
ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
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ปฏริูประบบ สรางความเขมแข็ง สูความย่ังยืน ๑ ใน ๓ ของเอเชยี 

ประชาชนสุขภาพด ีเจาหนาท่ีมคีวามสุข ระบบสุขภาพย่ังยนื 

เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพด ี

พัฒนาและอภบิาลระบบสุขภาพอยางมีสวนรวม และย่ังยืน 

วิสัยทัศน  

พันธกิจ  

เปาหมาย 

คานยิมหลัก 

เปนนายตนเอง เรงสรางส่ิงใหม ยดึประชาชนเปนศูนยกลาง ออนนอมถอมตน 

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579 



คํานํา 
 การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ในชวงทศวรรษที่ผานมา 

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตและ

รูปแบบการใชชีวิตของประชาชนที่สงผลตอระบบสุขภาพของคนไทย อาทิ การเสียชีวิตดวยโรค

ไมติดตอเรื้อรังที่สามารถปองกันได การเกิดโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

ที่กระทบตอสุขภาพและภัยพิบัติ อันเปนความทาทายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะดูแลสุขภาพ

อนามัยของประชาชนใหมีสุขภาวะที่ดีอยางตอเนื่อง  

ในชวง 4 ปที่ผานมา ไดมกีารกําหนดทศิทางการทํางานรวมกันของกระทรวงสาธารณสุข 

สรางจุดรวมทางความคิด ประสานการทํางานรวมกับทุกภาคสวน ลดความเห็นตาง สรางความ

ชัดเจนในการทํางานรวมกันระหวางองคกร โดยการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร 

เปาหมาย และแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

ภายใตยุทธศาสตรความเปนเลิศ ๔ ดาน ไดแก สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครอง

ผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) บริการเปนเลิศ (Service Excellence) บุคลากรเปนเลิศ 

(People Excellence) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และสามารถ

บริหารงานประสบผลสําเร็จ มีผลการดําเนินงานที่เดนและเปนรูปธรรม อาทิ การผลักดันระบบ

การแพทยปฐมภูมิ การดูแลสิทธิผูปวยฉุกเฉินวิกฤต ใหเขารับบริการในโรงพยาบาลทั้งรัฐและ

เอกชน แกไขวิกฤตการเงินระดับ ๗ ของโรงพยาบาล และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การเงินการคลังในโรงพยาบาล มีการผลักดัน พ.ร.บ. สําคัญ ๑๕ ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒  พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ.การปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ร.บ.ควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับ

ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ.สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตน  

อยางไรก็ดี  ผลการดําเนินงานที่ปรากฏนั้น  บางผลงานยังเปนการขับเคลื่อน

กระบวนการที่ยังไมปรากฏอยางชัดเจน และบางอยางมีผลสําเร็จในระดับเล็ก (Small Success) 

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานภาคีเครือขาย ภาคประชาชน จะชวยกันขับเคลื่อน เพื่อมุง

ไปสูเปาหมาย“ประชาชนสุขภาพด ีเจาหนาที่มคีวามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

กระทรวงสาธารณสุข หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะชวยสรางการรับรูและความ

เขาใจของประชาชนทุกภาคสวนตอการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข และเปนประโยชนแก

หนวยงานที่เกี่ยวของในการคนควาอางอิงตอไป   

 

                                                                          กระทรวงสาธารณสุข

  



  หนา 

สวนที่ 1 โครงการพระราชดาํร ิและโครงการเฉลมิพระเกียรต ิ

 1.1 การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 2 

 1.2 การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลมิพระเกยีรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาล 
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                      พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสริินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักด ีสริิกจิ    

                      การิณพีรียพัฒน รัฐสมีาคุณากรปยชาต ิสยามบรมราชกุมารี 
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 1.4 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบา ตามพระปณธิาน        

                      ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  

       อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
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 1.5 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 4 

 1.6 โครงการบูรณาการหนวยแพทยเคลื่อนท่ี เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวาย     

                      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ                

                      บพติร และถวายสมเด็จพระนางเจาสริิกติิ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนี 

                      พันปหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ   

                      มหศิรภูมพิลราชวรางกูร กติิสริิสมบูรณอดุลยเดช สยามนิทราธิเบศรราชวโรดม   

                      บรมนาถบพติร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

5 

สวนที่ 2 ดานสงเสรมิสขุภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบรโิภคเปนเลศิ 7 

 2.1 พัฒนาการสงเสริมสุขภาพ  8 

  2.1.1 การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย 8 

  2.1.2 การพัฒนาระบบตอบโตความเสี่ยง เพื่อสรางความรอบรูดานสุขภาพ  
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 2.2 การปองกันและควบคุมโรค 1๐ 

 2.2.1 การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 1๐ 

 2.2.2 การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ ๑๒ 

 2.3 การคุมครองผูบริโภคดานผลติภัณฑสุขภาพ ๑๙ 

 2.3.1 อย. 4.0 19 

 2.3.2 ยกระดับมาตรฐานการตรวจประเมนิสถานประกอบการดานยาตาม  

                              หลักเกณฑและวธีิการในการผลติยา (GMP)  

2๑ 

สารบัญ 
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 2.3.3 อาหารปลอดภัย 22 

 2.3.4 การลดการบริโภคเกลอืและโซเดยีม 23 

 2.3.5 การจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอําเภอ (พชอ.) 23 

สวนที่ 3 ดานบรกิารเปนเลศิ 24 

 3.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 25 

      3.1.1 การจัดต้ังศูนยความเปนเลศิทางการแพทย (Excellence Center) 25 

 3.1.2 โรงพยาบาลท่ีมกีารประยุกตใชเทคโนโลยีดจิทัิลเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ  

                               (Smart Hospital) 

25 

 3.1.3 เจ็บปวยฉุกเฉนิวกิฤต มสีทิธิทุกท่ี  

                              (Universal Coverage Emergency Patients: UCEP) 

26 

                     3.1.4 บริการผาตัดแบบวันเดยีวกลับ (One Day Surgery: ODS) 27 

 3.1.5  พัฒนาระบบบริการโรคหัวใจและหลอดเลอืด 27 

 3.1.6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพการรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ 27 

 3.1.7 การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการเช้ือดื้อยาตานจุลชีพ 28 

 3.2 การปฏรูิประบบบริการปฐมภูมิ 29 

 3.2.1 คลนิิกหมอครอบครัว 29 

สวนที่ 4 ดานบุคลากรเปนเลศิ 30 

 4.1 ปรับปรุงคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข (ฉ.11) (ฉ.12) 31 

 4.2 แกปญหาบรรจุพยาบาลวชิาชีพเปนขาราชการ 31 

 4.3 เร่ิมใชเคร่ืองมอืวัดความสุขคนทํางาน Happinometer 32 

 4.4 สรางเสริมสุขภาพทางการเงนิบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  

                      (Happy Money Program) 

33 

 4.5 จัดต้ังมูลนิธิ 100 ป สาธารณสุขไทย 33 

 4.6 การพัฒนา อสม. 4.0 34 

สวนที่ 5 ดานบรหิารเปนเลศิดวยธรรมาภบิาล 35 

 5.1 การขับเคลื่อนและปฏรูิปดานสาธารณสุข 36 

 5.2 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการดานการเงนิการคลังของหนวยบริการสุขภาพ 40 

 5.3 การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 41 

สารบัญ (ตอ) 



  หนา 
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                5.6 สงเสริมและสนับสนุนการใชภูมปิญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 48 

 5.7 การวจิัยและพัฒนา 50 

 5.8 การจัดตัง้เขตสุขภาพพเิศษแหงชาต ิ 52 

 5.9 เรงรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ 54 
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                      ตางประเทศ 
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สวนที่ 7 ความสัมพันธระหวางประเทศ 7๑ 

สารบัญ (ตอ) 



๑ 
โครงการพระราชดําริ  

และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 



โครงการพระราชดําริและโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ

           1 .2  การพัฒนาโรงพยาบาล

ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล สังกัด

มูลนิธเิทพรัตเวชชานุกูล 

           กระทรวงสาธารณสุข  ได จัด ตั้ ง

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  80 

พรรษาขึ้น เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติใน

หลวงรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสพระชนมายุครบ 

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อดูแล

ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยบริหารตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบบริการที่มี

คุณภาพ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่  มี

สิ่งแวดลอมเพื่อการเยียวยา และบริการใกล

บานใกลใจตามหลักเวชศาสตรครอบครัว โดย

มีเปาหมายคือ เราจะเปนโรงพยาบาลที่

มากกวาโรงพยาบาล “More than a hospital” 

สมดั่งโรงพยาบาลของพอแหงแผนดิน และ

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหาสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหา

ว ชิราลงกรณวรราช ภักดี  สิ ริ กิ จการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรม

ราชกุมารี  ทรงพระก รุณาโปรดเกล าฯ  

รับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา ทั้ง 10โรงพยาบาล เขาอยูในอุปถัมภ

ข อ ง มู ล นิ ธิ เ ท พ รั ต น เ ว ช ช า นุ กู ล  ใ น ป 

พ.ศ.2560 ซึ่งรวมกับโรงพยาบาลเทพรัตน

เวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม รวมเปน 11 

โรงพยาบาล  

 1.1 การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราช 

             โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แหง 

ทั่วประเทศ กอกําเนิดจากแรงศรัทธาและความ

จงรักภักดขีองพสกนกิรชาวไทยตอพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระ 

วชิรเกลาเจาอยูหัว เพื่อเปนการสนองพระราช

ประสงคที่ทรงหวงใยประชาชนในทองถิ่นทุรกันดาร

ใหไดรับการรักษาพยาบาลเปนอยางดี กระทรวง

สาธารณสุ ข ไดสนับสนุน ส งเสริม พัฒนา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแหง ใหมี

ศักยภาพและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยทุก

แหงผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA และม ี 

2 แหง ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานเจซีไอ

(Joint Commission International) ไดแก โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชทาบอ จังหวัดหนองคาย และ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัด

ขอนแก น  และในทศวรรษที่  5 กระทรวง

สาธารณสุข ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

โรงพยาบาลสมเด็จพระพยุพราช (พ.ศ.2560-

2569) เพื่อเปนกรอบและทิศทางการทํางานของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในระยะ 10 ป มุงสู

เปาหมายโรงพยาบาลตนแบบแหงความสุข 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) 

๒ 



1.3 สุ ขศาลาพระราชทานตาม

พระราชดําร ิสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักร ี

สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ 

การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาต ิ

สยามบรมราชกุมาร ี   

   ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณี

พรียพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช

กุมารี ทรงมีพระราชดําริใหพัฒนาหองพยาบาล

ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่

หางไกล ใหเปน “สุขศาลาพระราชทาน” เปนที่พึ่ง

ดานสุขภาพใหนักเรียนและประชาชนในพื้นที่

ทุรกันดารชายแดน และพื้นที่พิเศษดานความ

ม่ันคง ในภูมิภาคตางๆ ทั้งในภาวะปกติและ

สถานการณฉุกเฉิน รวมทั้ งกอให เกิดความ

ไววางใจของประชาชน ชุมชนตอเจาหนาที่ของรัฐ 

ซึ่งเปนสวนสนับสนุนใหเกดิความม่ันคงของชาติ 

ภายใตการอุปถัมภของมูลนิธิเทพรัตนเวชชา 

นุกูล ซึ่งตลอดระยะเวลามีผลการดําเนินงานที่

สําคัญ ไดแก จัดตั้งอาคารสืบสานพระราช

ปณิธาน 10 แหง สงเสริมการใชพลังงาน

ทดแทนจากแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟาใช

ในโรงพยาบาลออกหนวยแพทยคลนิกิเคลื่อนที่ 

ใน พ.ศ. 2549 - 2550 ไดจัดตั้ง สุขศาลา

พระราชทานฯ จํานวน 9 แห ง ตอมาใน 

พ.ศ.2558 ทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งเพิ่มขึ้น

อีก 8 แห ง และใน พ .ศ .  2560 ทรงมี

พระราชดําริใหจัดตั้งเพิ่มขึ้น  5 แหง รวมสุข

ศาลาพระราชทาน จํานวน 22 แหง สงผลให

ประชาชนที่อยูชายแดนเขาถึงบริการสุขภาพ

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ไดพัฒนาระบบสงตอ 

โดยมีโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เปนแมขายให

คําปรึกษาผานระบบวิดีโอ สนับสนุนยาและ

เวชภัณฑ เครื่องมือที่จําเปน พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร และมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลเปนพี่ เลี้ยงแกบุคลากรในสุขศาลา

พระราชทาน 

 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) 

๓ 

โครงการพระราชดําริและโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ

การพัฒนาสูความเปน โดยลดการใชกระดาษ

ในกระบวนการทํางาน ระบบ Cashless หรือ

การทําธุรกรรมโดยไมตองใชเงินสด ระบบ E-

Donation รับบริจาคเงินผานทางแอปพลิเคช่ัน 

(Application) ทางโทรศัพทหรอือนิเทอรเน็ต  



ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๔ 

       1.5 โครงการรณรงคปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER 

ONE  

        ปลุกกระแสเปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพ

ติด  โครงการในพระราชดํ าริ ขององค

ประธาน ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่กอตั้งขึ้นใน 

พ.ศ. 2545 และดําเนินโครงการเปน

ระยะเวลา 15 ป ประสานความรวมมือ

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน กลุมเปาหมายของโครงการ TO 

BE NUMBER ONE คือเด็กและเยาวชนอายุ

ระหวาง 6 – 24 ป ที่กําลังอยูในวัยอยากรู

อยากลอง ปจจุบันมีสมาชิก 29,103,516 

คน ศูนยเพื่อนใจวัยรุน ทั่วประเทศ 9,697 

แหง และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่ว

ประเทศ 71,385 แหง 

1.4 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุ นัขบา   ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตตยิราชนารี 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ทรงหวงใยปญหาพิษสุ นัขบาและทรงมีพระ

ประสงคใหโรคพษิสุนัขบาหมดไป 

จากประเทศไทย รัฐบาลไดสนองพระ

ปณิ ธ าน  โ ดย นายก รั ฐม นต รี ไ ด มี คํ า สั่ ง ที่ 

214/2559 ลงวันที่  29 กันยายน 2559 

แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนดําเนินโครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

โดยมีเปาประสงคไมใหมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษ

สุนัขบา มีกลยุทธที่สําคัญ ไดแก การเฝาระวัง

โรคพิษสุนัขบาในคน การปองกันโรคพิษสุนัขบา

ในคน การควบคุมเมื่อเกิดโรคพิษสุนัขบาในคน 

การบูรณาการการดําเนินงานรวมกับเครือขาย 

และการเผยแพรประชาสัมพันธใหความรูเรื่อง

โรคพษิสุนัขบา 

กระทรวงสาธารณสุข ไดสนับสนุนวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา คนหาผูสัมผัสโรคเชิงรุก

ในชุมชนใหมาฉีดวัคซีนอยางตอเนื่อง รณรงค

เผยแพรประชาสัมพันธปองกันโรคพิษสุนัขบา

ผานสื่อตางๆ เชน วิทยุโทรทัศน Social Media 

และมีผูสัมผัสที่เขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรค

พษิสุนัขบาทัง้หมด 507,853 ราย 

โครงการพระราชดําริและโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ



ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๕ 

โครงการพระราชดําริและโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ

1.6 โครงการบูรณาการหนวย

แพทยเคลื่อนท่ี เพื่อดูแลประชาชน อุทิศ

ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป

หลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ

อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 

บรมนาถบพติร พระวชริเกลาเจาอยูหัว  

 เนื่ อ งจากประชาชนไทยในพื้ นที่

ทุรกันดารหางไกล ยังขาดโอกาสในการเขาถึง

บรกิารสุขภาพ 

กระท รว งสาธ ารณ สุ ข  จึ ง ไ ด

ดําเนินการโครงการบูรณาการหนวยแพทย

เคลื่อนที่เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปหลวงและพระบาทสมเด็จ

พ ร ะ ป ร เ ม น ท ร ร า ม า ธิ บ ดี ศ รี 

สนิทรมหาวชิราลงกรณมหศิรภูมิพลราชวราง

กูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบ

ศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุก

ภาคสวนทั้งภาครัฐ และเอกชนจํานวน 14 

หน วยงาน ออกหน วยแพทย เคลื่ อนที่

ใหบริการประชาชน 6 กิจกรรมใน 878 

อําเภอทั่วประเทศ และกทม. ในระหวางวันที่  

11 – 24 ธันวาคม 2561 และ  7 – 20 

มกราคม 2562  ประชาชนรับบริการทั้งสิ้น 

769,946 คน จําแนกเปน  



ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๖ 

โครงการพระราชดําริและโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ

1) บรกิารการแพทยพื้นฐาน 204,867 ราย สงตอรับการรักษาจากผูเช่ียวชาญ 4,495 ราย 

(รอยละ 2.2) สวนใหญ ไดแก การตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไป โรคกลามเนื้อและกระดูก 

ระบบทางเดนิหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร และระบบไหลเวยีนโลหติ  

2)บรกิารทันตกรรมเคลื่อนท่ี 84,891 ราย สงตอรับการรักษาจากผูเช่ียวชาญ 1,789 ราย 

(รอยละ 2.1) สวนใหญ ไดแก ตรวจสุขภาพฟน ถอนฟน อุดฟน และขูดฟน และบรกิารอื่นๆ  

3) บรกิารทางสายตา 78,984 ราย สงตอรับการรักษาจากผูเช่ียวชาญ 3,941 ราย (รอยละ 

5) สวนใหญ ไดแก ตรวจสายตา ผาตัดตา (บางพื้นที่ที่มคีวามพรอม) และบรกิารอื่น ๆ  

4) บรกิารสุขภาพจิต 116,123 ราย สงตอรับการรักษาจากผูเช่ียวชาญ 2,235 ราย (รอยละ 

2) สวนใหญ ไดแก ตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก ประเมินภาวะเด็กติดเกมส ภาวะเครียด / 

ซมึเศรา  

5) แนะนําและฝกอาชพี 102,485 ราย อาท ิเสรมิสวย นวดแผนไทย งานคหกรรม เย็บปกถัก

รอย ดนตร ีงานชาง 

6)  กจิกรรมตามบรบิทพื้นท่ี 182,595 ราย อาท ิแพทยแผนไทย/กายภาพบําบัด นิทรรศการ

ใหความรูตางๆ จําหนายสนิคาโอทอป เปนตน 



๒ 
ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ  



ดานสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบรโิภคเปนเลศิ  

2.1 พัฒนาการสงเสรมิสุขภาพ 

         1) การดูแลสขุภาพมารดาและทารก 

          กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสุขภาพอนามัยแมและเด็ก โดยดําเนินการขับเคลื่อนโครงการ

มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวติ บังคับใช  พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร

สําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 เพื่อคุมครองผูบริโภคกลุมทารกและเด็กเล็ก โดยควบคุม 

การสงเสริมการตลาดผานสื่อโฆษณา อันจะทําใหเด็กไทยทุกคนไดกินนมแมอยางเต็มที่ และคัด

กรองพัฒนาการเด็ก สงผลใหอัตราตายของมารดาและทารกลดลง ดังนี้ 1) อัตราตายของมารดา

ลดลงจาก 166 คน ใน พ.ศ. 2556 เหลือ 63 คน ใน พ.ศ. 2561 (อัตรามารดาตายตอเกิดมีชีพ 

100,000 คน ลดลงจาก 31.2 ใน พ.ศ. 2556 เหลือ 17.1 ใน พ.ศ. 2561) และ 2) อัตราตาย

ของทารกลดลงจาก 4,755 คน ใน พ.ศ. 2556 เหลือ 3,800 คน ใน พ.ศ. 2561 (อัตราทารก

ตายตอการเกดิมชีีพ 1,000 คน ลดลงจาก 11.2 ใน พ.ศ. 2556 เหลอื 9.8 ใน พ.ศ. 2561)  

         2) การดูแลสุขภาพกลุมวัยเรยีน          

            ไดเฝาระวังปญหาไอควิและอคีวิ และการดูแลชวยเหลอืเด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยงที่มีปญหาไอ

ควิและอคีวิในโรงเรยีน มกีารผลักดันใหระบบสาธารณสุขเช่ือมโยงกับโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อคัด

กรองไอคิวอีคิว และใหความชวยเหลือ โดยมีการดําเนินการครอบคลุมทั่วประเทศในหนวยบริการ

ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปและโรงเรียนเปาหมายใน 77 จังหวัด จากการดําเนินงานพบวา IQ 

เฉลี่ยของเด็กไทยเพิ่มขึ้น จากรอยละ 94.6 ใน พ.ศ. 2554 เปน รอยละ 98.2 ใน พ.ศ. 2559 

และ EQ เพิ่มขึ้น จากรอยละ 45.1 ใน พ.ศ. 2554 เปน รอยละ 79.1 ใน พ.ศ. 2559 ( IQ และ 

EQ  มกีารสํารวจ 5 ป/ครัง้ โดยสํารวจลาสุดใน พ.ศ. 2559) 

         3) การดูแลสุขภาพวัยรุน 

         เนื่องจากการตั้งครรภของวัยรุน เปนปญหาสําคัญของเยาวชนไทย กระทรวงสาธารณสุข 

ดูแลสุขภาพวัยรุน โดยการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 

2559 สงเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตร  (YFHS: Youth Friendly Health Services)  ซึ่งมี

โรงพยาบาลที่ผานเกณฑการประเมิน 779 แหง จากจํานวนทั้งหมด 875 แหง คิดเปนรอยละ 

89 และสรางเสริมการมีสวนรวมและพัฒนาภาคีเครือขายอนามัยการเจริญพันธุในวัยรุนและ

เยาวชน สงผลใหการเพิ่มขึ้นของแมวัยรุน 15 – 19 ป ที่ตั้งครรภและคลอดลดลงจาก 51.2 ตอ

การเกิดมีชีพพันคน ใน พ.ศ. 2556 ลดลงเหลือ 29.9 ตอการเกิดมีชีพพันคน ใน พ.ศ. 2562  

(เปาหมายไมเกนิ 38 ตอประชากรหญงิอายุ 15-19 ป 1,000 คน) 

2.1.1 การดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๘ 
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กจิกรรมสําคัญตาม

แผนงาน/โครงการ 

เปาหมาย 

ป 2559 

ผลงาน 

ป 2559 

เปาหมาย 

ป 2560 

ผลงาน 

ป 2559 - 

2560 

เปาหมาย 

ป 2561 

ผลงาน 

ป 2561 

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิงไดรับการดูแล 

100,000 คน 67,023 คน 150,000 คน 99,495 คน 180,000 คน 188,917 คน 

จํานวนผูสูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิไดรับการดูแล 

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 

         4) การดูแลสุขภาพกลุมวัยทํางาน          

          พัฒนาระบบเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุมวัยทํางาน โดยสํารวจคาดัชนีมวลกายประชาชน

วัยทํางานอายุ 30 – 44 ป ภาพรวมทั้งประเทศอยูที่รอยละ 52.8 (ซึ่งตํ่ากวาคาเปาหมายที่กําหนด 

รอยละ 55) และไดสํารวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของกลุมวัยทํางาน ใน พ.ศ. 2561 จาก

กลุมตัวอยาง 8,235 คน ผลสํารวจ BMI ตามเกณฑขององคการอนามัยโลก พบวามี BMI ปกต ิ

รอยละ 41.1 อวน รอยละ 31.5 ทวมรอยละ 19.2 และผอมรอยละ 8.28 

         5) การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

          ประเทศไทยไดกลายเปนสังคมสูงอายุ และพบวารอยละ 95  มีความเจ็บปวยดวยโรคหรือ

ปญหาสุขภาพที่สําคัญ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคขอเขาเสื่อม ผูพิการ  

โรคซมึเศราและผูปวยนอนตดิเตยีง ดังนัน้ พ.ศ. 2559 รัฐบาลจึงประกาศนโยบายการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) บูรณาการรวมกับกระทรวงที่เกี่ยวของ เนน

การเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรและเครือขายในชุมชนผานกระบวนการ การจัดอบรมผูจัดการ

การดูแลผูสูงอายุ (Care Manager) 12,452 คน ผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) 77,380 คน  

การจัดทําแผนการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล (Care Plan) 158,066 ฉบับ รวมถึงระบบการดูแล 

ระยะยาวในชุมชน สงผลใหผูสูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิไดรับการดูแล 188,917 คน 

             เพื่อแกปญหาความถูกตองของขอมูลสุขภาพบนอินเทอรเน็ต และปญหาความเหลื่อมล้ํา 

ในการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและการตรวจสอบความถูกตองผานทางสื่อออนไลนดวยนวัตกรรม 

Social listening ในการรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพผานสื่อออนไลน โดยไดจัดลําดับความรุนแรงและ

หนวยงานรับผิดชอบ พรอมทัง้ การจัดการความรูตอบโตโดยผูเช่ียวชาญ เพื่อสื่อสารความเสี่ยง ซึ่งได

ดําเนนิการคนหาประเด็น เพื่อประเมนิและตอบโตความเสี่ยง 165 รายการ เอกสารวิชาการ และผาน

การตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ และกําหนดยุทธการตอบโตที่สําคัญ 35 รายการ ผลิตสื่อและ

ประสานหนวยงานเพื่อการเผยแพรสื่อ 30 รายการ 

2.1.2 การพัฒนาระบบตอบโตความเสี่ยง เพื่อสรางความรอบรูดานสุขภาพ  

          ดวยเทคโนโลยดีจิิทัล 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๙ 
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2.2 การปองกันและควบคุมโรค แบงเปน 

2.2.1 การปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 

2) การควบคุมวัณโรค 

          กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันการ

แกไขปญหาวัณโรค ทั้งในระดับประเทศและ

นานาชาติ โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ไดลงนามในปฏิญญาทาง

การเมืองของการประชุมระดับสูงแหงสมัชชา

ประชาชาติวาดวยแนวทางการตอสูวัณโรค 

เมื่ อวันที่  28 กันยายน2561 และไดมี

มาตรการดําเนินงานตางๆ ไดแก  จัดทํา

แผนปฏิบัติการระดับชาติ ดานการตอตานวัณ

โรค พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อลดอุบัติการณ

วัณโรค การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ ยุติวัณโรค

แหงชาติในทุกจังหวัด การคัดกรองวัณโรคเชิง

รุกในกลุมเสี่ยง เชน ผูตองขังเรือนจํา ผูติดเช้ือ

เอชไอวี สงผลดังนี้ อัตราความสําเร็จของการ

รักษาวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ํา เพิ่มขึ้น

จากรอยละ 81.4 ใน พ.ศ. 2556 เปนรอย

ล ะ  8 3 . 4  ใ น  พ . ศ .  2 5 6 0  แ ล ะ  ล ด

อุบัติการณของผูปวยวัณโรค  จาก 170 ตอ

ประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2556 เปน 156 

ตอประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2560 

       1) การปองกันการติดเชื้อเอชไอวี

และเชื้อซฟิลสิจากแมสูลูก         

       การปองกันการติดเช้ือเอชไอวีและ

เช้ือซิฟลิสจากแมสูลูก เปนกระบวนการที่

ดําเนินการในหลายขั้นตอน ตั้งแตกอน

ตัง้ครรภ ตั้งครรภ คลอด และการดูแลหลัง

คลอด ดังนั้นจึงเปนการบูรณาการงานจาก

หลายภาคส วน  ซึ ่งม ีก า รดํ า เ น ิน งาน

ตอเนื ่องก ันมาจนประสบความสําเร ็จ

ไดรับรางวัลจากองคการอนามัยโลก ใน 

พ.ศ. 2559 ที่สามารถลดการถายทอด

เช้ือเอชไอวีจากแมสูลูก มีอัตราตํ่ากวารอย

ละ 2 ปจจุบันเหลือเพียงรอยละ 1.68 

สรางช่ือเสียงใหประเทศและสามารถรักษา

คุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

โดยไดรับการรับรองการยุติการถายทอด 

เช้ือเอชไอวีและซิฟลิสจากแมสูลูก ครั้งที่ 2 

จากองคการอนามัยโลก ซึ่งประกาศรับรอง

คุณภาพตอเนื่องในเวทีการประชุม Global 

Validation Advisory Committee ที่นครเจนี

วา ประเทศสวิต เซอรแลนด  ใน เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถือเปนเครื่องหมาย

วา ประเทศไทยสามารถยุติเอดสจากแมสู

ลูกได  ภายใน พ .ศ .  2573 ตามแผน

ยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการยุติปญหา

เอดส พ.ศ. 2560 – 2573  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๑๐ 
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นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2560 - 2561 ได

มีนโยบายในการเรงรัด คัดกรองวัณโรคในกลุม

เสี่ยง 7 กลุม ไดแก ผูสัมผัสใกลชิดของผูปวยวัณ

โรค แรงงานขามชาติ นักเรียน ผูสูงอายุที่มีโรค

รวม บุคลากรสาธารณสุข ผูปวยเบาหวาน และ

ผูตองขัง รวมทั้งสิ้น 5 ลานคน ดวยการเอกซเรย

ทรวงอกทุกราย และวินิจฉัยวาเปนวัณโรค  

22,784 ราย โดยเฉพาะการคนหา เพื่อคัด

กรองวัณโรคในเรือนจํา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข

รวมกับกระทรวงยุติธรรม ดําเนินการเพื่อยุติ 

วัณโรคในเรือนจํา ตั้งแต พ.ศ. 2560 พบผูปวย 

วัณโรคในเรือนจํา 3,905 ราย และ 4,401 ราย 

ใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตามลําดับ และ

ไดนําผูปวยเขาสูระบบดูแลการรักษาตามมาตรฐาน 

ทําใหผูตองขังมีสิทธิและความเสมอภาค ในการ

เขาถึงบริการสุขภาพอยางทั่วถึง จนไดรับรางวัล

เลศิรัฐ ประจําป 2561 สาขาบรกิารภาครัฐ 

         3) การกวาดลางโรคโปลโิอ 

          กระทรวงสาธารณสุข ไดรับเปาหมาย

การกวาดลางโปลิโอภายในป 2543 ตาม

เปาหมายที่องคการอนามัยโลกกําหนดไว ซึ่ง

ประเทศไทยไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยสามารถดําเนินมาตรการอยางเขมขนจน

ไมปรากฏผูปวยโปลิโอในประเทศมาตั้งแต 

พ.ศ. 2541 แมวาไมพบผูปวยแลวแตการ

ดําเนินการกวาดลางโปลิโอยังคงดําเนินการ

ตอไป เพื่อรักษาสถานการณปลอดโรคโปลิโอ 

ภายใตการเฝาระวังอยางเขมแข็ง ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๑๑ 
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2.2.2 การปองกันและควบคุมโรคไมตดิตอ 

        1) การปองกันการบาดเจ็บจาก

การจราจร          

        อุบัติ เหตุทางถนนยังคงเปนปญหา

สําคัญ ที่สรางความสูญเสียและกระทบตอ

คุณภาพชีวติของประชาชนไทย โดยผูเสียชีวิต

จากอุบัติ เห ตุทางถนนเฉลี่ย  ปละกกวา 

20,000 ราย กระทรวงสาธารณสุข ได

รวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการดําเนิน

มาตรการปองกันอุ บติ เห ตุทางถนนใน  

4 มาตรการหลัก เรียกวามาตรการ 4x4 

ไดแก มาตรการการบริหารจัดการ มาตรการ

การจัดการขอมูล มาตรการการปองกันและ

มาตรการการรักษา ผลการดําเนินงานที่

สําคัญ ขับเคลื่อนการดําเนินงานการปองกัน

การบาดเจ็บทางถนนในระดับอําเภอผาน

กลไก พชอ.และ ศปถ.อําเภอ เนนหนักการ

ดํ า เ นิ นการ ในอํ า เ ภอ เสี่ ย งสู ง  ผลการ

ดําเนินงาน พบวา มีอําเภอที่ดําเนินการ

ปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

(D-RTI) รวมทั้งสิ้น 696 อําเภอ คิดเปนรอย

ละ 79.27 ของอําเภอทั่วประเทศ 

        ผลการประเมินเบื้องตนโดยใชขอมูล

จากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ

จํากัด พบวา มีผูบาดเจ็บลดลง 75 อําเภอ 

และมีการตายลดลง 52 อําเภอ จากอําเภอ

ที่ผานเกณฑการประเมินรับรองคุณภาพใน

ภาพรวม 136 จังหวัด นอกจากนี้ ไดพัฒนา

ระบบเฝาระวัง IS Online ขึ้นใน พ.ศ. 2560 

IS ( Injury Surveillance) เปนฐานขอ มูลที่

จําเปนสําหรับพัฒนาระบบบริการผูบาดเจ็บ

และสงตอ เพื่อใชในการปองกัน และควบคุม

แกไขปญหาการบาดเจ็บในระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศ โดยทดลองใชในเขตสุขภาพที่ 

7 และเตรียมขยายใหครอบคลุมทั่วประเทศ

ตอไป พัฒนาระบบการรายงานการสอบสวน 

Investigation Online เปนคลังขอมูลการ

สอบสวนการบาดเจ็บ โดยทดลองใชใน พ.ศ. 

2561 เพื่อนําไปใชจรงิและเช่ือมโยงกับระบบ 

SAT และการจัดการขอมูล 3 ฐาน ในระดับ

จังหวัด (สาธารณสุข ตํารวจ และบริษัท

กลาง)  เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลการ

บาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนน โดยมี จังหวัดที่ดําเนินการแลว 60 

จังหวัด และกําหนดมาตรการความปลอดภัย

รถพยาบาล Ambulance Safety เปนแนวทาง

ปฏบิัตขิองเจาหนาที่ในการรับ - สงตอ 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๑๒ 
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            2) การปองกันเด็กจมนํ้า 

             การจมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิต

อันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุตํ่ากวา 15 ป เพื่อ

แกปญหาดังกลาว จึงไดกําหนดกลยุทธ การ

สรางทีมเครือขายผูกอการดี (Merit Maker) 

ซึ่งเปนการกระตุนใหพื้นที่เกิดการดําเนินงาน

ปองกันการจมน้ํ าแบบสหสาขาตอเนื่ อง 

ประกอบดวยองคประกอบ 10 องคประกอบ

หลัก ไดแก  นโยบาย การบริหารจัดการ 

สถานการณและขอมูล การจัดการแหลงน้ํา

เสี่ยง การดําเนินการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

การใหความรู การเรียนการสอนหลักสูตรวาย

น้ําเพื่อเอาชีวิตรอด การสอนฝกปฏิบัติการ

ชวยฟนคนืชีพ (CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ 

และการศกึษาวจัิยหรอืการตดิตามประเมนิผล 

โดยตั้งแต พ.ศ. 2558 – 2561 มีทีม

ผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมน้ํา 

3,488 ทีม มีการจัดการแหลงน้ําเสี่ยงให

เกิดความปลอดภัย (สรางรั้วหรือติดปายคํา

เตือน และจัดใหมีอุปกรณชวยคนตกน้ําไว

บริ เวณแหลงน้ํ าเสี่ ยง ) 15,501 แห ง 

ดําเนินการปองกันการจมน้ําในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 12,224 แหง เกิดวิทยาการสอน

หลักสูตรวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด 26,596 

คนเด็กอายุ 6 – 14 ป 578,187 คน ฝก

ปฏบิัตกิารชวยฟนคืนชีพ (CPR) ใหประชาชน 

276,536 คน 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๑๓ 
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 3) การควบคุมและปองกันการ

บรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ปจจุบันประเทศไทยมีการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากเปนอันดับ 3 ของ

ทวีปเอเชีย จากการสํารวจในป พ.ศ. 2559 

พบวา ความชุกของนักดื่มในประชากรผูใหญ 

(อายุ 14 ปขึ้นไป) คิดเปนรอยละ 30.5 และ

ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุน (อายุ 15 

–19 ป )  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  14 ก ร ะท ร ว ง

สาธารณสุข ไดดําเนินมาตรการควบคุมการ

เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล การควบคุมการ

โฆษณา การรณรงคสาธารณะ ประชาสัมพันธ 

การใหความรูและปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

มาตรการระดับชุมชน ซึ่งมีผลการดําเนินงาน 

ที่สําคัญ ดังนี้ 

1. ควบคุมการเขาถึง ควบคุมโฆษณาและ

สงเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยได

ดําเนินการเฝาระวัง ตรวจบังคับใชกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 รวมกับเครือขาย

