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1. สภาพแวดล้อมของการพัฒนา
การพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับของการพัฒนาที่สูงขึ้นตาม ลาดับ
โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้ง แต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของ
กลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 โดยมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเท่ากับ 4,320 ดอลลาร์
สหรัฐต่อหัวต่อปี และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 5,739 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อหัวต่อปี
โดยฐานเศรษฐกิจที่ พัฒนากว้างขวางหลากหลายมากขึ้นส่งผลให้ ประชากรวัยแรงงานมีงานทาเป็นจานวน
เพิ่มขึ้นตามลาดับ โดยในปัจจุบันมีจานวนการจ้างงานรวม 38.1 ล้านคน จากประชากรวัยแรงงานทั้งหมด
38.6 ล้านคน และการว่างงานมีอัตราเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนลดลงตามลาดับ จากร้อยล ะ
20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่จะนาไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมมีน้อยทาให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก
ซึ่งต้องการสินค้ากลุ่มคุณภาพและรูปแบบจูงใจ เพิ่มขึ้นเร็วกว่า อีกทั้งการแก้ปัญหาภาคเกษตรมักดาเนินการ
ด้วยมาตรการระยะสั้น ในขณะที่ผลิตภาพการผลิตต่าและพัฒนาได้ช้า การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในภาค
การเกษตรเป็นไปเพียงช้าๆ การขยายตัวด้านการเกษตรมักจะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเป็นหลัก ดังนั้น
ภายใต้ความเสี่ยงจ ากการเปลี่ยนแปลงสภ าวะภูมิอากาศที่ผันผวนและข้อจากัด ด้านการบริหารจัดการ น้า
ภายในประเทศ ประเทศไทยจึงเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในการที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหารที่นอกจาก
จะหมายถึงการมีปริมาณที่เพียงพอแล้วยังหมายรวมถึงการ มีระดับราคาที่สามารถเข้าถึงได้สา หรับประชาช น
ทุกกลุ่ม
แม้ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และการต่างประเทศ รวมทั้ง
กฎระเบียบต่างๆ ของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในระดับนานาชาติมากขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันผลของการพัฒนาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้โครงสร้างทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองยังมี
ความอ่อนแอในหลายด้านที่เป็นความเสี่ยงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
2. สถานการณ์ด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยมีการจัดทาแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติคู่ขนานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตั้ งแต่แผนฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นแผนระยะ
กลาง 5 ปี ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีบุคลากรทุกวิชาชีพรวมกว่า 3 แสนคน มีสถานบริการกว่า 10,000
แห่ง (รวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ) ให้บริการกว่าร้อยละ 70 ของบริการทั้งหมดของประเทศ
โดยเฉพาะบริการระดับปฐมภูมิ และการสาธารณสุข ยังพบว่ามีปัญหาสาคัญดังต่อไปนี้
2.1 สถานการณ์สุขภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงและจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี
พ.ศ. 2568 เนื่องจากประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น โดยในปี พ .ศ. 2557 ไทยมีประชากรสูงอายุ ร้อ ยละ
14.9% (10 ล้านคน) และคาดว่าในปี พ.ศ. 2577 จะเพิ่มขึ้นเป็น 29% การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการจัดบริการสุขภาพ การเตรียมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางมากขึ้นและภาระรายจ่าย

สุขภาพที่เพิ่มขึ้นตามแบบแผนการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อ รังมากขึ้น เช่นโรคหัวใจ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง สมองเสื่อม ทาให้รัฐต้องจ่ายงบประมาณในการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ยังพบว่า อัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 16 ใน พ.ศ.2550 เป็นร้อยละ 18.1
ใน พ.ศ. 2554
 การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาและภาร ะโรคที่เปลี่ยนจากโรคติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (Non Communicable Disease) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจาก 1,682,281 ราย ในปี 2548
เป็น 3,099,685 ราย ในปี 2555 โดยในปี 2555 พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่ สุด คือมีอัตรา
1,570.6 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นโรคหัวใจมีอัตราป่วย 1,172.4 ต่อประชากรแสนคน เบาหวาน
มีอัตราป่วย 1,050.0 ต่อประชากรแสนคน มะเร็งมีอัตราป่วย 759 .8 ต่อประชากรแสนคน และ
โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราป่วย 354.5 ต่อประชากรแสนคน
 เด็ก ไทยมีพัฒนาการ และ IQ ต่ากว่ามาตรฐานสากล โดยใน พ .ศ. 2554 พบว่า
เชาวน์ปัญญา (IQ) เด็กไทยอายุ 6 - 12 ปี มีคะแนนสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ
98 .6 ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานสากลเล็กน้อย (IQ=100) และพบว่ายังมีเด็กกลุ่มที่มีปัญหาระดับสติปัญญาบกพร่อง (IQ<70)
อยู่ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลคือไม่ควรเกินร้อยละ 2 และมีช่องว่างของสติปัญญาระหว่าง
กลุ่มที่มีสติปัญญาดีกับกลุ่มที่มีปัญหาสติปัญญามาก นอกจากนี้เด็กไทยอายุ 6 - 11 ปี มีความฉลาดทาง
อารมณ์เท่ากับ 45.12 ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ปกติ (50 - 100)
 พฤติกรรมเสียงทางเพศของเด็
่
กนาไปสู่ปัญหาการ
“ท้อง แท้ง ทิ้ง” และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เพิ่มสูงขึ้น การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยในช่วง 14 ปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้น 1.4 เท่าจาก 39.1 ต่อประชากร
1,000 คน ใน พ.ศ. 2541 เป็น 55.4 ต่อประชากร 1,000 คน ใน พ.ศ. 2555 จากรายงานการเฝ้า ระวัง
การทาแท้งในไทย พ.ศ. 2554 พบผู้ทาแท้งร้อยละ 56 มีอายุต่ากว่า 25 ปี และกลุ่มผู้ทาแท้งอายุต่ากว่า 19 ปี
ประมาณร้อยละ 60 ไม่มีการคุมกาเนิด จึงนาไปสู่การตัดสินใจทาแท้ง สาหรับการทอดทิ้งเด็กพบว่ามีเด็กกาพร้า
ถูกทอดทิ้ ง 88,730 คน ส่วนใหญ่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กและที่สาธารณะ และ
อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น 15 - 24 ปีเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 เท่าจาก 41.5 ต่อประชากร
100,000 คน ในพ.ศ. 2548 เป็น 82.8 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2555
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก (Climate Changes) และภาวะโลกร้อน ทาให้มี
ความแปรปรวนของสภาพอากาศมากขึ้น มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ น้าท่วม น้าแล้ง
คลื่นความร้อน แผ่นดินไหว สึนามิ พบได้ถี่ขึ้นส่งผลกระทบต่อความเสียหายที่สูงขึ้นตาม มา และทาให้มีโรค
ใหม่ๆ เกิดขึ้นกับทั้ง คน พืช สัตว์ นาไปสู่การพัฒนาการใช้ยาหรือเทคโนโลยี รวมทั้งการใช้สารเคมีมากขึ้น อาจ
ส่งกระทบด้านสุขภาพต่อผู้บริโภค เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินจาเป็น ทาให้โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยา
เป็นปัญหาสาคัญและรุนแรงมากขึ้น
 โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการดารงชีพ เช่น การสูบบุหรี่ในวัยรุ่น (22.4%) การดื่มสุรา
(23.7% ในปี 2554) ภาวะโภชนาเกิน โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
 ในปี 2558 รัฐบาลได้มีนโยบายให้มีหน่วยบริการ One Stop Service ขึ้นทะเบียน
แรงงาน 3 สัญชาติ มีผู้ม าขึ้นทะเบียนจานวน 1.6 ล้านคน และคาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวทั้งที่ได้รับการ
ผ่อนผันและผิดกฎหมายทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ระบบ สุขภาพของไทย ทั้งภาระ
ด้านการเงิน และภาระงาน รวมทั้งโรคติดต่อ
 ความก้าวหน้าทางด้าน เทคโนโลยี โด ยเฉพาะ การโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร
ทาให้นาไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมโลก ก่อให้เกิด การพึ่ง เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น สังคมมีแนวโน้มใช้ฝีมือ
และสมองมากขึ้น มีการรับรู้โดยรวดเร็ว มีผลต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการค้นพบเทคโนโลยี เช่น วัคซีน
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ต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือทันสมัย (CT, MRI ฯลฯ) การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์
การใช้อวัยวะเทียม เหล่านี้ทาให้อายุของประชากรยืนยาวขึ้น แต่ก็มีผลกระทบด้านลบต่ระบบสุ
อ ขภาพ เทคโนโลยี
เหล่านีม้ ีราคาแพง จาเป็นต้องมีการประเมินความคุ้มค่า (HTA) ก่อนนามาใช้ในระบบ
2.2 ระบบบริการและระบบสนับสนุน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข เน้นไปที่การรักษาพยาบาล
มากกว่าการส่ง เสริม ป้องกันโรค ทาให้งบประมาณดาเนินกา รในส่วนของการส่งเสริมป้องกันมีสัดส่วนที่
ไม่เพียงพอ (เพี ยงร้อยละ 9) การบริหารจัดการกาลังคนไม่ตอบสนองต่อการสร้างประสิทธิภาพของระบบ
บริการ บุคลากรบางสาขาขาดแคลนอย่างมาก เกิดวิกฤตขาดแค ลนผู้นา และนักวิชา การที่มีคุณภาพระดับสูง
ทางด้านระบบการเงินการคลังที่ยังไม่ลงตัว มีความเหลื่อมล้าระหว่างหน่วยบริการที่อยู่ในแต่ละจั
งหวัด
บางจังหวัดมีงบประมาณเพียงพอ แต่บางจังหวัดขาดแคลนเป็นอย่างมาก และมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
ในการบริหารจัดการทางการเงินการคลัง นอกจากนี้งานวิจัยระบบบริการ ระบบข้อมูลสุขภาพ ยังไม่ตอบสนอง
และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอในการบริหารงานของรัฐและประโยชน์สาธารณะ
2.3 โครงสร้างและกลไกการอภิบาลระบบ
เนื่องจากมีผู้ให้บริการสุขภาพหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ ท้องถิ่น เทศบาล ทาให้ขาดเอกภาพ เนื่องจากกลไกบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานใน ระดับชาติและทุกระดับ โครงสร้างที่ใหญ่โตเทอะทะและไม่สามารถทางานให้เกิด
ประสิทธิผล มีการรวมศูนย์อานาจสั่งการล่าช้า ไม่สอดคล้องกั
บบริบทพื้นที่ จึงควรมีการกระจาย
การบริหารงานออกไปยังเขตสุขภาพและมีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อช่วยประสานงาน กาหนดนโยบายของ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน
2.4 นโยบายและกฎหมาย
การออกกฎหมายเป็นไ ปอย่างล่าช้า กฎหมายเก่าไม่รอง รับสถานการณ์ ไม่สามารถใช้เป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิผล นโยบายขาดความต่อเนื่อง ไม่มียุทธศาสตร์กระทรวงระยะยาวไม่ชัดเจน และมีผล
ในทางปฏิบัติไม่มาก ดังนั้นจึงควรกาหนดยุทธ ศาสตร์ รวมถึงแผนลงทุนและแผนปฏิบัติการรองรับอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบในระยะยาว
2.5 ความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประชาชนยังมีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอในการป้องกันปัจจัยเสี่ยง และชุมชน
จานวนมากยังพึ่งตนเองไม่ได้ จะต้องใช้เวลาในการเสริมสร้างศักยภาพของทั้งประชาชน และชุมชน เพื่อให้เกิด
ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพของแต่ละพื้นที่
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เป้าประสงค์ (Ultimate Goal)
“ประชาชนไทย มีอายุยืนยาว และสุขภาพดี (อายุคาดเฉลี่ย 80 ปี, อายุคาดเฉลี่ยปีสุขภาวะ 72 ปี)”
กรอบแนวคิด

