชน เจ็บหนาอกรุนแรง แขนขาออน
แรงทันทีทันใด ชักเกร็ง เปนตน ผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2560
ผูขอใชสิทธิทั้งหมด 5,251 ราย เขาเกณฑผูปวยฉุกเฉินวิกฤต 2,079 ราย
รองรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 258 (ช) ใหมีระบบการแพทยปฐม
ภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้ใหบริการแลว
596 ทีมทั่วประเทศ เพื่อ “ลดปวย ลดตาย ลดแออัด ลดรอคอย”และลดคาใชจายในการเดินทาง
ไปโรงพยาบาล 1,655 บาท/คน นอกจากนี้ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาเครือขายบริการปฐมภูมิ
(พ.ศ. 2560 - 2569) ซึ่งจะเสนอเรื่องให ครม. พิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ และยกราง
กฎหมายวาดวยระบบการแพทยปฐมภูมิ พรอมทั้งอยูระหวางดําเนินการจัดตั้ง สํานักงานบริการปฐมภูมิ
และคลินิกหมอครอบครัวในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและลดการตายจากการจราจรทางถนน โดยบูรณาการขอมูล 3
ฐาน (สาธารณสุข ตํารวจ บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ ) ทั้งในระดับประเทศและระดับ
จังหวัด ดําเนินการแลว 64 จังหวัด พรอมทั้งพัฒนาระบบรายงานเฝาระวังการบาดเจ็บ ( IS Online)
พัฒนาระบบรายงานการสอบสวนออนไลน ( Web based reporting system) และชี้เปาจุดเสี่ยง
จํานวน 898 จุด ดําเนินการแกไข 360 จุดโดยการบูรณาการขอมูล 3 ฐาน มีจังหวัด
บูรณนาการความรวมมือการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต (กลุมเด็กปฐมวัยและผูสูงอายุ) ระหวาง
4 กระทรวง ไดแก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในบันทึกขอตกลงขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ในกลุมเด็กปฐมวัยและผูสูงอายุ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
เปาหมายให “เด็กไทยเติบใหญมีคุณภาพ ผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม มุงสูประเทศไทย 4.0”
ในป 2564 ในกลุมเด็กปฐมวัยจะรวมกันพัฒนาใหเปนเด็กไทย 4.0 มีทักษะ 4H คือ Heart จิตใจดี
มีวินัย Head เกง คิดวิเคราะหเปน Hand ใฝเรียนรู มีทักษะ และ Health สุขอนามัยดี สําหรับกลุม
ผูสูงอายุ จะปฏิรูปสังคมผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและเทาเทียม ตามยุทธศาสตร
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3S คือ Strong สุขภาพแข็งแรง Security มั่นคงปลอดภัย และ Social มีสวนรวมในสังคม โดย
4 กระทรวง และภาคีเครือขาย จะรวมกันผลักดัน ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
การสรางความรวมมือแบบประชารัฐ เพื่อใหเด็กไทยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
เติบโตเปนผูใหญ และกาวสูวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ บรรลุตามเปาหมายที่วางไว
5. ผูปวยโรคกลามเนื้อ
ยกระดับโรงพยาบาลชุมชนใหสามารถใหยาละลายลิ่มเลือดไดทันสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือด
หัวใจขาดเลือด ไดรับการ หัวใจและสมองจํานวน๗๘๐แหงและปจจุบันโรงพยาบาลในสังกัดภาครัฐมีระบบชองทางดวน การรักษา
ขยายหลอดเลือดดวย
ผูปวยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI Fast Track) ในทุกเครือขายบริการมีบริการหองสวน