พนักงานเจาหนาที่ เชน ทีมจัดระเบียบสังคม 

ฝายปกครอง ตํารวจ สรรพสามิต ทั้งในชวง

เทศกาล ตามขอรองเรียน และตามคําสั่ง 

คสช. ที่ 22/2558 จัดทําและเผยแพรระบบ

แจงรองเรียนการกระทําผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลและยาสูบ (Tobacco & Alcohol 

Surveillance System : TAS) ใหภาคีเครือขาย

ใชในการเฝาระวังการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติ การควบคุม เครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ปจจุบันมีเรื่อง

รองเรียนผานระบบ TAS แลวทั้งสิ้น 1,761 

เรื่อง และไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ทั้ง

ออกดําเนินการตรวจสอบ บังคับใชกฎหมาย 

และจัดสงเรื่องรองเรียนใหผูเกี่ยวของรับไป

ดําเนนิการตอไป 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๑๔ 
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 2. สื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยน

คานิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม โดยได

ดําเนินการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแหงชาต ิ

เปนประจําทุกป  เพื่อกระตุนใหประชาชน

ตระห นักถึ ง โทษ  พิษ ภัยจากการบริ โ ภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ปองกันนักดื่มหนาใหม 

และสื่อสารเพื่อใหเกิดการลด ละ เลิกการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมกับหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทํ าแนว

ทางการดําเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และพัฒนาศักยภาพเครือขายครู

ในการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

แล ะอ ยู ร ะ ห ว า ง พัฒ น าร ะบบ  E-learning 

รวมกับกรมสรรพสามติ เพื่อใหความรูกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับผูประกอบการจําหนายบุหรี่และ

สุรา  

 

 3. มาตรการชุมชน โดยสนับสนุน

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ชุ ม ช น ต น แ บ บ ใ น ก า ร

ดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อ

เปนตนแบบในการขยายผลการใชชุมชนเปน

ฐ า น ใ น ก า ร จั ด ก า ร ป ญ ห า เ ค รื่ อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอลในพื้นที่ จํานวน 58 แหง 

 4. สนับสนุนมาตรการคัดกรอง

และบําบัดรักษา ไดมีการคัดกรองประชาชน

ไปแลว จํานวน 10,000,082 ราย พบวา

เปนผูดื่ ม เครื่ องดื่มแอลกอฮอล  จํานวน 

1,345,299 ราย และจากผลการคัดกรอง

ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ผู ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอล มผีลดังนี้ 

 - ระดับความเสี่ ยงตํ่า จํานวน 

1,158,163 ราย (รอยละ 86.09 ของผูดื่ม)  

ให Brief advice จํานวน 752,291 ราย 

 - ระดั บความเสี่ ยงปานกลาง 

จํานวน 161,544 ราย (รอยละ 12.01 ของผู

ดื่ม) ให Brief counseling จํานวน 55,165 ราย 

 - ระดับความเสี่ยงสูง 25,592 

ราย (รอยละ 1.90 ของผูดื่ม )  ให  Brief 

counseling 5,743 ราย และสงตอเพื่อเขา

รับการบําบัด จํานวน 9,630 ราย 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๑๕ 
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          4) การควบคุมและปองกันการบรโิภค

ผลติภัณฑยาสบู            

             ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด พ ย าย าม พั ฒ น า

นวัตกรรมทางกฎหมาย เพื่อใชเปนเครื่องมือ

หนึ่งในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการ

แพรระบาดของผลิตภัณฑยาสูบ โดยยึดโยงกับ

สาระสําคัญ ขอกําหนด และแนวปฏิบัติ ของ

กรอบอนุสัญญาวาดวยการควบคุมยาสูบของ

อ ง ค ก า ร อ น า มั ย โ ล ก  ( WHO-Framework 

Convention on Tobacco Control: WHO-FCTC) 

ซึ่งประเทศไทยไดลงนามใหสัตยาบันเขารวมเปน

รัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาดังกลาว โดย 

“พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

พ.ศ.2560” ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 

มีมติเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมาย เมื่อ

วันที่ 3 มีนาคม2560 และลงประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เพื่อใหรับทราบเปนการทั่วไป 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีผลบังคับใช

เปนกฎหมายตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  

ทีผ่านมา 

          องคการอนามัยโลก  ช่ืนชม

รัฐบาลไทยและแสดงความยินดีกับ

สั งคมไทยสํ าห รับกฎหมาย พ .ร .บ .

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม ที่จะ

เปนกลไกหลักในการปกปองประชาชน

ไทยจากพษิภัยจากบุหรี่ 

       สํ าห รับผลการดํ า เ นินงานที่

สําคัญ มดีังน้ี  

       การพัฒนากลไก การขับเคลื่อน

การดําเนินงานควบคุมการบริโภค

ยาสูบ ไดออกกฎหมายและประกาศ

ตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภค

ยาสูบ จํานวน 12 ฉบับ 

       ก ารป อ งกั น นั ก สู บ ห น า ให ม 

ดําเนินงานในสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 

ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 100 และ

ประถมศึกษา รอยละ 37  มีพื้นที่

ตนแบบในการดําเนินงานสถานศึกษา

ปลอดบุหรี่ (ระดับประถมศึกษา) จํานวน 

36 แห ง  จัดทํ าแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพแกนนําครูกลุมประถมศึกษา 

เพื่อปองกันนักสูบหนาใหม 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๑๖ 
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จึงรวมมือรวมกันแกปญหาอยางจริงจัง ใน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร 5 ดาน ไดแก 

ตัดวงจรพยาธิโดยมีการจัดการสิ่งปฏิกูล

อยางเปนระบบ มีองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จัดหาบอบําบัดสิ่งปฏกิูล สรางความ

รอบรูดานสุขภาพในนักเรียนและคนรุนใหม 

คัดกรองกลุมเสี่ยงพยาธใิบไมตับใหไดรับการ

รักษา ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพไมใหติด

เช้ือซ้ํา คัดกรองมะเร็งทอน้ําดีในประชาชน

กลุมเสี่ยงอายุ 40 ปขึ้นไป ดวยเครื่องอัล

ตราซาวด หากสงสัยสงตอเขาสูกระบวนการ

วินิจฉัยดวยการทํา CT/MRI การรักษาดวย

การผาตัด และการสงกลับชุมชน โดยมีหมอ

ครอบครัวเขามาดูแลแบบประคับประคอง

ดวยการใชการแพทยแผนไทยการแพทย

ทางเลอืก 

 

            การทําสิ่งแวดลอมปลอดควัน

บุหรี่ จัดทําแนวทางการดําเนินงานการ

ขยายผลองคกรปกครองสวนทองถิ่นปลอด

บุหรี่  ดําเนินงานควบคุมยาสูบใน อปท . 

อุทยาน สวนสัตว สวนสนุก และ สถานที่

ทองเที่ยว (ชายหาดปลอดบุหรี่)  จัดทํา

ตนแบบ อปท.ปลอดบุหรี่ ขยายผล อปท.

ที่ตั้งอยูในพื้นที่ทองเที่ยว และ อปท.ที่ตั้งอยู

ในพื้นที่ที่มอีัตราการบรโิภคยาสูบสูง 

            การชวยผูเสพใหเลิกสูบบุหรี่ มี

การดําเนินงานเลิกบุหรี่ในสถานบริการทุก

ระดับ รพศ. รพท. รพช. จํานวน 950 แหง 

และ รพ.สต. จํานวน 5,013 แหง คิดเปน

รอยละ 51.12  

         5) ยุทธศาสตรทศวรรษกําจัด

ปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าด ี

ป 2559-2568 และการขับเคลื่อน

งานตามยุทธศาสตรฯ ในพื้นที่ เสี่ยง  

29 จังหวัด             

           พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ

ไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประชาชนจํานวน 20 ลานคน อยูในกลุม

เสี่ยงอยางนอย 6 ลานคน สวนใหญอายุ 

40-50 ป ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและ

เอกชน  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๑๗ 
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และการรายงานผานฐานขอมูล Isan Cohort 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ พบวา ในปลาติด

พยาธิใบไมตับลดลงจากรอยละ 70 เหลือ

เพียงรอยละ 14 - 20 ประชาชนใน 29 

จังหวัด เปาหมายติดพยาธิลดลงจากรอยละ 

17 เหลือเพียงรอยละ 8.8 ผลการรักษาดีขึ้น

จากมีผูปวยมะเร็งทอน้ําดีเสียชีวิตภายใน 1 ป 

จํานวน 9 ใน 10 ราย แตเมื่อมีการตรวจคัด

กรองพบมะเร็งทอน้ําดีในระยะเริ่มแรกมีผูเปน

รอดชีวิตถึง 7 ใน 10 ราย และจะดําเนินการ

อยางตอเนื่องเพื่อกําจัด กวาดลางโรคพยาธิ

ใบไมในตับและมะเร็งทอน้ําดใีหหมดไป 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๑๘ 



ดานสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบรโิภคเปนเลศิ  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๑๙ 

2.3 การคุมครองผูบรโิภคผลติภัณฑดานสุขภาพ  

2.3.1 อย. 4.0 

รัฐบาลไดเดินหนาปฏิรูปเศรษฐกิจ

ไปสู “Thailand 4.0”  โดยใหความสําคัญกับ

กลุมผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งมีมูลคาการผลิต

และการสงออกสูงมากตอป  กระทรวง

สาธารณสุขไดขานรับนโยบายดังกลาว โดย

ป รับป รุ งกระบวนการออกใบอนุญาต

ผลิตภัณฑสุขภาพใหรวดเร็วยิ่งขึ้น อยางไรก็

ตามยังคงมีการยื่นขออนุญาตเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ทําใหมีคําขอคางการพิจารณาและ

ยังมีงานเกาที่คางอยูจํานวนมาก เพื่อใหเกิด

ความคลองตัวในการบริหารงาน รัฐบาลนํา

มาตรา 44 มาชวยแกไขปญหา โดยไดออก

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่ง

ที่  77/2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ

สุขภาพ ให  อย .  สามารถดําเนินการได   

3 มาตรการ ไดแก 

  (1) ประกาศขึ้นบัญชีผูเช่ียวชาญ

ภายนอกชวยประเมินเอกสารเพิ่มขึ้น (2) 

เก็บคาใชจายคาประเมินทางวิชาการจากผู

ม า ยื่ น คํ า ข อ แ ล ะ ค า ขึ้ น บั ญ ชี จ า ก

ผูเ ช่ียวชาญ และ (3) มีเงินรายไดของ

หนวยงานจากคาใชจายที่เรียกเก็บ และมี

เปาหมาย คือ (1) งานคางที่ยื่นขอกอน

ประกาศคําสั่งที่ 77/2559 แลวเสร็จทุก

คําขอภายในป 2561 (2) กระบวนการ

พิจารณาอนุญาตใหมเร็วขึ้นเฉลี่ยรอยละ 

20 ผลการดําเนินการตามคําสั่งดังกลาว 

ทําให 

        1)  มี ผู เ ช่ียวชาญภายในมาชวย

ประเมินเอกสารวิชาการจากเดิม พ.ศ. 

2560 ม ี670 ราย จาก 46 องคกร เปน 

2,199 ราย 101 องคกร ใน พ .ศ . 

2561 

        2)  ลดระยะ เวลากระบวนการ

พิจารณาอนุญาตลงเฉลี่ยรอยละ 27.4 

ลดเอกสารที่ซ้ําซอน เชน การขึ้นทะเบียน

วัคซีนสําหรับมนุษยจากเดิมพิจารณา 

350 วัน เหลือ 280 วัน การขึ้นทะเบียน

ตํารับยาเพื่อการสงออกจากเดิมพิจารณา 

45 วัน เหลอื 20 วัน      

        3) นําระบบ e-Submission มาใชใน

การอํานวยความสะดวกในการยื่นคําขอ

อนุญาต ผูประกอบการสามารถยื่นคําขอ

ไดทุกที่ทุกเวลา  
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ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๒๐ 

        ทั้งนี้ ผลลัพธจากการปรับเปลี่ยน

การใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการเพิ่มขึ้นจากรอย

ละ 74.03 ใน พ.ศ. 2560 เปนรอยละ 

79.85 ใน พ.ศ. 2561 กระทรวง

สาธารณสุขมุงม่ันที่จะพัฒนาระบบการ

ใหบริการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให

ผูบริโภคปลอดภัย ผูประกอบการกาวไกล 

ระบบสุขภาพไทยยั่งยนื 

จํานวนการพจิารณาอนุญาตผลติภัณฑและ

สถานประกอบการดานผลติภัณฑสขุภาพ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561  

       4)  เพิ่ มช องทางการ ชําระ เ งิ นทาง

อิเล็กทรอนิกสจากเดิมมาชําระที่เคานเตอร

ฝายการเงินของ อย .  และธนาคารไทย

พาณิชย เพิ่มเปนชําระผาน Mobile Banking, 

Internet Banking, ATM, CDM และเปด

ใหบริการชําระขามธนาคาร (Cross-bank Bill 

Payment) คาใชจายผาน e-payment 11 

ธนาคาร และสามารถพิมพใบเสร็จรับเงินได

ทางอนิเตอรเน็ต 

        5) จัดการคําขอคางที่ยื่นขอกอน 7 

สิงหาคม พ .ศ .2560 จํานวน 9,112 

รายการ แลวเสร็จทุกคําขอ  สําหรับคําขอ

อนุญาตผลิตภัณฑและสถานประกอบการ

ด า น สุ ข ภ า พ ที่ ยื่ น ห ลั ง  7  สิ ง ห า ค ม 

พ.ศ.2560 มีการอนุญาตแลวเสร็จเพิ่มขึ้น

จาก 605,019 รายการ ใน พ.ศ. 2559 

เปน 810,302 รายการ ใน พ.ศ.2561 

สําหรับในดานการสรางความเขมแข็งในการตรวจสอบเฝาระวังหลังผลิตภัณฑออกสู

ตลาดเชิงรุก(Post-marketing)  โดยปฏิบัติการกวาดลางแหลงผลิตและจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพ

ผิดกฎหมาย ไดแก  

1) รวมกับ กสทช. ผนึกกําลังจัดการปญหาโฆษณาผิดกฎหมายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ 

ยดึของกลางมูลคากวา 227 ลานบาท  

2) ทลายแหลงผลิตเครื่องสําอางเถื่อน มูลคารวมกวา 60 ลานบาท (3) ปรับสถานะเพิก

ถอนทะเบยีนตํารับและเลขจดแจงทั้งสิ้น 717 รายการ เปนตน 

3) ตรวจสอบสถานที่ผลิต/นําเขาเครื่องสําอาง ที่จดแจงจากระบบอิเล็กทรอนิกสทั่ว

ประเทศ ไดกวา 13,500 แหง 
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ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๒๑ 

กระทรวงสาธารณสุข ไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจาก

การเขารวมเปนภาคีสมาชิกองคกร The 

Pharmaceutical Inspection Co-operation 

Scheme (PIC/S) เพื่อกําหนดหลักเกณฑ

มาตรฐานสําหรับการผลิตยา และระบบ

คุณภาพของหนวยตรวจประเมินใหมี

มาตรฐานและทัดเทยีมกันปจจุบันมีประเทศ

สมาชิกเขารวมในองคกรนี้ทั้งในทวีปยุโรป 

แอฟริกา อเมริกา เอเชีย และออสเตรเลีย 

จึงยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงในการสมัคร

สมาชิก PIC/S ตอเลขาธิการองคกร PIC/S 

โดยผานการตรวจประเมินจาก PIC/S และ

ไดรับการรับรองใหเขารวมเปนภาคีสมาชิก

ของ PIC/S ลําดับที่ 49 มีผลรับรองการเปน

สมาชิกอยางเปนทางการตั้งแตวันที่  1 

สงิหาคม 2559 เปนตนมา 

กระทรวงสาธารณสุข จึงไดเริ่มทํา

การตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาที่ตั้งอยูใน

ตางประเทศมาตั้งแตป  พ .ศ .2560 ทั้งนี้ 

ปจจุบันสถานที่ผลติยาแผนปจจุบันในประเทศ

ของไทย จํานวน 178 แหง และสถานที่ผลิต

ยาแผนโบราณ จํานวน 37 แหง ไดรับการ

รับรองมาตรฐานการตรวจประเมินตาม PIC/S 

GMP แลว นอกจากนี้ ไดเพิ่มบทบาทเชิงรุกใน

เวที PIC/S จึงไดแจงความจํานงและไดรับการ

ตอบรับใหเปนเจาภาพจัดการประชุม PIC/S  

Committee และ Seminar 2020 ซึ่งจะสราง

ภาพลักษณที่ดีและความเชื่อม่ันในศักยภาพ

ของประเทศตอการจัดการประชุมสําคัญของ 

PIC/S อั น จ ะ แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ศั ก ย ภ า พ

ระดับประเทศในการกํากับดูแลผลิตภัณฑยา

ของประเทศใหไดตามมาตรฐานสากล  

2.3.2 ยกระดับมาตรฐานการตรวจประเมินสถานประกอบการดานยาตาม

หลักเกณฑและวธิกีารในการผลติยา (GMP) 
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ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
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2.3.3 อาหารปลอดภัย 

  1) การสงเสรมิและพัฒนาความ

ปลอดภัยดานอาหาร 

เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคอาหาร

สดและอาหารแปรรูปที่มคีวามปลอดภัยเปนไป

ตามเกณฑที่กําหนด ดําเนินการเก็บตัวอยาง

ผลิต ภัณฑสุ ขภาพได  จํ านวน 76,968 

รายการ คิดเปน รอยละ 180.03 จาก

เปาหมาย จํานวน 42,753 รายการ โดย

ผลิตภัณฑสุขภาพที่สงตรวจวิเคราะห จํานวน 

74,236 รายการ เขามาตรฐาน รอยละ 

95.5 (70,872 รายการ) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑที่

ไม ไดมาตรฐานไดมีการดํ า เนินการตาม

มาตรการที่กําหนดแลวทุกรายการ 

          2) โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย   

           กระทรวงสาธารณสุ ข  ดํ า เนิ น

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยใน

โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 780 แหง 

เพื่อใหเกิดโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยได 

สื่ อสารและสร า งความมี ส วน ร วมกั บ

ประชาชน เจ าหนาที่  และหนวยงานที่

เกี่ยวของ ในการดําเนินงานตามนโยบาย 

Food Safety Hospital การสรางสิ่งแวดลอม

ที่เอื้อโดยทําใหอาหารปลอดภัยมีมูลคาเพิ่ม

ขึ้น ราคาขายดีขึ้น จัดทําเมนูรายการอาหาร

และวัตถุดิบลวงหนาอยางนอย 2 เดือน 

สอดคลองกับวัตถุดิบที่ มี ในพื้นที่  และ

ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 



ดานสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบรโิภคเปนเลศิ  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๒๓ 

2.3.4 การลดการบรโิภคเกลอืและโซเดยีม  

         การลดการบริโภคโซเดียมนั้นเปน

หนึ่งในยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพและมี

ความคุมทุนในการปองกันโรคไมติดตอ

เรื้อรังตาง ๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรค

หลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และไตวาย ซึ่ง

ปริมาณโซเดียมที่ ได รับตอวันที่องคการ

อนามัยโลกแนะนําคือไมควรเกิน 2,000 

มิลลิกรัมตอวัน แตจากการสํารวจการ

บริโภคโซเดียมคลอไรดของประชากรไทย 

พบวา คนไทยบรโิภคโซเดยีมสูงถึง 4,351.7 

มลิลกิรัม / วัน ซึ่งสูงกวาคาแนะนําถงึ 2 เทา  

และจากผลการสํารวจสุขภาพประชาชน

ไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 5 พบวา 

คนไทยมีภาวะความดันโลหิตสูงถึงรอยละ 

24.7 หากบริโภคในปริมาณที่องคการ

อนามัยโลกแนะนํา จะปองกันการเสียชีวิต

ของประชากรทั่วโลกไดกวา 2.5 ลานคน

ตอป กระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดทํา

ยุทธศาสตรการลดการบริโภคเกลือและ

โซเดียมในประเทศไทย ป พ.ศ. 2559 - 

2568 ตัง้เปาหมายใหคนไทยลดการบริโภค

โซเดยีมลงรอยละ 30 ภายในป พ.ศ. 2568 

ไดดําเนินโครงการโรงพยาบาลเค็มนอย 

อรอย (3) ดี จํานวน 83 แหง และการ

ประชาสัมพันธสรางความรอบรูการลดเค็ม 

ลดโซเดียมแกผูปวยและญาติ ใหโภชนาการ

จัดสูตรอาหารลดโซเดียมลงรอยละ 15 

สําหรับผูปวยที่พักรักษาในโรงพยาบาลและ

จัดอบรมผูประกอบการใหมีการปรับสูตร

อาหารในรานอาหารในโรงพยาบาล 

2.3.5 การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีติระดับอําเภอ (พชอ.) 