ประชาชนไทย มีอายุยืนยาว และสุขภาพดี
(อายุคาดเฉลี่ย 80 ปี, อายุคาดเฉลี่ยปีสุขภาวะ 72
ปี)

1. ระบบบริการสุขภาพ (Better Service)

2. เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สุขภาพ

3. สุขภาพตามกลุ่มวัย

4. สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม

5. การควบคุมโรคติดต่อ ภัยสุขภาพ ภัยพิบัติ
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6. การเงินการคลังสุขภาพ
8. ระบบสุขภาพดิจิตัล (Digital Health)

7. การอภิบาลระบบ

ความเชื่อมโยงข้อเสนอนโยบายโครงการสาคัญ (Flagship Project)
กระทรวงสาธารณสุขกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. ยุทธศาสตร์
สร้างความมั่งคง
ให้กับประเทศ

1. ระบบ
บริการ
สุขภาพ
(Better
Service)

2.
เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี
สุขภาพ

2. ยุทธศาสตร์
สร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

3.
สุขภาพ
ตามกลุ่ม
วัย

3. ยุทธศาสตร์
สร้างโอกาสบน
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ทางสังคม

4.
สุขภาพกับ
สิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

5. การ
ควบคุม
โรคติดต่อ ภัย
สุขภาพ ภัย
พิบัติและ
ตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน

6. การเงิน
การคลัง
สุขภาพ

5. ยุทธศาสตร์
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

7. การ
อภิบาล
ระบบ

8. ระบบ
สุขภาพ
ดิจิตัล
(Digital
Health)
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สรุปภาพรวมโครงการสาคัญ (Flagship Project) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กระทรวงสาธารณสุข
1. ระบบบริการสุขภาพ (Better Service)
1) โครงการพัฒนาทุกครัวเรือนมีทีมหมอประจาครอบครัว
2) โครงการพัฒนาบริการสาคัญตามกรอบ Service Plan ที่มีความเชื่อมโยงตั้ งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
เพื่อให้เกิดความสามารถในการดูแลประชาชนภายในเขตสุขภาพ
3) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลจนถึงห้องฉุกเฉิน โดย
ไม่ต้องกังวลต่อค่าใช้จ่าย
2. เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สุขภาพ
4) โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติที่สมคุณค่า โดยเน้นส่งเสริมธุรกิจด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) เป็นหลัก
5) โครงการพัฒนากลไกส่งเสริมการวิจัยและการผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยี และวัคซีน เพื่อการ
พึ่งตนเองโดยเฉพ าะการพัฒนาธุรกิจจากสมุนไพรเพื่อลดความจาเป็นในการนาเข้าและการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรในรูปแบบต่างๆ
3. สุขภาพตามกลุ่มวัย
6) โครงการพัฒนาสุขภาพประชาชนทุกช่วงกลุ่มวัย
7) โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว (Long Term Care)
4. สุขภาพ กับ สิ่งแวดล้อม
8) โครงการอาหารกับสุขภาพ และจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สารเคมี สารอันตราย
5. ภัยสุขภาพ ภัยพิบัติ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
9) โครงการการจัดการโรคและภัยสุขภาพและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์
ยกระดับประสิทธิภาพระบบควบคุมโรคของประเทศ (2560-2564)
6. การเงินการคลังสุขภาพ
10) โครงการปฏิรูปประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ รวมทั้งขยายความครอบคลุมการสร้าง
หลักประกันในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
11) โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบการประกันสุขภาพเพื่อความยั่งยืน
7. การอภิบาลระบบ
12) โครงการพัฒนาบทบาทและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขให้สอดรับกับบทบาทการอภิบาล
ระบบให้มีการจัดการในระดับพื้นที่ รวมทั้งการจัดหา การพัฒนาและการกระจายบุคลากรสาธารณสุข พั ฒนาให้
โรงพยาบาลออกเป็นโรงพยาบาลในกากับของรัฐ (Autonomous Hospital) และสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
และภาคประชาชน
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13) โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นผู้นาด้านสุขภาพระดับภูมิภาคและระดับโลก
8. ระบบสุขภาพดิจิตอล (Digital Health)
14) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ (Digital Health) ให้มีมาตรฐานและสอดรับกับระบบเศรษฐกิจ
ดิจิตัล (Digital Economy)
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ปรับปรุง วันที่ 29 กรกฏาคม 2558

โครงการสาคัญ (Flagship Project) กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน
โครงการสาคัญ
ระบบบริการสุขภาพ (Better Service)
1. โครงการพัฒนาทุกครัวเรือนมีทีมหมอประจาครอบครัว
2. โครงการพัฒนาบริการสาคัญตามกรอบ Service Plan ที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เพื่อให้เกิดความสามารถในการดูแลประชาชนภายในเขตสุขภาพ
3. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลจนถึง
ห้องฉุกเฉิน โดยไม่ต้องกังวลต่อค่าใช้จา่ ย
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สุขภาพ
4. โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติที่สมคุณค่า โดยเน้น
ส่งเสริมธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) เป็นหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
(ปี 2558 - 2559) (ปี 2560 เป็นต้นไป)

สธ. (สป.)
สธ. (สป.)

อปท./มท.
กศธ./สงป./สศช.

P
P

P
P

สพฉ.,สปสชก.สธ.

กบก.ปกส.,สวรส.

P

P

สธ. (ก.สนับสนุน
บริการสุขภาพ/
ก.การแพทย์)

นร./ กต./กก./พณ./
มท./ ศธ./ อก./
สมช./ สภาวิชาชีพ/
สถานพยาบาล
เอกชน/ สถานบริการ
เพื่อสุขภาพ
ภาคเอกชน

P

P

5. โครงการพัฒนากลไกส่งเสริมการวิจยั และการผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยี และ สธ. (ก.สนับสนุน
สปสช./
วัคซีน เพื่อการพึ่งตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจจากสมุนไพรเพื่อลดความจาเป็นในการ บริการสุขภาพ/อย./ สถาบันการศึกษา
นาเข้าและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ
สป./สวรส./องค์การ ภาคเอกชน/พณ./กต.
เภสัชฯ/สถาบันวัคซีน
ฯ)
สุขภาพตามกลุ่มวัย

P

P

6. โครงการพัฒนาสุขภาพประชาชนทุกช่วงกลุ่มวัย
- พัฒนาสุขภาพเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย
- พัฒนาวัยเรียน วัยรุน่ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
- พัฒนาวัยแรงงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
- พัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่ดี

สธ. (ก.อนามัย)

พม./มท./ศธ.

P

P

7. โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพี่งพึงในระยะยาว (Long Term Care)

สปสช.,กสธ

อปท./พม./สวรส./
มส.ผส./ กบก./
ปกส./งปม./สศค./
สศช.

P

P

สธ. (ก.อนามัย)

ทส./มท./อก./ กก./
คค./พน./กษ.