บอลลูนหรือยาละลายลิ่ม หัวใจจํานวนประมาณ๘๐แหงทั่วประเทศครอบคลุมประชากร๗๐ลานคน๗๗จังหวัด
เลือด
๑๓เขตบริการมีอายุรแพทยโรคหัวใจประมาณ๑,๐๐๐คนที่สามารถทําหัตถการรักษาผูปวยโรคหลอด
เลือดหัวใจ (Coronary interventionists) ไดประมาณ๒๘๐คนลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนกวา
21,961 ราย
6. ผูปวยเบาหวาน ความ
จากสถานการณโรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทย จากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในชวง
ดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน ป พ.ศ. 2555 - 2558 พบวาอัตราตายดวยโรคหลอดเลือดหัวใจตอประชากร 100
,000 คน
ไดรับการประเมินโอกาส มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในป พ.ศ. 2558 มีผูเสียชีวิต 18
,922 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน
เสี่ยงตอโรคหัวใจและ
เปนภาวะเสี่ยงสําคัญที่ตองควบคุมเพื่อไมใหนําสูการเกิดโรคแทรกซอนอื่นๆ ไดแก ภาวะความดัน
หลอดเลือด (CVD Risk) โลหิตสูง, ภาวะน้ําหนักเกิน/โรคอวน, ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง จึงมองเห็น
ความสําคัญของการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ( CVD Risk) โดยเฉพาะ
กลุมผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ ทําใหทราบความเสี่ยงและไดรับการจัดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามปจจัยเสี่ยงอยางเหมาะสมเพื่อลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีผูปวย
ความดัน เบาหวานไดรับการประเมิน CVD Risk และ 5,774,363 คน
7. จัดตั้งคลินิกชะลอไต
เพื่อเพิ่มการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังที่มีแนวโนมสูงขึ้น โดยจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
เสื่อมในโรงพยาบาลชุมชน ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) ไดครบ 100% (797 แหง) และไดคนหาและคัดกรองโรคไต
ขนาดกลาง (F2)
เรื้อรังในกลุมผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 5
,510 ,200 คน เปลี่ยนไต
600 รายตอป ดูแลผูปวยไตเสื่อม ( CKD Clinic) 8 ลานคน สามารถชะลอไตเสื่อมได 7 ปตอคน
ประหยัดงบประมาณกวา 15,000 ลานบาทตอป
8. ลดอัตราการเสียชีวิต
จากการสํารวจ พบวาคนไทยรอยละ 10 หรือประมาณ 6 ลานคน เปนโรคพยาธิใบไมตับ
ซึ่งสาเหตุสําคัญคือพฤติกรรมการบริโภคปลาน้ําจืดมีเกล็ดแบบดิบๆ สุกๆ ปลารา ปลาสมที่มีพยาธิ
โรคมะเร็งตับ/ทอน้ําดี
และสงผลใหเสี่ยงเปนมะเร็งทอน้ําดีในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
ดวยการคัดกรองและ
ผาตัด
“ทศวรรษกําจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี พ.ศ. 2559-2568” ตั้งเปาใน 10 ปขางหนา
คนไทยจะติดเชื้อพยาธิใบไมตับ นอยกวารอยละ 1 หรือ 6 แสนราย และไดดําเนินการ คัดกรองพยาธิ
ใบไมตับ ในประชาชนอายุ 15 ป ขึ้นไป 135,482 ราย อัลตราซาวดมะเร็งทอน้ําดีในประชาชนอายุ
๔๐ ป ขึ้นไป ๑๐๔ ,๕๘๐ ราย ผาตัดมะเร็งทอน้ําดี ๔๑๒ ราย และดูแลอยางตอเนื่องที่บาน
1,815 ราย
9. กวาดลางโปลิโอให
ประเทศไทยไดรวมกับนานาประเทศทั่วโลกกวาดลางโรคโปลิโอ โดยรณรงคใหวัคซีนปองกันโรค
หมดภายในป พ.ศ.
