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 ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  
ท่ีกําหนดเปาหมายของการบริหารราชใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจรัฐ  
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุง 
สวนราชการใหทันตอสถานการณ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และใหมีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอนั้น กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพ
ของประชาชน โดยการจัดระบบบริการสุขภาพท่ีครอบคลุม ท้ังการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค  
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ ท้ังนี้ การบริการดานสุขภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง หนวยบริการดานสาธารณสุข จึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองมีการปรับปรุงอยูตลอดเวลา เพ่ือกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายใตสภาวะโลกไร
พรมแดนและสังคมดิจิตอล ดังนั้นการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรสาธารณสุขของประเทศท่ีเหมาะสมเพ่ือ
สุขภาพท่ีดีของประชาชนจึงมีความสําคัญ และตองมีการควบคุมกํากับและติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง 

 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
ไดกําหนดกรอบการติดตามผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 กําหนดประเด็นยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน ไดแก 1) ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 2) ดานบริการเปนเลิศ 
(Service Excellence) 3) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ 4) ดานบริหารเปนเลิศดวย 
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ซ่ึงประกอบดวย 15 แผนงาน 41 โครงการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยบูรณาการงาน
ติดตามในระดับกระทรวงใหสะทอนผลสําเร็จ ท้ังในระดับผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบท่ีสงผลถึงประชาชน
ไดอยางเปนรูปธรรม การขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยแตงตั้งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุม 
กํากับการดําเนินงานตาม cluster ตางๆ ประกอบดวย กลุมภารกิจดานบริหาร กลุมภารกิจดานพัฒนา
การแพทย กลุมภารกิจดานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ และกลุมภารกิจดานพัฒนาการสาธารณสุข เพ่ือใหได
ขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
หรือการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมาย กลยุทธ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานใหมีความเหมาะสม ตลอดจนเพ่ือใหสอดรับกับกระบวนการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร ในการท่ีจะตองมีการทบทวนและกําหนดเปาหมายการใหบริการ  ผลผลิตของ
หนวยงาน โดยการพิจารณาผลการดําเนินงาน เพ่ือใชเปนขอมูลเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญสําหรับเปนทิศทางให
หนวยงานนําไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปตอไป  
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1. แนวคิดการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผล เปนกระบวนการท่ีสําคัญกระบวนการหนึ่งในกระบวนการจัดการ
องคกร ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ David P. Norton ไดเสนอแนวคิด Banlance Scorecard 
เพ่ือใชในการวัดผลของกิจการ ท่ีจะทําใหผูบริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององคกรไดชัดเจนข้ึน โดยการวัดผล
ดานการเงินท่ีเปนผลของการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน วัดผลดานกระบวนการบริหารงาน การสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคา ตลอดจนการสรางนวัตกรรมและการเรียนรูใหแกองคกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
โดยขอบเขตหรือองคประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของ Banlance Scorecard ภายใตมุมมองแตละดาน
นั้นปประกอบดวยประเด็นตางๆ ไดแก 
 1. วัตถุประสงค (objective) เปนการกําหนดวัตถุประสงคของแตละโครงการท่ีตองการจะวัด 
 2. ตัวชี้วัด (Performance Indicator) คือตัวชี้วัดนั้นจะแสดงใหเห็นวาองคกรไดบรรลุถึง
วัตถุประสงคในแตละดานหรือไม 
 3. เปาหมาย (Target) คือเปาหมายหรือคาตัวเลขท่ีตั้งไว เพ่ือใหองคกรบรรลุถึงคุณคานั้นๆ 
 4. แผนงาน/โครงการ ท่ีตั้งใจ (Initiatives) คือแผนการปฏิบัติงานท่ีมีการลําดับเปนข้ันๆ ในการ
ทํากิจกรรม 

ซ่ึงจากแนวคิดดังกลาว สามารถนํามากําหนดเปนตัวแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข ภายใตตัวแบบของทฤษฎีระบบ ไดดังนี้ 

ภาพท่ี ๑  กรอบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข  

 

ท่ีมา:  กลุมตดิตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาตรดานสุขภาพ  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

 



                    แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563         หนา  ๔ 
 

2.  แนวทางการจัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข  
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 แนวทางการจัดทําแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดไว ดังนี้ 
 ๑. กําหนดประเด็นหลักของการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการสําคัญใหตอบสนองและ
เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรระดับกระทรวงและระดับชาติ ดังนี้ 

1) เปนโครงการท่ีสอดคลองนโยบายรัฐบาลดานสาธารณสุข 
2) เปนโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
3) เปนโครงการท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-

2564) 
4) แผนปฏิบัตกิารกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5) เปนโครงการท่ีมีนวัตกรรมใหมหรือสงผลตอประชาชน 

 ๒. กําหนดโครงการสําคัญของหนวยงานเพ่ือบรรจุเปนแผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
สําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยหนวยงานในระดับกรม/สํานักงาน/สํานักตางๆ ในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานในกํากับของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเปนเจาของแผนงาน/โครงการ 
วิเคราะหความสอดคลองและเชื่อมโยงตามประเด็นหลักของการติดตามผลการดําเนินงาน ขอ ๑ ท่ีกลาวมา 
โดยดําเนินการคัดเลือกรวมกับกองยุทธศาสตรและแผนงาน ตามหลักเกณฑในการคัดเลือกโครงการท่ีจะ
ติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) โครงการสําคัญท่ีตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานระดับกระทรวง
และระดับชาติ 

๒) โครงการสําคัญท่ีเปนนวัตกรรมใหม ท่ีสงผลตอการบริหารและบริการดานสุขภาพ 
๓) โครงการสําคัญท่ีสะทอนภารกิจหลักของหนวยงาน และเปนโครงการท่ีดําเนินการ

ตอเนื่องจากปงบประมาณกอน และจะดําเนินการตอเนื่องไปในปงบประมาณถัดไป 
๔) โครงการท่ีมีลักษณะเปนโครงการบูรณาการระหวางหนวยงาน 
5) โครงการเรงดวนหรือโครงการเฉพาะกิจท่ีดําเนินตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข หรือนโยบายท่ีหนวยงานไดรับมอบหมายตามสถานการณของปญหา 
 ๓. กําหนดรายละเอียดของโครงการสําคัญ ประกอบดวยชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
ตัวชี้วัด ท่ีระบุตัวชี้วัดเปนรายไตรมาส (small success) กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน งบประมาณ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    
 

3.  รูปแบบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 ๑. การติดตามผลการดําเนินงาน (Monitoring) ในท่ีนี้ หมายถึง การกํากับติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินงานโครงการสําคัญตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขใหเปนไปตาม
เปาหมายของแผนการดําเนินงานและระยะเวลาท่ีกําหนด (Project Schedule) โดยวิเคราะหตั้งแตการใช
ปจจัยนําเขา (Input) กิจกรรม/ ข้ันตอนการดําเนินงาน (Process) งบประมาณ (Budgets) และผลผลิตท่ี
เกิดข้ึน (Output) ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตลอดจนปญหาอุปสรรค เพ่ือจัดทําขอมูลรายงานผลการ
ดําเนินงานฯ นําเสนอตอหนวยติดตามความกาวหนา ไดแก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
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คณะรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนนําเสนอผูบริหาร
ภายในหนวยงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2. ระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินงาน 
  กองยุทธศาสตรและแผนงานดําเนินการประมวลผลและวิเคราะหผลภาพรวมของกระทรวง   
เพ่ือใหผลการประเมินนําไปสูการใชประโยชนและสามารถรายงานผลไดทันตอสถานการณ โดยกําหนดความถ่ี
ของการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนติดตามฯ ดังนี้ 
  1) กรณีเรงดวน คือ ใหรายงานผลการดําเนินงานเปนวาระไป 
  2) กรณีปกติ คือ ใหรายงานผลการดําเนินงานภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
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สวนท่ี ๒ 
 

สาระสําคัญและความเช่ือมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตรระดับชาต ิ
และยุทธศาสตร/โครงการของกระทรวงสาธารณสุข  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน ”ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีเปาหมายการพัฒนา
ประเทศ จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะทําใหประเทศไทยมีความม่ันคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิต ิ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาค
สวนตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม จึงมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร  
โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี ้
 ๑. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตาม
ทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 
 ๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก 

๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 
ในดานอ่ืนๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม  

2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ 
ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต  
บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถ
สรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับ
รายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดใน
คราวเดียวกัน 
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 ๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการ
พัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี
ถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษา
ทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง  
เปนนวัตกรรม นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา 
ท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคม
ใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
 ๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของได
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุล 
ท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
 ๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน
สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ี
ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล  
ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ัง 
มีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความ
ซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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2. ประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 

1. ประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข เพ่ือตอบสนองตอเปาพึงประสงครวม แบงได
เปน ๔ ดาน ไดแก (๑) ดานระบบบริหารจัดการดานสุขภาพ ท่ีใหความสําคัญกับการมีกลไกในการกําหนด
นโยบายสุขภาพแหงชาติท่ีมีความ เปนเอกภาพ การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปยังเขตสุขภาพ การมี
ระบบสารสนเทศดานสุขภาพ และการวางแผนกําลังคนสุขภาพ (๒) ดานระบบบริการสาธารณสุข มุงพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ การแพทยแผนไทย การแพทยฉุกเฉิน และการสรางเสริมปองกันและควบคุมโรค (๓) ดาน
การคุมครองผูบริโภค ใหความสําคัญในการสรางความรอบรูดานสุขภาพใหกับประชาชน รวมถึงการคุมครอง
ผูบริโภค (๔) ดานความยั่งยืนและเพียงพอ ดานการเงินการคลังสุขภาพ โดยการปฏิรูประบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐทุกระบบใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม และยั่งยืน  

2. ดานระบบบริหารจัดการดานสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ดังนี้  

๑) ประเด็นระบบบริหารจัดการดานสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป ประกอบดวย  
(๑) การจัดตั้งกลไกระดับชาติท่ีมีสมรรถนะสูง เพ่ือกําหนด ขับเคลื่อน ติดตามกํากับนโยบายและยุทธศาสตรใน 
ภาพรวมและดานตางๆ (๒) มีระบบบริการในเขตพ้ืนท่ีถูกออกแบบใหรองรับกับสภาพปญหา มีการใชทรัพยากร 
คุมคา (๓) มีกองทุนสุขภาพระดับเขตพ้ืนท่ีท่ีบริหารแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน (๔) มีกลไกระดับเขตท่ีมี 
สมรรถนะสูง เพ่ือขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ และกลไกสนับสนุน 
ติดตามกํากับประเมินผล  

๒) ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปประกอบดวย  
(๑) ระบบสาธารณสุข สถานบริการและสถานพยาบาลภาครัฐ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม ในการพัฒนา
กระบวนการทํางานและการบริหารจัดการ (๒) บุคลากรในระบบสุขภาพมีความเขาใจประโยชน และขอจํากัด
ของการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ ผูบริหารนํามาใชในการวิเคราะหและพัฒนา 
ระบบอยางสมํ่าเสมอ (๓) การสงตอผูปวยระหวางหนวยบริการระดับตางๆ มีการใชระบบขอมูลสุขภาพสวน
บุคคลอิเล็กทรอนิกส (๔) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสุขภาพในรูปแบบใหมท่ีสามารถนํามาใชสนับสนุน 
การจัดบริการสุขภาพไดจริง (๕) มีกลไกอภิบาลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ กลไกบูรณาการ 
สารสนเทศสุขภาพ กลไกการผลิตและพัฒนากําลังคนดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพอยางเปนระบบ  

๓) กําลังคนสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปประกอบดวย (๑) สัดสวนบุคลากรสุขภาพ 
ตอประชากรในระดับประเทศเพียงพอสอดคลองกับระดับการพัฒนา (๒) ความเหลื่อมล้ําของการกระจาย 
บุคลากรสุขภาพระหวางเขตสุขภาพลดลง และไมมีพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนบุคลากรซํ้าซาก (๓) องคกรและหนวยงาน 
ในระดับตางๆ มีสมรรถนะในการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาทุนมนุษยท่ี 
เหมาะสม  

๓. ดานระบบบริการสาธารณสุข กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้  
 ๑) ระบบบริการปฐมภูมิ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปประกอบดวย (๑) การใหบริการและ 
ระบบบริการปฐมภูมิท่ีสมบูรณ (๒) สถาบันการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรเพ่ือใหบริการปฐมภูมิมีการใหบริการ 
ระบบบริการมีความสมบูรณประมาณรอยละ ๕๐ (๓) Burden of Diseases ลดลง (๔) Cost per Capita  
ไม เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบและสัมพัทธกับประโยชนท่ีประชาชนไดรับท้ังสุขภาวะและคุณภาพบริการ  
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 ๒) การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป เพ่ือให 
ประเทศไทยมีความม่ังค่ังจากการนวดไทยและผลิตภัณฑสมุนไพร และการแพทยแผนไทยมีความม่ันคงใน
ระบบ บริการสุขภาพและพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน  
  ๓) ระบบการแพทยฉุกเฉิน กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปไ  ดแก (๑)ประชาชนเขาถึงระบบ 
การแพทยฉุกเฉินอยางเทาเทียม ท่ัวถึง ทันเวลา และมีมาตรฐาน (๒) การเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพท่ี 
ปองกันไดจากโรค/ภาวะฉุกเฉินลดลง และ (๓)ระบบการแพทยฉุกเฉินมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ๔) การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปไดแก (๑)  
เพ่ือพัฒนาระบบงาน PP&P ใหมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ (๒) เพ่ือใหอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด และอายุ
คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

๔. ดานการคุมครองผูบริโภค กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้  
  ๑) ความรอบรูดานสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปประกอบดวย (๑) ประชาชนไทย 
ทุกคนมีทักษะในการเขาถึงและประมวลขอมูลสุขภาพ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง (๒) สังคมไทยเปนสังคมรอบรูดานสุขภาพ คือ สังคมท่ีประชาชนทุกคนเขาถึง เขาใจขอมูลสุขภาพและ
บริการ สุขภาพ และประยุกตใชของประชาชน สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวไดอยาง 
เหมาะสม และ (๓) ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือให 
ประชาชนสามารถเขาถึง เขาใจ ประเมิน และปรับใชขอมูลและบริการตางๆ ในสังคม เพ่ือตัดสินใจดูแลสุขภาพ 
ของตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสม  
  ๒) การคุมครองผูบริโภค กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ปประกอบดวย แนวทางการบูรณาการ  

งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในประเทศท่ีเปนระบบ มีมาตรฐาน เพ่ือใหเกิด ความตอเนื่อง ม่ันคง และ 

ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคดานสุขภาพ  

๕. ดานความย่ังยืนและเพียงพอดานการเงินการคลังสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ดังนี้  

  ๑) ระบบหลักประกันสุขภาพ กําหนดเปาหมายระยะ ๕ ป ประกอบดวย (๑) ประชาชนมี 

ระดับความรอบรูดานสุขภาพสูงข้ึน สามารถดูแลตัวเอง และใชบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสม (๒) ประชาชน 

ทุกกลุมมีโอกาสเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปนอยางมีคุณภาพ (๓) มีกลไกหลักในการ 

บริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับชาติ โดยคาใชจายดานหลักประกันสุขภาพอยูในระดับท่ีการคลังของ 

ประเทศสามารถรองรับไดและสถานพยาบาลใชกรอบแนวคิดการจัดบริการท่ีเนนความคุมคา  
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3. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข 

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 มีประเด็นสําคัญดานสาธารณสุข ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
สถาบันพระมหากษัตริยมีความสําคัญยิ่งตอประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือเปนหนาท่ี

สําคัญท่ีจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพดวยความจงรักภักดี ซ่ึงรัฐบาลมี
นโยบายดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญในการบําบัดทุกขและบํารุงสุขใหประชาชน และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน การนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนาประเทศ เพ่ือประโยชนในวงกวาง รวมท้ังเผยแพรศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสูเวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 2. ตอยอดการดําเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดําริใหเปนแบบอยางการบําเพ็ญสาธารณประโยชนในพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน แกไข
ปญหาใหแกประชาชน และพัฒนาความเปนอยูของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีท้ังของ
หนวยงานในพระองคหนวยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน 
 3. สรางความตระหนักรูเผยแพรและปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปน
จริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจ เพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริยทุกพระองคเพ่ือกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในบริบทของไทย 
 

 นโยบายท่ี 2 การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศ 
 1. สรางความสงบและความปลอดภัย ตั้งแตระดับ ชุมชน โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเฝา
ระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบสุขของประชาชน และ
ปญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมูบานอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมกับภาครัฐใน
การสรางความปลอดภัยในพ้ืนที 
 2. แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังท้ังระบบ ดวยการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิทธิพลและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของอยาง
เด็ดขาด ปองกันเสนทางการนําเขาสงออกโดยรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน การลดจํานวนผูคาและผูเสพราย
ใหม และใหความรูเยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยางตอเนื่อง รวมท้ังฟนฟูดูแล รักษาผเสพผานกระบวนการทาง
สาธารณสุข 
 