P

P

สธ. (ก.ควบคุมโรค)

กษ./ทส./วท./มท./
นร./พม./ศธ./มท./
องค์การเภสัชฯ/
องค์กรคุ้มครอง
สิทธิ/์ อปท./NGO

P

P

สุขภาพ กับ สิ่งแวดล้อม
8. โครงการอาหารกับสุขภาพ และจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สารเคมี สารอันตราย
- ความปลอดภัยด้านอาหารปราศจากเชื้อและสารปนเปื้อน
- ควบคุมป้องกันการขาดธาตุเหล็กและไอโอดีน
- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ สารเคมีและสารอันตราย
ภัยสุขภาพ ภัยพิบตั ิ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
9. โครงการการจัดการโรคและภัยสุขภาพและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ตาม
แผนยุทธศาสตร์ ยกระดับประสิทธิภาพระบบควบคุมโรคของประเทศ (2560-2564)
- แผนเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาด ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ
- แผนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation
Center – EOC)
- แผนกาจัดโรคติดต่อ (Elimination) ที่เป็นปัญหาสาคัญ ได้แก่ เอดส์ วัณโรค และ
มาลาเรีย
- แผนเพิ่มความปลอดภัยทางถนน
- แผนลดอุบัติเหตุในเด็ก
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ปรับปรุง วันที่ 29 กรกฏาคม 2558

หน่วยงาน
โครงการสาคัญ
การเงินการคลังสุขภาพ
10. โครงการปฏิรูปประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ รวมทั้งขยายความ
ครอบคลุมการสร้างหลักประกันในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

11. โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบการประกันสุขภาพเพื่อความยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
(ปี 2558 - 2559) (ปี 2560 เป็นต้นไป)

สวรส./ ก.สธ./
สปสช./สปส./กบก./
กพร./ครม./คสช./
รัฐสภา

P

คกก.จัดทาแนวทาง กบก./สปส./สวรส./
การะดมทรัพยากร ส.งปม./สวปก./
เพื่อความยั่งยืนของ สศช./สศค.
ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ/
สปสช./สธ/กค./กบก

P

คกก.ประสานงาน
กองทุนภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพ/
สปสช./สธ.

การอภิบาลระบบ
12. โครงการพัฒนาบทบาทและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขให้สอดรับกับ
สธ. (สป.)
บทบาทการอภิบาลระบบให้มีการจัดการในระดับพื้นที่ รวมทั้งการจัดหา การพัฒนาและการ
กระจายบุคลากรสาธารณสุข พัฒนาให้โรงพยาบาลออกเป็นโรงพยาบาลในกากับของรัฐ
(Autonomous Hospital) และสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคประชาชน
13. โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นผู้นาด้านสุขภาพระดับภูมิภาคและระดับ สธ. (สป.)
โลก
ระบบสุขภาพดิจิตอล (Digital Health)
14. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ (Digital Health) ให้มีมาตรฐานและสอดรับกับ สธ. (สป.)
ระบบเศรษฐกิจดิจติ ัล (Digital Economy)

P

อปท./กบก/สงป./
ก.พ./ก.พ.ร./สศช./
ภาคประชาชน

P

P

ทุกกรมในสังกัด สธ.

P

P

ทุกกรมในสังกัด สธ.
/รพ.เอกชน/ทส./ศธ.

P

P
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4.1 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาทุกครัวเรือนมีทีมหมอประจาครอบครัว
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารการสาธารณสุข
สังกัดสานักบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02-5901761
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8670966
โทรสาร 02-5901802
E-mail address: nutortho@gmail.com
2. วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้ทุกครอบครัวมีทีมหมอประจาครอบครัว เพื่อ การเข้าถึงของระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิด้านการให้บริการและการรับบริการด้านสุขภาพของประชาชน
3. เป้าหมาย (Target): ทุกครอบครัวมีทีมหมอประจาครอบครัว
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (Output): ทุกครอบครัวมีทีมหมอประจาครอบครัวดูแลสุขภาพ
ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (Outcome): ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทั้ง ชุมชนเมืองและ
ชนบท และลดความแออัดของผู้ปุวยนอกที่รพ.ระดับตติยภูมิ
5. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสั่งการรัฐมนตรี (ข้อ) 1. มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาค
6.ระยะเวลาดาเนินโครงการ ระยะที่ 2 (ปี 2558-2559) ,ระยะที่ 3 (ปี 2560-2568)
7. กลวิธี/ กิจกรรมหลักโดยสังเขป
7.1.จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและการจัดหาทรัพยากรในการส
นับสนุนให้ได้ตามแผน
7.2.พัฒนาทีมหมอครอบครัวให้ตามเปูาหมายที่กาหนด
7.3.ผลิต/พัฒนาทีมหมอครอบครัวให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
7.4.พัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวให้มีคุณภาพ และเป็นระบบต่อเนื่อง
7.5.พัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในเขตเมืองครอบคลุมประชากรตามเกณฑ์ 1:30,000 คน
7.6.พัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมทั้งประเทศอย่างทั่วถึง
7.7.พัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมการจัดบริการปฐมภูมิทั้งเขตเมืองและชนบท ทั้งเทศบาล เอกชน และ
โรงพยาบาลภาครัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข
8.วงเงินโครงการ ..............................ล้านบาท (ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 - 2559 งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข
- โปรดระบุแหล่งเงิน ปี 2560 เป็นต้นไป งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข
9. ลักษณะโครงการ

 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

เป็นโครงการที่ต้องบูรณาการการดาเนินงานกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะกับชุมชน ท้องถิ่นและภาค
ประชาชน เพื่อสร้างความร่วมมือและการบรรลุเปูาหมายของโครงการ
เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน และดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2557
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10.สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

10.1  ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
10.2  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
 อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ
10.3  การรับฟ๎งความคิดเห็น
 อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
10.4  กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.
 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมัติในหลักการ เมื่อ

10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

 ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่าดาเนินการ
 แล้วเสร็จ
 ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ
 ประกวดราคา
 อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
 ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
 อื่นๆ

หมายเหตุ
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4.2 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาบริการสาคัญตามกรอบ Service Plan ที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เพื่อให้เกิดความสามารถในการดูแลประชาชนภายในเขตสุขภาพ
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารการสาธารณสุข
สังกัดสานักบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02-5901761 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8670966
โทรสาร 02-5901802 E-mail address : nutortho@gmail.com
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Efficiency)
2.2 เพื่อกระจายอานาจส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น
2.3 เพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้กากั บ ติดตาม (Regulator) และ เป็น
National Health Authority
3.เป้าหมาย (Target) เขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น
4.ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(output) การบริหารจัดการเขตสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 เขตสุขภาพมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดการบริหารจัดการร่วม จัดระบบ
บริการร่วม
4.2 มีกฎระเบียบรองรับอานาจหน้าที่ของเขตสุขภาพที่ชัดเจน
4.2 เขตสุขภาพมีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกากับ ติดตาม ระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ
(Regulator)
5.ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(outcome) ;
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพทุกระดับ ตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และเชี่ยวชาญระดับสูง
ระบบการส่งต่อที่ไร้รอยต่อ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้าในการให้บริการสุขภาพ
5.ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการรัฐมนตรี (ข้อ) 1.มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาค
6.ระยะเวลาดาเนินโครงการ ระยะที่ 2 (ปี2558-2560) ,ระยะที3่ (ปี2560-2568)
7.กลวิธี / กิจกรรมหลักโดยสังเขป
7.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ระดับเชียวชาญระดับสูงเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ
7.2 พัฒนาระบบการส่งต่อให้มีคุณภาพ
7.3 พัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน (Emergency Service)
7.4 พัฒนาศูนย์ความเชียวชาญระดับชาติ (National excellent)
7.5 ผลิต/พัฒนากาลังคนให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
7.6 ปรับ/ยกระดับสถานบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
7.7 จัดทาแผนก ารลงทุนระยะยาว /พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ตาม
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
7.8 ประเมินเทคโนโลยีและถ่ายทอดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมและจาเป็น
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8. วงเงินโครงการ
ล้านบาท (ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 - 2559 งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข
- โปรดระบุแหล่งเงิน ปี 2560 เป็นต้นไป งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข
9. ลักษณะโครงการ

โครงการใหม่

 โครงการต่อเนื่อง

เป็นโครงการที่จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการและการเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการในพื้นที่
10.สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
10.1 ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 แล้วเสร็จ

10.5 ออกแบบรายละเอียด
อยู่ระหว่างดาเนินการ

10.2  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เห็นชอบ

10.6

ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ

การรับฟ๎งความคิดเห็น
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
10.4 กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.

10.7

ประกวดราคา

10.3

 แล้วเสร็จ

 อยูร่ ะหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

 อยู่ระหว่างการนาเสนอ

10.8 
ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่าง
 แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมัติในหลักการ เมื่อ

10.9  อื่นๆ

หมายเหตุ
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4.3 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลจนถึง
ห้องฉุกเฉิน โดยไม่ต้องกังวลต่อค่าใช้จ่าย
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1.2.1ชื่อ นามสกุล นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร
ตาแหน่ง เลขาธิการ
สังกัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-872-1669
โทรศัพท์เคลื่อนที่088- 548-1669
โทรสาร 02-1439730
E-mail address: anuchar.s@niems.go.th
1.2.2ชื่อ นามสกุล นายแพทย์ จเด็จ ธรรมธัชอารี ตาแหน่ง ประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการ
ประเมินผล
สังกัด สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์02-1414000
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-5710939
โทรสาร02-1439730
E-mail address Jadej.t@nhso.go.th
2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลจนถึงห้องฉุกเฉิน
3. เป้าหมาย (target)
1) ประชาชนทุกสิทธิประกันสุขภาพเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
2) ภาคเอกชนเข้าร่วมจัดบริการเพิ่มมากขึ้น
3) เกิดระบบและเครื่องมือทางการเงินสาหรับบริการฉุกเฉินทั้งระบบเป็นการเฉพาะแยกจาก ระบบบริการ
อื่น
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
4.1 บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก ทั่วถึง เท่าเทียม
4.2 ระบบและเครื่องมือทางการเงินเป็นการเฉพาะสาหรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
5. ผลลัพธ์ ของแผนงาน/โครงการ (outcome)
- ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับบริการดูแลได้ ตามมาตรฐานและอัตราการเสียชีวิตลดลง
ดัชนีชี้วัด (KPIs) อัตราผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับการช่วยชีวิต, ร้อยละรพ.เอกชนที่เข้าร่วมจัดบริการ
ฉุกเฉิน, ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและโรงพยาบาลรั ฐ และเอกชนที่ให้บริการฉุกเฉิน
6. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาลยกระดับคุณภาพบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
8. กลวิธี/ กิจกรรมหลักโดยสังเขป 1) สนับสนุน ส่งเสริมภาคเอกชนเข้าร่วมจัดบริการฉุกเฉิน 2) พัฒนารูปแบบ
และอัตราการ จัดสรร รวมถึงจัดสรรงบค่าบริการฉุกเฉินแก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อจูงใจให้เกิดการบริการที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 3) พัฒนาระบบสนับสนุน ช่วยเหลือ ประชาชน และผู้ให้บริการ กรณีเกิดป๎ญหาจากการ
บริการ
9. วงเงินโครงการ 10 ล้านบาท (ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 - 2559
งบกองทุนบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ภายใต้การบริ หารจัดการของ สพฉ.
งบบริหารจัดการสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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10.สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