โปลิโอฟรีแกเด็กทุกคนตามชวงวัย ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากผูนําประเทศ หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
2563
จนประสบความสําเร็จ ทั้งนี้มีเด็กมาเขารับบริการ 1,118,090 คน และประเทศไทยไดเก็บรวบรวม
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วัคซีนแบบหยอดชนิด 3 สายพันธุ พรอมเผาทําลายตามมาตรฐานขยะติดเชื้อ เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2559 ที่ผานมา ซึ่งดําเนินการพรอมเพรียงกันทั่วโลกกิจกรรมนี้แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น
ของประเทศไทยที่จะรวมมือกับนานาประเทศทั่วโลกในการกวาดลางโปลิโอใหหมดไปจากโลก จากนั้น
ตั้งแตวันที่ 29 เมษายน 2559 เปนตนมา ซึ่งถือเปนวันแรกที่ประเทศไทยไดเริ่มใชวัคซีนชนิดใหม
คือวัคซีนชนิดหยอดที่มี 2 สายพันธุ คือสายพันธุ 1 และ 3 รวมกับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ซึ่งขณะนี้ไมมี
วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด 3 สายพันธุหลงเหลืออยูในระบบบริการสาธารณสุขไทยแลว
10. รณรงคการใหวัคซีน
เพื่อเตรียมความพรอมการเฝาระวังโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนรองรับสําหรับการเขาสู
โรคคอตีบ
ประชาคมอาเซียนที่มีผูคนจากประเทศเพื่อนบานเปนจํานวนมากหลั่งไหล เขามาประกอบอาชีพ ทําให
เพิ่มความเสี่ยงตอการแพรกระจายโรคภายในประเทศ โดยไดฉีดวัคซีนแกนักเรียนโดยไมเสียคาใชจาย
ในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ 929,090 ราย และรณรงคใหวัคซีนโรคคอตีบแกประชาชน
อายุ 20-50 ป เชิงรุกโดยมีเจาหนาที่ออกใหบริการในพื้นที่ทั้งในและนอกเวลาราชการ มีผูรับบริการ
ทั้งสิ้น 15,549,027 ราย
11. คัดกรองและสงเสริม
เปาหมายใหเด็กปฐมวัย อายุแรกเกิดถึง 5 ปทุกคน ไดรับการสงเสริมพัฒนาการที่มีความถูกตอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
มีมาตรฐาน อยางเทาเทียม จากพอแม ผูเลี้ยงดู และชุมชน ไดดําเนินการ ดังนี้ พัฒนากฎหมายการ
ควบคุมการสงเสริมการตลาดสําหรับอาหารทารกและเด็กเล็ก ขณะนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)
ไดมีมติเห็นชอบ ราง พ.ร.บ. ดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 พัฒนารูปแบบบริการดาน
โภชนาการในคลินิกฝากครรภและคลินิกสุขภาพเด็กดี และพัฒนาระบบริการตามมาตรฐานงานอนามัย
แมและเด็กอยางตอเนื่อง ดังนี้ มีโรงพยาบาลผานมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก จํานวน 648 แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผานมาตรฐาน จํานวน
760 แหง ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ
จํานวน 10,917 แหง และตําบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแมผานมาตรฐาน 708 แหง ซึ่งจากการ
ดําเนินการดังกลาวทําใหเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 897,432 ราย รอยละ 90.84 เด็กสงสัย
ลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ 115,731 ราย
12. สรางเด็กไทยสายตา
เตรียมเด็กวัยเรียนใหพรอมเรียนรู สามารถมองเห็นไดชัดเจน ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการเรียนรู
ดี ตามนโยบาย “ลดเวลา และพัฒนาการทางสมอง โดยรวมกับโรงเรียนตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้น ป.1 และสงตอแกไข
เรียน เพิ่มเวลารู”
หากพบความผิดปกติ ผลการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนชั้น ป.1 จํานวน 495,724 ราย พบผิดปกติ
12,763 ราย และมอบแวนสายตาแกเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ 3,493 ราย
13. ดูแลระยะยาวดาน
ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว แนวโนมของจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยาง
สาธารณสุขสําหรับ
ตอเนื่อง ขณะเดียวกันผูสูงอายุเองก็มีอายุยืนยาวขึ้น สิ่งที่ตามมาคือปญหาสุขภาพของผูสูงอายุซึ่งมัก
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เปนการเจ็บปวยแบบเรื้อรังอันจะนํามาซึ่งปญหาภาวะทุพลภาพและมีภาวะพึ่งพิงตามมา ปจจุบันเรามี
(Long Term Care: LTC) ผูสูงอายุประมาณ ๑๐ ลานคน ในจํานวนนี้ มีประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน ที่นอนติดเตียง และมีอีกประมาณ