 นโยบายท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
 1. สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึง เด็กวัย
เรียนใหมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสรางคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผานครอบครัวท่ีอบอุนใน
ทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือสงตอการพัฒนาเด็กไทย ใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความ
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ชวยเหลือท่ีคํานึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพ้ืนท่ี เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการ
และสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดูการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะท่ีเก่ียวของ 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยาง มีคุณภาพ  
 

 น โ ย บ า ย ท ี่ 9  ก า ร พ ัฒ น า ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณ ส ุข แ ล ะ ห ล ัก ป ร ะ ก ัน ท า ง ส ัง ค ม  
 ม ุง เน น ก า ร จ ัด บ ร ิก า ร ส า ธ า ร ณ ส ุข แ ล ะ ร ะ บ บ ค ว า ม ค ุม ค ร อ ง ท า ง ส ัง ค ม ท ี่ค ร อ บ ค ล ุม ป ร ะ ช า ก ร ท ุก ก ล ุม อ ย า ง
เห ม า ะ ส ม น ํา ไ ป ส ูค ว า ม เส ม อ ภ า ค  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  
 ๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทยสมัยใหม และแพทยแผนไทยใหมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เปนท่ียอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันท่ัวทุกพ้ืนท่ีรวมถึงการยกระดับไปสูความ
เชี่ยวชาญในดานการแพทยแมนยํา และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 
โดยอยูบนพ้ืนฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ สงเสริมใหมีมาตรการสรางเสริม
สุขภาวะและอนามัยใหคนไทยทุกชวงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บปวยโรคเรื้อรัง พรอมท้ังจัดใหมี
สิ่งแวดลอมตางๆ ท่ีเอ้ือตอสุขภาพของประชาชนอยางเหมาะสมและพอเพียง 
 ๒. สงเสริมการปองกัน และควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ โดยการพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะ
ท่ีถูกตองของคนทุกกลุมวัย สงเสริมการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะ สรางระบบรับมือตอ
โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า ท้ังระบบติดตาม เฝาระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบ
วงจรและบูรณาการจัดระบบการแพทยปฐมภูมิท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลอยางท่ัวถึง และสงเสริมให
ชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 
 ๓. พัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจํา
บานควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย เรงพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพใหท่ัวถึง
และครอบคลุมประชากรทุกภาคสวน ลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการบริการในแตละระบบ พรอมท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกลควบคูไปกับการเพ่ิม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือใหประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีอยูในชุมชนสามารถเขาถึง
หนวยบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 
 ๔. สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทํา ท่ีเหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
โดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญหลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีใหสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม 
สรางความเสมอภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงคุมครองแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบใหไดรับ 
ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ และสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมแกการ
ดํารงชีพ 
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 - 2564) 

 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 
 

กรอบยุทธศาสตร สาระสําคัญ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวน
สูงข้ึนในสังคม สูงวัย ท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแล
สุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความ
เปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 

มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม 
การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุน
ในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐานราก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน 

ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

มุงอนุรักษ ฟนฟู สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสราง
ความม่ันคงแหงชาติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 

ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  

เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และตรวจสอบไดอยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวม ประเทศ
ปราศจากคอรรัปชั่น มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส 

มุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การ
เชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยง
การเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศ 
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กรอบยุทธศาสตร สาระสําคัญ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุง สภาพแวดลอมของการพัฒนา
วิทยาศาสตรฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค 
เมือง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาส และขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความ
ตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ สรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือ
ระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ประสานและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอยาง
สรางสรรค โดยมุงเนนการดูแล การดําเนินงานตามขอผูกพัน และ
พันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะ
ประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภาค 

 
5. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกกลุมวัย 
ตั้งแตเกิดจนสิ้นอายุขัย ตองทํางานท้ังในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดความเจ็บปวย ลดความจน
ของประชาชน ดังนั้น นโยบายท่ีตองการใหเกิดผลตอประชาชนทุกคนในประเทศไทย คือ“ลดรายจาย เพ่ิม
รายได รางกายแข็งแรง ทําใหเศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”  โดยการรวมแรงรวมใจกันทํางาน ท่ีสําคัญ 5 ดาน 
ดังนี้ 
 1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการท่ี
เก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค เพ่ือสืบสาน รักษา ตอยอดและพัฒนาการบริการดาน
สาธารณสุข ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 2. การดูแลใหประชาขนมีสุขภาพแข็งแรง ท้ังทางกาย ทางใจ และมีความม่ันคงทางสุขภาพ 
เพ่ือใหคนไทยทุกชวงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บปวยโรคเรื้อรัง 
  2.1 สรางเสริมใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพท่ีถูกตอง เพ่ือการมีสุขภาพท่ีด ี
สงเสริมการออกกําลังกาย และโภชนาการท่ีถูกสุขอนามัย ใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 
  2.2 พัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพ ตั้งแตอยูในครรภอยางตอเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ใหมี
พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพเพ่ือสงตอการพัฒนาในระยะตอไป 
  2.3 จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอยางเปนระบบ ใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี  
ลดจํานวนผูปวยติดบาน ติดเตียง เขาถึงการบริการอยางมีศักด์ิศรี สนับสนุนใหชุมชน ทองถ่ินและภาคเอกชน 
เขามาจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ โดยกํากับดูแลใหมีมาตรฐาน 
  2.4 จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพอยางครบวงจรและบูรณาการ ปองกันและ
ควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ วิกฤตการณดานสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า การคุมครอง
ผูบริโภค โดยความรวมมือกับเครือขายภาครัฐ ประชาชน ทองถ่ิน และเอกชน รวมท้ังการยกระดับความรวมมือ
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ทางสาธารณสุขกับตางประเทศ ดานความม่ันคงทางสุขภาพ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดน และพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 3. การดูแลใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหล่ือมลํ้า ลดความ
แออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระคาใชจายของประชาชน 
  3.1 เพ่ือศักยภาพการใหบริการของหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับเช่ือมโยงกันอยาง
เปนระบบ เหมาะสมกับบริบทของแตละพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จัดระบบการแพทย
ปฐมภูมิท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลอยางท่ัวถึง รวมท้ังการพัฒนาหองฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ และ
กําลังคนท่ีเพียงพอ 
  3.2 พัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ อสม.  
ใหเปนหมอประจําบาน ในการดแูลสุขภาพประชาชนในชุมชน ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ เขาถึงขอมูล
และแบงเบาภาระคาใชจายของประชาชนในการเดนิทางไปพบแพทย 
  3.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการแพทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการ ไดแก ระบบการแพทยทางไกล (Telemedicine) ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาล ระบบสง
ตอ ตลอดจนการเชื่อมโยงขอมูลการบริการสุขภาพใหเปนหนึ่งเดียว เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big 
Data) ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข 
  4.1 ใหประชาชนเขาถึงการใชกัญชาและสมุนไพรทางการแพทยไดอยางปลอดภัย  
เรงศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย อุตสาหกรรมทาง
การแพทย เพ่ือสรางโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสรางรายไดของประชาชน โดยกําหนดกลไกการ
ดําเนินงานท่ีรัดกุมเพ่ือมิใหเกิดผลกระทบทางสังคม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
  4.2 สงเสริมนวัตกรรมและศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ท้ังดานระบบบริการทาง
การแพทย การสรางเสริมสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการดานสุขภาพท่ีทันสมัย เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจเพ่ิมรายไดของ
ประชาชน ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย (Medical Hub) 
 5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 ใหทุกหนวยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส ในการปฏิบัติงานกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสูเขตสุขภาพ เพ่ือความคลองตัวและตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดดียิ่งข้ึน 
  5.2 สรางขวัญกําลังใจบุคลากร ผูบริหารหนวยงานทุกระดับตองใหความสําคัญกับการ
ดูแลบุคลากรตั้งแต เริ่มเขาทํางาน ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน การพัฒนาศักยภาพ 
ความกาวหนาในอาชีพ พัฒนาสูการเปนองคกรนวัตกรรม เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการใหบริการ
แกประชาชน 
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6. แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการ ตัวช้ีวัด 

ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย  (2 โครงการ 10 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุก
กลุมวัย 

1) อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน 
2) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมดตามชวงอายุท่ี
กําหนดมีพัฒนาการสมวัย 
3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูง
เฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป 
4) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100  

ตัวชี้วัดยอย: รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการคัดกรอง
แลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ
ดวยเครื่องมือมาตรฐาน 

5) รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน 
6) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 
7) รอยละของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลตาม 
Care Plan 
8) รอยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค 
9) รอยละของตําบลท่ีมีระบบบริการสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Caee) ในชุมชนผานเกณฑ 

2. โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของ
ประชากร 

10) จํานวนครอบครัวไทยมีความรอบรูสุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทางกาย 

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (1 โครงการ 1 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) 

1) รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

แผนงานท่ี 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ (3 โครงการ 6 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการพัฒนาระบบตอบโตภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ 

1) ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด 

2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2) รอยละการตรวจติดตามกลุมตองสงสัยปวยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง 
3) รอยละของจังหวัดมีการขับคลื่อนมาตรการยุติการใช
สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูงรวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของในระดับสวนกลางเเละภูมิภาคอยางนอยจังหวัดละ 
1 เรื่อง 
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4) รอยละของจังหวัดมีระบบรับแจงขาวการใชปวยจากการ
สัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอรไพ
ริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผาน Mobile 
Applicin สูหนวยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตรคลินิกโรค
จากการทํางาน) 
5) รอยละของจังหวัดมีการจัดทําฐานขอมูลอชีวอนามัยเละ
สิ่งแวดลอม (Occupational and Ervionmental Health 
Proile : OFHP) ดานเกษตรกรรมเเละมีการรายงานการ
เจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค 
T60) 

3. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

6) รอยละของผลิภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการ
ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 

แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม  (1 โครงการ 2 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 1) รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได

ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 
2) รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ 

ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ  (2 โครงการ 4 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 1) รอยละหนวยบรกิารปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการ

ปฐมภูมิ ท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี 
2) รอยละของประชาชนในอําเภอท่ีเปนท่ีตั้งของ รพศ./
รพท. มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทยท่ีผานการ
อบรมและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลดวยหลัก  
เวชศาสตรครอบครัว 

2. โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดาน
สุขภาพ และ อสม. 

3) รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแลจาก  
อสม. หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4) จํานวน อสม. ท่ีไดรับการพัฒนาเปน อสม. หมอประจํา
บาน 

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  (18 โครงการ 22 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคไมติดตอเรื้อรัง 

1) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและ
ระยะเวลาท่ีไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม 

2. โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดตอ โรค
อุบัติใหม และโรคอุบัติซํ้า 
 
 

2) อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม 



              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               หนา  ๑๙ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 

3. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตาน
จุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

3) รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)  
4) รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาตาน
จุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 

4. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย 

5) รอยละของการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง 

5. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
ทารกแรกเกิด 

6) อัตราตายทารกแรกเกิด 

6. โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบ
ประคับประคองและการดูแลผูปวยก่ึงเฉียบพลัน 

7) รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ 
ดวย Opioid ในผูปวยประคับประคองระยะทายอยางมี
คุณภาพ 

7. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก 

8) รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับการตรวจวินิจฉัย
รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช 

9) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 
10) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 

ตัวชี้วัดยอย: รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมา
ทํารายตัวเองซํ้าในระยะเวลา 1 ป 

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขา
หลัก 

11) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired  
12) รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Refracture 
Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแตระดับ M1 ข้ึนไป ท่ีมี
แพทยออรโอปดิกสเพ่ิมข้ึนใหไดอยางนอย 1 ทีมตอ 1 เขต
สุขภาพ 

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคหวัใจ 

13) อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI และการใหการรักษาตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

11. โครงการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขา
โรคมะเร็ง 

14) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคไต 

15) รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5ml/min/l.73m2/yr 

13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
จักษุวิทยา 

16) รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) 
ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 

14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
ปลูกถายอวัยวะ 

17) อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวย
สมองตายตอจํานวนผูเสียชีวิตในโรงพยาบาล (A,S) 
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15. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษา
ผูปวยยาเสพติด 

18)รอยละของผูปวยยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาและ
ติดตามดูแลอยางตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate) 
19) รอยละของผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความรุนแรง
ไดรับการประเมินบําบัดรักษาและติดตามดูแลชวยเหลือตาม
ระดับความรุนแรงอยางตอเนื่อง 

16. โครงการการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง 
(Intermediate care; IMC) 

20) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให
การบริบาลฟนฟูสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน 
(Intermediate bed/ward) 

17. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day 
surgery 

21) รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัด one day surgery 

18. โครงการกัญชาทางการแพทย 22) จํานวนคลินิกการใหบริการกัญชาทางการแพทยนํารอง
อยางนอยเขตสุขภาพละ 1 แหง 

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ (1 โครงการ 4 
ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 

1) อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 
1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 (ท้ังท่ี 
ER และ Admit) 
2) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน 
3) รอยละ รพศ. ผานเกณฑ ER คุณภาพ 
4) จํานวนผูปวยท่ีไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 
(Non trauma) ลดลง 

แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรต ิและพ้ืนท่ีเฉพาะ  
(1 โครงการ 1 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ 

1) รอยละของจังหวัดเปาหมายท่ีมีหนวยบริการตั้งอยูใน
พ้ืนท่ีเกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพสําหรับการทองเท่ียว
ทางทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ 

แผนงานท่ี 9 อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
(1 โครงการ 1 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและ
การแพทย 

1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ความงาน และแพทยแผนไทย 

บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
แผนงานท่ี 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ  (2 โครงการ 2 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
สูความเปนมืออาชีพ 

1) ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑ 

2. โครงการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 2) รอยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการกําลังคนท่ีมี
ประสิทธภิาพ 



              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               หนา  ๒๑ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 

บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนงานท่ี 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  (3 โครงการ 5 ตัวช้ีวัด) 

1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส 1) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผาน
เกณฑการประเมิน ITA 

2. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ  2) รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑท่ีกําหนด 
3) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA   ข้ัน 3 
4) รอยละของ รพ.สต.ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 

3. โครงการ Happy MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข 

5) จํานวนองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

แผนงานท่ี 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ  (2 โครงการ 3 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ   

1) รอยละของจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล 

2. โครงการ Smart Hospital 2) รอยละของหนวยบริการท่ีเปน Smart Hospital 
3) จํานวนโรงพยาบาลมีระบบรับยาท่ีรานยา 

แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ  (2 โครงการ 3 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน 1) ความแตกตางออัตราการใชสิทธิ (coppliance rate) 

เม่ือไปใชบริการผูปวยใน (IP) ของผูมีสิทธิใน 3 ระบบ 
2) ระดับความสําเร็จของการจัดทําสิทธิประโยชนกลาง
ผูปวยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 

2. โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 3) รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ  (1 โครงการ 2 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม
ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

1) จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคนใหม 
หรือท่ีพัฒนาตอยอด 
2) รอยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ 

แผนงานท่ี 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ  (1 โครงการ 1 ตัวช้ีวัด) 
1. โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมาย
ดานสุขภาพ 

1) รอยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงไดรับการแกไข และมี
การบังคับใช 

 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๒๒ 

7. กรอบความเช่ือมโยงโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

1. การปกปองและเชิด
ชูสถาบันพระมหา 
กษัตริย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสราง
ความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม 

บริการเปนเลิศ (Service 
Excellence) 

แผนงานท่ี 8 : การ
พัฒนาตาโครงการ
พระราชดําริ 
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และพ้ืนท่ี
เฉพาะ 

1. โครงการจัดตั้งและพัฒนาสุข
ศาลาพระราชทาน 

พัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุข
ในสุขศาลาพระราชทาน ท้ัง 22 แหง 

ก ร ม ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร
สุขภาพ 

 2. โครงการเครื่องวัดความดัน
โลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส
มหาม งคลพระ ร าช พิ ธี บ รม
ราชาภิเษก 

จํานวนเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลผานการอบรมการทดสอบ
เครื่องวัดความดันโลหิต และใหบริการ
ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตดวย BP 
sure รอยละ 88 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 

    3. โครงการจัดหนวยแพทย
เคลื่อนท่ีและรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส
มหาม งคลพระ ร าช พิ ธี บ รม
ราชาภิเษก 

พ้ืนท่ีดําเนินการจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ี
และรับบริจาคโลหิต 77 จังหวัด ท่ัว
ประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

    4. โครงการธํารงรักษาพัฒนาสราง
เสริ มความเข มแข็ งของระบบ
คุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย และหองปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
ประจําปงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 

มีการถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการ
ตรวจวัณโรคทางหองปฏิ บัติการดวย
เทคนิค TB LAMP จํานวน 36 แหง 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๒๓ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

2. การสรางความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสขุของ
ประเทศ 

ย ทุ ธ ศ า ส ต ร ท ี ่ 5  ก า ร
เ ส ร ิม ส ร า ง ค ว า ม ม ัน่ ค ง
แ ห ง ช า ต ิ เพ ือ่ ก า ร พ ัฒ น า
ป ร ะ เท ศ ส ูค ว า ม ม ั่ง ค ั่ง แ ล ะ
ย ั่ง ย นื  

บริการเปนเลิศ (Service 
Excellence) 

แผนงานท่ี 6 : ดาน
บริการเปนเลิศ 
(Service 
Excellence) 