            ปรับบทบาทการพัฒนาโดยใช “พื้นที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง” บูรณาการ

การทํางานรวมกับทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

กระทรวงสาธารณสุขไดออกระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

พื้นที่ พ.ศ. 2561 และแตงตั้งคณะกรรมการ พชอ. 878 อําเภอทั่วประเทศ มีโครงการเพื่อ

แกปญหาในพื้นที่ 2,400 โครงการ อาท ิผูสูงอายุ อุบัตเิหตุ ขยะสิ่งแวดลอม อาหารปลอดภัย 



๓ 
ดานบริการเปนเลิศ  



ดานบริการเปนเลศิ  

3.1 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 

 3.1.1 การจัดตั้งศูนยความเปนเลศิทางการแพทย (Excellence Center)  

ไดกําหนดกรอบการจัดตั้งศูนย

ความเปนเลิศทางการแพทย พ.ศ. 2559 

ลงนามความรวมมือระหวางเขตสุขภาพ

กับมหาวิทยาลัย และจัดทําคูมือเกณฑ

มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยความเปน

เลิศทางการแพทยฯ พ.ศ. 2560 จัดทํา

ยุทธศาสตรการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ

ทางการแพทยฯ และเสนอยุทธศาสตรตอ

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา

การศกึษา 

ซึ่งอยูระหวางรอผลการพิจารณา

จากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรตีอไป 

3.1.2 โรงพยาบาลที่มกีารประยุกตใชเทคโนโลยดีจิิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดบรกิาร 

(Smart Hospital)  

ปจจุบันประชาชนเขารับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น ทําใหเกิดความ

แออัด และตองใชระยะเวลาการรอคอยยาวนาน กระทรวงสาธารณสุข ไดนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการ

จัดบรกิารของโรงพยาบาล ดวยการนําระบบการจองควิออนไลน ใหบริการประชาชน ระบบ

การสั่งยาในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสและระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อใชเปนชองทาง

ในการรับเขา – สงออกขอมูลการแพทยจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS Gateway) 

พบวา โรงพยาบาลพัฒนาผานเกณฑ Smart Hospital ระดับ 2 มทีัง้หมด 325 แหง โดยเปน

โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป 33 แหง และ โรงพยาบาลชุมชน 292 แหง 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๒๕ 



ดานบริการเปนเลศิ  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๒๖ 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงได

จัดทํา Line Official ในช่ือ “MOPH Connect” เพื่อ

สื่อสารความรูและใหบริการประชาชน รวม 6 

บริ ก าร  ไ ด แก  1 .  ค นหาหน ว ยบริ ก าร  

2. ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลไดดวยตัวเอง 

3. บริการจองคิว และแจงเตือนลวงหนา  

4. หมายเลขแจงเหตุฉุกเฉิน 1669 5. บริการ

รับบริจาคดวงตาและเงินสนับสนุนโรงพยาบาล

ภาครัฐ 6. บรกิารพเิศษ 3 บรกิาร ประกอบดวย 

ติดตอหนวยภายในกระทรวงสาธารณสุข ไดทุก

หนวยงานทั่วประเทศ  รูเรื่องยา และความรู

สุขภาพ 10 กลุม อันเปนการเพิ่มความสะดวก

ในการจองควิ 

 3.1.3 เจ็บปวยฉุกเฉนิวกิฤต มสีทิธทุิกท่ี (Universal Coverage Emergency Patients: UCEP)  

เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง

บริการของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตในการเขาไปรับ

การรักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยูใกล

ที่สุดหรือไปถึงเร็วที่สุด โดยไมตองสํารองเงิน

คารักษาพยาบาล ในระยะเบื้องตน 72 ช่ัวโมง

แรก หรอืพนภาวะวกิฤต ไมวาสทิธิใดก็ตาม ได

ออกประกาศภายใต พ.ร.บ.สถานพยาบาล และ

ประกาศไดแก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กําหนดผูปวยฉุกเฉิน ประกาศกระทรวง

สาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขการชวยเหลือเยียวยาแกผูปวยฉุกเฉิน

การระดมทรัพยากรและมีสวนรวมในการ

ชวยเหลอืเยยีวยา 

แ ล ะก า ร จั ด ใ ห มี ก า ร ส ง ต อ ผู ป ว ย ไ ป ยั ง

สถานพยาบาลอื่ น และประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การกําหนดคาใชจายในการดําเนินการผูปวย

ฉุกเฉินวิกฤต เริ่มดําเนินการ 1 เมษายน 2560 

ตลอดระยะเวลา 2 ป ผูปวยฉุกเฉินมีโอกาสการ

รอดชีวติและลดความพกิาร 41,903 ราย 

เขารับบรกิารตรวจรักษาในโรงพยาบาลได

ดวยตัวเอง ปจจุบันมผูีใชบรกิารบน MOPH 

Connect แลวจํานวน 244,650 คน  



ดานบริการเปนเลศิ  

 3.1.4 บรกิารผาตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) 

 3.1.5 พัฒนาระบบบรกิารโรคหัวใจและหลอดเลอืด  

ขยายบรกิารดูแลผูปวยโรคหัวใจ โดยใหบรกิารผาตัดหัวใจ เพิ่มขึ้นจาก 12 แหง ใน 

พ.ศ. 2556 เปน 24 แหง ใน พ.ศ. 2561 มีการกําหนดชองทางดวน (Fast Track) เพื่อลด

ระยะเวลาและขั้นตอนในการรักษาผูปวยใหรวดเร็ว ทันเวลา สงเสริมใหโรงพยาบาลชุมชน

ขนาด 30 - 90 เตียง ใหยาละลายลิ่มเลือด เพิ่มขึ้นจาก 460 แหง ใน พ.ศ. 2556 เปน 

656 แหง ใน พ.ศ. 2561 ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ไดรับยา

ละลายลิ่มเลอืด 2,279 คน ขยายหลอดเลอืดหัวใจโดยไมตองผาตัด 1,397 คน สงผลให

อัตราตายจากโรคหัวใจตอประชากรแสนคนลดลงจาก 38.5 ตอประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 

2557 เหลอื 27.6 ตอประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2561 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๒๗ 

เปนการผาตัดรูปแบบใหมวันเดียวกลับบานได ลดระยะเวลารอคอยและเวลา

นอนในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงตอการติดเช้ือและภาระคาใชจายของผูปวยและญาติ

ระหวางมาโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลที่สามารถผาตัดไดแลว  115 แหง มีผูปวยที่เขา

รับการผาตัดแบบวันเดยีวกลับกวา 5,221 ราย 

 3.1.6 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพการรับบรจิาคและปลูกถายอวัยวะ 

ปจจุบันมีผูปวยจํานวนมาก ที่ทุกขทรมานจากการที่อวัยวะ ไมสามารถทํางานได

ตามปกติ ประกอบกับผูรอรับบริจาคอวัยวะเพิ่มมากขึ้น ไมสมดุลกับจํานวนผูบริจาค

อวัยวะ ทําใหรอคอยนาน และผูปวยตองเสียชีวิตระหวางการรออวัยวะ กระทรวง

สาธารณสุข ไดเพิ่มศูนยรับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป ไดถึง 

45 แหงทั่วประเทศ และมีผูบริจาคอวัยวะสะสม 656 ราย มีผูปลูกถายไตจากผูบริจาค

อวัยวะ 91 ราย และปลูกถายกระจกตา จํานวน 929 ดวง 



ดานบริการเปนเลศิ  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๒๘ 

 3.1.7 การสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาตานจุลชพี 

      นายกรัฐมนตรี ไดกลาวถอยแถลงในการ

ประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาตานจุลชีพ 

แสดงความมุงม่ันของประเทศไทย และ กลุม

ประเทศG77 ที่จะรวมแกไขปญหาเช้ือดื้อยา

ในระดับโลก ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

สมัยที่ 71 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่ง

กระทรวงสาธารณสุข ใหโรงพยาบาลในสังกัด

ทุกแหง เปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยา

อยางสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU)  

โดยเฉพาะการใชยาปฏชีิวนะในโรคที่ไมจําเปน 

ไดแก กลุมโรคติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบน 

โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ 

และหญิงที่คลอดปกติ สงผลใหลดการใชยา

ปฏชีิวนะที่ไมจําเปนในผูปวยนอกไดมากกวา 

5 ลานคน ลดคาใชจาย 236 ลานบาท มี

การเฝาระวังการใชยาในผูปวยกลุมเสี่ยง 

1.7 ลานคน และมูลคาการใชสมุนไพร

ทดแทนยาปฏิชีวนะ เพิ่มขึ้นรอยละ 12 จาก 

99.41 ลานบาท ใน พ.ศ. 2557 เปน 

111.36 ลานบาท ใน พ..ศ. 2559 
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ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๒๙ 

3.2 การปฏรูิประบบบรกิารปฐมภูม ิ

3.2.1 คลนิิกหมอครอบครัว 

          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 กําหนดใหมี ระบบ

การแพทยปฐมภูมิที่ มีแพทย เวชศาสตร

ครอบครัวดูแลประชาชนในสดัสวนทีเ่หมาะสม 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางโอกาสเขาถึง

บริการดานสุขภาพของรัฐอยางทัดเทียม  

ชวยลดเวลารอคอยและลดความแออัด 

โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง จึงไดจัดสรร

งบประมาณ เพื่อใหกอสรางอาคารคลินิก

หมอครอบครัว อาคารละ 44 ลานบาท นํา

รองสราง 8 แหง ในป พ.ศ. 2560 ขยายเพิ่ม

อกี 8 แหง รวมเปน 16 แหง ซึ่งกอสรางแลว

เสร็จ 6 แหง (บุรีรัมย กําแพงเพชร  ขอนแกน 

เพชรบูรณ กาฬสินธุ และตราด) ดานการ

พัฒนาทีมหมอครอบครัว มุงเนนคุณภาพ

พรอมกับปรมิาณ 

ปจจุบันมีทีมหมอครอบครัวกวา 1,000 

ทมี สามารถดูแลประชาชนกวา 10 ลานคน 

นอกจากนี้  ไดมีพระราชบัญญัติระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เพื่อใหเกิด

กลไกและกระบวนการในการจัดระบบ

สุ ข ภาพป ฐ ม ภู มิ  ที่ เ ป น ร ะบบ แล ะมี

ประสทิธภิาพ 

          นอกจากนี้   ไ ด จั ดอบรม เพิ่ ม

ประสิทธิ ภาพการทํ างานคลินิ กหมอ

ครอบครัว เพื่อใหทีมสหวิชาชีพผานการ

อ บ ร ม ใ ห มี ค ว าม รู ค ว าม ส าม าร ถ ที่

หลากหลาย โดยกลุมเปาหมายคือทีมสห

วชิาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว 

ที่ขึ้นทะเบียนแลว 2 รุน จํานวน 207 คน 

และอบรมระยะสั้ นแพทย เวชศาสตร

ครอบครัว 10 รุน จํานวน 1,200 คน 



๔ 
ดานบุคลากรเปนเลิศ  



ดานบุคลากรเปนเลศิ  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๓๑ 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ มดีังน้ี 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ระหวางวิชาชีพ

ของบุคลากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

จึงไดปรับปรุงการจายคาตอบแทนเจาหนาที่

ปฏบิัตงิานใหกับหนวยบรกิารในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  พ.ศ.2544 (ฉบับที่  11) และ 

พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 12) 

1 .  ปรั บป รุ งประกาศกระทรวง

สาธารณสุขเรื่อง รายช่ือสาขาวิชาชีพ และ

รายช่ือสายงานที่สามารถนับระยะเวลาตอเนื่อง

ได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ

จายเงิ นค าตอบแทน แนบท ายขอบั งคับ

กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงิน

คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏบิัตงิานใหกับ 

หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 และ  

พ.ศ. 2561 

        2. ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ ก าศ ก ร ะท ร ว ง

สาธารณสุข และรายละเอียดการดําเนินการ

จายเงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ

จายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับ

กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงิน

คาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับ

หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559 และ 

พ.ศ. 2561 เปนไปตามแนวทางเดยีวกัน  

ครม .มีมติเห็นชอบแนวทางการ

แกปญหาบรร จุพยาบาลวิ ชา ชีพ เป น

ขาราชการ ตามที่คณะกรรมการเปาหมาย

นโยบายบุคลากรสาธารณสุขเสนอ โดยมี

อัตราพยาบาลที่ ขอบรรจุ เพิ่ มทั้ งหมด 

10,992 อัตรา แตใหบรรจุตามที่มีอัตรา

วาง 2,200 อัตราไปกอน ทําใหมีพยาบาล

ที่จะยังไมไดรับการบรรจุอกี 8,792 อัตรา 

ทางคณะกรรมการฯ จึงไดแบงการบรรจุ

เปน 3 ป ตั้งแตป  2560-2662 โดย

แบงเปนปงบประมาณ 2560จะนําเอา

อัตราวาง 2,200 อัตราบวกกับ 2,992 

อัตราที่อนุมัตรัิบเพิ่ม สวนปงบประมาณ 

4.1 ปรับปรุงคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข (ฉ.11) (ฉ.12) 

4.2 แกปญหาบรรจุพยาบาลวชิาชพีเปนขาราชการ 

2561 และ 2562 จะบรรจุเพิ่มปละ 

2,900 อัตรา จนครบอัตราทั้งหมดที่ขอไว 

การไดรับตําแหนงขาราชการครั้งนี้ ชวยให

พยาบาลวชิาชีพมีขวัญกําลังใจ ความม่ันคง

ในอาชีพรับราชการ เปนแรงจูงใจใหอยูใน

ระบบ ลดปญหาการลาออก 



 กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรวม 

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “การใชแบบสํารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความ

ผูกพันในองคกรของคนทํางานในประเทศไทย (Happinometer) พัฒนาเช่ือมตอผานระบบ

เครอืขายทางคอมพวิเตอร (Online) ในการวัดความสุข และ ความผูกพันในองคกรของบุคลากร

กระทรวงสาธารณสุข” ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม และไดมีการประเมินความสุข

บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) พบวา เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขมี

ความสุขเพิ่มขึ้นจากรอยละ 62.6 ใน พ.ศ. 2560 เปน รอยละ 63.6 ใน พ.ศ. 2562 โดย

ดานทีไ่ดคะแนนมากที่สุด คอื จิตวญิญาณด ีและดานที่ไดคะแนนนอยที่สุด คอื การเงินด ี 

เปรยีบเทียบคาเฉลีย่ความสุข (รายมติิ) พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 
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ดานบุคลากรเปนเลศิ  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๓๒ 

4.3 เริ่มใชเครื่องมอืวัดความสุขคนทํางาน Happinometer 



ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๓๓ 

ดานบุคลากรเปนเลศิ  

4.4 สรางเสรมิสขุภาพทางการเงิน บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข  

(Happy Money Program)  

กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญ 

ปใหมบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ดวย

แผนสร าง เสริมสุขภาพทางการ เ งิน  5 

โครงการใหญ เปนขวัญกําลังใจตอการ

ปฏิบัติงาน เกิดการบริการที่ดี มีคุณภาพ 

เจาหนาที่สุขใจ พรอมลงนามรวมกับธนาคาร

ไทยพาณิชย สินเช่ือบาน รีไฟแนนซ อัตรา

ดอกเบี้ยตํ่ากวาลูกคาทั่วไป ในระยะแรก

ระหวาง พ.ศ.2561-2563 จะดําเนินการ

ใน 2 โครงการ  

ไดแก คลินิกสุขภาพทางการเงินและความ

ม่ันคงดานที่อยูอาศัยของบุคลากร รวมกับ

ธนาคารไทยพาณิชย มอบสิทธิประโยชน

พเิศษ อาท ิอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาลูกคาทั่วไป 

ฟรคีาประเมนิราคาหลักทรัพย คาจดจํานอง 

คาจัดการเงินกู ระยะเวลากูนาน 30 ป เปน

ตน โดยเปดตัวโครงการความม่ันคงดานที่

อยูอาศัยของบุคลากร (Happy Home) 