10.1  ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
10.2  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
 อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ
10.3  การรับฟ๎งความคิดเห็น
 อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
10.4  กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.
 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมัติในหลักการ เมื่อ

10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

 ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่าดาเนินการ
 แล้วเสร็จ
 ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ
 ประกวดราคา
 อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
 ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
 อืน่ ๆ

หมายเหตุ
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4.4 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติที่สมคุณค่า โดยเน้น
ส่งเสริมธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) เป็นหลัก
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ตาแหน่ง รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ 02 5902816-7
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8083846
โทรสาร 02-5902802
E -mail address: tares06@gmail.com
1.2.2 ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์สุชาติ เลาบริพัตร ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ
สังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ 02-5805952
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8291279
โทรสาร 02-5805953
E -mail address: suchart_007@yahoo.com
1.2.3 ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สังกัด สถาบันการแพทย์แผนไทย สังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ 02 5805952
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8291279
โทรสาร 02-5805953
E -mail address: suchart_007@yahoo.com
2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติสนับสนุนธุรกิจส่งเสริมภาพ
สุข (Wellness)
3. เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
1) ประเทศไทยมีสัดส่วนรายได้จากบริการสุขภาพต่อ GDP ร้อยละ 40
2) ประเทศไทยมีจานวนชาวต่างชาติใช้บริการสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ต่อปี
ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (Outcome):
1) คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2) ประชาชนคนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs):
1) ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับ 1 ตาม Global Competitiveness Index
(GCI) ใน Basic Requirements ที่จัดโดย World Economic Forum
2) ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติและองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้นาด้านสุขภาพในระดับโลก
5. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล (ข้อ) ข้อ 5 “การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน ” และ ข้อ 6.6 “ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณา
มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทา
ได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่ องเที่ยวที่
ครอบคลุมแหล่งการท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติทั้งจะให้
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ร าคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆแก่นักท่องเที่ยว”
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ระยะเวลา 20 ปี
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7. กลวิธี/กิจกรรมหลักโดยสังเขป
7.1 การพัฒนากลไกรองรับการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
7.2 การพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังและมาตรการเฝูาระวังผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศไทย
7.3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
7.4 การพัฒนาบริการวิชาการและงานวิจัย
8. วงเงินโครงการ
ล้านบาท
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558-2559
- โปรดระบุแหล่งปี 2560 เป็นต้นไป
9. ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
10. สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
9.1 ศึกษาความเหมาะสม (FS)
9.5  ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
9.2  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
9.6  ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนิน
โครงการ
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 แล้วเสร็จ
เห็นชอบ
9.3  การรับฟ๎งความคิดเห็น
9.7  ประกวดราคา
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
9.4  กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.
9.8  ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
9.9  อื่นๆ
 อนุมัติในหลักการ เมื่อ
หมายเหตุ
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4.5 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)

2.

3.
4.
5.
6.

1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนากลไกส่งเสริมการวิจัยและการผลิตยา อุปกรณ์การแพทย์
เทคโนโลยี และวัคซีน เพื่อการพึ่งตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจจากสมุนไพรเพื่อลดความจาเป็นในการ
นาเข้าและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) สวรส. ,อย., สถาบันวัคซีนแห่งชาติ, สนย.(IHPP) องค์การเภสัช
กรรม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นายธีรธัช กันตามระ ตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน
สังกัด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02 8329236
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรสาร 02 8329201
E-mail addresses: theeratat@hsri.or.th
1.2.2 ชื่อ-นามสกุล นายวราวุธ เสริมสินศิริ ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ
สังกัด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทรศัพท์ 02 5907155
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 7961437
โทรสาร 02 5907155
E-mail addresses: varavoot@hotmail.com
1.2.3 ชื่อ-นามสกุล ภญ.ศิริรัตน์ เตชะธวัช ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักพัฒนานโยบายด้านวัคซีน
สังกัด สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์0 2590 3196-9 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 5909 3633
โทรสาร 0 2590 3196 ต่อ 104 E-mail address: pharmgcd@yahoo.com
1.2.4 ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการ สังกัด สถาบัน
การแพทย์แผนไทย
สังกัด กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โทรศัพท์ 0-2149-5647
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-174-5917
โทรสาร 0-2590-2600
E-mail address: stienrut@gmail.com
1.2.5 ชื่อ-นามสกุล นางสาวศิวาพร ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สังกัด กรมการแพทย์
โทรศัพท์ 0-2590-6220
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6093836
โทรสาร 0-2590-6220
E-mail address: flagship.dms@gmail.com
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอ ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน และสามารถพึ่งตนเองได้
2.2 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
2.3 เพื่อพัฒนาธุรกิจสมุนไพรให้สามารถลดความจาเป็นในการนาเข้า และเน้นการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
เชิงธุรกิจ
เป้าหมาย (target) วิจัย, ยาและเวชภัณฑ์, วัคซีน, เครื่องมือแพทย์, Global trade and Health
ผลผลิตของแผนงาน/โครางการ (output)/ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome)/ ดัชนีชี้วัด (KPIs)
4.1 ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอ ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน และสามารถพึ่งตนเองได้
ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสั่งการนายกรัฐมน ตรี (ข้อ 3) ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
และสอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ.๒๕๕๔ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
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7. กลวิธี / กิจกรรมหลักโดยสังเขป
7.1 โครงการวิจัยเพื่อความมั่นคงของระบบสุขภาพด้านยา เครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และ
แพทย์แผนไทย
๑.การส่งเสริมการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๒.สร้างเครือข่ายของโรงพยาบาลในการพัฒนาระบบคุณภาพยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๓.พัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัย การแพทย์แผนไทย ด้านบริการ และสมุนไพรไทย
4. พัฒนางานวิจัยทางการแพทย์เพื่อแก้ป๎ญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ
5. พัฒนาระบบการจัดการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์เชิงนโยบาย
7.2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศ
1.แก้ไข ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ เพื่อส่งเสริมและเอื้อต่อการผลิตและพัฒนา
อุตสาหกรรมยา
2.สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิบัตรยาและจัดการป๎ญหาด้านสิทธิบัตร
3.ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและวิจัยของ
อุตสาหกรรมยา
4.พัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
7.3 โครงการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน
๑. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนมุ่งเปูา
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
๓. การพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน
๔. การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานกลางของประเทศ และหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
7.4 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
๑. พัฒนาผู้ประกอบการทั้งในด้านเทคโนโลยี ความรู้ เงินทุน
๒. พัฒนากฎระเบียบเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถแข่งขันได้
๓. จัดตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๔. พัฒนาเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
7.5 Global trade and Health
๑. จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อวิเคราะห์หาจุดยืนของประเทศ
๒. วิจัย และหาความรู้เพื่อจัดทาข้อเสนอ
๓. พัฒนากลไกสาธารณะเพื่อสื่อสารกับภาคประชาชน
8. วงเงินโครงการ
ล้านบาท (ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 – 2559
- โปรดระบุแหล่งเงิน ปี 2560 เป็นต้นไป
9. ลักษณะโครงการ
/ โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
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10. สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
10.1  ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างดาเนินการ  แล้วเสร็จ
10.2 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
 อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ
10.3  การรับฟ๎งความคิดเห็น
 อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
10.4  กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.
 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมัติในหลักการ เมื่อ

10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

 ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่าดาเนินการ
 แล้วเสร็จ
 ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ
 ประกวดราคา
 อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
 ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
 อื่นๆ