5.  โครงการ เ พ่ิมการ เข า ถึ ง
บ ริ ก า ร ด า นสุ ขภ าพจั งห วั ด
ชายแดนภาคใตแบบบูรณาการ 

1. ความครอบ คลุมของเด็กอายุครบ 1 ป 
ท่ี ไ ด รั บ วั ค ซี น  MMR1  ไ ม น อ ย ก ว า 
รอยละ 95 
2. อัตราการตายของมารดาในพ้ืน ท่ี
จังหวัดชายแดนใต (ไมเกิน 35 ตอการเกิด
มีชีพแสนคน) 
3. ผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยและอุม
เราะหไดรับการดูแลสุขภาพ รอยละ 95 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

    6. โครงการลดปจจัยเสี่ยงทาง
สุ ขภาพด านยา เสพติ ดแบบ 
บูรณาการ 
 

1. รอยละ 50 ของผูปวยยาเสพติดเขารับ
การบําบัดรักษาและติดตามดูแลอยาง 
ตอเน่ือง 1 ป  (Retention Rate) 
2. รอยละ 60 ของผูปวย ยาเสพติดกลุม
เสี่ยงกอความรุนแรงไดรับการประเมิน 
บําบัดรักษาและ ติดตามดูแลชวยเหลือ
ตามระดับความรุนแรงอยางตอเน่ือง  

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

    7. โครงการสนับสนุนการแกไข
ปญหาผู เ สพยา เสพติด  การ
ควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง
หองปฏิบัติการ 

1. จํานวนตัวอยางของกลางยาเสพติดและ
วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทท่ีไดรับ
การตรวจพิสูจน 30,000 ตัวอยาง 
2. จํานวนตัวอยางปสสาวะท่ีไดรับการ
ตรวจพิสูจน 70,000 ตัวอยาง 
3. จํานวนชุดทดสอบเบ้ืองตนสารเสพติด
ใ น ป ส ส า ว ะ  ท่ี ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 600,000 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

    8. โครงการ ขยายผลการบําบัด
ฟน ฟู โดยการมีส วนร วมของ
ชุมชน (CBTx) สูตําบลมั่นคง  
มั่งคั่งยั่งยืน 
 

มี 1 ชุมชน CBTx ตอ 1 จังหวัด (ท่ัว
ประเทศ) 

กรมการแพทย 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๒๔ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

8. การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู
และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทย
ทุกชวงวัย 
8.1 สงเสรมิการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 

สงเสริมสขุภาพและ
ปองกันโรคเปนเลิศ 
(PP&P Excellence) 

แผนงานท่ี 1 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุมวัย 
(ดานสุขภาพ) 

9. โครงการมหัศจรรย 1,000 
วันแรกของชีวิต 

อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมี
ชีพแสนคน ไมเกิน 17 ตอการเกิดมีชีพ
แสนคน 

กรมอนามัย 

  10. สงเสริมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยาง
มีคุณภาพ 
 

รอยละ 85 ของ เด็ กอายุ  0 -5 ป  มี
พัฒนาการสมวัย 

กรมอนามัย 

    1 1 .  โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
พัฒนาการเด็กลาชา 

รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยกลุมเสี่ยงท่ี
ไดรับการคัดกรองแลวพบวาสงสัยลาชา
ไ ด รั บ ก า ร ก ร ะ ตุ น พั ฒ น า ก า ร จ น มี
พัฒนาการสมวัย 

กรมสุขภาพจิต 

9. การพัฒนาระบบ
สาธารณสขุ และ
หลักประกันสังคม 

ยุทธศาสตร 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย 

สงเสริมสขุภาพและ
ปองกันโรคเปนเลิศ 
(PP&P Excellence) 

แผนงานท่ี 1 : การ
พัฒนาคุณภาพชิวิ
คนไทยทุกกลุมวัย 

1 2 .  โ ค ร ง ก า ร ส ร า ง เ ส ริ ม
สุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน 

1. รอยละ8๐ ของเด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยง
ตอระดับสติปญญาต่ํากวามาตรฐานปญหา
ก า ร เ รี ย น รู  อ อ ทิ ส ติ ก  แ ล ะ ป ญ ห า
พฤติ ก ร รม -อา รมณ  ไ ด รั บ ก า รดู แ ล
ชวยเหลือ 
2. รอยละ9๐ ของเด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยง
ตอระดับสติปญญาต่ํากวามาตรฐานปญหา
ก า ร เ รี ย น รู  อ อ ทิ ส ติ ก  แ ล ะ ป ญ ห า
พฤติ ก ร รม -อา รมณ  ไ ด รั บ ก า รดู แ ล
ชวยเหลือจนดีข้ึน 

กรมสุขภาพจิต 

    13. ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
การปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ  15-19 
ป ไมเกิน 34 ตอจํานวนประชากรหญิง
อายุ 15-19 ป1,000 คน 

กรมอนามัย 

    14. พัฒนาระบบการดูแลดาน
สุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชน 
 

รอยละ 80 ของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ไดรับการดูแลตาม Care Plan 

กรมอนามัย 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๒๕ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

    15. สงเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพดานการบริการสงเสริม  
สุขภาพและปองกันโรคทุกชวง
วัย 

จํานวนครอบครัวไทยมีความรอบรูสุขภาพ
เ รื่ อ ง กิ จกร รมทางกาย  1,000,000 
ครอบครัว 

กรมอนามัย 

   แผนงานท่ี 2 : การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ  

16.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) 

รอยละ ๗๐ ของอํา เภอมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ท่ีมี
คุณภาพ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

   แผนงานท่ี 3 : การ
ปองกันควบคุมโรค
และลดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพ 

17. โครงการพัฒนาระบบ
ตระหนักรูสถานการณในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขใหพรอม
รับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม 
โรคอุบัติซ้ําและภัยสุขภาพท่ีเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

มีระบบรายงานสถานการณความเสี่ยงของ
โรคและภัยท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 

กรมควบคุมโรค 

    18. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
เครื อข า ยระดับ พ้ืน ท่ี ในการ
จั ด ก า ร ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ท า ง
สาธารณสุข 

เครือขายท่ีไดรับการฝกซอมแผนรับมือโรค
และภัยสุขภาพเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบ
บัญชาการเหตุการณ  

กรมควบคุมโรค 

    19. โครงการตรวจติดตามกลุม
สงสัยปวย โรคเบาหวานและ/
หรือความดันโลหิตสูง 

ประติดชากรอายุ  35 ป ข้ึนไปในเขต
รับผิดชอบ ไดรับการคัดกรองวาเปนกลุม
สงสัยปวยเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูง มากกวาหรือเทากับ รอยละ 60 

 

    20.  โ ค ร ง ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
มาตรการยุติการใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 

ร อยละของจั งห วัดมี ก า ร ขับ เคลื่ อน
มาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตร
ท่ี มี อั นต ร ายสู ง ร ว ม กับหน ว ย ง าน ท่ี
เก่ียวของในระดับสวนกลางและภูมิภาค
อยางนอยจังหวัดละ 1 เรื่อง 
 
 

กรมควบคุมโรค 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๒๖ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

    21. โ ค ร งก า รสํ า ร วจกา ร ใช
สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 
(พาราควอต คลอร ไพริฟอส 
ไกลโฟเสต) 

รอยละของจังหวัดมีระบบรับแจงขาว การใช/
ปวยจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 
ชนิด (พาราควอต คลอรไพริฟอสไกลโฟเสต) 
โ ด ย ป ร ะ ช า ชน / อ ส ม .  ผ า น  Mobile 
Application สูหนวยบริการ รอยละ 100 

กรมควบคุมโรค 

    22. โครงการจัดทําฐานขอมูลอา
ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม  

รอยละของจังหวัดมีการจัดทําฐานขอมูล
อา ชี วอนามั ยและสิ่ ง แ วดล อม  ด าน
เกษตรกรรม และมีการรายงานการ
เจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60 

กรมควบคุมโรค 

    23. โครงการควบคุมวัณโรค อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรค
ปอดรายใหม รอยละ 85 
 

กรมควบคุมโรค 

    24. โครงการคุมครองผูบริโภค
ด า นผลิ ตภัณฑ สุ ขภ าพและ
บริการสุขภาพ 

ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการ
ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
รอยละ 80 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

    25.  โ ค ร งก าร ชุมชน กัญชา
ปลอดภัย (Safety Cannabis 
Community) 

กลุมเปาหมายมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับกัญชาทาง
การแพทย รอยละ 60 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

    26. โครงการตรวจสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางใน
ผักและผลไม เพ่ือสนับสนุน
อาหารปลอดภัยใน โรงพยาบาล 

สุมเก็บตัวอยางผักผลไมตามแผนฯ  และตรวจ
วิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัดศตัรูพืชทาง
หองปฏิบัติการครอบคลมุอยางนอย 8 กลุม 
132 ชนิดสาร ไมนอยกวารอยละ 90 ของ
โรงพยาบาลเปาหมาย 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

   แผนงานท่ี 4 : การ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม 

27. โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
สถานบริการสาธารณสุขท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

1. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก
ข้ึนไป รอยละ 75 
2. โรงพยาบาลผานเกณฑฯระดับดีมาก 
Plus รอยละ 30 

กรมอนามัย 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๒๗ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

  ดานบริการเปนเลิศ 
(Service Excellence) 

แผนงานท่ี 5 : การ
พัฒนาระบบ
การแพทยปฐมภูม ิ

28.  โ คร งกา ร พัฒนาระบบ
การแพทยปฐมภูม ิ

รอยละของหนวยบริการปฐมภูมิและ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ  ท่ี เปด
ดําเนินการในพ้ืนท่ี คาเปาหมาย รอยละ 
25 (สะสม 1,625 หนวย)  

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    29. โครงการยกระดับ อสม. 
เป น  อสม .หมอประจํ าบ าน
ปงบประมาณ 2563 

1. มี อสม. หมอประจําบาน จํานวน 80,000 คน 
2. ผูปวยกลุมเปาหมายท่ีไดรับการดูแล
จาก อสม. หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี อยางนอยรอยละ 70 

ก ร ม ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร
สุขภาพ 

    30. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า  อ ส ม .
วิทยาศาสตรการแพทยชุมชน ป 
พ.ศ. 2563 

อสม.วิทยาศาสตรการแพทยชุมชน ท่ีไดรับ
ก า ร พั ฒ น า ไ ด รั บ ป ล อ ก แ ข น  อ ส ม .  
รอยละ 50 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

   แผนงานท่ี 6 : การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 

31. โครงการปองกันและ
ควบคุมการดื้อยาตานจุล ชีพ 
และการใชยาอยางสมเหตุผล 

1.อัตราชุกของการปวยท่ีมีสาเหตุจากยา
ในผูปวยกลุมเสี่ยง ตาม trigger ท่ีกําหนด
ลดลง รอยละ ๕๐ 
2.รอยละความรอบรูดานการใชยาอยาง
สมเหตุผลของประชาชนในอําเภอเปนไป
ตามเกณฑ ท่ีกําหนด (รอยละ 95) 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

    32.  โ ค ร งก า ร พัฒนาร ะบบ
บริการสุขภาพใหมีการใชยา
อยางสมเหตุผล (RDU) และการ
จัดการการดื้ อยาต านจุล ชีพ 
(AMR) ในสถานพยาบาล 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 .  ร อยละ  100  ของ โ ร งพยาบาล  
ระดับ A, S, M1 ท้ังหมดผานระดับ 
Intermediate 
2.การติดเช้ือดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง 
รอยละ 7.5 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

    33. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) 
สาขาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน 
 

รอยละ 19.5 ของผูปวยนอกไดรับบริการ
กา รแพทย แ ผน ไทยและกา รแพทย
ทางเลือก 

กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๒๘ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

    34. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดูแลผูปวยโรคซึมเศรา 

1.รอยละ 75 ของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี
มีค าการ เขา ถึงบริการของผูป วยโรค
ซึมเศราผานเปาหมาย รอยละ 68 
2.รอยละ 39 ของผูปวยโรคซึมเศราหาย
ทุเลา (Full remission) 

กรมสุขภาพจิต 

    35.  โครงการเพ่ิมการเขาถึง
บริการของผูทํารายตนเองและ
เฝาระวังปองกันการกลับมาทํา
รายตนเองซ้ํา 

1. รอยละ 60 ของผูพยายามฆาตัวตาย
เขาถึงบริการ 
2. รอยละ ๘๕ ของผูพยายามฆาตัวตายไม
กลับมาทํารายตัวเองซ้ําในระยะเวลา 1 ป 

กรมสุขภาพจิต 

    3 6.  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาเครือขายการ
รับบริจาคอวัยวะในสวนภูมิภาค 

อัตราการรอดชีวิตของผูปวยปลูกถายไต
และอัตราการรอดชีวิตของไตท่ีปลูกถายท่ี 
1 เดือนมากกวารอยละ 95 และ 90 

กรมการแพทย 

    37. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
นํ้ามันกัญชาเพ่ือใชประโยชนทาง
การแพทย  

ผลิตภัณฑสําเร็จจากสารสกัดหยาบกัญชา 
- cannabis oil (THC:CBD 1:1) จํานวน 
20,000 ขวดๆละ 5 มล. 
- cannabis oil (75% crude , 25% MTC 
oil) จํานวน 10,000 ขวดๆละ 10 มล. 
- CBD enriched oil (THC <1%) จํานวน 
10,000 ขวดๆละ 10 มล. 
- cannabis nano emulsion oil (ผลิตภัณฑ
ตนแบบ) จํานวน 100 ขวดๆละ 10 มล. 
- cannabis anal suppository (ผลิตภัณฑ
ตนแบบ) จํานวน 1,000 มล. 

กรมการแพทย 

    38. โครงการสรางเสริมความ
เสมอภาคดานสุขภาพเพ่ือรองรับ
ผูสูงอายุแบบบูรณาการ 
 
 

จํานวนผูสูงอายุไดรับการคัดกรองปญหา
สุขภาพไมนอยกวา รอยละ 70 
 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๒๙ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

    39. โครงการพัฒนาระบบ
บริกา รสุ ขภาพชาวต า งชาติ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหนวย
บริการกลุม เปาหมายมี ระบบบริหาร
จัดการและระบบบริการรองรับการ
ใหบริการสุขภาพชาวตางชาติ รอยละ 80 
2 .  บุ ค ล า ก ร ใ น ห น ว ย บ ริ ก า ร พ้ื น ท่ี
กลุมเปาหมายมีทักษะการบริการและ
ศักยภาพ เพ่ือรองรับการบริการสุขภาพ
ชาวตางชาติ รอยละ 9๐ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

    40 .  โครงการ พัฒนาระบบ
บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการของหนวย
บ ริ ก า ร ใ น สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ.
2563 

โรงพยาบาลท่ีจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะ
ทางนอกเวลาราชการ ผานเกณฑตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไมต่ํากวา 
รอยละ 90 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    41. โครงการพัฒนาระบบสงตอ
ผู ป ว ย  ป ง บประม าณ  พ . ศ . 
2563 

รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพ 
ลดลงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    42.โครงการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานการผาตัดแบบวัน
เดียวกลับ (ODS) ใน 13 เขต
สุขภาพ 

1.โรงพยาบาลในเขตสุขภาพสามารถ
ดําเนินการ ODS และMIS อยางนอย
จังหวัดละ 1 แหง 
2.ผูปวยท่ีเขาเง่ือนไขไดรับการผาตัด ODS 
รอยละ 60 

กรมการแพทย 

    43. โครงการลดความแออัดของ
ห น ว ย บ ริ ก า ร ใ น ร ะ บ บ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
โดย รานขายยาแผนปจจุ บัน
ประเภท 1 

1. โรงพยาบาลท่ีเขารวมดํา เ นินงาน 
จํานวน 50 แหง  
2. รานขายยาแผนปจจุบัน ท่ีเขารวม
โครงการ จํานวน 500 แหง  
3. ผูปวยรับยาท่ีรานขายยา จํานวน 1.95 
ลานครั้ง 

สํ า นั ก งานหลั กปร ะ กัน
สุขภาพแหงชาติ 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๓๐ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

 ย ทุ ธ ศ า ส ต ร ท ี ่ 2  ก า ร ส ร า ง
ค ว า ม เป น ธ ร ร ม แ ล ะ ล ด
ค ว า ม เห ล ือ่ ม ล ้ํา ใ น ส ัง ค ม  

ดานบริการเปนเลิศ 
(Service Excellence) 

แผนงานท่ี 7 : การ
พัฒนาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบ
สงตอ 

44. เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ
ทุกท่ี 

เรื่องรองเรียนท่ีรับเขาสูระบบสามารถ
ดํา เ นินการแลว เสร็จและแจงผลการ
พิจารณาใหผูรองเรียน และหนวยงานท่ี
เก่ียวของไดภายใน ๙๐ วัน ไมนอยกวา
รอยละ 90 

สถาบันพัฒนาการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาต ิ

    45. โครงการพัฒนากลไกการ
จัดการแบบบูรณาการในการ
จั ด ก า ร ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ด า น
การแพทยและสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป 
2563 

มีระบบการประสานงานการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทยและการสาธารณสุข
ระดับประเทศ   

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    46. โครงการศูนยปฏิบัติการ
ฉุ ก เ ฉิ นด า นก า รแพทย แ ล ะ
สาธารณสุข  การ บัญชาการ
เหตุการณสําหรับทุกโรคและภัย
สุขภาพ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
สํ า นั ก ง า น ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข ป 2563 