๑๗๐,๐๐๐ คน ที่ตองอยูติดบาน ไมสามารถไปไหนมาไหนตามลําพังได ซึ่งก็สงผลกระทบตอภาระ
ในการดูแล และคาใชจายทั้งดานสุขภาพและดานสังคมของครัวเรือนเอง และในภาพรวมของประเทศ
ใหเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงสาธารณสุขไดบูรณาการความรวมกับภาคสวนตางๆ ในการดูแลระยะยาว
ดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC) โดยมีหนวยบริการประจําในพื้นที่เขารวม
ดําเนินงาน LTC จํานวน ๙๐๙ แหง ครอบคลุมพื้นที่กองทุนตําบล จํานวน ๔,๔๘๖ แหง และใหการดู
และผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ๑๗๗
,๐๓๗ คน (รอยละ ๗๐.๘๑)
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14. ปลูกถายอวัยวะ

ผลการดําเนินการ
นอกจากนี้ ไดพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจําครอบครัวดูแลผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง 67,854 คน
การปลูกถายอวัยวะเปนทางรอดเดียวของผูปวย หัวใจ ตับ ปอด วายระยะสุดทาย แกความพิการ
เชนตาบอดจากกระจกตาเสีย สําหรับ CKD ระยะสุดทาย ชวยลดอัตราปวย/ตาย เพิ่มคุณภาพชีวิต
และลดคาใชจายในการทํา dialysis ใหกับผูปวยและรัฐ ทั้งนี้ไดดําเนินการปลูกถายกระจกตา
760 ดวงตา และปลูกถายอวัยวะอื่นๆ 347 ราย
ใหบริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยดําเนินนโยบายเชิงรุก มีการออกหนวยเคลื่อนที่
เพื่อใหคนพิการแขนขาขาดทั้งรายเกาและรายใหมสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ ทําใหผูพิการทางการ
เคลื่อนไหวใหไดรับบริการครบถวนทั่วประเทศ ในป 2559 ครบรอยละ 100 (31,593 ราย)

15. มอบแขนขาเทียม
และกายอุปกรณ ฟรี
ใหแกผูพิการทางการ
เคลื่อนไหวทั่วประเทศ
16. จัดบริการใสฟนเทียม
จัดบริการใสฟนเทียมสําหรับผูสูงอายุ ใหผูสูงอายุที่สูญเสียฟนทั้งปากหรือเกือบทั้งปากเขาถึง
สําหรับผูสูงอายุ
บริการใสฟนเทียม ซึ่งมีผูสูงอายุไดรับบริการใสฟนเทียม 102,174 ราย
มั่งคั่ง
17. สงเสริมการใช
1. สรางกลไกการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยและสมุนไพรครบวงจร กระทรวงสาธารณสุข
สมุนไพรไทย
รวมกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม ไดดําเนินการจัดทําแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ โดยเมื่อวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบงบประมาณ งบกลางรายการสงเสริมและสราง
ความเขมแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ป ๒๕๖๐ เปนเงินทั้งสิ้น ๑ ,๒๕๘,๐๑๒,๔๐๐ ลานบาทเพื่อ
ปฏิรูปโครงสรางพื้นฐานภายในเชิงระบบ
Herbal city)
2. สรางความเขมแข็งดวยกลไกประชารัฐในภูมิภาคในรูปแบบเมืองสมุนไพร (
13 จังหวัด
3. ปฏิรูประบบอุตสาหกรรมสมุนไพรและการตลาด ยกระดับการผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร
ไดมีการวางแผนการผลิตยาสมุนไพรเพื่อใหประชาชนไดใชยาสมุนไพรที่มีคุณภาพและราคาเปนธรรม
และกําหนดโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ตองผานมาตรฐาน WHO GMP จํานวน 46 แหง สงเสริมการใช
สมุนไพรในประเทศและสงเสริมการตลาดสูสากล โดยกําหนดนโยบาย การสงเสริมการใชยาสมุนไพร
เปน First line drug คือ ฟาทะลายโจรและขมิ้นชัน
4. ปฏิรูปบริการการแพทยแผนไทย เพิ่มการเขาถึงบริการการแพทยแผนไทย โดยพบวา
ประชาชนมีแนวโนมการเขาถึงบริการการแพทยแผนไทยสูงขึ้น จากป พ .ศ. 2559 ผูปวยนอกไดรับ
บริการการแพทยแผนไทยที่มีคุณภาพ รอยละ 17.18 ปจจุบันเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20.1 ซึ่งบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว (รอยละ18.5)
18. พัฒนาระบบจัดการ
รับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งเปนระบบงานที่สรางความมั่นคงดานสุขภาพใหกับ
ภาวะฉุกเฉินทาง
ประเทศชาติ สามารถชวยจํากัดผลกระทบดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และดานอื่นๆ ที่เปนภาวะ
สาธารณสุข
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขซึ่งอาจสงผลถึงประชาชนใหอยูในวงจํากัด จากการเตรียมความพรอม เฝาระวัง
ควบคุมโรคตางๆ อาทิ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือเมอรส ไขหวัดนก และโรคติดตออื่นๆได
อยางมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการทองเที่ยว