หมายเหตุ
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4.6 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาสุขภาพประชาชนทุกช่วงกลุ่มวัย
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) กรมอนามัย
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (Contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นพ.ดนัย ธีวันดา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สังกัด สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0-2590-4121-2
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร E-mail address: danai.t@anamai.mail.go.th
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ อย่างทั่วถึงและเหมาะสมโดยสนับสนุน/ส่งเสริมการดูแลสุขภาพมารดาฝากท้องไว
คลอดปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาหารเสริมตามวัย เด็กเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพ มี ส่วนสูงระดับดี รูปร่างสมส่วน ฉลาดว่องไว อารมณ์ดี มีความสุข IQ และ EQ ระดับมาตรฐาน มี
ทักษะชีวิต ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วัยทางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เพื่อลดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการบริ
โภคอาหาร การดูแล
สุขภาพช่องปาก ออกกาลังกาย และสิ่งแวดล้อมในการทางานเพื่อลดป๎จจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริม
สุขภาพและประเมินคัดกรองภาวะเสี่ยงในผู้สูงอายุ /ผู้พิการอย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบดูแลในชุมชนและ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. เป้าหมาย (target) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมตามบริบทของ
แต่ละพื้นที่
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
1) หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงได้รับการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม หญิงตั้งครรภ์ฝากท้องไว
ปลอดภัยมีน้าหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์
2) มีโรงเรียนพ่อแม่และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
3) เด็กแรกเกิดได้รับการตรวจคัดกรองความผิดปกติ
4) เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจพัฒนาการ และได้รับการดูแลที่เหมะสม (กิน กอด เล่น เล่า)
5) เด็กวัยเรียนได้รับบริการสุขภาพพื้นฐาน
6) เด็กปฐมวัยมี IQ/EQ ระดับมาตรฐาน
7) เด็กชั้นประถม/มัธยม ได้รับการสอนเรื่องเพศศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
8) ประชากรวัยทางานได้รับการคัดกรองสุขภาพและได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
9) มีคลินิกให้คาปรึกษา/สอนการปรับพฤติกรรมสุขภาพในสถานบริการ/ชุมชน
10) ประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสม
11) ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการส่งเสริม ปูองกัน สุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์
12) มีระบบเฝูาระวังสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและกฎหมายที่เอื้อต่อการดูแล และมีรูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวเฉพาะทาง (Specialized LTC)
ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (Outcome)
1) ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัย เติบโตเต็มศักยภาพ มีส่วนสูงระดับดีรูปร่างสมส่วน ฉลาด
ว่องไว อารมณ์ดี มีความสุข
2) เด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ มีส่วนสูงระดับดีรูปร่างสมส่วน สมองดี คิดดี มีความสุข
3) วัยรุ่นในชุมชนมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
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4)
5)
6)
7)

ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและป๎จจัยเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมในกลุ่มวัยทางาน
ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ประชากรวัยทางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพช่องปากดีและได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านทันตสุขภาพ
7.1 ประชาชนมีอัตราการเกิดโรคในช่องปากลดลงและมีฟ๎นธรรมชาติที่ใช้บดเคี้ยวได้เพิ่มขึ้น
7.2 ประชาชนมีหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามความจาเป็นอย่างเท่าเทียม
7.3 ประชาชน สังคมและชุมชุนตระหนัก สามารถดูแลตนเองและมีส่วนร่วมในการจัดการป๎จจัยและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
8) ผู้สูงอายุสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว
ดัชนีชี้วัด (KPIs) (ปี 2579)
1) อัตราส่วนมารดาตาย
2) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
4) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
6) ร้อยละของประชากรวัยทางานที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์
7) ร้อยละของวัยทางานมี BMI ปกติ
8) ร้อยละของผู้หญิงวัยทางานมีรอบเอวไม่เกิน 80 เซนติเมตร และผู้ชายวัยทางานมีรอบเอวไม่เกิน 90
เซนติเมตร
9) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดาเนินกิจวัตรประจาวันพื้นฐาน
10) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
11) อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย
12) อัตราการมีฟ๎นธรรมชาติใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 24 ซี่ ทุกกลุ่มวัย
13) อัตราของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่พึงประสงค์
14) อัตราปุวยด้วยโรคในช่องปาก
5. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสังการนายกรัฐมนตรี (ข้อ) นโยบายรัฐบาล ข้อ 5 การยกระดับ
คุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน/นโยบาย รมว.สธ.ข้อ 3 สร้างเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
7. กลวิธี / กิจกรรมหลักโดยสังเขป กาหนดนโยบาย /ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาต้นแบบด้านสุขภาพ จัดการความรู้ ประเมินเทคโนโลยี กาหนดและ
รับรองมาตรฐาน พัฒนาคู่มือ /แนวทาง/มาตรฐานการดาเนินง าน พัฒนาระบบเฝูาระวัง และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร จัดทาหลักสูตรและอบรมแกนนาองค์กร /ชุมชนด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายการดาเนินงาน และสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และ
นวัตกรรม พัฒนาระบบเฝูาระวังร่วมกับเขตสุขภาพ นิเทศติดตาม และประเมินผลเชิงคุณภาพ
8. วงเงินโครงการ
ล้านบาท (ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 - 2559
- โปรดระบุแหล่งเงิน ปี 2560 เป็นต้นไป
9. ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
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10. สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

10.1  ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
10.2 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
 อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ
10.3 การรับฟ๎งความคิดเห็น
 อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
10.4  กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.
 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมัติในหลักการ เมื่อ

10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

 ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
 ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ
 ประกวดราคา
 อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
 ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
 อื่นๆ

หมายเหตุ
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4.7 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว (Long Term Care)
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
ชื่อ-นามสกุล นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ตาแหน่ง ประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล
สังกัด สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-1414000 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-5710939 โทรสาร 02-1439730
E-mail address : Jadej.t@nhso.go.th
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมาย (target) 1) เกิดระบบบริการLTC ที่มีครอบครัวและชุมชนเป็นฐานการบริการโดยกาหนดให้เป็น
บทบาทหลักของอปท. 2) มีระบบบริการ LTC ในหน่วยบริการที่เชื่อมต่อกับระบบในชุมชน 3) เกิดระบบ
กลไกเพื่อหนุนเสริมการจัดบริการ LTC ทั้งในส่วนของหน่วยบริการและชุมชน
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
4.1 บริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยทีมหมอประจาครอบครัว
4.2 กลไกหนุนเสริมการจัดบริการ LTC
4.3 รูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการ LTC
ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการ LTC และมีระดับภาวะการ
พึ่งพิงลดลง ดัชนีชี้วัด (KPIs) จานวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูและระยะยาวตามเปูาหมาย, ร้อยละ
ผู้สูงอายุที่มีระดับการ พึ่งพิงลดลง, จานวนท้องถิ่นที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ
5. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประเด็นการปฏิรูป สปช.ด้านสังคมสูงวัย
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
7. กลวิธี / กิจกรรมหลักโดยสังเขป 1) ใช้กลไกทางการเงินจัดสรรงบประมาณกระตุ้นให้เกิดการบริการ LTC ที่มี
คุณภาพ 2) พัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพื่อการกากับติดตามการดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ 3) พัฒนาระบบบริการ
LTC ที่มีครอบครัวและชุมชนเป็น ฐานการบริการโดยกาหนดให้เป็นบทบาทหลักของอปท .4) พัฒนาให้เกิดระบบ
การบริการ LTC ในหน่วยบริการที่ เชื่อมต่อกับระบบบริการในชุมชน 5) พัฒนาระบบ กลไกเพื่อหนุนเสริมการ
จัดบริการ LTC ทั้งในส่วนของหน่วยบริการและชุมชน
8. วงเงินโครงการ 600 ล้านบาท (ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 - 2559 งบค่าบริการดูแลระยะยาวสาหรับ ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและ
งบบริหารจัดการ สปสช.
9. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่
เป็นโครงการที่ต้องการการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ
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10. สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
10.1 ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.5

 ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่าง
 แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เห็นชอบ

10.6

ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ

การรับฟ๎งความคิดเห็น
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
10.4 กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.