เกิดความเช่ือมโยงการดําเนินงานระหวาง
สวนกลางและสวนภูมิภาคทําใหสามารถ
การจัดการภาวะฉุกเฉินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเปนเอกภาพ 
 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การ
เติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 

สงเสริมสขุภาพและ
ปองกันโรคเปนเลิศ 
(PP&P Excellence) 

แผนงานท่ี 8 : การ
พัฒนาตามโครงการ
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ 
โครงการเฉลิมพระ
เกี ย ร ติ  แล ะ พ้ืน ท่ี
เฉพาะ 
 
 
 

47.โครงการการจัดเตรียมระบบ
เฝาระวังประชาชนจากมลภาวะ
สิ่ ง แ วดล อม ใน เ ขต ร ะ เ บี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

ประชาชนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก จํานวน 3,000 คน ไดรับการ
เฝาระวังสุขภาพจากมลภาวะสิ่งแวดลอม 
และมีมาตรการในการควบคุม ปองกัน
ประชาชนใหมีสุขภาพดี 

กรมการแพทย 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๓๑ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

 ย ทุ ธ ศ า ส ต ร ท ี ่ 3  ก า ร ส ร า ง
ค ว า ม เข ม แ ข ็ง ท า ง
เศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ แ ข ง ข นั ไ ด 
อ ย า ง ย ัง่ ย ืน  

  48. โครงการพัฒนาศูนยบริการ
ก า ร แ พ ท ย แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ
การแพทยทางเลือก ในพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

1. มีศูนยบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก จํานวน 2 แหง 
2. มีผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดรับการพัฒนา 
จํานวน 3 ผลิตภัณฑ 
3. มีรายไดจากการทองเท่ียวสุขภาพใน
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เปนสัดสวนรอยละ 5 จาก
รายได  การทองเท่ียวในภาพรวม ของ 4 
จังหวัด           

กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

   แ ผ น ง า น  ท่ี  9  : 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
การแพทยครบวงจร 
ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว                
เชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทยแผน
ไทย 

49.โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพหนวยบริการในเขตพ้ืนท่ี
เกาะสําหรับการทองเท่ียว  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. รอยละของจังหวัดเปาหมายท่ี มีหนวย
บริการตั้งอยูในพ้ืนที เกาะมีการจัดระบบ
บริการสุขภาพสาหรับการทองเท่ียวทาง
ทะเลทีมีประสิทธิภาพ จํานวน 3 จังหวัด
(จากจังหวัดเปาหมาย 11 จังหวัด) 
2. รอยละของจังหวัดเปาหมายมีการ
ดําเนินการครบ 5 ระดับ รอยละ 100 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    50. โครงการขับเคลื่อนสมุนไพร
เพ่ือเศรษฐกิจ 

ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ภ า ย ใ ต
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 
2562 และแผนแมบทแหงชาติ วาดวย
การพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 
2560-2564 รวมกับกระทรวง ทบวง 
กรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 

กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

    51. โครงการส ง เสริม พัฒนา
ประ เทศ ไทย เปนศูนย กลา ง
สุขภาพนานาชาติ  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

สงเสริมพัฒนาสถานพยาบาล สถาน
บริการสุขภาพ และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ รวมถึงผูประกอบการดาน
สุขภาพ 
 
 

ก ร ม ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร
สุขภาพ 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๓๒ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

    52. โครงการยกระดับคุณภาพ
ของฝากปลอดภัยในผลิตภัณฑ
อาหารท่ีบรรจุในภาชนะพรอม
จําหนายสําหรับผูประกอบการ 
ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาด
ยอม (SME) 

1. สถานประกอบการกลุมเปาหมาย (กลุม
ของฝากระดับจังหวัด) ไดรับการพัฒนาให
เปนไปตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด (60 
แหง) รอยละ 100 
2 .  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อ า ห า ร ท่ี ผ ลิ ต โ ด ย
ผูประกอบการกลุมเปาหมาย (กลุมของ
ฝากระดับจังหวัด) มีมาตรฐานตามเกณฑท่ี
กําหนดรอยละ 80 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

    53.โครงการสงเสริมนวัตกรรม
และบริการอนุญาตสมุนไพร 
ชี ว วั ต ถุ  ย า  แล ะ ผลิ ตภัณ ฑ
สุขภาพ เพ่ือสรางความสามารถ
ในกา รแข ง ขัน  ความมั่ นค ง   
และยั่งยืนของประเทศ 

1. จํานวนผูประกอบการท่ีมีศักยภาพสราง
นวัตกรรมสามารถดําเนินการขออนุญาต
ข้ึนทะเบียน จดแจง หรือแจงรายละเอียด 
22 ราย 
2. จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพนวัตกรรม
ไดรับการอนุญาต 85 ตํารับ 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 ย ทุ ธ ศ า ส ต ร  1  ก า ร
เ ส ร ิม ส ร า ง แ ล ะ พ ัฒ น า
ศ ัก ย ภ า พ ม น ุษ ย  

บุคลากรเปนเลิศ 
(People Excellence) 

แผนงานท่ี 10 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกําลังคนดาน
สุขภาพ 

54.โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาว
ชนบท 

1. นักศึกษาจะรับใหม จํานวน 1,158 
คน 
2. นักศึกษาปจจุบันช้ันปท่ี    2-6 จํานวน 
5,204 คน 
3. นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา จํานวน 
936 คน 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 ย ทุ ธ ศ า ส ต ร ท ี ่ 6  ก า ร
บ ร ิห า ร จ ดั ก า ร ใ น ภ า ค ร ัฐ  
ก า ร ป อ ง ก ัน ก า ร ท ุจ ร ติ
ป ร ะ พ ฤ ต ิม ชิ อ บ  แ ล ะ ธ ร ร
ม า ภ ิบ า ล ใ น ส ัง ค ม ไท ย  

บริหารเปนเลิศดวย 
ธรรมาภิบาล 
(Govenance 
Excellence) 

แผนงาน 11 : การ
พัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาลและ
องคกรคุณภาพ 

55. โครงการยกระดับคุณธรรม
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร
ดํา เ นินงานของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารสวน
ภูมิภาค ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 
 

หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผานการประเมิน ITA รอยละ 
90 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๓๓ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

    56. โครงการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน (HA) 
สํ า ห รั บ ส ถ า น พ ย า บ า ล
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

1. โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรม
ควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต 
ผานการรับรองคุณภาพ HA ข้ัน 3 100  
2.โรงพยาบาลชุมชนผานการรับรอง
คุณภาพ HA ข้ัน 3  รอยละ 90 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    57.โครงการพัฒนาองคกร
คุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) 

รอยละของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ ๕ 
ดาวสะสม รอยละ ๗๕ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    58. โครงการ Happy MOPH
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แหงความสุข 

1. ระดับกรมวิชาการ,สป.สวนกลาง  
รอยละ 10  
2. ระดับรพศ./รพท./สสจ. อยางนอยเขต
สุขภาพละ 1 แหง  
3. ระดับ รพช./สสอ. รอยละ 10 ของ
จังหวัด) 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 ย ทุ ธ ศ า ส ต ร ท ี ่ 2  ก า ร ส ร า ง
ค ว า ม เป น ธ ร ร ม แ ล ะ ล ด
ค ว า ม เห ล ือ่ ม ล ้ํา ใ น ส ัง ค ม  

บริหารเปนเลิศดวย 
ธรรมาภิบาล 
(Govenance 
Excellence) 

แผนงานท่ี 13 : 
การบริหารจัดการ
ดานการเงินการคลัง
สุขภาพ 

59.  โ ค ร ง ก า ร ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

1. ประชาชนท่ีมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
เขา ถึงบริการสาธารณสุข ท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน  
2. ครัวเรือนท่ีเกิดวิกฤติทางการเงินจาก
การจายคารักษาพยาบาลลดลง 

สํ า นั ก งานหลั กปร ะ กัน
สุขภาพแหงชาติ 

    60. โครงการบริหารจัดการดาน
การเงินการคลัง 

ไมมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    61.  โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า สิ ท ธิ
ประโยชนกลางผูปวยใน ของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ 3 
ระบบ 
 
 

มีขอเสนอสิทธิประโยชนกลางท่ีจําเปน
สําหรับผูปวยใน 3 กองทุน 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๓๔ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

 ย ทุ ธ ศ า ส ต ร ท ี ่ 8  ก า ร
พ ัฒ น า ว ทิ ย า ศ า ส ต ร  
เท ค โน โ ล ย ี ว ิจ ยั  แ ล ะ
น ว ตั ก ร ร ม  

 แผนงานท่ี 14 : 
การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมดาน
สุขภาพ 

62. โครงการวิจัยพัฒนาและ
ผลิตสารสกัดตนแบบกัญชาทาง
การแพทย 

1. ไดสารสกัดท่ีมีสัดสวนของสารสําคัญท่ี
เหมาะสม 
2. ไดเทคโนโลยีการสกัดท่ีมีประสิทธิภาพ 

องคการเภสัชกรรม 

    63. โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑสมุนไพร 

1. รายงานผลการศึกษาสถานการณของ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑสมุนไพร 
จํานวน 1 ฉบับ 
2. แนวทางการสงเสริมผูประกอบการ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ
สมุนไพร จํานวน 1 ฉบับ 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

    64. โครงการศึกษาประสิทธิผล
และความปลอดภัยตํารับยาแผน
ไทยท่ีมี กัญชา กระทอม เปน
สวนประกอบ 

ไดขอมูลประสิทธิผลและความปลอดภัย
ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาและกระทอม
เปนสวนประกอบ 4 รายการ 

กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

    65.  โ ค ร งก ารส ง เ ส ริ ม และ
พัฒนาการ ใชประ โยชนจาก
กั ญ ช า แ ล ะ ก ร ะ ท อ ม ท า ง
การแพทยแผนไทย 

1. มีรายการตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชา
และยาปรุงเฉพาะรายประกาศเปนยาเสพ
ติดใหโทษใหเสพไดเพ่ิมเติม ไมนอยกวา 
20 ตํารับ 
2. มีผลการติดตามการใชและประเมินผล
การใชตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม
อยู 16 ตํารับ 
3. ผลิตยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู
ใชในสถานบริการของรัฐ จํานวน 16 
ตํารับ 
 
 
 
 

กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๓๕ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

    66. โครงการผลิตนํ้ามันกัญชา
และตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชา
ปรุงผสมอยู 

1. ไดผลิตภัณฑตนแบบนํ้ามันกัญชาจาก
ตํารับยาหมอพ้ืนบาน  
2. ไดผลิตภัณฑนํ้ามันกัญชาจากตํารับยา
หมอพ้ืนบาน 
3. ดําเนินการสงมอบผลิตภัณฑนํ้ามัน
กัญชาจ ากตํ า รั บยาหมอ พ้ืนบ า น ให
หนวยงานท่ีเก่ียวนําไปใชประโยชนในการ
ศึกษาวิจัยในโครงการติดตามลักษณะการ
ใชและคุณภาพชีวิตของผูใชนํ้ามันกัญชา
ในทางการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 22 แหง 

กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

    67. โครงการบูรณาการพัฒนา
กั ญ ช า ท า ง ก า ร แ พ ท ย แ ล ะ
ผลิตภัณฑสุขภาพจากพืชกัญชา 

ไ ด ส า ร ม า ต ร ฐ า น กั ญ ช า  3  ช นิ ด 
(Tetrahydrocannabinoid (THC), Cannabidiol 
(CBD) และ Cannabinol (CBN) ) 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

    68. โครงการดํ า เ นินงานหอ
จ ด ห ม า ย เ ห ตุ ส า ธ า ร ณ สุ ข
แหงชาติ   

๑.ใหบริการสืบคนเอกสารจดหมายเหตุ ๖0 ครั้ง 
๒. มีรายการเอกสารจดหมายเหตุให
สืบคน/บริการ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

    69. โครงการสนับสนุนการตรวจ
รับรองคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับมนุษย 
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๖ 3 
Strengthening Accreditation 
System of MOPH-EC in 
Fiscal Year 20๒๐) 
 
 

คณะกรรมการ EC ระดับโรงพยาบาลศูนย
ท่ีมีศูนยแพทยศาสตรศึกษา 5 แหง ไดแก 
รพ.พุทธชินราช, รพ.สระบุรี, รพ.
พระปกเกลาจันทบุรี, รพ.อุดรธานี และ 
รพ.หาดใหญ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



 

                                                                              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                        หนา  ๓๖ 

นโยบายรัฐบาล 
ย ทุ ธ ศ า ส ต ร แ ผ น พ ัฒ น า ฯ  

ฉ บ ับ ท ี ่ 1 2  
ยุทธศาสตรกระทรวง แผนงาน โครงการสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 

 ย ทุ ธ ศ า ส ต ร ท ี ่ 6  ก า ร
บ ร ิห า ร จ ดั ก า ร ใ น ภ า ค ร ัฐ  
ก า ร ป อ ง ก ัน ก า ร ท ุจ ร ติ
ป ร ะ พ ฤ ต ิม ชิ อ บ  แ ล ะ ธ ร ร
ม า ภ ิบ า ล ใ น ส ัง ค ม ไท ย  

บริหารเปนเลิศดวย 
ธรรมาภิบาล 
(Govenance 
Excellence) 

แผนงานท่ี 15 : 
การปรบัโครงสราง
และการพัฒนา
กฎหมายดาน
สุขภาพ 

70. โครงการ กฎหมายท่ีไดรับ
การปรับปรุงและพัฒนา 

กฎหมายท่ีตองดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาไมสรางภาระแกประชาชน ใหมี
ความสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 
ทันสมัย และเพ่ือสุขภาพของประชาชน 
รอยละ 100 จากกฎหมายของกระทรวง
สาธารณสุขอยางนอยจํานวน 10 ฉบับ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ 

    71.  โครงการ  การ บังคับ ใช
กฎหมายครบองคประกอบท่ี
กํ า ห น ด ข อ ง สํ า นั ก ง า น
สาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ 

สํ า นักงานสาธารณสุขจั งห วัด มีการ
ดําเนินงานข้ันตอนท่ี 4  และท่ี 5   ไม
นอยกวารอยละ 80 (61 จังหวัด) 

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 



              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               หนา  ๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3  
 

รายละเอียดโครงการสาํคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 



              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               หนา  ๓๘ 

1. สรุปโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
 
 หนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขระดับกรม หนวยงานระดับสํานัก/ศูนย/สํานักงาน/
สถาบัน/กลุมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานในกํากับของกระทรวงสาธารณสุข 
มี โครงการสํ า คัญตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข ประจํ าป งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 จํานวนวน 71 โครงการ ท่ีจะตองรายงานตามแผนติดตามและประเมินผลฯ ดังนี้ 
 

จํานวนโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จําแนก
ตามหนวยงาน 
 

ลําดับ หนวยงาน 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณท่ีไดรับ 
(บาท) 

๑. กรมการแพทย 5 15,770,750 
๒. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 7 74,437,000 
๓. กรมควบคุมโรค 5 65,848,600 
๔. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 6 102,281,195 
๕. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3 49,018,200 
๖. กรมสุขภาพจิต 4 33,305,700 
๗. กรมอนามัย 5 56,908,300 
๘. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 6 49,212,200 
๙. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   25 2,726,378,961 

๑๐. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิ 1 9,000,000 
๑๑. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ 1 140,686,424200 
12. องคการเภสัชกรรม 1 - 

 รวม 69 143,809,918,856 

 

  



              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               หนา  ๓๙ 

2. งบประมาณโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

งบประมาณโครงการสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย  (7 โครงการ) 

1 โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 12,792,700 กรมอนามัย 
2 สงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 
5,214,300 กรมอนามัย 

3 โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา 9,344,6๐๐ กรมสุขภาพจิต 
4 โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัย

เรียน 
8,588,800 กรมสุขภาพจิต 

5 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 
2559 

6,083,500 กรมอนามัย 

6 พัฒนาระบบการดูแลดานสุขภาพผูสูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 

13,468,500 กรมอนามัย 

7 โครงการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพดาน
การบริการสงเสริม  สุขภาพและปองกันโรค
ทุกชวงวัย 

14,621,400 กรมอนามัย 

แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  (1 โครงการ) 
8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ๒๑,๙๕๐,๐๐๐ สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
แผนงานท่ี 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ  (10 โครงการ) 

9 โครงการพัฒนาระบบตระหนักรูสถานการณ
ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขใหพรอม
รับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า
และภัยสุขภาพท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

1,000,000 กรมควบคุมโรค 

10 โครงการพัฒนาสมรรถนะเครือขายระดบั
พ้ืนท่ีในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 

646,200 กรมควบคุมโรค 

11 โครงการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวย 
โรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง 
 

15,884,000 กรมควบคุมโรค 



              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               หนา  ๔๐ 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

12 โครงการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช
สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 

12,012,000 กรมควบคุมโรค 

13 โครงการสํารวจการใชสารเคมีทางการเกษตร 
3 ชนิด (พาราควอต คลอรไพริฟอส ไกลโฟ
เสต) 

 กรมควบคุมโรค 

14 โครงการจัดทําฐานขอมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

 กรมควบคุมโรค 

15 โครงการควบคุมวัณโรค 36,306,400 กรมควบคุมโรค 
16 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพและบริการสุขภาพ 
14,004,000 สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
17 โครงการชุมชนกัญชาปลอดภัย (Safety 