ทั้งนี้ ทุกจังหวัดมีการจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณตามความเหมาะสมเพื่อรองรับการเปดศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ครอบคลุม 100%
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19.การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการพิจารณา
ออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ/
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ

ผลการดําเนินการ

สนับสนุนนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตาม
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 77/2559 ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สงผลใหกระบวนการพิจารณา
ออกใบอนุญาตผลิตภัณฑรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาตแตยังคง
มาตรฐานการคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภค ทําใหลดจํานวนคําขอคาง ดังนี้ ผลิตภัณฑสุขภาพ
ดําเนินการได 277,807 รายการ จากคําขอทั้งหมด 285,939 รายการ คิดเปนรอยละ 97.16 และ
สถานประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพ 19,313 รายการ จากคําขอทั้งหมด 19 ,861 รายการ คิด
เปนรอยละ 97.24
ขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สําหรับผูปวยและผูติดตามกรณีเดินทางเขามา
20. สงเสริมประเทศไทย
รับการรักษาพยาบาล ในกลุมประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประกาศในลงประกาศ
ใหเปนศูนยกลาง
Medical and Wellness ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และสรางมาตรฐานและความปลอดภัยใหแกผูปวยที่
Tourism ในสถาน
เขามารับบริการ ดวย พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559ซึ่งสถานประกอบการเพื่อ
ประกอบการเพื่อสุขภาพ สุขภาพที่ไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2509 จํานวน 1,609
แหง อนุโลมใหดําเนินการตอไปไดและยื่นขออนุญาตตามขั้นตอนกฎหมายใหมภายใน 180 วัน
ยั่งยืน
21. ยุติการถายทอดเชื้อ
ไดตามเปาหมายคือ มีอัตราต่ํากวารอยละ 2 ซึ่งเปนประเทศแรกของเอเชียและประเทศที่ 2
HIV และซิฟลิสจากแมสู ของโลก โดยผูอํานวยการใหญโครงการโรคเอดสแหงสหประชาชาติ ( UNAIDS) ไดกลาวชื่นชมและ
ขอบคุณประเทศไทยที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานอยางจริงจังมาโดยตลอด พรอมมอบเกียรติบัตร
ลูก
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปน
ผูแทนในการรับมอบเกียรติบัตรดังกลาว
22. พัฒนาระบบบริการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล ( Rational Drug Use Hospital; RDU)
สุขภาพใหมีการใชยาอยาง ในสถานบริการสาธารณสุข ใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการใชยาและสรางระบบในการบริหาร
สมเหตุผล ( RDU) และ จัดการดานยาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหคนไข โดยกําหนดเปนแผนพัฒนา
การจัดการการดื้อยาตาน ระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan) สาขาที่ 15 โดยมีโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปที่
จุลชีพ ( AMR) ในสถาน ดําเนินการแลว 772 แหง ผาน RDU ขั้นที่ 1 จํานวน 85 แหง จากโรงพยาบาลเปาหมาย 896 แหง
นอกจากนี้ เปนผูนํากลุมประเทศ G77เสนอวาระ “การดื้อยาตานจุลชีพ ” เพื่อลดจํานวน
บริการสาธารณสุข
ผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยา ภายใตกรอบยุทธศาสตรโลก “Global Action Plan on AMR”
23. พัฒนาโรงพยาบาล
ไดพัฒนาชุดความรู แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital และ
ตามเกณฑมาตรฐาน
จัดทําคูมือการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล พรอมแนวทางการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมใน
GREEN&CLEAN
ชุมชน ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN
Hospital
Hospital ปจจุบันผานเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานแลว 500 แหง คิดเปนรอย
ละ 52.1 ของเปาหมาย 959 แหง
24. พัฒนาโรงพยาบาล
เปนกลไกกระตุนและสงเสริมใหโรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพทั้งองคกรอยางมีระบบ โดยมี
ใหมีสถานภาพการรับรอง กิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน คือ การพัฒนาคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ การ