พ ร อ ม กั น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  ที่ สํ า นั ก ง า น

สาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย / 

โรงพยาบาลทั่วไป ในวันที่ 10 มกราคม 

2561 และจัดทําคลินิกสุขภาพทางการเงิน 

ในวันศุกรสัปดาหที่ 3 ของเดือนเวนเดือน 

คาดวาจะทําใหประหยัดคาใชจายบุคลากร

ได 1,500 ลานบาทตอป 

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข 

ได จัดตั้ งมาครบ 100 ป  ในวันที่  27 

พฤศจิกายน 2561 และยุทธศาสตรชาต ิ

20 ป  ด านสาธารณสุ ข  ได กํ าหนด

ยุทธศาสตรบุ คลากรเป นเลิศ (People 

Excellence) เนนการพัฒนาบุคลากร HRH 

Transformation รวมทั้งขอจํากัดของ

งบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรของ

กระทรวงสาธารณสุขในการเพิ่ มพู น

ประสบการณและความรูจากตางประเทศ 

4.5 จัดตั้งมูลนิธ ิ100 ปสาธารณสุขไทย 

จึ ง จั ดตั้ ง มู ลนิ ธิ  100 ป  การ

สาธารณสุขไทย ขึ้นมาเพื่อพัฒนาบุคลากร

สาธารณสุข ณ ตางประเทศ เพื่อจะไดนํา

ความรูมาพัฒนาสุขภาพของประชาชน 



           ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมดิจิทัล 

การสงตอขอมูลขาวสารตางๆ เปนไปอยาง

รวดเร็ว ทําใหการสื่อสารขอมูลที่ถูกตอง 

ทันเวลา เปนสิ่งสําคัญมาก โดยเฉพาะขอมูล

ดานสุขภาพที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต

อาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ถือเปน

กลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนงานดาน

สุขภาพภาคประชาชน และยังเปนบุคคลที่

ใกลชิดกับประชาชน กระทรวงสาธารณสุข 

จึงไดเรงพัฒนา อสม. 4.0 เพื่อรองรับกับ

บริบทปญหาที่เปลี่ยนแปลงและตอบสนอง

นโยบาย Thailand 4.0 ให อสม. มทีักษะในการ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skill) ทํางานผาน 

Application “SMART อสม.” ถายทอดความรู

ดานสุขภาพใหประชาชน มีความรอบรูดาน

สุขภาพ (Health Literacy) การปฐมพยาบาล

เบื้องตน มี อสม. ที่ผานการพัฒนาศักยภาพ

แลว จํานวน 601,765 คน นอกจากนี้ 

รัฐบาลสนับสนุนการเพิ่มเงินคาปวยการให อส

ม. เพื่อเปนขวัญกําลังใจแก อสม.  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๓๔ 

ดานบุคลากรเปนเลศิ  

4.6 การพัฒนา อสม. 4.0 

เนื่องจาก อสม. มภีาระในการดูแลสุขภาพ

ประชาชนเพิ่มขึ้น อาทิ รวมกับทีมหมอ

ครอบครัวเพื่อดูแลผูสูงอายุ ผูปวยติดบาน

ตดิเตยีง และผูปวยอื่น ๆ เปนพี่เลี้ยงใหกับ

อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ใน

การดูแลสุขภาพของครอบครัวที่มีสมาชิก

เจ็บปวย โดย อสม. 1 คน ตองเปนพี่เลี้ยง 

อสค. จํานวน 4 คน  เปนตนแบบในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวมถึงการ

ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข

และภาคี เ ค รื อ ข า ย ใ นกา ร เ ชิญ ชว น

ประชาชน ให เ ลิ กสู บบุ หรี่  ซึ่ ง ตลอด

ระยะเวลาตั้งแตป 2552 ไดคาปวยการ

เปนเพียงเดือนละ 600 บาท/คน ปรับ

เพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 1,000 บาท/คน เริ่ม

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 เปนตนไป 

และขับเคลื่อนโครงการจัดทําบัตร “Smart 

Card อสม.” พัฒนาระบบการเบิกจายเงิน

คาปวยการของ อสม .ผานระบบ e-

Payment เพื่อโอนเงินคาปวยการเขาบัญชี

ธ น า ค า ร ข อ ง  อ ส ม . ที่ มี ทั้ ง ห ม ด 

1,039,729 คนใน 76 จังหวัด 



๕ 
ดานบริหารเปนเลิศ 
ดวยธรรมาภิบาล  



ดานบริหารเปนเลศิดวยธรรมาภบิาล  

5.1 การขับเคลือ่นและปฏรูิปดานสาธารณสุข 

          รั ฐ บ า ล ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า ร

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

การบริหารราชการแผนดิน 6 คณะ ซึ่ ง

น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ไ ด ม อ บ ห ม า ย ใ ห ร อ ง

นายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการและ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปดานตางๆ ในสวนของ

การขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสาธารณสุข อยู

ในคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและ

ปฏิรูปดานสาธารณสุขและสังคม โดยมีการ

แตงตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปดาน

ตางๆ 5 ดาน ดังนี้ 

     1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ

ปฏิรูประบบสาธารณสุข ดานระบบบริการ

สุขภาพ สงเสริมสุขภาพปองกันโรค แพทย

แผนไทยและศูนยกลางดานการแพทย 

     2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ

ปฏิ รูประบบสาธารณสุข ดานการคลัง

สุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ 

     3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ

ปฏิรูปดานสาธารณสุข ดานการอภิบาล

ระบบสุขภาพ 

     4) คณะอนุกรรมการกํ าหนดและ

ประมาณการคาใชจายชุดสิทธิประโยชน

หลักและชุดสทิธปิระโยชนเสรมิ 

     5) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ

ปฏรูิปดานสังคม 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๓๖ 



ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏรูิประบบสาธารณสุข ดานตางๆ  

เรื่อง ผลการดําเนนิงาน 

1. ความรอบรูและการสื่อสารสุขภาพ พัฒนาเครื่องมือสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของคนไทย 

ผลักดันแผนความรอบรูดานสุขภาพเขาสูแผนตางๆ จัดทํา

คูมือพัฒนาองคกรรอบรูดานสุขภาพ และทํา Tailor Made 

Key Message ของแตละกลุมวัย กําหนดประเด็นการสื่อสาร

หลัก (66 Key Message) สงเสริมวิจัยและนวัตกรรมความ

รอบรูดานสุขภาพ 

2. การสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรค 1) จัดทําขอเสนอชุดสิทธิประโยชนการสงเสริมปองกันโรค

ทุกกลุมวัย 112 รายการ นํารองในกลุมแมและเด็กของ 

เขตสุขภาพที่ 2 และจะเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนด

เปนชุดสทิธปิระโยชนหลักและเสริม 

2) จัดทําขอเสนอตอคณะกรรมการกําหนดแนวทางการใช

จายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติของหนวย

บริการ ระดับประเทศ (7x7) ในการพัฒนากลไกการจาย

แบบประเมินมูลคา (Value Base Health Care) นํารองใน

คลนิกิหมอครอบครัวทั่วประเทศ   

3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีติ  

    ระดับอําเภอ (พชอ.) 

ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 จากระเบียบ

ดังกลาวสงผลใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ พชอ. ครบ 

878 อําเภอทั่วประเทศ และคณะกรรมการฯ ไดขับเคลื่อน

ประเด็นปญหาสาํคัญตามบริบทของพื้นที่ 2,400 โครงการ 

4. ระบบบรกิารปฐมภูมิ ครม.มมีต ิเห็นชอบ ราง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดตั้ง

ทีมหมอครอบครัวกวา 1,000 ทีม จัดอบรมหลักสูตร 

เวชศาสตรครอบครัว เพื่อปฏิบัติ งานในคลินิกหมอ

ครอบครัว 902 คน ดานการพัฒนาทีมสหวิชาชีพ ได

ดําเนินการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรในระบบ 8 หลักสูตร  

ดําเนนิการฝกอบรมแลว 809 คน  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๓๗ 



เรื่อง ผลการดําเนนิงาน 

5. นโยบายเจ็บปวยฉุกเฉนิวกิฤต 

   มสีทิธ์ิทุกท่ี 

จํานวนโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ 334 แหง มีการบันทึก

ขอมูลผูปวยเขาระบบโปรแกรม Pre-Authorization (PA) 

จํานวน 299 แหง ผูปวยฉุกเฉินที่มารับบริการและบันทึกผาน

โปรแกรม PA จํานวน 263,701 คน เปนผูปวยฉุกเฉินวิกฤต 

(เขาเกณฑ) จํานวน  41,903 คน 

6. ศูนยความเปนเลศิดาน    

    การแพทย 

1) กําหนดกรอบการจัดตัง้ศูนยความเปนเลศิทางการแพทย 

2) ลงนามความรวมมือระหวางเขตสุขภาพกับมหาวิทยาลัย 

และจัดทําคูมือเกณฑมาตรฐานการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ

ทางการแพทย 

3) จัดทํายุทธศาสตรการจัดตั้ งศูนยความเปนเลิศทาง

การแพทย ซึ่งอยูระหวางรอผลการพิจารณาจากสํานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิเพื่อเสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตอไป 

7. พัฒนาระบบการแพทย 

   แผนไทยและระบบยาสมุนไพร 

   แหงชาต ิ

1) จัดทําโครงการพัฒนาฐานขอมูลสมุนไพร Big Data โดย 

ลงนามความรวมมือกับบริษัททิปโก ไบโอเท็ค เพื่อศึกษา

รูปแบบและแผนธุรกิจ ตลาดกลางวัตถุดิบและจัดทําราคา

กลาง  

2) ไดรางมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร 5 รายการ ประกาศใช  

2 รายการ ไดแก ขมิ้นชัน และฟาทะลายโจร  

3) สํารวจความเชื่อมัน่ตอผลติภัณฑและบริการดานการแพทย

แผนไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน 

(นดิาโพล)  

4) จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทย

พื้นบานประจําภาคเหนอื จังหวัดพษิณุโลก 

5) พัฒนาตําราอางอิงมาตรฐาน (Standard Textbook) ดาน

การแพทยแผนไทย 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๓๘ 



เรื่อง ผลการดําเนนิงาน 

8. การขับเคลื่อนการเปน   

    ศูนยกลางดานการแพทย 

1) พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเอกชน ผาน JCI 61 แหง 

สถานพยาบาลภาครัฐ ผาน HA 1,381 แหง  

2) จัดทําแนวทางในการพัฒนาฐานขอมูลทางดานสถิติและ 

การเช่ือมโยงขอมูลชาวตางชาตริองรับนโยบาย Medical Hub  

3) จัดทําแพ็กเกจดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลรองรับ

ชาวตางชาติ 

4) ขับเคลื่อนโครงการเมอืงสปา และหมูบานน้ําพุรอนเพื่อการ

ทองเที่ยว (Spa City and Onsen Village) กลุมจังหวัดภาคเหนอื

ตอนบน 

5) พัฒนาเว็บไซตกลาง ดาน MRAs (Mutual Recognition 

Arrangements) 

6) จัดตัง้ศูนยบริการขอมูลสุขภาพ ณ ทาอากาศยานดอนเมอืง 

7) ผลักดันอาชีพนวดไทยเปนอาชีพสงวน /UNESCO และ

พัฒนา Health Home Stay 

9. ระบบขอมูลและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ 

พัฒนาโรงพยาบาลภาครัฐ เพื่อลดความแออัด ลดระยะเวลา 

ในการรอคอย ดวยการใชเทคโนโลยดีิจิทัล  จองคิวไดลวงหนา 

และแจงเตือนผาน Application กอนถึงคิว ในโรงพยาบาล 

217 แหง ตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตนดวยบัตรประชาชน 

หรือ face scan  จัดเก็บประวัติผูปวยดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ในโรงพยาบาล 766 แหง เพื่อเชื่อมโยงขอมูลและสงตอการ

รักษา จากโรงพยาบาลขนาดใหญ  

10. การปรับแกไขระเบยีบ 

     กระทรวงการคลังเรื่องรายได 

     และรายจายของหนวยบรกิาร  

     (การขอลดหยอนภาษีกรณ ี  

     การบรจิาคใหสถานพยาบาล) 

ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษี เพื่อสนับสนุนการ

บริจาคแกสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เพื่อ

ชวยแกปญหาสภาพคลองทางการเงินและการคลังของ

สถานพยาบาล สําหรับการบริจาคที่ เกิดขึ้นตั้งแตวันที่  1 

มกราคม 2561 เปนตนไป 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๓๙ 



5.2 เพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจัดการดานการเงินการคลังของหนวยบรกิารสขุภาพ 

โรงพยาบาลในสั งกัด สํ า นักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสบภาวะวิฤต

ทางการเงินระดับ 7 (ระดับคะแนนความเสี่ยง

ตามเกณฑเฝาระวังทางการเงินในระดับสูงสุด 

7 คะแนน) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.8 (115 

แหง) ใน พ.ศ. 2554 เปนรอยละ 15.2 

(136 แหง) สงผลใหโรงพยาบาลขาดสภาพ

คล อ ง ในการดํ า เนิ นงาน  สื บ เนื่ อ งจาก

งบประมาณคาใชจายรายหัวตอประชากรไม

เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ทําใหโรงพยาบาล

มี ภ า ร ะค า ใ ช จ า ย ที่ สู ง ขึ้ น  รั ฐบ าล เ ห็ น

ความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น 

จึ ง ไ ด อ นุ มั ติ ง บ ก ล า ง สํ า ร อ ง ฉุ ก เ ฉิ น 

ในปงบประมาณ 2560 จํานวน 5,000 

ลานบาท และในปงบประมาณ 2561 

จํานวน 4,186 ลานบาท เพื่อใหเกิดสภาพ

คล อ ง ในการดํ า เ นิ น งาน  นอกจากนี้ 

กระทรวงสาธารณสุข ไดเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการ และติดตามการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงผลใหแนวโนม

โรงพยาบาลที่ประภาวะวิกฤตทางการเงิน

ระดับ 7 ลดลงอยางตอเนื่อง จากรอยละ 

15.2 ใน พ.ศ. 2558 (136 แหง) เปนรอย

ละ 4.7 (42 แหง) ใน พ.ศ. 2561   

รอยละของหนวยบรกิารที่ประสบภาวะวกิฤตการเงินระดับ 7 

ป 2554 – 2561 (ไตรมาส 4) 

ดานบริหารเปนเลศิดวยธรรมาภบิาล  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๔๐ 



ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๔๑ 

ดานบริหารเปนเลศิดวยธรรมาภบิาล  
 5.3 การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

        กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินการสรางหลักประกันสุขภาพใหกับคนไทย สามารถเขาถึง

บริการดานสุขภาพไดตามความจําเปนทั้งในหนวยบริการ ในชุมชนหรือที่บาน โดยครอบคลุมทั้ง

บริการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรค การรักษาพยาบาล ตลอดจนการฟนฟูสมรรถภาพ โดยไม

ตองกังวลเรื่องภาระคาใชจายแมวาจะเปนโรคที่มคีาใชจายในการรักษาพยาบาลสูง 

        รัฐบาลปจจุบันไดลงนามขอตกลงรวมกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ทั้ง 193 ประเทศ 

ในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก พ.ศ. 2557 – 2578 ซึ่งมีความพยายาม

ในการบรรลุเปาหมายตางๆ โดย “ไมทิ้งใครไวขางหลัง LEAVE NO ONE BEHIND” มีผลสําเร็จของ

การดําเนนิงาน ดังนี้ 

       5.3.1 คนไทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมเพิ่มขึ้น จากรอยละ 92.47 ใน

ปงบประมาณ 2545 เปนรอยละ 99.84 ในปงบประมาณ 2557 และเพิ่มเปนรอยละ 99.94 

ในปงบประมาณ 2561 โดยมีคนไทย 47.8 ลานคน ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (บัตร

ทอง) คดิเปนความครอบคลุม รอยละ 99.92 ในปงบประมาณ 2561 

ความครอบคลุมสทิธใินระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ  

ปงบประมาณ 2545 – 2561 

92.47 
93.01 

95.47 
96.25 

97.82 
98.75 99.16 99.47 99.36 99.95 99.90 99.87 99.84 99.92 99.95 99.95 99.94 

90.79 91.33 

94.33 
95.26 

97.22 
98.36 

98.90 99.31 99.15 
99.93 99.87 99.83 99.78 99.90 99.93 99.93 99.92 

90

92

94

96

98

100

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

รอยละ 

ที่มา : สํานักบริหารงานทะเบียน สปสช. ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

          5.3.2 การจัดสรรงบประมาณเหมาจายรายหัว ของผูมสีทิธใินหลักประกันสุขภาพ

แหงชาต ิเพิ่มขึ้น 2.8 เทา จาก 1,202.4 บาท ตอประชากรผูมีสิทธิในปงบประมาณ 2545 

เปน 2,895 บาท ในปงบประมาณ 2557 และเพิ่มเปน 3,426.6 บาท ในปงบประมาณ 

2562 



ดานบริหารเปนเลศิดวยธรรมาภบิาล  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๔๒ 

อัตราบรกิารทางการแพทยเหมาจายรายหัว (บาท/ผูมสีทิธ)ิ ปงบประมาณ 2546 - 2562  
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2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ผูปวยนอก ผูปวยใน เหมาจายรายหัวอื่นๆ อัตราเหมาจายรายหัว (บาท/ผูมีสิทธิ) 

ที่มา : ขอมูลงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิป 2546 – 2562 สํานักบริหารแผนและงบประมาณ สปสช. 