Cannabis Community) 
7,977,500 สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
18 โครงการตรวจสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช

ตกคางในผักและผลไม เพ่ือสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยใน โรงพยาบาล 

4,000,000 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

แผนงานท่ี 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม  (1 โครงการ) 
19 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัย

สิ่งแวดลอมสถานบริการสาธารณสุขท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

4,727,900 กรมอนามัย 

บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ  (3 โครงการ) 

20 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 44,040,000 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

21 โครงการยกระดับ อสม. เปน อสม.หมอ
ประจาํบานปงบประมาณ 2563 

22,235,000 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

22 โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตรการแพทย
ชุมชน ป พ.ศ. 2563 

2,000,000 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (17 โครงการ) 
23 โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตาน

จุลชีพ และการใชยาอยางสมเหตุผล 
3,500,000 สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา 
24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีการ

ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และการจัดการ
การดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) ใน
สถานพยาบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

790,000 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               หนา  ๔๑ 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขาการแพทยแผนไทย
และการแพทยผสมผสาน 

3,845,600 กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

26 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผูปวยโรค
ซึมเศรา 

๙,๓๓๑,๓๐๐ กรมสุขภาพจิต 

27 โครงการเพ่ิมการเขาถึงบริการของผูทําราย
ตนเองและเฝาระวังปองกันการกลับมาทํา
รายตนเองซํ้า 

6,041,๐๐๐ กรมสุขภาพจิต 

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขาย
การรับบริจาคอวัยวะในสวนภูมิภาค 

500,000 กรมการแพทย 

29 โครงการเพ่ิมการเขาถึงบริการดานสุขภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใตแบบบูรณาการ 

51,005,400 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

30 โครงการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพดานยา
เสพติดแบบบูรณาการ 

426,353,300 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

31 โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาผูเสพยา
เสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง
หองปฏิบัติการ 

66,641,000 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

32 โครงการ ขยายผลการบําบัดฟนฟูโดยการมี
สวนรวมของชุมชน (CBTx) สูตําบลม่ันคง ม่ัง
ค่ังยั่งยืน 

1,210,950 กรมการแพทย 

33 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑน้ํามันกัญชาเพ่ือใช
ประโยชนทางการแพทย 

9,119,800 กรมการแพทย 

34 โครงการสรางเสริมความเสมอภาคดาน
สุขภาพเพ่ือรองรับผูสูงอายุแบบบูรณาการ 

41,705,300 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

35 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ชาวตางชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1,900,000 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

36 โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกพิเศษ
เฉพาะทางนอกเวลาราชการของหนวย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

2,700,000 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

37 โครงการพัฒนาระบบสงตอผูปวย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1,042,460 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

38 โครงการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
การผาตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) ใน 13
เขตสุขภาพ 
 

2,000,000 กรมการแพทย 



              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               หนา  ๔๒ 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

39 โครงการลดความแออัดของหนวยบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดย ราน
ขายยาแผนปจจุบันประเภท 1 

153,000,000 สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 

แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ  (3 โครงการ) 
40 เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี 9,000,000 สถาบันพัฒนาการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาติ 
41 โครงการพัฒนากลไกการจัดการแบบบูรณาการ

ในการจัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2563 

468,300 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

42 โครงการศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข การบัญชาการ
เหตุการณสําหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ กอง
สาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ป 2563 

237,400 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ  (6 
โครงการ) 

43 โครงการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลา
พระราชทาน 

24,000,000 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

44 โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคน
ไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

5,000,000 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

45 โครงการจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีและรับ
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

310,620 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

46 โครงการธํารงรักษาพัฒนาสรางเสริมความ
เขมแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางการแพทย และ
หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลชยัพัฒน และโรงพยาบาลเทพรัตน
เวชชานุกูล ประจําปงบประมาณ 2563 

5,000,000   กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

47 โครงการการจัดเตรียมระบบเฝาระวัง
ประชาชนจากมลภาวะสิ่งแวดลอมในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 

2,940,000 กรมการแพทย 



              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               หนา  ๔๓ 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

48 โครงการพัฒนาศูนยบริการการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก ในพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต 

6,689,700 กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

แผนงาน ท่ี 9 : อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเท่ียว เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
(5 โครงการ) 

49 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพหนวย
บริการในเขตพ้ืนท่ีเกาะสําหรับการทองเท่ียว  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

800,000 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

50 โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 2,391,700 กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

51 โครงการสงเสริมพัฒนาประเทศไทยเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

2,783,200 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

52 โครงการยกระดับคุณภาพของฝากปลอดภัย
ในผลิตภัณฑอาหารท่ีบรรจุในภาชนะพรอม
จําหนายสําหรับผูประกอบการ 
ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

3,725,500 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

53 โครงการสงเสริมนวัตกรรมและบริการ
อนุญาตสมุนไพร ชีววัตถุ ยา และผลิตภัณฑ
สุขภาพ เพ่ือสรางความสามารถในการ
แขงขัน ความม่ันคง   และยั่งยืนของประเทศ 

19,655,200 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ  (1 โครงการ) 

54 โครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท 2,109,199,200 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงาน 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  (4 โครงการ) 

55 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 

8,857,550 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

56 โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน (HA) สําหรับสถานพยาบาล
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

811,800 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               หนา  ๔๔ 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

57 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ  
(รพ.สต.ติดดาว) 

๕๐๐,๐๐๐ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

58 โครงการ Happy MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข 

7,323,080 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

แผนงานท่ี 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ  (3 โครงการ) 
59 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 140,533,424,200 สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ 
60 โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 62,000 

 
สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
61 โครงการจัดทําสิทธิประโยชนกลางผูปวยใน 

ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 
3,245,301 สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
แผนงานท่ี 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ  (8 โครงการ) 

62 โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตสารสกัด
ตนแบบกัญชาทางการแพทย 

- องคการเภสัชกรรม 

63 โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพร 350,000 สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

64 โครงการศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชา 
กระทอม เปนสวนประกอบ 

3,710,000 กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

65 โครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชน
จากกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผน
ไทย 

32,800,000 กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

66 โครงการผลิตน้ํามันกัญชาและตํารับยาแผน
ไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู 

25,000,000 กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

67 โครงการบูรณาการพัฒนากัญชาทาง
การแพทยและผลิตภัณฑสุขภาพจากพืช
กัญชา 

19,640,195 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

68 โครงการดําเนินงานหอจดหมายเหตุ
สาธารณสุขแหงชาติ   

800,000 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

69 โครงการสนับสนุนการตรวจรับรองคุณภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับ
มนุษยกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 
๒๕๖3 (Strengthening Accreditation 
System of MOPH-EC in Fiscal Year  
20๒๐) 

1,077,250 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



              แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563               หนา  ๔๕ 

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

แผนงานท่ี 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ  (2 โครงการ) 
70 โครงการกฎหมายท่ีไดรับการปรับปรุงและ

พัฒนา 
200,000 สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
71 โครงการ การบังคับใชกฎหมายครบ

องคประกอบท่ีกําหนดของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ 

1,000,000 สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                             หนา  ๔๖ 

3. แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย  
1 โครงการ

มหัศจรรย 
1,000 วันแรก
ของชีวิต 

1. พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยแมและ
เด็กทุกระดับและกํากับ
ติดตามการพัฒนาระบบ
บริการมาตรฐาน  
2. พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากร ความรู ทักษะ 
สื่ อ ส า ร  ส ร า ง ค ว า ม
ตระหนักการส งเสริ ม
สุ ขภาพในการพัฒนา 
อนามัยแมและเด็ก  
3. พัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาวะมารดาและเด็ก
ปฐมวัย  
4. ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย 
สื่ อ ส า ร  แลก เปลี่ ย น
เ รี ย น รู  ส ร า ง ค ว า ม
ตระหนักและติดตาม
การดํ า เ นินงาน  การ
สงเสริมสุขภาพอนามัย
แมและเด็ก  
 

1. สรางการบริการให
เปนไปตามมาตรฐาน
เทียบเทาสากล 
2. พัฒนาระบบบริการ
แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
บุคลากรดานอนามัยแม
แ ล ะ เ ด็ ก อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
3 .  ส ร า ง ก ล ไ ก 
ฐ า น ข อ มู ล  ก า ร
ดํ า เ นินงาน และการ
เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล ข อ ง
เครือขายในประเทศ 
4. กระตุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ ดําเนินงานอยาง
บู ร ณ า ก า ร เ น น ก า ร
สงเสริมสุขภาพเชิงรุก 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชาย
ขอบและเขาถึงยาก 

1. ถายทอด
นโยบายและ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
เครือขายครบ
ทุกเขต 
2. มีการจัดตั้ง
ศูนยเฝาระวัง
การตาย
มารดาระดับ
เขต 

1. มีการ
สืบสวนมารดา
ตายทุกราย
และมีการออก
มาตรการเพ่ือ
แกปญหาเชิง
ระบบ 

1. ANC 
คุณภาพครบ 
5 ครั้งตาม
เกณฑ เพ่ิมข้ึน  
รอยละ 16 
2. มีระบบเฝา
ระวังตาม
พ.ร.บ.นมผง 
ครบทุกจังหวัด  
 

 1. อัตราสวน
การตาย
มารดาไทยตอ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 
ไมเกิน 17 ตอ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

1. เคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานอนามัยแมและ
เด็ก  
2. พัฒนามาตรฐานอนามัยแม
และเด็กและเครือขายบริการ
สุขภาพระดับจังหวัด 
3. อบรมการยุติการถายทอด
เชื้อเอชไอวีและซิฟลิสจากแมสู
ลูกและเตรียมประเมินผลเพ่ือ
การรับรอง EMTCT 
4. ขับเคล่ือนระบบคัดกรอง
ความเส่ียง Safe MOM 
5. ประเมินรับรองมาตรฐาน
อนามัยแมและเด็ก 
6. พัฒนาจังหวัดตนแบบ
มหัศจรรย 1,000 วันแรกของ
ชีวิต 
7. ผลิตส่ือสรางความรอบรู
ดานมหัศจรรย 1,000 วัน
แรกแหงชีวิตแกประชาชน 
8. พัฒนาศักยภาพ นิติกร 
พนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการ
สงเสริมการตลาดทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 

12,792,700 กรมอนามัย 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                             หนา  ๔๗ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

2 ส ง เ ส ริ ม ก า ร
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอยางมี
คุณภาพ 

1. เพ่ือสงเสริมบทบาท
พอแม ผูปกครอง ผูเลี้ยง
ดู เด็กในการเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ท่ี ถูกตอง
เหมาะสม  
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการ แพทย
และสาธารณสุข ให มี
ความรูความ สามารถ
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ส ง เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย           
3. เพ่ือพัฒนาระบบการ
ติดตามเฝ าระ วังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  
4.เพ่ือสรางกระแสสังคม 
สื่อสารความรูใหพอแม 
ผู เ ลี้ ย ง ดู เ ด็ ก แ ล
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เด็กปฐมวัยได รับการ
พัฒนา เ ต็ ม ศั ก ยภ า พ 
และเกิดการขับเคลื่อน
การ บูรณาการความ
รวมมือจากครอบครัว 
ชุมชน และหนวยงาน
ภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

รอยละ 85 
ของเด็กอายุ  
0-5 ป มี
พัฒนาการ
สมวัย 

รอยละ 85 
ของเด็กอายุ  
0-5 ป มี
พัฒนาการ
สมวัย 

รอยละ 85 
ของเด็กอายุ  
0-5 ป มี
พัฒนาการ
สมวัย 

รอยละ 85 
ของเด็กอายุ  
0-5 ป มี
พัฒนาการ
สมวัย 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ความรวมมือ 4 กระทรวง 
2.ประเมินติดตามและเก็บ
ขอมูลการเฝาระวังสงเสริม
พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย 
(DSPM) ระดับเขตและระดับ
จังหวัด 
3. พัฒนาชุดความรูโรงเรียน
พอแมสูครอบครัวคุณภาพ 
4. จัดทําส่ือประชาสัมพันธ
ดานสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและ9 ยางเพื่อสราง
ลูก 
5. ขับเคลื่อนโครงการ 9 ยาง
เพื่อสรางลูก 
6.พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ  Child 
Project Manager (CPM) ระดับ
เขตและระดับจังหวัด 
7.พัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย กรมอนามัยให ได
ม า ต ร ฐ า น ต า ม เ ก ณ ฑ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ 
8. พัฒนาคูมือเลนสรางชาติ
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และจัดพิมพคูมือ “เลนสราง
ชา ติ”ในสถานพัฒนา เ ด็ก
ปฐมวัย 

5,214,300 กรมอนามัย 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                             หนา  ๔๘ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

3 โครงการ
เสรมิสราง
พัฒนาการเด็ก
ลาชา 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหเด็กพัฒนาการ
ลาชาไดรับการกระตุน
พัฒนาการ 
2. เพ่ือใหเด็กปฐมวัย 
กลุมเสี่ยงไดรับการ
ติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแล
ตอเน่ือง  
3. เพ่ือให รพช. มีระบบ
ดูแลชวยเหลือเด็ก
พัฒนาการลาชาท่ีมี
คุณภาพตามแนวทาง 
ท่ีกําหนด 
4. เพ่ือใหเด็กปฐมวัย
ไดรับการเสรมิสราง
ความฉลาดทางอารมณ 
 

1. รอยละ 30 เด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการคดั
กรองแลวพบวามี
พัฒนาการลาชาแลว
ไดรับการกระตุนดวย
เครื่องมือมาตรฐานจนมี
พัฒนาการสมวัย 
2. รอยละ 80 เด็ก
ปฐมวัยกลุมเสี่ยงตอ
ปญหาพัฒนาการลาชา
ไดรับการกระตุนจนมี
พัฒนาการสมวัย 
 

1. รอยละ 15 
ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับ
การคัดกรอง
แลวพบวามี
พัฒนาการ
ลาชาแลว
ไดรับการ
กระตุนพัฒนาการ 
ดวย TEDA4I 
หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน 
จนมีพัฒนาการ
สมวัย 
2. รอยละ 50 
ของเด็กปฐมวัย
กลุมเสี่ยงท่ี
ไดรับการคัด
กรองแลวพบวา
สงสัยลาชา
ไดรับการ
กระตุน
พัฒนาการจนมี
พัฒนาการ
สมวัย 

รอยละ 20 
ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับ
การคัดกรอง
แลวพบวามี
พัฒนาการ
ลาชาแลว
ไดรับการ
กระตุนพัฒนาการ 
ดวย TEDA4I 
หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน 
จนมีพัฒนาการ
สมวัย 
2. รอยละ 60 
ของเด็กปฐมวัย
กลุมเสี่ยงท่ี
ไดรับการคัด
กรองแลวพบวา
สงสัยลาชา
ไดรับการ
กระตุน
พัฒนาการจนมี
พัฒนาการ
สมวัย 

รอยละ 25 
ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับ
การคัดกรอง
แลวพบวามี
พัฒนาการ
ลาชาแลว
ไดรับการ
กระตุนพัฒนาการ 
ดวย TEDA4I 
หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน 
จนมีพัฒนาการ
สมวัย 
2. รอยละ 70 
ของเด็กปฐมวัย
กลุมเสี่ยงท่ี
ไดรับการคัด
กรองแลวพบวา
สงสัยลาชา
ไดรับการ
กระตุน
พัฒนาการจนมี
พัฒนาการ
สมวัย 

รอยละ 30 
ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับ
การคัดกรอง
แลวพบวามี
พัฒนาการ
ลาชาแลว
ไดรับการ
กระตุนพัฒนาการ 
ดวย TEDA4I 
หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอ่ืน 
จนมีพัฒนาการ
สมวัย 
2. รอยละ 80 
ของเด็กปฐมวัย
กลุมเสี่ยงท่ี
ไดรับการคัด
กรองแลวพบวา
สงสัยลาชา
ไดรับ 
การกระตุน
พัฒนาการจนมี
พัฒนาการ
สมวัย 
 
 

1. พัฒนาคูมือพัฒนา
เด็กไทยใหมีความผูกพันท่ีดี 
คิดดี คิดให คดิเปน และเปน
สุข (CPR) และพัฒนา
เครื่องมือแบบวัด   CPR  
2. พัฒนาคูมือการ
เสรมิสรางอีคิวบุตรหลาน
สําหรับผูสูงวัย 
3. พัฒนาเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคสําหรับ
เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21  
4. สื่อสารแนวทางการ
เสรมิสรางสติปญญา
เด็กไทย/ เด็กไทย  
คิดเปน คิดดี คิดให 
5. สื่อสารสรางความเขาใจ
รวมกับพอแม/ผูเลี้ยงดูและ
เผยแพรความรูเรื่องการดูแล
เด็กปฐมวัย 
ท่ีมีพัฒนาการลาชา  
6. นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับพ้ืนท่ี 
 

9,344,600 กรมสุขภาพจิต  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

4 โครงการสราง
เสรมิสุขภาพจิต
เด็กไทยวัยเรียน 

1. เพ่ือใหเด็กวัยเรียน
กลุมเสี่ยงตอระดับ
สติปญญาต่าํกวา
มาตรฐาน ปญหาการ
เรียนรู ออทิสติก และ
ปญหาพฤติกรรม-
อารมณ ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ  
2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมไอคิว / พัฒนา
ทักษะดานอารมณและ
สังคม (EQ) 