คุณภาพสถานพยาบาล
รับรองคุณภาพจะกระทําโดยองคกรภายนอกที่เปนกลาง เพื่อเปนหลักประกันวาผลการรับรองนั้นจะ
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เปนที่นาเชื่อถือ โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ผานการรับรอง
HA ขั้น 3 จํานวน 731
โรงพยาบาล ดังนี้ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลสังกัดกรม 161 แหง
โรงพยาบาลชุมชน 570 แหงและ รพ.สต. ติดตาม 9,781 แหงทั่วประเทศ
ครม.ไดมีมติ เห็นชอบแ นวทางการแกปญหาบรรจุพยาบาลวิชาชีพเปนขาราชการ ตามที่
คณะกรรมการเปาหมายนโยบายบุคลากรสาธารณสุขเสนอ อาทิ พยาบาล 10,992 อัตรา แพทย 779
อัตรา และทันตแพทย 70 อัตรา โดยเรงดําเนินการดวยความโปรงใส มีธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม
ของภาคสวนที่เกี่ยวของ สวนวิชาชีพอื่นๆ จะไดมีการประชุมหารือวางแผนดําเนินงานตอไป
26. ปรับปรุงคาตอบแทน
ครม. มีมติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงคาตอบแทนกําลังคน
ฉบับที่ 11,12 เพื่อความ ดานสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุขทําความตกลงในรายละเอียดของหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
เปนธรรมระหวางวิชาชีพ อัตราคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุขกับกระทรวงการคลังกอนดําเนินการตอไปตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐไดพิจารณาดําเนินการตอไป และกระทรวงการคลัง
ไดเห็นชอบในหลักการของรางหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาจอบแทน แนบทาย
ขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 และได
จัดทําประกาศแนบทายหลักเกณฑจํานวน 4 ฉบับ
27. เพิ่มงบประมาณ
ตามที่ ครม. อนุมัติงบประมาณ 5,000 ลานบาท ไดกําหนด แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
สําหรับโรงพยาบาลที่ขาด ดังกลาว ซึ่งมี 3 สวน ดังนี้ 1.คาใชจายผูปวยในและสนับสนุนการดูแลรักษาผูปวยทารกวิกฤต จํานวน
สภาพคลอง 5,000
3,300 ลานบาท กระจายใหโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป 860 แหง 2.
ลานบาท
คาตอบแทนบุคลากร รวมทั้งการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ( P4P) 1,000 ลานบาท ใน
โรงพยาบาลทุกระดับ โดยจัดสรรใหเขตบริการสุขภาพดําเนินการ และ 3.ชําระตนทุนการบริการสวน
ขาดจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนบริการที่ทําไดเกินเปาหมายในปงบประมาณ
2559 เชน การดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง การผาตัดตาตอกระจก ผาตัดขอเขา การรักษาโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ เปนตน จํานวน 600 ลานบาท
เนนเปาหมาย 5 เรื่อง และกําหนดเปนตัวชี้วัดที่โรงพยาบาลตองดําเนินการ คือ
1.มีแผนใช
จายเงิน 2.การบัญชีมาตรฐาน ตรวจสอบได 3.เพิ่มการจัดเก็บรายได เพื่อเพิ่มรายรับใหกับโรงพยาบาล
เนนในโรงพยาบาลที่มีหองพิเศษ หากมีการรอคิวยาวใหเพิ่มจํานวนหองขึ้น การเปดคลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการ คลินิกทันตกรรมนอกเวลา เปนตน
4.ลดรายจาย เชน มาตรการประหยัด คา
สาธารณูปโภคตางๆ การสงเสริมสุขภาพเพื่อลดโรคไมติดตอ การเปดคลินิกหมอครอบครัว และ 5.การ
บริหารพัสดุ
28. ขยายความรวมมือ
ขยายความรวมมือกับคณะแพทยศาสตร 19 มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบบบริการ ผลิตบุคลากร
กับคณะแพทยศาสตร 19 รวมทั้งงานวิชาการและการวิจัย โดยไดลงนามความรวมมือดานระบบบริการ การสงตอ การศึกษา และ
มหาวิทยาลัย
การวิจัย ระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และความรวมมือในระดับพื้นที่ ระหวางคณะแพทยศาสตรจาก 19 มหาวิทยาลัยกับ
12 เขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559
จัดระบบความรวมมือเชื่อมโยงระหวางโรงพยาบาลใน 12 เขตสุขภาพ และ 20 คณะ
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แพทยศาสตรจาก 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดังนี้
เขตสุขภาพที่ 1 รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง
เขตสุขภาพที่ 2 รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยนเรศวร
เขตสุขภาพที่ 3 กับรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยนเรศวร
เขตสุขภาพที่ 4 กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และมหาวิทยาลัยสยาม
เขตสุขภาพที่ 5 รวมกับศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตสุขภาพที่ 6 กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัยสยาม
เขตสุขภาพที่ 7 กับมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขตสุขภาพที่ 8 ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เขตสุขภาพที่ 9 กับรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
เขตสุขภาพที่ 10 กับมหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เขตสุขภาพที่ 11 กับสงขลานครินทร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ
เขตสุขภาพที่ 12 กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร และ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
29. การประเมินคุณธรรม
การปลุกจิตสํานึก มุงเนนการปรับฐานความคิดโดยแยกผลประโยชนสวนตนออกจากผลประโยชน
และความโปรงใส (ITA)
สวนรวม (ปรับฐานความคิดในระบบเลขฐานสิบและเลขฐานสอง :
Analog & Digital System) กับ
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ผลการดําเนินงานการสรางตนแบบ
องคกรคุณธรรม โดยไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานระดับกรม 78.5 และ
ระดับจังหวัด 74.4 และ ขยายสูโรงพยาบาลชุมชน และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทั่วประเทศ
30. ความกาวหนาในการ
เพื่อคุมครองสุขภาพประชาชนปรับปรุงกฎหมายและ พ.ร.บ.ตาง ๆ ใหทันสมัย เพื่อคุมครอง
ออกกฎหมายและ
สุขภาพประชาชน จํานวน 29 ฉบับ แลวเสร็จจํานวน 9 ฉบับ ไดแก พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ศ.
2558
ปรับปรุง พ.ร.บ. ตางๆ
พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 2558 พ.ร.บ. เครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 พ.ร.บ. คุมครองเด็กที่
เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ ทางการแพทย พ.ศ. 2558 พ.ร.บ. ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.
2559 พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2559 พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท พ.ศ. 2559 พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
นอกจากนี้อยูระหวางดําเนินการ 20 ฉบับ ดังนี้
1. ราง พ.ร.บ. สุขภาพจิต (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
2. ราง พ.ร.บ. คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (ฉบับที่...)
3. ราง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ...
4. ราง พ.ร.บ. โรคไมติดตอ พ.ศ. ...
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5. ราง พ.ร.บ. การสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
6. ราง พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย (ฉบับที่) พ.ศ. ...
7. ราง พ.ร.บ. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ.….
8. ราง พ.ร.บ. ความมั่นคงดานวัคซีน พ.ศ. ...
9. ราง พ.ร.บ. อาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. ...
10. ราง พ.ร.บ. สถาบันพระบรมราชนก พ.ศ. ...
11. วิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
12. ราง พ.ร.บ. พิจารณาคดีผูบริโภค (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
13. ราง พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่
21) พ.ศ.
2542 (การชันสูตรพลิกศพ)
14. ราง พ.ร.บ. วาดวยการมอบหมายเจาหนาที่ไปรวมชันสูตรพลิกศพ ตามความในมาตรา
148 (3) (4) และ (5) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่....)พ.ศ. …
15. ราง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ...
16. ราง พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. ...
17. ราง พ.ร.บ.คุมครองผูไดรับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...
18. ราง พ.ร.บ. วาดวยเซลบําบัด พ.ศ. ...
19. ราง พ.ร.บ. โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ...
20. ราง พ.ร.บ. ควบคุมสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของ พ.ศ. ...