10.7

ประกวดราคา

10.2

10.3

 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมตั ิในหลักการ เมื่อ

 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
10.8 ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
10.9 อื่นๆ
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4.8 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการอาหารกับสุขภาพ และจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สารเคมี สารอันตราย
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) กรมอนามัย
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นางปริยะดา โชควิญํู ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สังกัด สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0-2590-4244
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร
E-mai laddress: pariyada.c@anamai.mail.go.th
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ การคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหาร ให้ปลอดเชื้อและสารปนเปื้อน การส่งเสริมและปูองกันการ
ขาดธาตุเหล็กและไอโอดีน รวมทั้งประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากป๎ญหาสิ่งแวดล้อม ใน
ประเด็น คุณภาพอากาศ คุณภาพน้า การจัดการมูลฝอย สารเคมีและสารอันตราย การรับมือกั บภัยพิบัติ การ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการคุ้มครองและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเป็น
ระบบ โดยการใช้ (มาตรการเชิงรุก ) การประเมินความเสี่ยง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การบังคับใช้
กฎหมาย ตลอดจนให้ความสาคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่ว น เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลด
ความเหลื่อมล้า และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3. เป้าหมาย (target)
ประชาชนได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหาร ให้ปลอดเชื้อและสารปนเปื้อน การส่งเสริมและ
ปูองกันการขาดธาตุเหล็กและไอโอดีน รวมทั้งประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงได้รับการคุ้ มครองสุขภาพจากป๎ญหา
สิ่งแวดล้อม ในประเด็น คุณภาพอากาศ คุณภาพน้า การจัดการมูลฝอย สารเคมีและสารอันตราย การรับมือ
กับภัยพิบัติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการคุ้มครองและประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพอย่างเป็นระบบ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
1) มีระบบฐานข้อมูลและระบบเฝูาระวังเชิงพื้นที่ ระบบการประเมินความเสี่ยง และระบบการสื่อสาร
เตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ในประเด็นคุณภาพอากาศ คุณภาพน้า อาหาร กับสุขภาพที่ปลอด
เชื้อและสารปนเปื้อน การปูองกันการขาดธาตุเหล็กและไอโอดีน การจัดการมูลฝอย สารเคมีและ สาร
อันตราย การรับมือกับภัยพิบัติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการคุ้มครอง
และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบ
2) มีมาตรฐาน องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการป๎ญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
3) มีกฎหมายที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการแก้ไขป๎ญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4) มีกลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงานและการบังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่
5) มีการบริหารจัดการระบบการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องกับการแก้ไขป๎ญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
6) มีระบบการตอบโต้ความเสี่ยง ในกลุ่มเปูาหมายให้มีมาตรฐานสากล (IHR)
7) มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการป๎ญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงทุกระดับ
8) มีเครือข่ายการดาเนินงานในพื้นที่เสี่ยงในทุกระดับ
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ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (Outcome)
1) ประเทศมีระบบทีอ่ านวยความยุติธรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม ไม่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุราคาญหรือป๎ญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมและไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอันเกี่ยวเนื่องจากคุณภาพอากาศ คุณภาพน้า อาหารปลอดภั ย
การจัดการมูลฝอย สารเคมีและสารอันตราย การรับมือกับภัยพิบัติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และมีการคุ้มครองและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบ
2) จังหวัดมีระบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
3) ท้องถิ่นมีระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4) ประชาชนรู้เท่าทันและสามารถปูองกันและดูแลตนเองจากความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมได้
ดัชนีชี้วัด (KPIs)
1) จานวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากป๎ญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2) จานวนจังหวัดที่ประเมินความเสี่ยง สืส่อารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้
3) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
5. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ข้อ)
1) นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 9 การรักษาความมั่นคงข องฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการ
ผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนฯ)
2) นโยบาย รมว.สธ. ข้อที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต และข้อที่ 7
จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ (ข้อย่อย 7.4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมจาก
ท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดการภัยคุกคามทางสุขภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ)
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
7. กลวิธี / กิจกรรมหลักโดยสังเขป
1) การบริหารจัดการระบบและกลไกการดาเนินงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่บูรณาการทุกภาคส่วน โดยการ
กาหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์และสร้างกลไก/มาตรการในการดาเนินงาน
2) พัฒนามาตรฐาน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการจัดการป๎ญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง โดยการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และพัฒนาชุดความรู้เพื่อการศึกษาวิ/พั
จัยฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มาตรการ
ทางวิชาการเพื่อรองรับการแก้ไขป๎ญหาทางด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
3) พัฒนาระบบและกลไกด้านกฎหมาย มาตรการการดาเนิานในพื
นง ้นที่เสี่ยง โดยกาหนดประเด็นปรับปรุ/พั
ง ฒนา
กฎหมาย/เชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนากฎหมายเพื่อการคุ้มครองสุขภาพจากป๎ญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม
4) พัฒนาระบบเฝูาระวัง การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารเตือนภัย และการจัดการความเสี
พจากสิ
่ยงต่อ่งแวดล้
สุขภาอม
และสุขภาพ
5) ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการป๎ญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) สร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับ โดยการพัฒนาช่องทาง/กลไกในการสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างแกนน/เครื
า อข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขป๎ญหาด้านสิ่งวดล้
แ อมและสุขภาพ
7) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่เสี่ยงโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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8. วงเงินโครงการ 2,000 ล้านบาท (ประมาณการ) (ปี 2559 - 2579)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 - 2559
- โปรดระบุแหล่งเงิน ปี 2560 เป็นต้นไป
9. ลักษณะโครงการ

 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

เป็นโครงการที่ต้องบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับกระทรวงอื่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
10. สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
10.1

ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.5

ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.2

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เห็นชอบ

10.6

ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ

10.3

การรับฟ๎งความคิดเห็น
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.

10.7

ประกวดราคา

10.4

 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมตั ิในหลักการ เมื่อ

 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
10.8

ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.9

อื่นๆ

หมายเหตุ
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4.9 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน /โครงการ โครงการการจัดการโรคและภัยสุขภาพและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ตามแผนยุทธศาสตร์ ยกระดับประสิทธิภาพระบบควบคุมโรคของประเทศ (2560-2564)
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองแผนงาน
สังกัด กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 02-590-3091
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-032-4599
โทรสาร 02-965-9566
E-mail address: potisi2002@yahoo.com
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเร่งรัดให้เกิดการบูรณาการระบบข้อมูล ครอบคลุมกลุ่มโรคและภัยสุขภาพสาคัญ 5 กลุ่มโรค ได้แก่
โรคติดต่อ โรคเอดส์ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการบาดเจ็บ และ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งได้ออกแบบให้ระบบมีข้อมูลรอบด้าน ใน 5 มิติ ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยง ป๎จจัยเสี่ยง มาตรการปูองกัน
ควบคุมโรค อัตราปุวย อัตราตาย และเหตุการณ์ผิดปกติ ให้ได้ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้วางแผนที่จะรับมือโรค
ต่างๆได้อย่างชัดเจน รวดเร็ ว และทันการณ์ และในการพยากรณ์โรคเพื่อการเตือนภัย ที่ครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรเปูาหมายพิเศษ และจังหวัดชายแดน
2.2 เพื่อเร่งรัดให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC)
ทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับเขต เชื่อมโยงสู่ระดับจังหวัดแ ละพื้นที่ เป็นระบบงานแบบเบ็ดเสร็จเชื่อมโยง
ข้อมูลการสอบสวนโรคภาคสนาม สู่ศูนย์ปฏิบัติการทุกระดับ สามารถรายงานเหตุการณ์ผิดปกติที่เป็นข้อมูล
real-time ทันต่อเหตุการณ์ ในการประเมินสถานการณ์ด้านสุขภาพ (Situation Awareness) และสามารถใช้
ประสานสั่งการ และจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและภัยพิบัติได้จริง
2.3 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน กาจัดโรคที่สาคัญ ได้แก่ โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค
และโรคมาลาเรีย
3. เป้าหมาย (target)
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการ
255
256 256 256 256 256
สาคัญ
2559 2560 2561 2562
รวม
8
3
4
5
6
7
ระบบ
1849. 1850. 178.6 248.0 56.1 52.6 6.06 4.90 4.90 4251.
ควบคุม
75
76
6
2
3
8
86
โรคและ
ระบบ
การแพท
ย์และ
สาธารณ
สุข
ตอบสนอ
งต่อ
สถานการ
ณ์ฉุกเฉิน
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โครงการ
255
สาคัญ
8
ทาง
สาธารณ
สุขและ
ภัยพิบัติ
ของ
ประเทศ
ที่มี
ศักยภาพ
พร้อม
รับมือ

2559

2560

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
256 256 256 256 256
2561 2562
3
4
5
6
7

รวม

4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
1. ระบบข้อมูลบูรณาการ ครอบคลุมกลุ่มโรคและภัยสาคัญ 5 กลุ่มโรค 5 มิติที่ครอบคลุมกลุ่มประชากร
เปูาหมายพิเศษและพื้นที่เฉพาะ เช่น คนไร้รัฐ ชาวเขา ประชากรข้ามชาติ และแรงงานต่างด้าว
2. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ทั้งในระดับ
ส่วนกลาง และระดับเขต เชื่อมโยงสู่ระดับจังหวัดและพื้นที่ เชื่อมโยงกับระบบการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและภัยพิบัติ
3. การกาจัดโรคที่สาคัญ เช่น ATM Elimination (โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และโรค
มาลาเรีย)
4. ระบบการปูองกันควบคุมอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
5. ระบบการปูองกันและคุมคุมอุบัติเหตุในเด็ก
ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (Outcome)
- ระบบควบคุมโรคและระบบการแพทย์และสาธารณสุข ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อุบัติเหตุ และภัยพิบัติของปร ะเทศ ที่มีศักยภาพ พร้อมรับมือ เชื่อมโยงตั้งแต่พื้นที่ อาเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ สู่
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ในการลดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หากเกิดการ
ระบาดหรือภัยคุกคามต่อสุขภาพขึ้น
ดัชนีชี้วัด (KPIs) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบควบคุมโรคของประเทศไทย
5. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสังการนายกรัฐมนตรี (ข้อ)
5.1 นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.2 นโยบาย รมว. สธ. ข้อที่ 7 จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปี 2559 – ปี 2563
7. กลวิธี / กิจกรรมหลักโดยสังเขป
1. บูรณาการระบบข้อมูลเพื่อการเฝูาระวัง /ภัยสุขภาพ การตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติด้านสาธารณสุข และ
การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ
2. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center – EOC) และระบบการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management) และการแพทย์ฉุกเฉิน
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3. พัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อต่อการเข้าถึงระบบบริการการปูองกันและดูแลรักษาแบบบูรณาการใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สนับสนุนการอยู่ร่วมกัน เพื่อการกวาดล้าง
โรค (ATM Elimination)
8. วงเงินโครงการ (ปี 2559) 1,849,750,000.-บาท (ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 – 2559: 1,849,750,000 จากงบประมาณแผ่นดิน
- โปรดระบุแหล่งเงิน ปี 2560 เป็นต้นไป: 2,402,110,000 จากงบประมาณแผ่นดิน
9. ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
เป็นโครงการที่ต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อการรับมือกับภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และภัยสุขภาพ
10. สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
10.1

ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.5

ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.2

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เห็นชอบ

10.6

ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ

10.3

การรับฟ๎งความคิดเห็น
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.