เด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยงตอ
ระดับสติปญญาต่ํากวา
มาตรฐาน ปญหาการ
เรียนรู ออทิสติก และ
ปญหาพฤติกรรม-
อารมณ ไดรับการดูแล
ชวยเหลือจนดีข้ึน         
รอยละ90 

- รอยละ 60 
ของเด็กวัย
เรียนกลุมเสี่ยง
ตอระดับ
สติปญญาต่าํ
กวามาตรฐาน
ปญหาการ
เรยีนรู ออทิ
สตกิ และ
ปญหา
พฤติกรรม-
อารมณ ไดรับ
การดูแล
ชวยเหลือ 
 

รอยละ 80 
ของเด็กวัย
เรยีนกลุมเสี่ยง
ตอระดับ
สติปญญาต่าํ
กวามาตรฐาน
ปญหาการ
เรียนรู ออทิสติก 
และปญหา
พฤติกรรม-
อารมณ ไดรับ
การดูแล
ชวยเหลือ 
จนดีข้ึน 

รอยละ90 
ของเด็กวัยเรียน
กลุมเสี่ยงตอ
ระดับ
สติปญญาต่าํ
กวามาตรฐาน
ปญหาการ
เรียนรู ออทิสติก 
และปญหา
พฤติกรรม-
อารมณ ไดรับ
การดูแล
ชวยเหลือ 
จนดีข้ึน 

1. พัฒนาองคความรู/ 
นวัตกรรมการสงเสริมปองกัน
โรคสมาธิสัน้ 
2. พัฒนาโปรแกรมการ
พัฒนาทักษะการควบคุม
ตนเอง (self-control) เพ่ือ
ปองกันพฤติกรรมการรังแก
กัน (bullying) ในเด็ก
ประถมศึกษา ปท่ี 1-3 
3. สัมมนาผูเช่ียวชาญ เพ่ือ
เตรียมการสํารวจ
สถานการณ IQ ในป ๒๕๖๔ 
4. สัมมนาแลกเปลีย่น
เรียนรู เรื่อง การดําเนินงาน
สุขภาพจิตวัยเรยีนรวมกับ
ระบบสุขภาพอําเภอ 
(ระดับประเทศ) 
5. สนับสนุนการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือเด็ก
พัฒนาการลาชาและการ
ติดตามเด็กพัฒนาการลาชา
เขาสูการดูแลชวยเหลือ ๑๓ 
แหง 
 
 
 
 

8,588,800 กรมสุขภาพจิต  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

5 ขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติ
การปองกันและ
แกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน 
พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การปองกันและแกไข
ปญหาการตั้ งครรภใน
วัยรุนระดับชาติ  พ.ศ. 
2560 - 2569 ตาม
พระ ร า ช บัญ ญั ติ ก า ร
ปองกันและแกไขปญหา
การตั้ งครรภ ในวัยรุ น 
พ.ศ. 2559  
2. เพ่ือกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
ระดับชาติ พ.ศ. 2560 
- 2569 ตาม
พระราชบัญญัติการ
ปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 
2559 
 
 
 
 
 

 1. ทุกภาคสวนไดรับ
ก า ร  ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงาน ท่ีเก่ียวของ
ในการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน ท่ีจะนําไปสูการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ยุทธศาสตรรวมท้ังกํากับ 
ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานใหเกิดผล
สําเร็จท่ีเปนรูปธรรมได
อยางชัดเจน 
2. อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15-19 ป  
ไมเกิน 34 ตอจํานวน
ประชากรหญิงอายุ 15-
19 ป 1,000 คน 

อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ  
 15-19 ป  
ไมเกิน 34  
ตอจํานวน
ประชากรหญิง
อายุ 15-19 
ป 
1,000 คน 

อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ  
 15-19 ป  
ไมเกิน 34 ตอ
จํานวน
ประชากรหญิง
อายุ  
15-19 ป 
1,000 คน 

อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ  
 15-19 ป  
ไมเกิน 34  
ตอจํานวน
ประชากรหญิง
อายุ  
15-19 ป 
1,000 คน 

อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ  
 15-19 ป  
ไมเกิน 34  
ตอจํานวน
ประชากรหญิง
อายุ 15-19 
ป 
1,000 คน 

1. ขับเคลื่อนกลไกสนับสนุน
การปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน โดย
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฯ ท่ี
เก่ียวของทุกระดับ (ประเทศ 
เขตและจังหวัด) 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการนํา
รองการใชมาตรฐาน YFHS 
ฉบับปรับปรุง (พัฒนาครู ก.) 
3. พัฒนาศักยภาพทีมผู
ประเมินโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
ปรับปรุง  
4. พัฒนางานอนามยัการ            
เจริญพันธุและการวางแผน
ครอบครัว 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการนํา
รองการใชมาตรฐาน YFHS 
ฉบับปรับปรุง (พัฒนาครู ข.) 

6,083,500 กรมอนามัย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

6 พัฒนาระบบการ
ดูแลดานสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) ใน
ชุมชน 
 
 

1. เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีอยู
ในภาวะพ่ึงพิงไดรับดูแล
จากทีมสหสาขาวิชาชีพ
ของหนวยบริการปฐม
ภูมิเครือขายโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับ
ตาํบล และหนวยบริการ
ดานสุขภาพท่ีเก่ียวของ  
2. เพ่ือใหบริการดูแล
ด านสาธารณสุข ถึ ง ท่ี
บานอยางตอเน่ืองและ
สม่ํ า เสมอตามปญหา
สุ ขภาพ และ ชุดสิท ธิ
ประโยชนโดยการมีสวน
ร ว ม ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว 
ชุมชนและทอง ถ่ินให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี อยู ในสังคม อยางมี
ศักดิ์ ศรี เข า ถึงบริการ
อยางถวนหนาและเทา
เ ที ยม  เป นการสร า ง
สั ง คมแห ง ค ว าม เ อ้ื อ
อาทร และ สมานฉันท 
3. สามารถลดภาระ
งบประมาณคาใชจาย
ด า น สุ ข ภ า พ ภ า ค รั ฐ 
ตลอดจนสนับสนุนและ

 ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
ไ ด รั บ ก า ร ดู แ ล โ ด ย
บุคลากรสาธารณสุข 
ที ม ส ห วิ ช า ชี พ  ต า ม
แผนการดูแลผูสูงอายุ
รายบุคคล (Care Plan) 
ทุกสิทธ์ิ ท่ีไดรับบริการ
ตามชุดสิทธิประโยชน 

- รอยละ 70 
ของผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิง
ไดรับการดูแล
ตาม Care 
Plan 

รอยละ 75 
ของผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิง
ไดรับการดูแล
ตาม Care 
Plan 

รอยละ 80 
ของผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิง
ไดรับการดูแล
ตาม Care 
Plan 

1. ช้ีแจงการดําเนินงานแนว
ทางการใชโปรแกรมการคัด
กรองสุขภาพผูสูงอายุผาน
ระบบออนไลน 
2. ขับเคลื่อนเครือขายการ
ดําเนินงานการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ ผานกลไก
ครอบครัว/ชมรมผูสูงอายุ 
โรงเรียนผูสูงอายุ และชุมชน 
(บาน-ศาสนสถาน-โรงเรียน-
สถานบริการสุขภาพ แบบ
บูรณาการ) 
3. พัฒนาเครือขายชุมชน
ตนแบบ Intermediate 
care และ Long Term 
Care แบบบูรณาการโดย
ทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวม 
4. พัฒนาหลักสูตร/คูมือ/
แนวทาง การอบรมการดแูล
สงเสริมปองกันดานสุขภาพ
ในผูสูงอายุ พรอม
ประชาสมัพันธผานสื่อ
สาธารณะ 
5. พัฒนามาตรฐานการดูแล
ผูสูงอายุของสถานบริการ
ดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
 

13,468,500 กรมอนามัย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

ผู ดู แ ล ผู สู ง อ า ย ุ
(Caregiver) ควบคูไป
กับการพัฒนาทีมหมอ
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
อาสาสมัครในชุมชน  
 

6. อบรมฟนฟูพัฒนา
ศักยภาพผูจดัการการดูแล
ผูสูงอายุ (Care Manager) 
ผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) 
7. พัฒนาระบบการประเมิน
และคัดกรองสุขภาพ
เบ้ืองตนผานระบบออนไลน 
และขอมลูการวางแผน เฝา
ระวังสุขภาพผูสูงอาย ุ
8. พัฒนาระบบขอมูล/
ฐานขอมูลสุขภาพผูสูงอายุ 
โปรแกรม LTC (3C)  

7 โครงการสงเสริม
ความรอบรูดาน
สุขภาพดานการ
บริการสงเสริม  
สุขภาพและ
ปองกันโรคทุก
ชวงวัย 

1. เพ่ือพัฒนาคลังขอมูล
ค ว า ม รู เ พ่ื อ ก า ร
ขับเคลื่อนงานความรอบ
รู ด า น สุ ข ภ า พ ข อ ง
ประเทศไทย 
๒ .  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุ ค ล า ก ร ด า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข เ พ่ื อ
ขับเคลื่อนงานความรอบ
รูดานสุขภาพทุกระดับ 
3. ส ง เสริมและ
ส นับส นุนการ พัฒนา
องคกรและชุมชนรอบรู
ดานสุขภาพ 

จํานวนครอบครัวไทยมี
ความรอบรูสุขภาพเรื่อง
กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ย 
1,000,000 ครอบครัว 

4000,000 
ครอบครัว 

600,000 
ครอบครัว 

8000,000 
ครอบครัว 

1,000,000 
ครอบครัว 

1. พัฒนา one point 
access แหลงสืบคนและ
คลังขอมูลความรูและบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค ณ จดุเดยีว 
2.พัฒนาองคความรู 
เครื่องมือวัดผลลัพธ/
ประเมินสถานการณ และ
เทคนิคการทํางาน 
3.พัฒนาหลักสูตร พัฒนา
ศักยภาพสําหรับคนทํางาน 
4.ขับเคลื่อนองคกรรอบรู
ดานสุขภาพของหนวยงาน
สังกัด สธ. ในสวนภมูิภาค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

5.สงเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรม community 
based HL training/ 
coaching ในชุมชน 
6.ประชาสัมพันธ/สราง
ความตระหนักถึงความ 
สําคัญของบริการสงเสรมิ
สุขภาพและปองกันโรค 

 แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
8 การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ระดับอําเภอ 

(พชอ.) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพ้ืนท่ีให

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

โดยใชหลักการพ้ืนท่ีเปน

ฐาน ประชาชนเปน

ศูนยกลาง เปนไปตาม

เจตนารมณของระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ.

2561 

รอยละ 70 ของอําเภอ

มีการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

ท่ีมีคุณภาพ 

1. ประชุม

ทบทวน

คัดเลือก

ประเด็นที่

สําคัญตาม

บริบทของ

พื้นทีท่ี่เกี่ยวกับ

การพัฒนา

คุณภาพชวีิต

มาดําเนินการ

พัฒนาหรือ

แกไขปญหา

อยางนอย ๒ 

ประเด็น 

2. ประเมิน

ตนเองและวาง

แผนการพัฒนา 

1. มีคณะทํา 

งานวางแผน

กําหนดแนวทาง 

ในการ

ขับเคล่ือน

ประเด็นการ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตตามท่ีพ้ืนท่ี

กําหนด      

2. มีการบริหาร

จัดการ 

ทรัพยากรของ

ทุกภาคสวนท่ี

เกี่ยวของในการ

ขับเคล่ือน

ประเด็นการ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

มีการเยี่ยม

เสริมพลังและ

ประเมินผลการ

ดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ตาม

แนวทาง 

UCCARE โดย

การประเมิน

ของผูเยี่ยม

ระดับจังหวัด

และเขต 

  

อําเภอมีการ

สรุปผลการ

ดําเนินการท้ัง

กระบวนการ

และผลลัพธท่ี

เกิดข้ึนโดย

กระบวนการ

ช่ืนชมและ

เสรมิพลังแก 

พชอ.ท่ีมี

คุณภาพ   

รอยละ 70  

 

มาตรการท่ี 1 

สรางกลไกขับเคลื่อนท่ี

เช่ือมโยงระบบบริการปฐม

ภูมิกับชุมชนและทองถ่ิน

อยางมีคุณภาพ 

มาตรการท่ี 2 

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อําเภออยางมีสวนรวม 

มาตรการท่ี 3 เสริมสราง

ศักยภาพ พชอ. อยางมั่นคง

และยั่งยืน 

 

21,950,000  

 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
9. โครงการพัฒนา

ระบบตระหนักรู
สถานการณใน
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขให
พรอมรับมือ
ปรับตัวตอโรค
อุบัติใหม โรค
อุบัติซ้ําและภัย
สุขภาพท่ีเกิด
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 
 
 
 
 
 

1 .  เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ
ความสามารถในการเฝา
ร ะ วั ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
แนวโนมสถานการณ
ป ญ ห า โ ร ค แ ล ะ ภั ย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
ของประเทศไทย ในป 
2563 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะดาน
การติดตาม วิเคราะห
และประเมินแนวโนม
สถานการณโรคและภัย
สุขภาพแก บุคลากร ท่ี
เก่ียวของ ในสวนกลาง 
และระดับเขต 
3. เพ่ือติดตาม ประเมิน
ส ถ า น ก า ร ณ  แ ล ะ
วิเคราะหความเสี่ยงของ
โรคและภัยสุขภาพใน
พ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง 

มี ร ะ บ บ ร า ย ง า น
สถานการณความเสี่ยง
ข อ ง โ ร ค แ ล ะ ภั ย ท่ี
เก่ียวของกับสุขภาพ  

ทีม SAT กรม
ควบคุมโรค 
และระดับเขต 
ไดรับการ
พัฒนา ดาน
การติดตาม 
วิเคราะหและ
ประเมิน
แนวโนม
สถานการณ
โรคและภัย
สุขภาพ  

เหตุการณ
ผิดปกติ และ
ขาวการ
ระบาด ไดรับ
การตรวจสอบ 
ติดตาม และ
ประเมินความ
เสี่ยงอยาง
ตอเน่ือง
(ตรวจสอบ
จาก 
Outbreak 
Verification 
List) 

มี SOP ของ
ทีม SAT กรม
ควบคุมโรค 

มีชุดขอมูลเพ่ือ
การจัดทํา
ฐานขอมูลท่ี
เก่ียวของกับ
เหตุการณ
ฉุกเฉินท้ังหมด
อยางเปน
ระบบขอมลู
อิเล็กทรอนิกส 

1. พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของทีม
ตระหนักรูสถานการณ 
(SAT) กรมควบคุมโรค 
2. พัฒนาทักษะบุคลากร 
ดานการตดิตาม วิเคราะห
และประเมินแนวโนม
สถานการณโรคและภัย
สุขภาพ แกบุคลากรท่ี
เก่ียวของ ในสวนกลาง และ
ระดับเขต 
3. เฝาระวัง ติดตาม และ
ประเมินสถานการณความ
เสี่ยงของโรคและภยัสุขภาพ
ในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง 
4. พัฒนาชุดขอมูลเพ่ือการ
รวบรวมและจดัทํา
ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
เหตุการณฉุกเฉินท้ังหมดให
เปนระบบขอมลู
อิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 

1,000,000 กรมควบคุมโรค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

10. โครงการพัฒนา
สมรรถนะ
เครือขายระดับ
พ้ืนท่ีในการ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของใหเครือขายในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ดานระบบ
บัญชาการเหตุฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข เพ่ือรองรับ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ศู น ย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
และระบบบัญชาการ
เหตุการณกรมควบคุม
โรค 
2. เ พ่ือพัฒนารูปแบบ 
กลไกการประสานงาน
รวมกันระหวางเครือขาย
ดานการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

เครือข าย ท่ี ได รับการ
ฝกซอมแผนรับมือโรค
แ ล ะ ภั ย สุ ข ภ า พ เ พ่ื อ
รองรับการปฏิบัติงาน
ศูนยปฏิ บัติการภาวะ
ฉุ ก เ ฉิ น แ ล ะ ร ะ บ บ
บัญชาการ เหตุการณ 
กรมควบคุมโรค 

ประสานการ
เตรียมความ
พรอมในการ
ฝกซอมแผน
ของหนวยงาน
เครือขายใน
พ้ืนท่ีชายแดน  
 

เขาเปน
สมาชิกในการ
แลกเปลีย่น
ขอมูลรวมกับ
เครือขายใน
การเตรียม  
พรอมรับมือ
ภัยพิบัต ิ
 

กลไกการ
ทํางานรวมกัน
กับองคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน
หนวยงาน
อ่ืนๆ ในการ
เตรียมพรอม
ตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 

ฝกซอมแผน
แบบบูรณา
การในการ
เตรียมความ
พรอมและ
ตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีชายแดน 

1. พัฒนาความรวมมือ
เครือขายในการจดัทํา
ฐานขอมูลเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูเตรียมพรอมรับมือภัย
พิบัติ โรคตดิตออุบัติใหม 
โรคอุบัติซ้าํและภัยสุขภาพท่ี
เกิดจากการเปลีย่นแปลง
ภูมิอากาศ 
2. บูรณาการการฝกซอม
แผนเตรียมความพรอมและ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 
3. พัฒนารูปแบบและกลไก 
การทํางานรวมกันกับศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของ
หนวยงานอ่ืนๆ ในระดับ
ทองถ่ิน ผานกลไก พชอ. 
และจิตอาสา 904 
4. ประสานการเตรียมความ
พรอม ปองกัน ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 