         5.3.3 ปกปองความเสี่ยงทางการเงินของครัวเรือน (Financial Risk Protection) 

สามารถลดภาระรายจายดานรักษาพยาบาลของครัวเรือน พบวา ครัวเรือนที่เกิดวิกฤตทาง

การเงนิ จากการจายคารักษาพยาบาลมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 7.07 (7.7 แสนครัวเรือน) 

ในป 2533 เหลือรอยละ 4.06 (6.6 แสนครัวเรือน) ในป 2545 และเหลือรอยละ 2.26 

(4.8 แสนครัวเรือน) ในป 2560   

รอยละของครัวเรอืนที่วกิฤตทางการเงินจากการจายคารักษาพยาบาล 



ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๔๓ 

นอกจากนี้ ครัวเรือนที่ตกอยูใตเสนความยากจน หลังจายคารักษาพยาบาล) ลดลงจาก 

รอยละ 2.34 (2.5 แสนครัวเรือน) ในป 2533 เหลือรอยละ 1.33 (2.2 แสนครัวเรือน) 

ในป 2545 และเหลอืรอยละ 0.24 (5.2 หมื่นครัวเรอืน) ในป 2560 

พัฒนาชุดสทิธปิระโยชน 

สทิธปิระโยชนที่เพิ่มขึ้นในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิในชวงป 2557 – 2562 

• ระบบเบกิจายกลางของประเทศ (NCH) 

• บูรณาการบรกิารรักษามะเร็งมาตรฐานเดยีว 

• งบเพิ่มประสทิธภิาพหนวยบรกิารพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย 

2557 

• เพิ่มการเขาถงึบัญชียา จ (2) 4 รายการ ไดแก  

1) ยา Trastuzumab ในมะเร็งเตานมระยะเริ่มตน 2) ยา Peginterferon ในผูปวยตดิเช้ือตับ

อักเสบซ ีสายพันธุ 2,3 สายพันธุ 1,6 และที่ตดิเช้ือ HIV 3) ยา Nilotinib  และ 4) ยา 

Dasatinib ในผูปวยมะเร็งเม็ดเลอืดขาวและตอมน้ําเหลอืง  

• การรักษาดวยยาตานไวรัส (ARV) โดยไมจํากัดระดับภูมคิุมกัน (CD4) 

• คลอดบุตรไมจํากัดจํานวนครัง้ 

2558 

ครัวเรอืนที่ตองกลายเปนครัวเรอืนยากจนหลังจากการจายคารักษาพยาบาล  



• บูรณาการพัฒนาระบบประกันสขุภาพ (3 กองทุน)  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 

• ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมเสี่ยง  

• ดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี 

• ดูแลผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 

2559 

• ขยายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

• ประกาศนโยบาย “เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกท่ี” (UCEP) เริ่ม 1 เม.ย.60 ตอยอดเจ็บปวย 

    ฉุกเฉิน 3 กองทุน  

2560 

• บริการระดับปฐมภูมิท่ีมีคลินิกหมอครอบครัว (PCC)  

• เพ่ิมวัคซีน HPV ปองกันมะเร็งปากมดลูก สําหรับนักเรียนหญิงชั้น  ป. 5 

• ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ 

• ตรวจคัดกรองและเพ่ิมยารักษาไวรัสตับอักเสบซี 

• ผาตัดวันเดียวกลับบานได 

2561 

• เพ่ิมสิทธิประโยชนดานวัคซีนและยา   

     1)  วัคซีนรวม 5 ชนิด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี และเยื่อหุมสมองอักเสบ 

(DTP-HB-Hib) 2) วัคซีนพิษสุนัขบา 3) เพ่ิมยาตานไวรัสเอชไอวี : Raltegravir (ปองกันถายทอดเชื้อ

เอชไอวีจากมารดาสูทารก) 4) เพ่ิมยา Bevacizumab สําหรับโรคหลอดเลือดดําในจอตาอุดตัน 

• เพ่ิมสิทธิประโยชนสงเสริมสุขภาพปองกันโรค 8 รายการ ในหญิงตั้งครรภและทารก  

2562 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๔๔ 



ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๔๕ 

         5.3.4 ผูปวยนอกใชบริการสุขภาพ เพิ่มขึ้นจาก 112 ลานครั้ง ใน พ.ศ. 2546 เปน 

184.6 ลานครั้ง ใน พ.ศ. 2561 และผูปวยในใชบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นจาก 4.3 ลานครั้ง  

ใน พ.ศ. 2546 เปน 6.2 ลานครัง้ ใน พ.ศ. 2561 

       5.3.5 ความพงึพอใจของ

ผูรับบรกิารและผูใหบรกิารเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอ

ระบบหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 83.0 ใน พ.ศ. 2546 เปน

รอยละ 93.9 ใน  พ .ศ .  2561  

ผูใหบริการมีความพึงพอใจตอระบบ

ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ แ ห ง ช า ติ มี

แนวโนมเพิ่มขึ้น จากรอยละ 45.6  

ใน พ.ศ. 2546 เปนรอยละ 70.7 

ใน พ.ศ. 2561 และองคกรภาคีมี

ความพึงพอใจตอระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

79.9 ใน พ.ศ. 2558 เปน รอยละ 

90.0 ใน พ.ศ. 2561  



5.4 การบรหิารจัดการระบบบรกิารสุขภาพประชาชนในระบบหลักประกัน 

สุขภาพแหงชาต ิ

ดานบริหารเปนเลศิดวยธรรมาภบิาล  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๔๖ 

          ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ได

รวมกันบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ

ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ในรูปของคณะกรรมการและ

คณะทํางานรวม โดยมีคณะกรรมการ

กําหนดแนวทางการใชจายเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติของหนวย

บริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ระดับประเทศ (คณะกรรมการ 

7×7) และคณะทํางานกําหนดแนวทาง 

การใชจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติของหนวยบริการสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต 

(คณะทํางาน 5×5) ตั้งแตปงบประมาณ 

2559 ทําหนาที่เสนอแนวทางการใชจาย 

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

จัดทํารายละเอียดหลักเกณฑการบริการ

กองทุน จัดทําขอเสนอในการพัฒนา

ระบบการรวบรวมขอมูล และจัดทํา

ขอเสนอเพื่อพัฒนาระบบบริการสําหรับ 

ผูมีสิทธิ เพื่อใหการบริหาร จัดการเงิน

การคลังของหนวยบริการมีประสิทธิภาพ 

ตามแผนปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ ผล

การดําเนินงาน พบวา เกิดความสําเร็จใน

การดําเนินงานรวมกัน ทั้งทางดานการ

จัดบริการสาธารณสุข ระบบบริหาร

จัดการการเงินการคลัง การพัฒนาขอมูล 

การพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเกิดประโยชนแก  

ผูมารับบริการ จํานวนหนวยบริการที่

ประสบปญหาทางการเงินลดลงอยาง

ชัดเจน 



ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๔๗ 

ดานบริหารเปนเลศิดวยธรรมาภบิาล  
5.5 ยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

           เพิ่ มการเข าถึ งบริการ ลดความ

เหลื่อมล้ํา โดยยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ซึ่งเปนหนวย

บรกิารปฐมภูมทิี่อยูใกลชิดประชาชนมากที่สุด 

ใหเปน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ตาม

เกณฑที่กําหนดใน 5 ดาน ทํางานรวมกับทีม

หมอครอบครัว และคณะกรรมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) เพื่อดูแลประชาชน

เปนองครวมแบบผสมผสาน ทัง้การสรางเสริม

สุ ขภาพควบคุ มและป องกั น โรค  การ

รักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ รวมทั้ง

การจัดการปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 

เนนการสรางเสริมสุขภาพในระดับครอบครัว 

รูจักประชาชนในความรับผิดชอบสามารถ

แกไขปญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่

รวมกับภาคีเครือขาย เพื่อใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดสังคม

สุขภาพดีอยางยั่งยืน  ผลการดําเนินงาน

ตั้งแตป 2560 จนถึงปจจุบัน มี รพ.สต. 

ติดดาว 5 ดาว 5 ดี แลวทั้งสิ้น 5,089 แหง 

พัฒนาระบบบริการ รพ.สต. ขนาดใหญ  

โดยจัดหาครุภัณฑทางการแพทย 1,087 

แหง และสรางที่เก็บขยะใน รพ.สต. เพื่อสราง

ชุมชนปลอดขยะ 



5.6 สงเสรมิและสนับสนุนการใชภูมปิญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

ดานบริหารเปนเลศิดวยธรรมาภบิาล  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๔๘ 

        รัฐบาลไดใหความสําคัญในการยกระดับ

การพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการใชภูมิ

ปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร เพื่อ

การพึ่งตนเองในระบบสุขภาพ เพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจ และสรางความม่ันคงดานสุขภาพ 

ส ง เ ส ริ มผลิ ต ภัณฑ ส มุน ไพรทดแทนพื ช

เศรษฐกจิเดมิ ใหเปนสินคานวัตกรรม สามารถ

แขงขันในตลาดโลก ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่

สําคัญ ดังนี้ 

5.6.1 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงบริการ

ผูปวยนอก  

          ดานการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 13.2 ใน

ปงบประมาณ 2556 เปนรอยละ 24.7 ใน

ปงบประมาณ 2561 

5.6.2 เกดินโยบาย  First line drug สมุนไพร  

        ใน พ.ศ. 2559 ไดสนับสนุนใหโรงพยาบาลรัฐ 

จายยาสมุนไพร (ฟาทะลายโจรและขมิ้นชัน) เปน

ลําดับแรก ซึ่งปจจุบันจายยาสมุนไพร 2 รายการ

ดังกลาว สามารถลดมูลคาการจายยาแผน

ปจจุบัน ได 856.2 ลานบาท ใน พ.ศ. 2561 

และมูลคาการจายยาสมุนไพร ในชวง พ.ศ. 

2556 – 2562 เปน 5166.8 ลานบาท 

ท่ีมา : กรมการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลอืก 

5.6.3 พัฒนาโรงงานผลติยาสมนุไพร ให

ไดมาตรฐาน WHO – GMP 

         เพิ่มขึ้น 7  เทา จาก 5 แหง ใน

ปงบประมาณ 2556 เปน 37 แหง ใน

ปงบประมาณ 2561  

ท่ีมา : กรมการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลอืก 
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5.6.4 พัฒนาเมอืงสมนุไพรเพิ่มขึ้น  

จาก 4 จังหวัด ในปงบประมาณ 2559 

เปน 14 จังหวัด ในปงบประมาณ 2562 

5.6.5 มูลคาผลติภณัฑสมุนไพรเพิ่มขึ้น 

จาก 100,000 ลานบาท ในปงบประมาณ 2557 

เปน 280,000 ลานบาท ในปงบประมาณ 2561 
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5.7 การวจัิยและพัฒนา 

           OECD GLP คอื มาตรฐานในการตรวจ

ประเมินหนวยทดสอบความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑตางๆ ที่ไมไดทําการทดสอบใน

มนุษย เชน ยา วัคซีน ผลิตภัณฑทางสุขภาพ 

สารเจอืปนในอาหาร สารเจอืปนในอาหารสัตว 

ผลิตภัณฑสมุนไพรที่จะพัฒนาเปนยา และ 

สารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมหรือครัวเรือน ซึ่ง

ดําเนินการภายใตขอตกลงความรวมมือ

ระหวางประเทศสมาชิก OECD ทั้ง 36 

ประเทศ และประเทศไทยที่ประสงคเขารวม 

ในการดําเนินการตามแนวทางของ OECD 

รัฐบาลแตละประเทศ ตองแตงตั้ง CMA 

(Compliance Monitoring Authority เพื่อทํา

หนาที่เปนหนวยตรวจประเมินหองปฏิบัติการ

ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ข ณ ะ นี้

กรมวิทยาศาสตรการแพทยในฐานะ National 

CMA ของประเทศไทย 

ไดรับการตรวจประเมินจากผูตรวจประเมิน 

เมื่อเดือนกันยายน 2561 และมีมติยอมรับ

ใหเปน Thailand National CMA เมื่อ  7 

มีนาคม 2562  ดังนั้น ขอมูลทดสอบความ

ปลอดภัยผลิตภัณฑจากหนวยงานที่ไดรับ

การรับรองโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข สามารถตรวจและขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งจะไดรับการ

ยอมรับจากประเทศสมาชิก โดยไมตองทํา

การทดสอบซ้ํ าที่ ป ระ เทศอื่ นส งผล ให

ผูประกอบการภายในประเทศจํานวนมาก

สามารถลดคาใชจายในการสงผลิตภัณฑไป

ทดสอบที่ตางประเทศ และเพิ่มศักยภาพให

ผูประกอบการในการแขงขันทางการคากับ

นานาชาติได  และสามารถเพิ่มมูลคาการ

สงออกของผลิตภัณฑ 80,000 ลานบาท

ตอป 

5.7.1 การเปนหนวยตรวจประเมินทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑมาตรฐาน 

OECD GLP 

 5.7.2 พัฒนาชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคดวยเทคนิค TB-LAMP รูผลใน 2 ช่ัวโมง 

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาชุด

ตรวจวัณโรคดวยวิธีTB-LAMP โดยนําเสมหะ

คนไขมาเขาน้ํายา เพื่อเพิ่มจํานวน DNA และ

แปลผล ทําใหตรวจวัณโรคไดไวกวาวิธีเดิม 

คือ การตรวจยอมสีถึง 1,000 เทา ตรวจ

งาย ไดผลเร็วไมเกิน 2 ช่ัวโมง ราคาถูก ไม

เกิน 100 บาทตอราย ทําใหสามารถลด

อัตราการเสยีชีวติและการแพรกระจายโรค 

ขณะนี้ไดนํารองใชในโรงพยาบาลศูนย / 

โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งอยูระหวางการติดตาม

ผลเพื่อขยายไปยังโรงพยาบาลชุมชนตอไป 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๕๐ 
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 5.7.3 พัฒนาชุดตรวจหาเชื้ออุจจาระรวงและอาหารเปนพษิ  

พัฒนาชุดตรวจหาเช้ืออุจจาระรวงและอาหารเปนพิษ จากเดิมที่ใชการเพาะเช้ือ 

7-10 วัน ลดระยะเวลาการตรวจ เหลือเพียงแค 3-4 วัน ทั้งนี้ ชุดตรวจ PCR-ELISA 

ดังกลาว สามารถผลิตไดเองในประเทศ ราคาเพียง 1,200 บาท ตอหนึ่งตัวอยาง 

สะดวกแกการใชงาน ลดปริมาณการตรวจตัวอยาง และรายงานผลไดรวดเร็วภายใน 3 

วัน สงผลใหผูปวยไดรับการวนิจิฉัย และการรักษาที่เหมาะสมเร็วขึ้น 

5.7.4 พัฒนาชุดตรวจยนีแพยากอนใหยาในผูปวยโรคลมชัก 

ยาคารบามาซีปน เปนยาใชรักษา

ผูป วยโรคลมชัก และโรคปวดปลาย

ประสาท อยูในกลุมยาอันดับตนๆ ที่มี

รายงานการแพยารุนแรงทางผิวหนังที่มี

ความรุนแรง จึงไดพัฒนาชุดตรวจยีนใน

ผูปวย วาผูปวยมียีนที่ทําใหเกิดการแพยา

หรอืไม  ซึ่งเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ

และมีความคุ มคาในระบบสาธารณสุข 

ผู ป วย ไม ต อง เสี ่ย งก ับการแพ ยา  ลด

โอกาสความพิการ และเส ียชีว ิต เพิ ่ม

ความปลอดภัยในการไดรับยา 

ขณะนี้ไดอนุมัติชุดตรวจยีนแพยากอนให

ยาในผู ป วยโรคลมช ัก  อยู ในช ุดส ิทธิ

ประโยชนของระบบหลักประกันสุขภาพ 

เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๕๑ 
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5.8 การจัดตั้งเขตสุขภาพพเิศษแหงชาติ 

             เพื่อใหการดูแลสุขภาพประชาชนใน

พื้นที่เขตสุขภาพพิเศษที่มีบริบทเฉพาะ ตอง

อาศัยกลไกการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมที่

เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดตั้ง

คณะกรรมการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ

แหงชาติ โดยมี นายกรัฐมนตรี เปนประธาน

กรรมการ ผูแทนกระทรวงที่เกี่ยวของ ไดแก 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เปน

กรรมการ  กระทรวงสาธารณสุข เปน

เลขานุการ เพื่อกําหนดนโยบาย  กรอบ

ทิศทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการดาน

สาธารณสุข การจัดตั้งคณะอนุกรรมการเขต

สุ ขภาพพิ เศษ 4 ด าน เพื่ อ ขับเคลื่ อน

แผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพและการ

จัดทําแผนปฏิบัติการเขตสุขภาพพิเศษ ระยะ 

4 ป (พ.ศ. 2562 - 2565) 4 ดาน ดังนี้ 

ดานแรงงานตางดาว ครอบคลุมแรงงานตางดาวในพื้นที่ 7 จังหวัด ไดแก ตาก 

สมุทรสาคร ระนอง ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร ระยอง และสมุทรปราการ โดยพัฒนา

รูปแบบหลักประกันสุขภาพประชากรตางดาว พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว 

จัดทําฐานขอมูลสุขภาพตางดาว 

ดานสาธารณสุขชายแดน 4 จังหวัด 

ไดแก ตาก ระนอง นาน และสระแกว พัฒนา

ความรวมมือสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบาน 

จัดระบบใหบริการสุขภาพคนชายแดน ลด

ภาระการเงินของโรงพยาบาล มีบัตรสุขภาพ

สําหรับคนขามแดน หลักประกันคนไรรัฐ และ

การตั้งกองทุนรักษาพยาบาลและควบคุมโรค 

จัดใหมีลามและการสื่อภาษาในโรงพยาบาล

ตามพื้นที่ชายแดน 

          ดานพัฒนาสุขภาพระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก หรือ EEC 3 จังหวัด 

ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยเพิ่มศักยภาพอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตร

สิ่งแวดลอม เปนศูนยความเปนเลิศดานการแพทยและสาธารณสุข ในเขตพื้นที่เศรษฐกจิ 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๕๒ 
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ดานสาธารณสุขทางทะเล 5 จังหวัด  

ไดแก ภูเก็ต ชลบุรี  กระบี่  พังงา และ 

สุราษฎรธานี  บู รณาการเครือข ายการดูแล

ชวยเหลือประชาชนและนักทองเที่ยวในภาวะ

ฉุกเฉิน พัฒนาการสาธารณสุขทางทะเลของ

ประเทศใหเปนเลิศและมีมาตรฐานสากล พัฒนา

บางพื้นที่ ใหสามารถเก็บคารักษาพยาบาลกับ

นักทองเที่ยวตางชาตไิด 

แผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาธารณสุข เขต

สุขภาพพิเศษแหงชาติแลว  และใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลาง และระดับพื้นที่ จัดทํา

แผนปฏิบัติการรองรับการดําเนินงานที่เช่ือมโยงกับแผนฯ ระดับชาติ เมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะไดวางแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยสื่อสาร