10.7

ประกวดราคา

10.4

 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมตั ิในหลักการ เมื่อ

 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
10.8

ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.9

 อื่นๆ

หมายเหตุ
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4.10 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการปฏิรูปประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ รวมทั้งขยายความ
ครอบคลุมการสร้างหลักประกันในกลุ่มบุคคลที่มีป๎ญหาสถานะและสิทธิ
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) สานักงานหลักประกันสุขภาพ
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นางสาวอรสิริ รังรักษ์ศิริวร ตาแหน่ง เศรษฐกรชานาญการ
สังกัด สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรศัพท์เคลื่อนที่. E-mail address: ornsiri@fpo.go.th
1.2.2 ชื่อ-นามสกุล นพ.เกษม.ตั้งเกษมสาราญ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 090 10149824
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 6444363 โทรสาร E-mail address: Tkasame@gmail.com
1.2.3 ชื่อ-นามสกุล นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ตาแหน่ง ประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล
สังกัด สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-1414000 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0845710939 โทรสาร. 02-1439730
E-mail address: Jadej.t@nhso.go.th
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมาย (target) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพภาครัฐ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)
4.1 หน่วยงานกลางในการรับส่งและบริหารจัดการข้อมูลด้านบริการสาธารณสุขของ 3 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพรัฐ
4.2 กลไกกลางถาวร ในการประสานและดูแลนโยบายภาพรวมของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ ผ่าน
การตรา พระราชบัญญัติเพื่อสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
4.3 ปฏิรูปประสิทธิภาพของระบบบริการ
4.4 ขยายความครอบคลุมการสร้างหลักประกันในกลุ่มบุคคลที่มีป๎ญหาสถานะและสิทธิ
ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) ระบบบริหารจัดการ หลักประกันสุขภาพภาครัฐมีความเท่า
เทียมและมีประสิทธิภาพ ดัชนีชี้วัด (KPIs) พระราชบัญญัติเพื่อสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐประกาศใช้
5. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ข้อ นโยบายลดความเหลื่อมล้า/โอกาสเข้าถึง
บริการของรัฐ
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ กันยายน 2557 - กันยายน 2559
7. กลวิธี / กิจกรรมหลักโดยสังเขป 1) ออก พรฏ.จัดตั้งหน่วยงานกลางในการรับส่งและบริหารจัดการข้อมูลด้าน
บริการสาธารณสุขของ 3 กองทุนหลักประกันสุขภาพรัฐ 2) ตรา พรบ.เพื่อสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครั ฐ และ 3) พัฒนากลไกกลางถาวรในการประสานและดูแลนโยบายภาพรวมของระบบหลักประกัน
สุขภาพของประเทศ 4) บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งระบบ 5) ปฏิรูปประสิทธิภาพ ของระบบ
บริการ โดยเฉพาะ แผนการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 6) สร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสารทางสังคมด้ าน
หลักประกันสุขภาพ 7. ขยายความครอบคลุมการสร้างหลักประกันในกลุ่มบุคคลที่มีป๎ญหาสถานะและสิทธิ
8. วงเงินโครงการ 10 ล้านบาท (ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 - 2559 งปม.จาก กท.คลัง, ก.สธ
- โปรดระบุแหล่งเงิน ปี 2560 เป็นต้นไป
31

9. ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่
10. สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
10.1

 ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.5

 ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.2

 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เห็นชอบ

10.6

ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ

10.3

การรับฟ๎งความคิดเห็น
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.

10.7

 ประกวดราคา

10.4

 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมตั ิในหลักการ เมื่อ

 อยู่ระหว่างเนินการ

 แล้วเสร็จ

10.8

 ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.9

 อื่นๆ

หมายเหตุ
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4.11 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบการประกันสุขภาพเพื่อความยั่งยืน
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) สานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สังกัด .สถาบันวิจัยระบบประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
โทรศัพท์ ...0 2965 9616 โทรศัพท์เคลื่อนที่
- โทรสาร. 0 2965 9617
E-mail address: thaworn@hisro.or.th
1.2.2 ชื่อ-นามสกุล นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ตาแหน่ง ประธานกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล
สังกัด สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-1414000 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0845710939 โทรสาร 02-1439730
E-mail address: adej.t@nhso.go.th
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมาย (target) เพื่อให้มีข้อเสนอแนวทางด้านการเงินการคลังของระบบการประกันสุขภาพ และมีมติ ครม.
ต่อข้อเสนอ แนวทางนั้น
4. ผลผลิตของแผนงาน /โครงการ (output) เกิดกลไกคณะกรรมการฯ และมีข้อเสนอแนวทางการระดม
ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน และบริหาร จัดการทรัพยากรในระบบ UHC ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) ระบบการเงินการคลังในระบบ UHC มีความยั่งยืน
ดัชนีชี้วัด (KPIs) มีมติครม.ต่อข้อเสนอแนวทางการระดม และการบริหารจัดการทรัพยากรระบบ UHC
5. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (ข้อ) มติ ครม.เมื่อ 20 เมย.58 และ 26 พค.58
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ มิถุนายน 2558 - กันยายน 2559
7. กลวิธี / กิจกรรมหลักโดยสังเขป จัดตั้งกลไกคณะกรรมการฯ และพัฒนาข้อเสนอแนวทาง แล้วเสนอต่อ ครม.
ให้มีมติเห็นชอบ จัดเวทีประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง และมีการรับฟ๎งความเห็น /ประชาพิจารณ์ความเห็นของ ปชช .ต่อ
ข้อเสนอ
8. วงเงินโครงการ 10 ล้านบาท (ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 - 2559 งปม.จากกสธ.,สวรส.
- โปรดระบุแหล่งเงิน ปี 2560 เป็นต้นไป
9. ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
โครงการใหม่
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10. สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย

และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

10.1

 ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.5

 ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่าง
 แล้วเสร็จ
ดาเนินการ

10.2

 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เห็นชอบ

10.6

ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ

10.3

 การรับฟ๎งความคิดเห็น
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.

10.7

 ประกวดราคา

10.4

 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมตั ิในหลักการ เมื่อ

 อยู่ระหว่างเนินการ

 แล้วเสร็จ

10.8

 ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.9

 อื่นๆ

หมายเหตุ
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4.12 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน /โครงการ โครงการพัฒนาบทบาทและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขให้สอดรับกับ
บทบาทการอภิบาลระบบให้มีการจัดการในระดับพื้นที่ รวมทั้งการจัดหา การพัฒนาและการกระจายบุคลากร
สาธารณสุข พัฒนาให้โรงพยาบาลออกเป็นโรงพยาบาลในกากับของรัฐ (Autonomous Hospital) และสร้าง
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคประชาชน
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นพ.สมยศ ศรีจารนัย ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02-5902348
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9364797
โทรสาร 02-5902348
E-mail address : plan.bps2015@gmail.com
1.2.2ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักบริหารการสาธารณสุข
สังกัดสานักบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02-5901761
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8670966
โทรสาร 02-5901802
E-mail address: nutortho@gmail.com
2. วัตถุประสงค์ พัฒนาโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุขในระดับเขตสุขภาพให้รองรับบทบาทการอภิบาลระบบ
3. เป้าหมาย (target) 1. ลดการส่งต่อผู้ปุวยในเขตบริการสุขภาพ 2 ลดความเหลื่อมล้าของระบบบริการในแต่
ละเขต 3.บูรณาการทรัพยากรในแต่ละเขต 4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบบริการสุขภาพ 5. ปรับ
บทบาทกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถทาหน้าที่กาหนดนโยบาย กาหนดมาตรฐาน กากับดูแล และควบคุมให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6. พัฒนาให้โรงพยาบาลออกเป็นโรงพยาบาลในกากับของรัฐ (Autonomous
Hospital) 7. เพิ่มการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและประชาชน 8. จัดหา พัฒนาและกระจายบุคลากรสาธารณสุข
ให้เพียงพอและเหมาะสม
4. ผลผลิตของแผนงาน /โครางการ (Output) กระทรวงสาธารณสุขปรับบทบาทให้สอดรับกับบทบาทการ
อภิบาลระบบให้มีการจัดการในระดับพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ผลลัพธ์ของแผนงาน /โครางการ (outcome) 1. ปรับบทบาทและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข 2. ลด
การส่งต่อผู้ปุวยในเขตบริการสุขภาพ 3 ลดความเหลื่อมล้าของระบบบริการในแต่ละเขต 4.บูรณาการ
ทรัพยากรในแต่ละเขต 5. พัฒนาโรงพยาบาลออกเป็นโรงพยาบาลในกากับของรัฐ 6. เพิ่มการมีส่วนร่วมด้าน
สุขภาพ 7. มีบุคลากรสาธารณสุขที่มีปริมาณ คุณภาพและกระจายอย่างเหมาะสม
ดัชนีชี้วัด (KPIs) เขตบริการสุขภาพมีการให้บริการไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ , จานวนผู้ปุวยที่ส่งต่อผู้ปุวยนอก
เขตสุขภาพลดลง , ประชาชนมีสุขภาพยืนยาวเพิ่มขึ้น จานวนโรงพยาบาลที่ได้รับการปรับเป็นโรงพยาบาลใน
กากับของรัฐ
5. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสังการนายกรัฐมนตรี (ข้อ)
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ 2558-2559
7. กลวิธี / กิจกรรมหลักโดยสังเขป 1. ปรับบทบาทกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
กาหนดมาตรฐาน กากับดูแล และควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. มอบอานาจให้กับผู้บริการของ
เขตบริการสุขภาพ ในการบูรณาการทรัยพากร (บุคลากรและงบประมาณ) 3. ออกแบบระบบบริการสุ ขภาพให้
มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระดับจังหวัด (ภายในเขตบริการสุขภาพ ) 4. พัฒนาให้โรงพยาบาลออกเป็น
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โรงพยาบาลในกากับของรัฐ (Autonomous Hospital) 5. สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ
ประชาชน
8. วงเงินโครงการ ล้านบาท(ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 - 2559
- โปรดระบุแหล่งเงิน ปี 2560 เป็นต้นไป
9. ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
เป็นโครงการที่ต้องบูรณาการเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
10. สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
10.1

 ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.2

10.3

 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
10.6  ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ
 แล้วเสร็จ
10.7  ประกวดราคา
 การรับฟ๎งความคิดเห็น

10.4

 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.
 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมัติในหลักการ เมื่อ