646,200 กรมควบคุมโรค 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                             หนา  ๕๖ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

11 โครงการตรวจ
ติดตามกลุม
สงสัยปวย 
โรคเบาหวาน
และ/หรือความ
ดันโลหติสูง 

1 . เ พ่ื อยื นยั น ว า กลุ ม
สงสั ยป วยมีค า ระดั บ
นํ้าตาลในเลือดสูงจริง 
และสงตอพบแพทยเพ่ือ
รั บ ก า ร วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค
เบาหวาน 
2. เ พ่ือยืนยันว ากลุ ม
ปวยมีความดันโลหิตสูง
จริง 
 

ประชากรอายุ 35 ปข้ึน
ไป ใน เ ขต รั บผิ ด ชอบ 
ไดรับการคัดกรองวาเปน
กลุมสงสัยปวยเบาหวาน
และโรคความดันโลหิต
สูง ≥ รอยละ 60  
 

เบาหวาน 
- 

ความดัน
โลหิตสูง 
› รอยละ 50 
 

 
≥ รอยละ 15 

 
 

› รอยละ 50 
 

 
≥ รอยละ 45 
 
 
≥ รอยละ 60 
 

 
≥ รอยละ 60 
 
 
≥ รอยละ 60 
 

1. สื่อสารและช้ีแจงแนว
ทางการดําเนินงาน 
2. พัฒนาระบบบริการ 
ลงพ้ืนท่ีติดตามและเยี่ยม
เสรมิพลัง และจัดทํา
หลักสตูรพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลคลินิกฯ 
3. ติดตามและประเมินผล 
เรงรัดติดตามการดําเนินงาน
เพ่ือบรรลเุปาหมาย และ
ติดตามผลการประเมิน NCD 
Clinic Plus  
 

15,884,000 
 

กรมควบคุมโรค 

12 โครงการ
ขับเคลื่อน
มาตรการยุติการ
ใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมี
อันตรายสูง 

เพ่ือขับเคลื่อนมาตร การ
ยุติการใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตราย
สูง 
 

รอยละของจังหวัดมีการ
ขับเคลื่อนมาตรการยุติ
ก า ร ใ ช ส า ร เ ค มี ท า ง
การเกษตรท่ีมีอันตราย
สูงรวมกับหนวยงานท่ี
เ ก่ี ย ว ข อ ง ใ น ร ะ ดั บ
สวนกลางและภูมิภาค
อยางนอยจังหวัดละ 1 
เรื่อง 

- คําสั่ง/ราง
คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ฯ จังหวัด 

1. มาตรการ
เพ่ือยุติการใช
สารเคมีทาง
การเกษตร
ของจว. 
2. แผน
ขับเคลื่อน
มาตรการฯ 

1. รายงาน
ขอมูล
สถานการณ
หรือนโยบาย
ผาน คกก.จว. 
2. ขับเคลื่อน
มาตรการ/
นโยบาย โดย
การมีสวน
รวมกับชุมชน 

1. สรปุ
รายงานผล 
2. สรปุผลการ
ขับเคลื่อน
มาตรการฯ 
รวมกับ
เครือขาย 

1. ยกระดับการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการสมัผสั
สารเคมีทางการเกษตร 
2. ขับเคลื่อนนโยบายยุติ
การใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 3 
ชนิด 
 
 
 
 
 
 

12,012,000 
 

กรมควบคุมโรค 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                             หนา  ๕๗ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

13 โครงการสํารวจ
การใชสารเคมี
ทางการเกษตร 
3 ชนิด (พา
ราควอต คลอร
ไพริฟอส ไกลโฟ
เสต) 

เพ่ือใหไดขอมูลจากการ
สํารวจการใชสารเคมี
ทางการเกษตร 3 ชนิด 
(พาราควอต คลอรไพริ
ฟอส ไกลโฟเสต) โดย 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) 
 

ร อยละของจั งห วัดมี
ระบบรับแจงขาว การ
ใช/ปวยจากการสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตร 
3 ชนิด (พาราควอต 
คลอรไพริฟอส ไกลโฟ
เสต) โดยประชาชน/อส
ม .  ผ า น Mobile 
Application สูหนวย
บริการ (คลินิกสารเคมี
เกษตร/คลิกนิกโรคจาก
การ ทํ า งาน )  ร อยละ 
100 
 

มีแนวทางการ
ดําเนินงาน
สํารวจการใช
สารเคมีฯ 

1. ผลการ
สํารวจการใช
สารเคมีฯ ครั้ง
ท่ี 1 
2. รายงาน
การวิเคราะห
ขอมูล
เช่ือมโยงกับ
ขอมูล OEHP 
และ T60 

1. รายงาน
สถานการณฯ 
เพ่ือขับเคลื่อน
มาตรการยุติ
การใชสารเคมี  
2. สรปุผลการ
ดําเนินงาน 

1. ผลการ
สํารวจการใช
สารเคมี  
ครั้งท่ี 2 
2. สรปุผลการ
ดําเนินงาน 

1. ช้ีแจง ถายทอดแนวทาง
การดําเนินงานสํารวจการใช
สารเคมีฯ 
2. อสม.สํารวจการใช
สารเคมีฯ ครั้งท่ี 1 :  วันท่ี 
1 – 31 ม.ค. 63 ครั้งท่ี 2 : 
วันท่ี 1 – 31 ก.ค. 63  
3. รพ.สต. สสจ. สคร. 
รวบรวม วิเคราะหขอมลู 
จัดทําสรุปรายงาน
สถานการณสํารวจการใช
สารเคม ี
4. สสจ.นําขอมลู
สถานการณฯ ไปขับเคลื่อน
มาตรการยุติการใชสารเคมฯี 
(จว.) โดยเสนอ คกก.จว. 
5. รพ.สต. สสจ. สคร. 
ติดตาม และสรุปผลการ
ดําเนินงานรอบ 9 และ 12 
เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

12,012,000 กรมควบคุมโรค 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                             หนา  ๕๘ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

14 โครงการจดัทํา
ฐานขอมูลอาชี
วอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือพัฒนากลไกการเฝา
ระวัง การรายงานขอมูล 
และการจัดการปญหา
ผลกระทบตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมจากการ
สัมผสัสารเคมีทางการ
เกษตรในระดับจังหวัด 
 

รอยละของจังหวัดมีการ
จัดทําฐานขอมูลอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดลอม 
ดานเกษตรกรรม และมี
การรายงานการเจ็บปวย
หรือเสยีชีวิตจากสารเคมี
ทางการเกษตร (รหสัโรค 
T60) 

1. สสจ.จัดทํา
ไฟล OEHP 
ดาน
เกษตรกรรม
และจัดสง
ใหกับ สคร. 
ภายในวันท่ี 
15 ธ.ค. 62  
2. สสจ. 
จัดทํารายงาน 
T60 ราย
เดือน และ
จัดสงขอมูล
ดังกลาวทุก
วันท่ี 1 ของ
เดือนใหกับ 
สคร.และ 
สคร. จดัสง
ขอมูลดังกลาว
กับ กองโรค
จากการ
ประกอบ
อาชีพฯ ทุก
วันท่ี 15 ของ
เดือน 
 
 

1. สสจ.
ประสานขอ
ขอมูลเพ่ิมเติม
ในฐานขอมูล 
OEHP ดาน
เกษตรกรรม 
2. สสจ.
นําเสนอขอมูล 
OEHP ดาน
เกษตรกรรม 
และ T60 ใน
ระดับ จว. ตอ 
คกก.ฯ  จว. 
3. ติดตาม 
ประเมินผล
การ
ดําเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

1. สสจ.จัดทํา 
OEHP ดาน
เกษตรกรรม
ฉบับสมบูรณ 
โดยจดัสง
ใหกับ สคร. 
ภายในไตร
มาสท่ี 3  และ 
สคร. นําสง
ขอมูลดังกลาว
ใหกับกองโรค
จากการ
ประกอบ
อาชีพฯ จว. 
2. ติดตาม 
ประเมินผล
การ
ดําเนินงาน 
รอบ 9 เดือน 

1. รายงาน
การพัฒนาการ
บันทึกขอมูล 
T60 
2. ติดตาม 
ประเมินผล
การ
ดําเนินงาน
รอบ 12 
เดือน 

1. ประชุมช้ีแจงนโยบาย 
กําหนด ทิศทาง ติดตามการ
ดําเนินงานใหกับ สคร. 
2. พัฒนาเครือขาย การเฝา
ระวัง ปองกันควบคุมโรค
และภยัสุขภาพจากการ
สัมผสัทางสารเคมีทางการ
เกษตร 
3. ยกระดับการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากการสมัผสั
สารเคมีทางการเกษตร 

12,012,000 
 

กรมควบคุมโรค 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                             หนา  ๕๙ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

15 โครงการควบคมุ
วัณโรค 

1. เพ่ือใหผูตดิเช้ือวัณ
โรคและผูปวยวัณโรค
เขาถึงระบบบริการ
สุขภาพในดานการตรวจ
วินิจฉัย ปองกัน ดูแล
รักษาท่ีไดมาตรฐานและ
รักษาหายรักษาครบ 
2. เพ่ือพัฒนามาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพใน
การตรวจวินิจฉัย 
ปองกัน ดูแลรักษาผูติด
เช้ือวัณโรคและผูปวยวัณ
โรคของสถานบริการ
สาธารณสุข 
 

พัฒนานวัตกรรมและ
มาตรฐานระบบตรวจ
วินิจฉัย ปองกัน ดูแล
รักษาผูปวยวัณโรคใน
สถานบริการสาธารณสุข 
และการนําผูติดเช้ือวัณ
โรค และผูปวยวัณโรค
เขาถึงระบบการรักษาท่ี
ไดมาตรฐาน จะทําให
เกิดผลสําเร็จของการ
ดูแลรักษาผูปวยวัณโรค 
และยังเปนการควบคุม
โ ร ค  ตั ด ว ง จ ร ก า ร
แพรกระจายเช้ือวัณโรค 
และปองกันเช้ือวัณโรค
ดื้อยา 
 

1. วิเคราะห
สถานการณ 
ขนาดและ
ความรุนแรง
ของปญหา 
กลุมเสี่ยง/
กลุมเปาหมาย 
พท.เปาหมาย
ชองวางและ
ปญหา
อุปสรรค 
2. จัดทํา
แผนงานเพ่ือ
ลดการ
เสียชีวิต การ
ขาดยา 
3. พัฒนา
ระบบการสง
ตอและติดตาม
ผลการรักษา 

1. ความ
ครอบคลมุการ
รักษาผูปวย
วัณโรคราย
ใหม มากกวา
รอยละ 82.5 
2. อัตราการ
เสียชีวิต นอย
กวารอยละ 5 
และ อัตราการ
ขาดยาและ
โอนออกของ
ผูปวยวัณโรค 
เทากับ 0 
3. แนวโนม
การขาดยา/
อาการไมพึง
ประสงคจาก
การใชยา 
 

1. ความ
ครอบคลมุการ
รักษาผูปวย
วัณโรคราย
ใหม มากกวา
รอยละ 82.5 
2. อัตราการ
เสียชีวิต นอย
กวารอยละ 5 
และ อัตราการ
ขาดยาและ
โอนออกของ
ผูปวยวัณโรค 
เทากับ 0 
3. แนวโนม
การขาดยา/
อาการไมพึง
ประสงคจาก
การใชยา 
 

1. อัตรา
ความสําเร็จ
ของการักษา
ผูปวยวัณโรค
รายใหม 
มากกวา รอย
ละ 85 
2. รอยละ
ความ
ครอบคลมุการ
รักษาผูปวย
วัณโรคราย
ใหมและกลับ
เปนซ้ํา 
มากกวา     
รอยละ 82.5 

1. ลดการเสียชีวิต โดย
เรงรัดการตรวจคัดกรอง
คนหาผูปวยวัณโรค พัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การตรวจวินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการ ตรวจ
ทดสอบความไวตอยาทุก
รายเพ่ือคนหา RR/MDR-TB 
เขมงวดดูแลกลุมเสี่ยงใน
ระยะเขมขน และเฝาระวัง 
ดูแลรักษาผูปวยท่ีมีอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยา 
2. ลดการขาดยา ใชกลไก 
Case Management team 
กํากับติดตามการรักษา ใช
กลไก พชอ. และกลไกใน
พ้ืนท่ีในการดูแลและตดิตาม
การรักษาผูปวย มีการ
ชวยเหลือทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจ 
3. พัฒนาระบบการสงตอ 
 กํากับ ติดตาม และประเมิน
ผลการรักษาผูปวยวัณโรค 
 พัฒนาคุณภาพและประเมิน
มาตรฐานการดูแลรักษา
ผูปวยวัณโรคในสถาน 
พยาบาลใหไดมาตรฐาน 

36,306,400 
 

กรมควบคุมโรค 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพ
สถานพยาบาลพัฒนา
เครือขาย ระบบขอมูลใน
การสงตอผูปวย 
 

16 โครงการ
คุมครอง
ผูบริโภคดาน
ผลิตภณัฑ
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

เพ่ือผูบริโภค 
ไดบรโิภคผลติภณัฑ
สุขภาพ 
ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั 

ประชาชนไดบริโภค
ผลิตภณัฑสุขภาพ 
ท่ีมีความปลอดภัย 
ตัวชี้วัด : รอยละ 80 
ของผลิตภณัฑสุขภาพ
กลุมเสี่ยงท่ีไดรับการ
ตรวจสอบไดมาตรฐาน
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

1. มีแผน/
โครงการ
จัดการ
ผลิตภณัฑ
สุขภาพกลุม
เสี่ยงท้ัง
สวนกลางและ
สวนภูมภิาค 
2. เก็บ
ตัวอยางตาม
แผนเก็บ
ตัวอยาง 
ประเภท Risk-
based 
จํานวน 
397 ตัวอยาง  
 

1. เก็บ
ตัวอยางตาม
แผนเก็บ
ตัวอยาง 
ประเภท Risk-
based 
จํานวน 
1,208 
ตัวอยาง  
(ไมสะสม) 
2. ผลิตภัณฑ
สุขภาพกลุม
เสี่ยงท่ีไดรับ
การตรวจสอบ
ไดมาตรฐาน
ตามเกณฑท่ี
กําหนด 
รอยละ 80 
 
 

1. เก็บ
ตัวอยางตาม
แผนเก็บ
ตัวอยาง 
ประเภท Risk-
based 
จํานวน  
954 ตัวอยาง  
(ไมสะสม) 
2. ผลิตภัณฑ
สุขภาพกลุม
เสี่ยงท่ีไดรับ
การตรวจสอบ
ไดมาตรฐาน
ตามเกณฑท่ี
กําหนด 
รอยละ 80 
 

ผลิตภณัฑ
สุขภาพกลุม
เสี่ยงท่ีไดรับ
การตรวจสอบ
ไดมาตรฐาน
ตามเกณฑท่ี
กําหนด 
รอยละ 80 
 

1. จัดทําแผน/โครงการจัดการ
ผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง 
ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  
2. ติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตามแผน/
โครงการจดัการผลติภณัฑ
สุขภาพกลุมเสี่ยง 
3. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน/
โครงการ 
4. จัดทําขอเสนอเชิง
นโยบายและขอเสนอในการ
จัดการปญหาดานผลิตภณัฑ
สุขภาพกลุมเสี่ยง 

14,004,000  
 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

17 โครงการชุมชน
กัญชาปลอดภยั 
(Safety 
Cannabis 
Community) 

เพ่ือใหเครือขายชุมชนมี
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการนําสารสกัด
จากกัญชามาใช
ประโยชนทางการแพทย
อยางถูกตองและ
ปลอดภัยรวมท้ัง
เครือขายชุมชนสามารถ
สงตอความรูความเขาใจ
ไปยังประชาชน 
ในชุมชน 

เครือขายชุมชน  
คนในชุมชน และผูมสีวน
เก่ียวของ สามารถใช
กัญชาเพ่ือรักษาโรค 
ไดอยางถูกตอง 
และปลอดภัย 
ตัวชี้วัด : รอยละ 60 
ของกลุม เปาหมาย 
มีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับ
กัญชา 
ทางการแพทย 

1. ประชุม/
อบรม แก 
สสจ.  
จํานวน 2 ครั้ง 
2. จัดอบรม
สรางแกนนํา
เครือขาย
ชุมชน 12 
จังหวัด 
ใหสามารถ
ถายทอด
ความรู
เก่ียวกับกัญชา
ทางการแพทย 
จํานวน 1 ครั้ง 

ลงพ้ืนท่ี
ติดตาม 
ผลการ
ดําเนินงาน 
เพ่ือประเมิน
การใหความรู
แกคน 
ในชุมชน
เก่ียวกับกัญชา
ทางการแพทย 
(12 จังหวัด  
ตามเขต
สุขภาพ) 
 

1. ผลิตสื่อ 
ใหความรู
กัญชาทาง
การแพทย 
ผาน 3 
ชองทาง ไดแก 
1) คูมือ  
2) ชุด
นิทรรศการ 
และ 3) สกูป
ขาว 
2. จัดกิจกรรม 
“สานพลัง...
รอบรูกัญชา
ทาง
การแพทย" 
จํานวน 1 ครั้ง 