ถายทอดแผนปฏิบัติการฯ ไปยังหนวยงานภาครัฐและเอกชน สรางความเขาใจกรอบการ

ดําเนินงานและสาระของแผน เตรียมบุคลากร กําหนดตัวช้ีวัด ผลักดันใหมีการดําเนินงาน 

พัฒนาเครือขายการดําเนินงานทั้งในและระหวางประเทศ จัดระบบชองทางสื่อสาร พรอมทั้ง

ตดิตามประเมนิผล และทบทวนปรับปรุงแผนใหเหมาะสมตอไป 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๕๓ 
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ปจจุบันทั่วโลกไดเผชิญกับการระบาด

ของโรคที่มสีาเหตุทัง้จากเช้ือโรคสายพันธุใหม

และสายพันธุ เกา การพัฒนาเทคโนโลยีที่

เปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหมีการนําเช้ือโรค

และพิษจากสัตวไปใชในทางที่เปนประโยชน 

หรืออาจนําไปใชในทางที่ เปนอันตรายตอ

สาธารณชน อยางกรณีการใช เปนอาวุธ

ชีวภาพ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได

ปรับปรุงกฎหมายวาดวยเช้ือโรคและพิษจาก

สั ต ว โ ด ย เ พิ่ ม เ ติ ม บ ท บั ญ ญั ติ เ กี่ ย ว กั บ

คณะกรรมการเช้ือโรคและพษิจากสัตวและ 

5.9.2 พระราชบัญญัตโิรคตดิตอ พ.ศ. 2558  

การแพรกระจายของโรคตดิตอที่รุนแรงและกอใหเกิดโรคระบาดมากผิดปกติกวาที่

เคยเปนมา ทั้งโรคติดตอที่อุบัติใหมและโรคติดตอที่อุบัติซ้ํา ประกอบกับประเทศไทยไดให

การรับรองและดําเนินการตามขอกําหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ใน

การนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงตองพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การเฝาระวัง การปองกันและการควบคุมโรคติดตอใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

และขอกําหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศ 

5.9.1 พระราชบัญญัตเิชื้อโรคและพษิจากสัตว พ.ศ. 2558   

กํ า ห น ด ใ ห รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

ดังกลาวมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่ อนไข เพื่ อคุ มครองความ

ปลอดภัยและปองกันอันตรายตอสาธารณชน

ที่ เกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว  และ

ปรับปรุงการควบคุมเช้ือโรคและพิษจากสัตว

ใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติ

เกี่ยวกับความรับผิดทางแพง ตลอดจนแกไข

เ พิ่ ม เ ติ ม บ ท กํ า ห น ด โ ท ษ แ ล ะ อั ต ร า

คาธรรมเนียมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๕๔ 

5.9 เรงรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบกฎเกณฑ 



ดานบริหารเปนเลศิดวยธรรมาภบิาล  

5.9.๓ พระราชบัญญัตเิชื้อโรคและพษิจากสัตว พ.ศ. 2558   

ประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียนตองเปลี่ยนแปลงระบบการ

กํากับดูแลเครื่องสําอางใหเปนระบบเดียวกัน 

คือระบบการแจงรายละเอียดเครื่องสําอาง

กอนที่จะผลิตหรือนําเขาเครื่องสําอาง จึงตอง

มีการปรับปรุงกฎหมายเครื่องสําอางให

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และเพื่อ

เปนการปรับปรุงมาตรการคุมครองความ

ปลอดภัยของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางทั้งในดานการหามผลิต นําเขา 

หรือขายเครื่องสําอางบางประเภท การกําหนด

วัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง 

การกํ าหนดมาตรฐานของสถานที่ ผลิ ต

เครื่องสําอาง ภาชนะบรรจุ การรายงานขอมูล

เกี่ยวกับเครื่องสําอาง มาตรการควบคุมฉลาก  

สภาพการจางงาน การทํางานบนเรือ

เดินทะเลมีลักษณะและสภาพของงานซึ่งมี

ความแตกตางจากการทํางานของลูกจาง

ทั่วไปที่ตองทํางานบนเรือเดินทะเลที่มีความ

เสี่ยงภัยทางทะเลและมีระยะเวลาการทํางาน

ที่ตอเนื่องยาวนาน ประกอบกับความสัมพันธ

ของคนทํางานบนเรือกับเจาของเรือบางสวน

มิไดมีความสัมพันธตามสัญญาจางแรงงาน 

และกฎหมายที่ใชบังคับอยู ในปจจุบัน คือ 

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานไมอาจ

ใหความคุมครองแกลูกจางและคนประจําเรือ

ใหไดรับความเปนธรรมและมปีระสิทธิภาพ จึง

ตองตราพระราชบญัญัตนิี้ เพือ่กาํหนดมาตรฐาน 

และการโฆษณาเครื่องสําอาง และมาตรการ

ควบคุมเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยในการใช

เครื่องสําอางปลอม และเครื่องสําอางผิด

มาตรฐาน ใหเกิดความเปนธรรมตอผูบริโภค 

รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตรา

ค าธรรมเนี ยมให เหมาะสมยิ่ งขึ้ น  จึ ง

จําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 

5.9.4 พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  

การทํางานและคุ มครองแรงงานทาง

ทะเล และออกใบรับรองดานแรงงาน

ทางทะเลแกเรือขนสงทางทะเลที่ชักธง

ไทย ซึ ่งมีดานสุขภาพอยู ในหมวดที ่ 9 

การจ ัดให ม ีการร ักษาพยาบาล การ

คุ มครองตอชีว ิต รางกายและอนามัย

ของคนประจําเรือ 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๕๕ 
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การตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมี

จํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบ

ตอสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม 

และเศรษฐกิจในภาพรวมและปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีความซับซอน

และไมอาจแกไขไดดวยอํานาจหนาที่ของ

หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควร

ส ร า ง ก ล ไ ก ใ น ก า ร กํ า ห น ด น โ ย บ า ย 

ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกันของ

หนวยงานที่ เกี่ยวของทั้งหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานของเอกชนและประชาสังคม เพื่อ

บูรณาการใหการปองกันและแกไขปญหาการ

ตัง้ครรภในวัยรุนเปนรูปธรรมมคีวามเปน 

 กิจการสถานประกอบการเพื่ อ

สุขภาพเปนกิจการดานบริการที่สรางงาน

และรายไดแกประเทศเปนจํานวนมาก และ

เ ป น กิ จ ก า ร ที่ ไ ด รั บ ค ว าม เ ช่ื อ ม่ั น จ า ก

ผูรับบริการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

มายาวนานจึงมีผูประกอบกิจการ สถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในแตละ

ป แตปจจุบันยังไมมีกฎหมายกํากับดูแลการ

ดําเนินกิจการนี้เปนการเฉพาะ ผูประกอบ

กิจการ ผูดําเนินการ และผูใหบริการจํานวน

มากขาดความรูและทักษะในการประกอบ

กิ จก าร  และการ ให บ ริ ก า รของสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพสวนใหญไม ได

มาตรฐานและสงผลกระทบโดยตรงตอ

สุขภาพ รางกาย หรือจิตใจของผูรับบริการ

ประกอบกับมผูีใชคําวาสถานประกอบการ 

5.9.5 พระราชบัญญัตกิารปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๕๖ 

เอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงตอง

ตราพระราชบัญญัตนิี้ 

5.9.6  พระราชบัญญัตสิถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  

เพื่อสุขภาพ เพื่อประกอบกิจการแฝงอยาง

อื่น อันสงผลกระทบตอความเชื่อม่ันของ

ผูรับบรกิารชาวไทยและชาวตางประเทศที่มี

ตอกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

จงึตองตราพระราชบัญญัตินี้เพื่อกํากับดูแล

การประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพใหมีมาตรฐานขึ้นเปนการเฉพาะ อัน

เปนการสงเสริมสุขภาพของประชาชนและ

คุมครองผูบรโิภค 
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5.9.7 พระราชบัญญัตวิัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559  

 สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุ

ออกฤทธิ์ทีทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ไดปรับปรุง

บทบั ญญั ติ เกี่ ย วกั บองค ประกอบของ

คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ

ประสาท  การขออนุญาตและการออก

ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ หนาที่ของ

ผูรับอนุญาต หนาที่ของเภสัชกร การโฆษณา

และอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่

รวมทั้ งเพิ่ มเติมบทบัญญัติ เกี่ ยวกับด าน

ตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์และการใหโอกาสแกผู

เสพ เสพและมไีวในครอบครอง เสพและมีไวใน

ครอบครองเพื่อขาย หรือเสพและขายซึ่งวัตถุ

ออกฤทธิ์ ไดสมัครใจเขารับการบําบัดรักษาใน 

ส ถ า น พ ย าบ า ล ที่ ใ ห บ ริ ก า ร แ ก

ประชาชนมีทั้งสถานพยาบาล ซึ่งดําเนินการ

โดยภาครัฐและสถานพยาบาลที่ดําเนินการ

โ ด ย ภ า ค เ อ ก ช น  แ ต ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย

สถานพยาบาลไมใชบังคับกับสถานพยาบาล

ซึ่ งดํ า เนิ นการโดยภาค รัฐ  จึ งป รับป รุ ง

พร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ใ ห ส ถ าน พ ยาบ าล ซึ่ ง

ดําเนินการโดยภาครัฐตองมีลักษณะและ

มาตรฐานตามที่กําหนด หรือผานการรับรอง

คุณภาพจากหน วยงานที่ กํ าหนดแก ไ ข

อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

สถานพยาบาลให เหมาะสมยิ่ งขึ้น แก ไข

เพิ่มเติมรายละเอียดที่ผูรับอนุญาตตองแสดง

ในสถานพยาบาล และแกไขเพิ่มเตมิหลักเกณฑ 

สถานพยาบาล ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนด

โทษและอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้น   

5.9.8 พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559  

การดําเนินการของสถานพยาบาลสําหรับ

ผูปวยที่ตองไดรับการรักษาพยาบาลโดย

ฉุกเฉิน รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการโฆษณาสถานพยาบาล บท

กํ า ห น ด โ ท ษแ ล ะอ ง ค ป ร ะก อ บ ข อ ง

คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีใหเหมาะสม

ยิ่งขึ้น  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๕๗ 
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 ปจจุบันมาตรการในการควบคุมการ

สงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ

เด็กเล็กยังไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับ

มาตรฐานสากลประกอบกับประเทศไทยไดให

การรับรองหลักเกณฑสากลวาดวยการตลาด

อาหารทดแทนนมแม (The International Code 

of Marketing of Breast-milk Substitutes) ใน

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๓๔ 

(WHA ๓๔.๒๒) และในการประชุมสมัชชา

อนามัยโลกครั้งที่ ๖๓ (WHA ๖๓.๒๓) ที่

ประชุมมี มติ ให แต ละประเทศปรับปรุ ง

หลักเกณฑการควบคุมการสงเสริมการตลาด 

เปนการปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ

เดิม  คือพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ 

พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุมครอง

สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่ใช

บังคับมาเปนเวลานาน ทําใหการควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบและการคุมครองสุขภาพ

ของประชาชนจาก โ รค ภัย  ที่ เ กิ ด จาก

ผลิตภัณฑยาสูบไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร จึง

ปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ มารวมไวในฉบับ

เดียวกัน เพื่อกําหนดมาตรการควบคุม

ผลิตภัณฑยาสูบ และยกระดับการคุมครอง

สุขภาพเด็กและเยาวชนใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น โดยสาระสําคัญ ไดแก การหามขาย

ผลิตภัณฑยาสูบแกผูที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป 

จากเดิมกําหนดบุคคลที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป 

หามใหบุคคลที่มอีายุตํ่ากวา 18 ป เปนผูขาย 

5.9.9 พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและ 

เด็กเล็ก พ.ศ. 2560   

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๕๘ 

อาหารสํ าหรับทารกและเด็กเล็กให เปน

กฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหประเทศไทยมีมาตรการ

ในการควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร

สําหรับทารกและเด็กเล็กที่ เหมาะสมและ

สอดคลองกับมาตรฐานสากล จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัตินี้ 

5.9.10 พระราชบัญญัตคิวบคุมผลติภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560  

ผลิตภัณฑยาสูบ หามขายผลิตภัณฑยาสูบ

ใน 4 กลุมสถานที่ ไดแก วัดหรือสถานที่

ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาล

และร านขายยาสถานศึกษาทุกระดับ 

สวนสาธารณะ สวนสัตว และสวนสนุก ซึ่ง

หากเจาของพื้นที่หรือผูดูแลไมแจงความ

เพื่อดําเนินคดีก็จะมีความผิดปรับ 3,000 

บาท กําหนดหามโฆษณาสื่อสารการตลาด

ผลติภัณฑยาสูบในทุกรูปแบบ อาท ิ
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5.9.11 พระราชบัญญัตคิวามมั่นคงดานวัคซนีแหงชาต ิพ.ศ. 2561  

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๕๙ 

พริตตี้สงเสริมการขายในงานคอนเสิรต หามผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑยาสูบทํากิจกรรม 

CSR อุปถัมภสนับสนุนบุคคล หรอืองคกร ที่เปนการสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑยาสูบ หาม

ตัง้วางโชวผลิตภัณฑยาสูบหรือซองบุหรี่ ณ จุดขายปลีกที่ทําใหผูบริโภคหรือประชาชนมองเห็น

หามแบงซองขายบุหรี่เปนรายมวน เพิ่มโทษผูผาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ปรับไมเกิน 5,000

บาท และกําหนดหนาที่ ใหเจาของสถานที่สาธารณะที่ เปนเขตปลอดบุหรี่  มีหนาที่ตอง

ประชาสัมพันธแจงเดือน ดูแลใหไมมีการฝาฝนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝาฝนไม

ดําเนินการ เจาของสถานที่มีโทษปรับไมเกิน 3,000 บาท ตลอดจนเพิ่มกลไกคณะกรรมการ

ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ ทัง้ในระดับชาต ิระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครใหเขมแข็ง เพื่อการ

ขับเคลื่อนการดําเนนิงานแบบมสีวนรวมของทุกภาคสวน 

ปจจุบันกลไกการบริหารจัดการดาน

วัคซีนของประเทศไทยยังขาดความเปนเอกภาพ 

ขาดความตอเนื่องในการบูรณาการนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรดานวัคซีน จึงมีความจําเปนที่

จะตองดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ

วิจัย การพัฒนาการผลิต การกระจายวัคซีนที่มี

คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช

วัคซีนเพื่อสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหแกประชาชน

และสัตวที่เปนพาหะนําโรคสูคน ทัง้ในสถานการณ 

ปกติและในสถานการณฉุกเฉิน ตลอดจน

การสรางเครือขายผูเช่ียวชาญดานวัคซีน

และการประสานความรวมมือระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
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               เพื่อเปดโอกาสใหมีการอนุญาตให

ประชาชนใชกัญชาและพืชกระทอม ในการ

รักษาโรคและประโยชนในทางการแพทยได 

ตลอดจนเปนการรับรองและคุมครองสิทธิ

ของผู ป วยที่ จะได รั บและใช กัญชาเพื่ อ

ประโยชน  ในการรักษาและพัฒนาทาง

การแพทย ภายใตคําแนะนําของแพทยผูไดรับ

อนุญาต ใหถูกตองตามหลักวิชาการ โดยชอบ

ดวยกฎหมาย และเพื่อสรางความม่ันคง 

ดังนั้นสมควรกําหนดใหมีกลไกที่เปนระบบในการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อใหมีการ

วิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การจัดหา และการกระจาย

วัคซีนที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหการบริหารจัดการดานวัคซีนมีความเปนเอกภาพ มี

ความตอเนื่อง และมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น สามารถปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค

ที่ควบคุมไดดวยวัคซีน ใหอยูในเขตจํากัด ใหนอยที่สุด หรือหมดไปจากประเทศไทย อันจะ

นําไปสูการพึ่งตนเองและความม่ันคงดานวัคซนีของประเทศ จึงตราพระราชบัญญัตนิี้ 

          จัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนก เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขมีสถานะเปนสถานศึกษาของรัฐ เปนนิติบุคคล จัดการการศึกษา

ระดับปริญญา มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาและการบริหารกิจการดานตางๆ ให

เกิดความคลองตัวและมีเสรีภาพทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและพัฒนา

บุคลากรตามความตองการของกระทรวงสาธารณสุข ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ

วชิาชีพ ทําการสอน ทําการวจัิย ใหบรกิารทางวชิาการแกสังคม  

 5.9.12 พระราชบัญญัตยิาเสพตดิใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 

ทางดานยาของประเทศ และปองกันไมให

เกิ ด  การ ผูกขาดทางด านยา จึ งตรา

พระราชบัญญัตนิี้ 

 5.9.13 พระราชบัญญัตสิถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๖๐ 
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 เพื่อกําหนดกลไกการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัว

ดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการเพื่อให

ประชาชนไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ทําใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิที่มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิอันเปน

การสรางความเปนธรรมและความม่ันคงดานสุขภาพใหเกดิขึ้นในสังคมและประเทศ 

5.9.14 พระราชบัญญัตสิุขภาพจิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  

5.9.15 พระราชบัญญัตริะบบสุขภาพปฐมภูม ิพ.ศ. 2562 

         เพื่อใหผูปวยไดรับการคุมครองจากการเผยแพรขอมูล ในสื่อทุกประเภทที่อาจนํา

ขอมูลสวนบุคลไปใชประโยชนไมวาในทางใดที่จะกอใหเกิดความรังเกียจเดียดฉันท หรือ

ความเสยีหายแกจิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ ของผูปวยและครอบครัว และเพื่อใหสามารถ

นําผูที่มพีฤตกิารณนาเช่ือวาเปนผูปวยไปรับการบําบัดรักษาไดอยางทันทวงท ี 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๖๑ 



๖ 
ความรวมมือในการดําเนินงาน 

ดานสาธารณสุขกับภาคีเครือขาย 



ความรวมมอืในการดําเนนิงานดานสาธารณสุขกับภาคเีครอืขาย 

 6.1 การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานสาธารณสุขกับภาคีเครือขาย

ภายในประเทศ 

 6.2.1 ความรวมมอืกับภาคีเครือขายภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวม 8 ฉบับ ดังน้ี 

กระทรวงสาธารณสุข ไดสนับสนุน

กลไกการทํางานดานสาธารณสุขใหเปนไป

เพื่อสงเสรมิการสรางความม่ันคงและความ

ผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก โดยการ

สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

กระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือขายตางๆ

แ ล ะ น า น า ช า ติ  เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ

สาธารณสุขไทยใหยั่งยนื มีการดําเนินงานที่

สําคัญ ดังนี้ 

         1) ลงนามความรวมมอืจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ระหวางกระทรวง