10.5  ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

 อยู่ระหว่างเนินการ

 แล้วเสร็จ

10.8  ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างเนินการ

 แล้วเสร็จ

10.9  อื่นๆ

หมายเหตุ
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4.13 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นผู้นาด้านสุขภาพระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก (Building up Thailand’s Capacity in Regional and Global Health Leadership Program)
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นพ.ภูษิต ประคองสาย ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สังกัด สานักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02 590 1373
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 780 0606
โทรสาร 02 591 8562
E-mail address : phusit@ihpp.thaigov.net
2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประเทศไทยในด้าน
ระบบ สุขภาพโลก (capacity in global health) และของภูมิภาคประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทย
ได้รับการยอมรับและสามารถแสดงบทบ าทร่วมกาหนดนโยบายสุขภาพโลก และภูมิภาค รวมทั้งแสดงความ
รับผิดชอบในเวทีโลกและภูมิภาคอาเซียนได้อย่างสร้างสรรค์
3. เป้าหมาย (target)
- ประเทศไทยมีศักยภาพและสามารถแสดงบทบาทร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณสุข รวมทั้งแสดง
ความรับผิชอบในเวทีโลกและในประชาคมอาเซียนได้อย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่อง
- การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และความร่วมมือกับนานาชาติมีบูรณาการสามารถปูองกันและส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในประเทศได้
- ระบบสาธารณสุขไทยเข้มแข็งเป็นธรรม เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงใน
ป๎จจุบันที่ประเทศไทย จะเข้าสู่การเป็นประชาค มอาเซียน มีชาวต่างชาติโยกย้ายถิ่นฐานมาพานัก /
ทางานในประเทศไทยและมีการเคลื่อนย้ายของประชากรบริเวณชายแดนไทยเพิ่มขึ้น
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครางการ (output)
- บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถแสดงบทบาทในเวทีสุขภาพระดับภูมิภาค (อาเซียน) และ
ระดับโลกมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
- องค์กรและหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นาสุขภาพในระดับภูมิภาค (อาเซียน) และ
ระดับโลกมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
ผลลัพท์ของแผนงาน/โครางการ (outcome)
- ประเทศไทยมีศักยภาพและสามารถแสดงบทบาทด้านสุขภาพในเวทีระดับโลกและระดับภูมิภาค
(อาเซียน)
- ประเทศไทยได้รับการยอมรับและมีบทบาทเป็นผู้นาในการดาเนินงานสาธารณสุขในระดับโลกและภูมิภาค
ประชาคมอาเซียน
- การเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศมีผลกระทบด้านลบต่อระบบสุขภาพของประเทศน้อยลง
ดัชนีชี้วัด (KPIs)
5. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสังการนายกรัฐมนตรี (ข้อ)
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
- ระยะที่หนึ่ง ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2560
- ระยะที่สอง ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
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7. กลวิธี / กิจกรรมหลักโดยสังเขป
7.1 จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพโลก โดยมีองค์ประกอบจากกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอื่นๆ และทุ กภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม เพื่อเป็นกลไกประสานงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศไทยสู่การเป็นผู้นาด้านสุขภาพระดับภูมิภาค และระดับโลก
7.2 จัดตั้งคณะทางานด้านวิชาการโดยมีองค์ประกอบจากนักวิชาการด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศ และการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศในกรอบการเจรจาตกลงในระดับต่างๆ
7.3 จัดระบบและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบ on-the-job training ผ่านเวทีการประชุมเจรจา
ทางการค้าและเวทีระหว่างประเทศทางด้านสุขภาพในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก
7.4 มีการกาหนดเปูาหมายในระดับประเทศและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
8. วงเงินโครงการ ล้านบาท (ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 - 2559
- โปรดระบุแหล่งเงิน ปี 2560 เป็นต้นไป
9. ลักษณะโครงการ

 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

10. สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
9.1  ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

9.5  ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

9.2  ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เห็นชอบ

9.6  ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ

9.3  การรับฟ๎งความคิดเห็น
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
9.4  กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.

9.7  ประกวดราคา

 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมตั ิในหลักการ เมื่อ

 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
9.8  ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
9.9  อื่นๆ

หมายเหตุ
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4.14 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ (Digital Health) ให้มีมาตรฐานและสอดรับ
กับระบบเศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy)
1.1 หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.2 ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)
1.2.1 ชื่อ-นามสกุล นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0-2590-1217
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรสาร 0-2590-1215
E-mail address : polawat.W@gmail.com
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ นาเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มาพัฒนาระบบเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่ให้บริการทางการแพทย์
2.2 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพเท่าเทียมกันและปลอดภัย ด้วย
ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ข้อมูลทุกที่ ทุกเวลา
2.3 เพื่อการพัฒนาระบบดิจิตอลเพื่อรองรับการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชน
ได้รับบริการและข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
3. เป้าหมาย (target)
3.1 มีศูนย์ข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output) มีระบบบริการและการใช้งานระบบสารสนเทศสุขภาพดิจิตัล
อัจฉริยะ อย่างทั่วถึงทุกที่ ทุกเวลา
ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแล
ประสิทธิภาพ
ดัชนีชี้วัด (KPIs) มี General demographic data ของประชาชนไทยที่เป็นป๎จจุบัน
5. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล /ข้อสังการนายกรัฐมนตรี (ข้อ) ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ พ.ศ. 2558 -2578
7. กลวิธี / กิจกรรมหลักโดยสังเขป
7.1 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Services and
applications) ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพและประชาชน รวมทั้งมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางป๎ญญา
- พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล(Individual electronic health Information) และ พัฒนาระบบ eHealth Archive
- พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Services and
applications) ในการให้บริการสุขภาพ (Health care Service Delivery )
- ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาระบบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในรูปแบบ “อัจฉริยะ” (Intelligent
system, Intelligent devices)
-

พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการแพทย์ฉุกเฉิน
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7.2 สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบข้อมูลสุขภาพ มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- การบูรณาการข้อมูล การส่งเสริมมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบ
บริการสุขภาพ (Standards and interoperability)
- พัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพ
- พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามและเฝูาระวังภัยสุขภาพ
7.3 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศสุขภาพแก่
ประชาชน
- พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาค
สุขภาพ
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยของโครงข่ายและข้อมูล
7.4 ผลักดันกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการใช้ไอซีทีในระบบสุขภาพ
- จัดทานโยบายและการประกาศใช้นโยบาย การสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายด้านระบบดิจิตลั สุขภาพ
- การออกกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การบรรลุถึงความสาเร็จในการใช้ไอซีทีในระบบสุข ภาพ
- การคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ปฏิบัติงานด้านระบบดิจิ ตัลสุขภาพ รวมถึงการใช้งานระบบ
- การใช้มาตรฐานที่มีความสอดคล้องและถูกต้องเพื่อการเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ
ในระบบบริการสุขภาพ
7.5 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านระบบดิจิตัลสุขภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ด้าน
การแพทย์และสุขภาพสาหรับประชาชน
- การสร้างความรู้และทักษะด้านระบบดิจิ ตัลสุขภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านสุขภาพ
ตลอดจนความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
- สร้างความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างการศึกษาด้านระบบดิจิ ตัลสุขภาพ และ
โปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆ
7.6 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลด้านสุขภาพระดับชาติ
7.7 ตั้งศูนย์กลางข้อมูลด้านสุขภาพระดับชาติ
8. วงเงินโครงการ 2,200 ล้านบาท (ประมาณการ)
- โปรดระบุแหล่งเงินรายปี 2558 - 2559 200 ล้านบาท
- โปรดระบุแหล่งเงิน ปี 2560 เป็นต้นไป ปีละ 100 ล้านบาท จนถึงปี 2578
9. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่
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10. สถานะโครงการ (โปรดทาเครื่องหมาย  และเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
10.1

 ศึกษาความเหมาะสม (FS)
 อยูร่ ะหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.2

10.3

 ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA)
10.6
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบ
10.7
 การรับฟ๎งความคิดเห็น

ความพร้อมด้านที่ดิน/พื้นที่ดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาที่ดิน
 แล้วเสร็จ
 ประกวดราคา
 อยู่ระหว่างเนินการ

10.4

 อยู่ระหว่างเนินการ
 แล้วเสร็จ
 กระบวนการนาเสนอ ค.ร.ม.
 อยู่ระหว่างการนาเสนอ
 อนุมัติดาเนินการ เมื่อ
 อนุมัติในหลักการ เมื่อ

10.5

10.8

 ออกแบบรายละเอียด
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

 แล้วเสร็จ

 ก่อสร้าง/ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างเนินการ  แล้วเสร็จ

10.9  อื่นๆ

หมายเหตุ ได้เริ่มทาใน ปี 2558-2559 เป็นการเริ่มวางฐานรากของการจัดทาระบบ Health Intelligent
System ภาพแห่งความสาเร็จ อาทิ การเข้าถึงข้อมูลด้านสุภาพขั้นพื้นฐานจากระบบ Information system
ต่างๆ ผ่านทางหลายๆสื่อ เช่น การเชื่อมต่อข้อมู ลด้านยากับร้านยาหรือส่วนที่จ่ายยา กับข้อมูลการแพ้ยาของ
ประชาชน ทาให้ประชาชนไม่ได้รับยาที่ไม่ควรจะได้รับไป หรือ จัดหายาที่ถูกต้องเหมาะสมกับ Genetic ของ
คนไทย (อันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา เช่น ม .มหิดล) การนาข้อมูลโรคเรื้อรังมาใช้ในการ
พยากรณ์ก ารใช้จัดหายาหรือเวชภัณฑ์ที่สาคัญไว้ล่วงหน้า แต่ที่สาคัญต้องมี General demographic data
ของประชาชนไทยที่ดีเสียก่อน การรวบรวม Personal Health data จะทาให้กาหนดเปูาหมาย ความใหญ่
และความยุ่งยากของป๎ญหาได้
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