สาธารณสุขกับคณะแพทยศาสตร 19 แหง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 ณ กระทรวง

สาธารณสุข ใน 4 ดาน ดังนี้ 

 (1) พัฒนาความรวมมือทางดานบริการดานการแพทยและสาธารณสุข และระบบสง

ตอ (Medical Service Collaboration) 

 (2) พัฒนาความรวมมือทางดานผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข โดยการพัฒนาความรวมมือดานการศึกษา ทั้งกอนปริญญา และหลังปริญญา 

(Academic & Capacity Building Collaboration) 

 (3) พัฒนาความรวมมือทางดานวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข (Research 

Collaboration) 

 (4) กําหนดใหมีคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อวิเคราะหปญหา 

ทบทวน และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดําเนนิการระหวางหนวยงานเพื่อแกไขปญหาอยาง

สมํ่าเสมอและตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานดานการแพทยและสาธารณสุข สอดคลอง

ตามยุทธศาสตรการจัดตัง้ศูนยความเปนเลศิทางการแพทย 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๖๓ 



          2) บันทึกขอตกลง ความรวมมือการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถาน

ประกอบกจิการ ระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน องคการยูนิเซฟ ประเทศไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ และมูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ 

โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพฯ เพื่อสงเสริมใหสถานประกอบกิจการมีสวัสดิการมุมนมแม 

และมนีโยบายที่มเีวลาพักเพื่อบบีเก็บน้ํานมได ซึ่งเปนสวัสดิการสําคัญที่จะชวยใหแมสามารถ

เลี้ยงลูกดวยนมแมได 

            3) บันทึกขอตกลงเพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย ระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ

เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) กระทรวง

พาณิชย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 11 กันยายน  2560 ณ 

กระทรวงสาธารณสุข ตามขอตกลงดังนี้ 

             (1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการผลิตสินคา

เกษตรปลอดภัย ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ประชาสัมพันธและประสานเช่ือมโยงกับ

เกษตรกร / กลุมผูผลติ 

             (2) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด ประสานเละ

สนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สื่อสารประชาสัมพันธนโยบาย

ประสานแหลงผูผลิตวัตถุดบิ 

             (3) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ประสานและสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เช่ือมโยงเครือขายเกษตรอินทรียในระดับ

พื้นที่  

             (4) กระทรวงพาณิชย ประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและ

ระดับปฏบิัตกิาร สนับสนุนการดําเนินงานและขอมูล แหลงผูจําหนาย สบืราคาสนิคาที่ปลอดภัย 

             (5) กระทรวงมหาดไทย ประสานการขับเคลื่อนนโยบายการดําเนินการแบบบูรณาการ

ในพื้นที่ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏบิัตกิาร 

             (6) กระทรวงสาธารณสุข ประสานและขับเคลื่อนนโยบาย กําหนดแนวทางและ

มาตรฐานในการดําเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทําโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 780 แหง 

ความรวมมอืในการดําเนนิงานดานสาธารณสุขกับภาคเีครอืขาย 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๖๔ 



ความรวมมอืในการดําเนนิงานดานสาธารณสุขกับภาคเีครอืขาย 

            4) บันทึกขอตกลง โครงการวิจัยและพัฒนาการใชขอมูลพันธุกรรมมนุษย เพื่อ

ประโยชนทางการแพทยและสาธารณสุขไทย ระหว างกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย  คณะแพทยศาสตร

มหาวทิยาลัยเชียงใหม คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน คณะแพทยศาสตรสงขลา

นครินทร สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงขาติ ศูนยความเปนเลิศดาน

ชวีวทิยาศาสตร (องคการมหาชน) แพทยสภา และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในวันที่ 16 

มนีาคม พ.ศ. 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนผลักดันใหเกิดการนําขอมูลพันธุกรรม

มนุษยไปใชตามแนวทางการแพทยแมนยํา (Precision Medicine) เพื่อพัฒนาใหเกิดบริการทาง

การแพทยและสาธารณสุขแนวใหม ที่ใชเทคโนโลยีทันสมัยและชวยใหคนไทยเขาถึงนวัตกรรมอยาง

เทาเทยีม 
          5) บันทึกขอตกลง พัฒนาระบบโปรแกรมการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงติดบาน 

ติดเตียง ระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และ

มหาวิทยาลัยแมโจ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเช่ือมตอ

ระบบโปรแกรมการดูแลระยะยาวดานสาธารณสขุ การดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ในพื้นที่ "Long Term Care”และเพิ่มศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ (Caregiver) ในการดูแลผูสูงอายุ 

           6) บันทึกขอตกลง พัฒนาระบบการใหบริการทางการแพทย บุคลากรและการวิจัย

ทางการแพทยและสาธารณสุข ระหวาง ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ กับ กระทรวงสาธารณสุข ใน

วันที่ 30 พฤศจกิายน 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข ใน 3 ดาน ไดแก  

          (1) การพัฒนาระบบการใหบริการทางการแพทย เชน การรักษาผูปวยมะเร็งโดยเทคโนโลยี

โปรตอนและไอออนหนัก การดูแลรักษาผูปวยเฉพาะทาง การรวมกันใชอุปกรณทางการแพทยและ

การวจัิยทางการแพทยที่มมูีลคาสูงของทัง้สองฝาย เพื่อใหเกดิประโยชนแกผูปวยและสังคมไทย  

         (2) การพัฒนาบุคลากร อาทิ การใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนสถานที ่

ฝกปฏบิัตงิานของบุคลากร นักศกึษา และแพทยใชทุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ

ความรูความสามารถในการใหบริการดานสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณสนับสนุนการอบรม การ

ผลติบุคลากรตามความตองการของกระทรวงสาธารณสุข   

          (3) การพฒันากจิกรรมดานการวจัิยและวชิาการ ดานการแพทยและการสาธารณสุข รวมถึง

สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูนวัตกรรมดานสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ การวิจัยการดูแล

ผูสูงอายุแบบองครวม การวจัิยคุณสมบัตทิางการแพทยของพชืและสมุนไพร เปนตน 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๖๕ 



สงเสรมิการทองเที่ยวที่ปลอดภัยในการ

ชวยเหลือประชาชน และนักทองเที่ยวที่

ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน 

สรางความเชื่อม่ันใหกับนักทองเที่ยว 

สรางแนวคิดจิตอาสาใหกับเจาหนาที่ 

และสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ แก

ผูประกอบการ 

         8) บันทึกขอตกลง พัฒนางานประจําสูงานวิจัยทางการแพทย (Routine to 

Research : R2R) สูระดับประเทศ ระหวาง กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร ศิ

ริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ  2562 ณ กระทรวง

สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับไดพัฒนางานประจําสูงานวิจัย  นําปญหาที่พบ

ขณะปฏิบัติงานจริงมาศึกษาวิจัย และนําผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้น 

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ โดยสรางองคความรูใหมๆ ที่สอดคลองกับบริบทแต

ละแหงไดดวยตนเอง 

        7) บันทกึขอตกลง โครงการ "ศรีสวัสดิ์ 

โมเดล" คลิ นิกลอยนํ้าแหงแรกของไทย 

ระหวาง กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ  กรมแพทยทหารเรือ กรมการ

ทองเที่ยว กรมเจาทากระทรวงคมนาคม กรม

อุทยานแห งชาติ  สั ตวป า  และ พันธุ พื ช 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติแพทยสภา 

จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท การบินกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ 

จํากัด โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร และ

ภาคีเครือขายทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ ในวันที่ 

8 ธันวาคม 2561 ณ เขื่อนศรีนครินทร อําเภอ

ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาระบบ

บรกิารสุขภาพรองรับอุบัตเิหตุทางน้ําและ 

ความรวมมอืในการดําเนนิงานดานสาธารณสุขกับภาคเีครอืขาย 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๖๖ 



ความรวมมอืในการดําเนนิงานดานสาธารณสุขกับภาคเีครอืขาย 

 6.2 การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานสาธารณสุขกับภาคีเครือขาย

ตางประเทศ 

 3) บันทึกความรวมมือในสาขาการ

ดูแลสุขภาพระหวางกระทรวงสาธารณสุขไทย

กับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ

สวัสดิการญี่ปุน  (Memorandum of Cooperation 

in the Field of Healthcare Between the Ministry of 

Public Health of the Kingdom of Thailand and the 

Ministry of Health, labor, Welfare of Japan) ในวนัที่ 

15 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุน เปนความรวมมือดานการแบงปนความรู 

การแลกเปลี่ยนและประสบการณ ดานตางๆ  

อาทิ การสงเสริมหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

การโตตอบโรคติดตอสําคัญ ภาวะฉุกเฉิน

เรงดวน อุบัติภัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ทางการแพทย 

1) บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาล

แห งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห ง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววา

ด ว ย ค ว า ม ร ว ม มื อ ด า น ส า ธ า ร ณ สุ ข 

(Memorandum of Understanding on Health 

Cooperation between the Government of the 

Kingdom of Thailand and the Government of 

the Lao People’s Democratic Republic) วันที่ 

16 กันยายน 2559 ณ กรุงเทพมหานคร เปน

ความรวมมือดานสาธารณสุข อาทิ การปองกัน

และควบคุมโรคติดตอ และปจจัยเสี่ยงของโรคไม

ติดตอ การควบคุมและรับรองคุณภาพของ

อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย วัตถุ

ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท และวัตถุอันตราย

สําหรับใช ในครัวเรือน การสงเสริมสุขภาพ 

โภชนาการ อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดลอม 

2) บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวง

สาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทยกับ

กระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักร

กัมพูชา (Memorandum of Understanding 

between the Ministry of Public Health of the 

Kingdom of Thailand and the Ministry of 

Health of the Kingdom of Cambodia)  

ใ น วั น ที่  17 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2559 ณ 

กรุงเทพมหานคร เปนความรวมมือดานการเฝา

ระวั ง โ รคติดตอการปองกันและควบคุม

โรคติดตอ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา การ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย

และสาธารณสุข การเสริมสรางระบบการสง

ตอขามพรมแดน และการสงเสริมความรวมมือ

ดานสาธารณสุขระดับพื้นที่ 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๖๗ 



4) บันทึกความเขาใจดานการ

ปกปองสุขอนามัยและระบาดวิทยา 

สุ ข ภ า ว ะ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ร ะ ห ว า ง

สํานักงานคุมครองสิทธิผูบริโภคและ

สวัสดิ์ภาพของมนุษยแหงสหพันธรัฐ

รัสเซียและกระทรวงสาธารณสุขแหง

ราชอาณาจักรไทย (Memorandum of 

Understanding in the Field of Protection of 

Sanitary and Epidemiological Wellbeing of 

the Population Between the Ministry of 

Ministry of Public Health of the Kingdom 

of Thailand and the Federal Service for 

Surveillance on Consumer Rights 

Protection and Wellbeing of the Russian 

Federation) 

5) บันทึกความเข าใจระหว าง

กระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักร

ไทยกั บก ระทรว งสาธารณสุ ขแ ห ง

ราชอาณาจักรภูฏาน (Memorandum of 

Understanding on Health Cooperation 

between the Ministry of Public Health of the  

Kingdom of Thailand and the Ministry of 

Health of the Kingdom of Bhutan) ในวันที่ 2 

มีนาคม 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุขเปน

ความรวมมอืดานสาธารณสุข อาทิ 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมอสโก 

สหพันธรัฐรัสเซีย เปนความรวมมือดานการ

จัดการและการดําเนินงานทางวิทยาศาสตร เพื่อ

ป อ ง กั น แ ล ะ ต อ สู กั บ โ ร ค ป ร ะ จํ า ท อ ง ถิ่ น 

โรคติดตอสําคัญ โรคจากสารเคมีตลอดจน

ดําเนนิงานวิจัย พัฒนาและประสานงานเกี่ยวกับ

ขอกํ าหนด ด านสุขอนามัยสํ าห รับอาหาร

ปลอดภัย 

การปองกันโรคติดตอ การตรวจผลทาง

หองปฏิบัติการ การพัฒนากําลั งคนดาน

สาธารณสุข และการพัฒนาการแพทยพื้นบาน 

ความรวมมอืในการดําเนนิงานดานสาธารณสุขกับภาคเีครอืขาย 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๖๘ 



ความรวมมอืในการดําเนนิงานดานสาธารณสุขกับภาคเีครอืขาย 

6) บั นทึ กความเข า ใจระหว าง

กระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทย

กับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตร

ศึกษาแหงสาธารณรัฐอิสลามอิหรานวาดวย

ความรวมมอืดานสาธารณสุข (Memorandum 

of Understanding between the Ministry of 

Public Health of the Kingdom of Thailand 

and the Ministry of Health and Medical 

Education of the Islamic Republic of Iran on 

Health Cooperation) ในวันที่ 7 มีนาคม 

2561 ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหราน บันทึก

ความเขาใจฉบับนี้ ถือเปนความรวมมือดาน

สาธารณสขุระหวางไทยกับอหิรานฉบับแรก  

7) บันทึกความเขาใจระหวาง

กระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักร

ไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห ง

สาธารณรัฐคิวบาวาดวยความรวมมือใน

สาขาสาธารณสุขและการวิ จัยทาง

การแพทย (Ministry of Public Health of 

Thailand and the Ministry of Public Health 

of the Republic of Cuba on Cooperation 

in the Field of Health and Medical 

Research) ในวันที่ 23 เมษายน 2561 

ณ สาธารณรัฐคิวบา เปนความรวมมือ

ดานสาธารณสุข 

ในด านต า งๆ  อาทิ  บริ ก ารสุ ขภาพ 

หลักประกันสุขภาพถวนหนา สาธารณสุข

มู ล ฐ า น  ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม

โรคตดิตอ โรคไมตดิตอ โรคอุบัตใิหม 

อาทิ โรคติดตอและโรคไมติดตอ การ

ว ิจ ัยทางการแพทย เภส ัชว ิทยาและ

เทคโนโลยีชีวการแพทย หลักประกัน

สุขภาพถวนหนา เปนตน 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๖๙ 



         8) บันทึกความเขาใจวาดวยความ

ร ว ม มื อ ด า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ร ะ ห ว า ง

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเคนยา 

(Memorandum of Understanding on Health 

Collaboration between the Ministry of Public 

Health of the Kingdom of Thailand and the 

Ministry of Health of the Republic of Kenya) ใน

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ณ กรุงเทพมหานคร 

เปนความรวมมอืทางดานการวจัิยรวมกับการ 

ทํากิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาขีด

ความสามารถ  และการแลก เปลี่ ย น

ผูเช่ียวชาญ ดานหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

ความรวมมอืในการดําเนนิงานดานสาธารณสุขกับภาคเีครอืขาย 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๗๐ 



๗ 
ความสัมพันธระหวางประเทศ 



ความสัมพันธระหวางประเทศ 

ไดรับรางวัล World No Tobacco Day 

Award 2016 ขององคการอนามัยโลก 

(WHO) ในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีผลงาน

โดดเดนเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือ 

ผลักดันและสนับสนุนการยกราง พ.ร.บ.

ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบฉบับใหม  และ

ผลักดันแผนยุทธศาสตรการควบคุมยาสูบ

แหงชาต ิฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 – 2562 

องค ก ารอนามั ย โลก  (WHO) 

 มอบเกียรติบัตรรับรอง ความสําเร็จของ

ประเทศไทยในการยุตกิารถายทอดเชื้อเอช

ไอวีและซิฟลิสจากแมสูลูก ในการประชุม

ระดับสูงของสมัชชาแหงสหประชาชาติ วาดวย

โรคเอดสและเอชไอวี (United Nations 

General Assembly High – level  Meeting on 

HIV/AIDS) ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ดวยการดําเนินมาตรการควบคุม

โรคไม ติ ดต ออย างต อ เ น่ื อง  ทํ า ให

อ งค ก ารอนามั ย โลก  จัดอั นดั บ ใ ห

ประเทศไทยจัดการปญหาโรคไมติดตอ

ไดดีเยี่ยม เปนอันดับ 3 ของโลก และ

เปนอันดับ 1 ของอาเซยีน ในป 2560 

การสรางการยอมรับระดับนานาชาตแิละเวทีโลก ดังน้ี 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๗๒ 



ความสัมพันธระหวางประเทศ 

ผูอํานวยการใหญองคการอนามัย

โลกชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลไทยที่เปน

แบบอยางที่ดีในดานสาธารณสุข ยึดมั่น

ตอการดําเ นินการเรื่องหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา (UHC) 

นอกจากน้ี ไทยยังมีบทบาทเปน

ผูนําในการรวมจัดประชุมระดับสูงของ

สมัชชาสหประชาชาติ ว าด วยเรื่ อง

หลักประกันสุขภาพถวนหนา (High-

Level Meeting on Universal Health 

Coverage) วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 

2562 ที่นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ไทยจัดตั้ง Asean Center for 

active Aging Innovation และจะเปดตัว

ศูนย ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 

35 ในเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ 

กรุงเทพมหานคร 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๗๓ 



ความสัมพันธระหวางประเทศ 

สํานักขาว Bloomberg ไดจัดอันดับประเทศที่มีความคุมคาดานระบบดูแล

สุขภาพ โดยคํานวณเปรียบเทียบระหวางคาใชจายกับอายุขัยโดยเฉลี่ยของคน  

ใน พ.ศ. 2561 พบวา ไทยอยูอันดับท่ี 27 ของโลก จาก 56 ประเทศและเปนอันดับ 

9 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ซึ่งอยูในอันดับที่ 41 นับเปน

ประเทศที่มีความคุมคาดานระบบดูแลสุขภาพ และสามารถพัฒนาอยางกาวกระโดด

มากที่สุด 

ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) ๗๔ 

ท่ีมา : www.bloomberg.com 



ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) 

บรรณาธกิาร นายแพทยชัยพร  สุชาตสุินทร 

นางสาวปาณบด ี เอกะจัมปกะ 

  นางสาวกรรณกิา ดานประสทิธิ์พร 

นางรฐา วัฒนมะโน  

  นางสาวพรหมพร แสงพรหม  

นางสาวสริภิา พวกสันเทยีะ 

จัดทําโดย กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข 

จํานวนพมิพ 1,000  เลม 

พมิพท่ี โรงพมิพเทพอักษร พริ้นติ้ง 



ผลการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒) 
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