1. สัมมนาเพ่ือ
แลกเปลีย่น
เรียนรูและ
ถอดบทเรียน
ชุมชนกัญชา 
ทางการแพทย
ปลอดภัย  
จํานวน 1 ครั้ง 
2. 
กลุมเปาหมาย 
มีทัศนคติท่ีดี
เก่ียวกับกัญชา 
ทางการแพทย
รอยละ 60  

1. จัดประชุม/อบรม 
ใหความรูฯ ผูเก่ียวของ 
2. ติดตามการดําเนินงาน
ของ 12 จังหวัด ในการ 
สงตอความรูใหคนในพ้ืนท่ี 
3. ใหความรูกัญชาทาง 
การแพทยอยางปลอดภัย 
4. ผลิตสื่อสนับสนุน 
5. จัดกิจกรรม “สานพลัง...
รอบรูกัญชาทางการแพทย” 
6. จัดงานแลกเปลีย่นเรยีนรู
และถอดบทเรียนชุมชน
กัญชาทางการแพทย
ปลอดภัย 
7. ประเมินผลการดําเนิน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,977,500 
 
 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

18 โครงการตรวจ
สารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช
ตกคางในผัก
และผลไม เพ่ือ
สนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยใน 
โรงพยาบาล 

1. เพ่ือสนับสนุน
โครงการโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
2. เพ่ือทราบ
สถานการณการตกคาง
ของสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชในผักและ
ผลไมสดท่ีเปนวัตถุดิบใน
การปรุงประกอบอาหาร
สําหรับผูปวยใน
โรงพยาบาล 
3. ทวนสอบเกณฑ
กําหนดในการคัดเลือก
วัตถุดิบของโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
4. ประเมินผลการตรวจ
วิเคราะหรายงานให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือหาแนวทาง 
ปรับปรุงแกไข ในการ
ควบคุมการใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

1. ลดอัตราการปวยและ
ภาระคาใชจายของ
ประชาชนจากโรคท่ีมี
สาเหตุจากสารปนเปอน
และตกคางในอาหาร 
2. เกษตรกรในชุมชนมี
สถานท่ีจําหนายวัตถุดิบ
และมรีายได 
3. สรางและสนับสนุน
ระบบการจัดซื้อภาครัฐท่ี
มีคุณภาพ 
4. มีขอมูลสําหรับการ
ทวนสอบเกณฑกําหนด
ในการคัดเลือกวัตถุดิบ
ของโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย กระทรวง
สาธารณสุข 
5. สรางภาพลักษณท่ีดี
เรื่องระบบการเฝาระวัง
ของประเทศไทยใน
รูปแบบการบูรณาการ
แบบมีสวนรวมโดยเอา
ความตองการของ
ประชาชนเปนศูนยกลาง 

- - - สุมเก็บ
ตัวอยางผัก
ผลไมตามแผน
ฯ  และตรวจ
วิเคราะห
สารเคมี
ปองกันกําจัด
ศัตรูพืชทาง
หองปฏิบัติกา
รครอบคลุม
อยางนอย 8 
กลุม 132 
ชนิดสาร ไม
นอยกวารอย
ละ 90 ของ
โรงพยาบาล
เปาหมาย 

1.ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดแก ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และโรงพยาบาลเปาหมายใน
แตละพื้นที่ เพือ่จัดทําแผน 
ปฏิบัติการสุมตัวอยางผักสด 
ผลไมสดเพื่อเฝาระวังความ
ปลอดภัยดานสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการสุม
ตัวอยางผักสด ผลไมสดเพือ่
เฝาระวังความปลอดภัยดาน
สารเคมีปองกันกาํจัดศัตรูพืช 
ของโรงพยาบาลประจําป 
2563 ที่ครอบคลุมทั้ง  13  
เขตสุขภาพ และแผนไดรับ
อนุมัติจากผูบริหารภายใน
วันที่ 15 มกราคม 2563 
3. สุมเก็บตัวอยางผักสดและ
ผลไมสด ตามแผนฯ 
ครอบคลุมโรงพยาบาล
เปาหมายไมนอยกวารอยละ 
90 (23 แหง) และตรวจ
วิเคราะหสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชทางหอง 
ปฏิบัติการ ครอบคลุมอยาง
นอย 8 กลุม 132 ชนิดสาร 

4,000,000 กรม
วิทยาศาสตร 
การแพทย  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
19 ยกระดับ

คุณภาพการ
จัดการอนามยั
สิ่งแวดลอม
สถานบริการ
สาธารณสุขท่ี
เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระ บบ ส นั บส นุน ทา ง
วิชาการและการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ
เพ่ือยกระดับการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนานวัตกรรมใน
โรงพยาบาล  
2. เพ่ือสงเสริมให
โ ร งพยาบาลส ง เสริ ม
สุ ข ภ า พ ตํ า บ ล แ ล ะ
โรงพยาบาลนอกสังกัด 
สธ. มีการดํา เ นินงาน
ตามเกณฑ GREEN and 
CLEAN Hospital  
3. เพ่ือสงเสริมการ
พั ฒ น า ต น แ บ บ
โรงพยาบาลคารบอนต่ํา
แ ล ะ เ ท า ทั น ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ
ภูมิอากาศ 
 

 ยกระดับคุณภาพการ
จั ด ก า ร อ น า มั ย
สิ่ ง แ วดล อม ในสถาน
บริการสาธารณสุข และ
พัฒนา Setting ตาง ๆ 
ใหมีมาตรฐานเ อ้ือตอ
การมีสุขภาพดี 

ทุกจังหวัดมี
แผนในการ
ขับเคลื่อนและ
ประเมิน (Re-
accreditatio
n) 
โรงพยาบาล 
GREEN & 
CLEAN 
Hospital  

โรงพยาบาล
ผานเกณฑ
ระดับดีข้ึนไป 
รอยละ 98 

โรงพยาบาล
ผานเกณฑ
ระดับดีข้ึนไป 
รอยละ 100 

1.โรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ 
ระดับดีมาก
ข้ึนไป รอยละ 
75 
2.โรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก 
Plus รอยละ 
30 

1. ขับเคลื่อน GREEN & 
CLEAN Hospital และ
พัฒนานวัตกรรมตนแบบ
อนามัยสิ่งแวดลอมรองรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
2. สงเสริมการบรหิาร
จัดการมลูฝอยติดเช้ือและ
มูลฝอยประเภทอ่ืนใหมี
ประสิทธิภาพไมสงผล
กระทบตอสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม 
 

4,727,900  กรมอนามัย 
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ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภมูิ  
20 โครงการพัฒนา

ระบบการแพทย
ปฐมภูม ิ

1. เพ่ือใหประชาชนทุก

คนไดรบับริการ ทุกท่ี 

ท้ังในหนวยบริการและ

ในชุมชนรวมท้ังสามารถ

พ่ึงตนเองไดและ 

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2.เพ่ือยกระดับการ

พัฒนาคุณภาพของ

หนวยบริการปฐมภูมิ

และเช่ือมโยงระบบ

บริการ กระบวนการ

บริการ และการบริหาร

จัดการใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของหนวยบริการ 
ปฐมภูมิและเครือขาย 
หนวยบริการปฐมภูมิ  
ท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี   
คาเปาหมาย รอยละ 
25 (สะสม 1,625 
หนวย)  
(จัดตั้งหนวยบริการปฐม
ภูมิและเครือขายหนวย
บริการปฐมภูมิ ประเภท
ท่ี 1 ใหม 445 หนวย) 
 

จังหวัด /  
เขตสุขภาพ  
มีแผนการ
จัดตั้งหนวย
บริการ ปฐม
ภูมิและ
เครือขาย
หนวยบริการ
ปฐมภูมิ 10 ป 

หนวยบริการ
ปฐมภูมิและ
เครือขาย
หนวยบริการ 
ปฐมภูมิ  
(ผาน 3S)  
แจงยืนยันขอ
ข้ึนทะเบียน 
รอยละ 15 
(ตาม พ.ร.บ.) 

มีการจัดตั้ง
หนวยบริการ
ปฐมภูมิและ
เครือขาย
หนวยบริการ
ปฐมภูมิ  
(ผาน3S)  
รอยละ 20 
ของแผนการ
จัดตั้งระดับ 
เขตสุขภาพ 
10 ป 

มีการจัดตั้ง
หนวยบริการ
ปฐมภมูิและ
เครือขาย
หนวยบริการ
ปฐมภูมิ  
(ผาน3S)  
รอยละ 25 
ของแผนการ
จัดตั้งระดับ
เขตสุขภาพ 
10 ป 

1. พัฒนาศักยภาพระบบ

บริการสุขภาพปฐมภูม ิ

 2. พัฒนากําลังคนในระบบ

สุขภาพปฐมภูม ิ

3.สงเสรมิและสนับสนุน 

การพัฒนาระบบสุขภาพ

ปฐมภูม ิ

4.ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 

และการอภิบาลระบบ 

 

44,040,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๖๕ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

21 โครงการ
ยกระดับ อสม. 
เปน อสม.หมอ
ประจําบาน 
ปงบประมาณ 
2563 
 
 
 
 

1. พัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับ อสม. เปน      
อสม. หมอประจําบาน 
ดูแลสุขภาพคนในชุมชน
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
2. ผูปวยกลุมเปาหมาย
ท่ีไดรับการดูแลจาก อส
ม. หมอประจําบาน มี
คุณภาพชีวิตด ี

1. มี อสม. หมอประจํา
บาน จํานวน 80,000 
คน 
2. ผูปวยกลุมเปาหมาย
ท่ีไดรับการดูแลจาก  
อสม. หมอประจําบานมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี อยาง
นอยรอยละ 70 

1. มีการช้ีแจง
แนวทางสูการ
ปฏิบัต ิ
2. อบรม อส
ม. หมอประจํา  
บาน จํานวน 
40,000 คน  

1. อบรม  
อสม. หมอ
ประจําบาน 
80,000 คน 
(สะสม) 
2. เพ่ิมพูน
ทักษะ อสม. 
หมอประจาํ
หมูบาน 
10,000 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสม.  
หมอประจาํ
บาน   
มีศักยภาพ 
อยางนอย 
รอยละ 70  

ผูปวย
กลุมเปาหมาย
ท่ีไดรับการ
ดูแลจาก อสม. 
หมอประจาํ
บานมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี อยาง
นอยรอยละ 
70 

1. พัฒนาศักยภาพ อสม. 
เปน อสม. หมอประจําบาน  
2. สงเสริม สนับสนุน อสม. 
หมอประจาํบานในการดูแล
ผูปวยกลุมเปาหมาย 
3. สงเสริม สนับสนุน อสม.
หมอประจาํบานในการ
จัดบริการสุขภาพในชุมชน 

22,235,000 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๖๖ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

22 โครงการพัฒนา 
อสม.
วิทยาศาสตร
การแพทยชุมชน 
ป พ.ศ. 2563 

1. เพ่ือปรับปรุง พัฒนา
หลักสตูร และองค
ความรู สําหรับการ
พัฒนาศักยภาพ อสม.
วิทยาศาสตรการแพทย
ชุมชน ใหมีความทันสมัย 
ทันเหตุการณ สอดคลอง
กับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู อสม. 
ใหเปน อสม.หมอประจํา
บาน 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
อสม.วิทยาศาสตร
การแพทยชุมชน ในการ
ดําเนินงานการคุมครอง
ผูบริโภคของศูนยแจง
เตือนภัย เฝาระวัง และ
รับเรื่องรองเรียนปญหา
ผลิตภณัฑสุขภาพใน
ชุมชน ใหมีประสิทธิภาพ
เกิดความเขมแข็งและ
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 

1. อสม.วิทยาศาสตร
การแพทยชุมชน ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ ใน
การดําเนินงานของศูนย
แจงเตือนภัย เฝาระวัง 
และรับเรื่องรองเรยีน
ปญหาผลิตภัณฑสุขภาพ
ในชุมชน  
2. มีหลักสูตร และองค
ความรู สําหรับพัฒนา
ศักยภาพ อสม.
วิทยาศาสตรการแพทย
ชุมชน ท่ีมีความทันสมัย 
ทันเหตุการณ 

- มีหลักสูตร 
หรือ องค
ความรู 
สําหรับพัฒนา
ศักยภาพ อส
ม. 
วิทยาศาสตร
การแพทย
ชุมชน 1 
หลักสตูร 

อสม. 
วิทยาศาสตร
การแพทย
ชุมชนมีการ
รวมงาน
นําเสนอ
ผลงานในการ
ประชุม
วิชาการ 

อสม.
วิทยาศาสตร
การแพทย
ชุมชน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ไดรับปลอก
แขน อสม. 
รอยละ 50 

1. การดาํเนินงานพัฒนา
ศักยภาพ อสม.เปาหมาย 
   - ประสานงานหนวยงาน
เครือขายฯในพ้ืนท่ีเพ่ือวาง
แผนการพัฒนา อสม. 
   - สํารวจ ประเมิน
ศักยภาพของ อสม. (กอน
และหลังการพัฒนา) 
   - สนับสนุนความรูและ
เทคโนโลยีแก อสม.  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ อสม.
วิทยาศาสตรการแพทย
ชุมชน 
   - พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
หรือ องคความรู 
หรือ สารสนเทศ ในการ
พัฒนา อสม.วิทยาศาสตร
การแพทยชุมชน เพ่ือเช่ือม 
ตอ สบส. 
 

2,000,000 กรม
วิทยาศาสตร 
การแพทย 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๖๗ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
23 โครงการปองกัน

และควบคมุการ 
ดื้อยาตานจลุชีพ 
และการใชยา
อยาง 
สมเหตุผล  
 
 
 
 

เพ่ือผูปวยและประชาชน
ท่ัวไปความปลอดภัย
จากการใชยา 

ประชาชนปลอดภัยจาก
การใชยาและมีความ
รอบรูดานการใชยาอยาง
สมเหตุผล 
ตัวชี้วัด 
1.อัตราชุกของ 
การปวยท่ีมีสาเหตจุาก
ยาในผูปวยกลุมเสี่ยง  
ตาม trigger ท่ีกําหนด
ลดลง รอยละ ๕๐ 
(จาก baseline) 
2.รอยละความ 
รอบรูดานการใชยาอยาง
สมเหตุผลของประชาชน
ในอําเภอเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด  
(รอยละ 95) 

1. มีแนวทาง  
การใชยาอยาง 
สมเหตุผลท่ี
เก่ียวกับการใช
ยาปฏิชีวนะใน  
4 กลุมโรค 
(4 แนวทาง) 
 

1. มีองค
ความรูในการ
รณรงคประชา 
สัมพันธ  
(5 เรื่อง) 
 

1. จํานวน
จังหวัดท่ีไดรับ
การสงเสริม
และสนับสนุน
การ
ดําเนินงาน 
RDU 
(77 จังหวัด) 
 

1. ผลการ
สํารวจการ
จําหนายยา 
ในรานชําใน  
76 จังหวัด 
(200,000 
แหง) 
2. จํานวนราน
ยาท่ี
ดําเนินการ
ตามแนวทาง 
RDU 
(500 แหง) 
3. หนวย
บริการสุขภาพ
ในสังกัด สป. 
ทุกแหง 
ดําเนินการ
ตาม RDU 
hospital 
PLEASE 
(รพ. 897 
แหง 
รพ.สต. 
9761 แหง)  
4.จังหวัด/

1. ทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการใชยาอยางสม
เหตุผลท่ีเก่ียวกับการใชยา
ปฏิชีวนะใน 4 กลุมโรค ให
เปนปจจุบัน และเปน
ความเห็นรวมจากทุกสวน 
2. รณรงคประชาสัมพันธ  
เรื่องการใชยาอยาง 
สมเหตุผล 
3. สงเสริม สนับสนุน และ
กํากับติดตามในระดับพ้ืนท่ี 
เชน เชน  การแลกเปลีย่น
เรียนรู สงเสริมดานวิชาการ 
สงเสริมการวิจยัและพัฒนา
งาน สนับสนุนงบประมาณ 
การติดตามประเมินผลใน
ระดับพ้ืนท่ี 
4. กํากับดูแลการกระจาย
ยาในรานชํา 
5. สงเสริม RDU ในรานยา
ท่ีเขารวมโครงการลดความ
แออัด ภายใตการพัฒนา 
Good pharmacy 
practice 
6.หนวยบริการสุขภาพมีการ
ดําเนินการตามแนวทาง 

3,500,000 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๖๘ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

กรุงเทพมหาน
ครวางระบบ
บริหารจดัการ
ตามแนวทาง 
RDU 
community 
(77 จังหวัด) 
5. อําเภอ/
เขต 
ท่ีเลือก
ดําเนินการ
ตามแนวทาง 
RDU 
community 
(77 จังหวัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEASE และมี CQI  
อยางตอเน่ือง 
7. ดําเนินการตามแนวทาง 
RDU in community 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๖๙ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

24 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพใหมีการ
ใชยาอยางสม
เหตุผล (RDU) 
และการจัดการ
การดื้อยาตาน
จุลชีพ (AMR) 
ในสถาน 
พยาบาล 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

1. เพ่ือพัฒนา
โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
เปนโรงพยาบาลสงเสรมิ
การใชยาอยางสมเหตผุล  
2. เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบยา 
สงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุผลและการ
คุมครองผูบริโภคของ
ระบบสุขภาพเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ  
3. เพ่ือพัฒนา
โรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลท่ัวไปใหมี
ระบบการจัดการการดื้อ
ยาตานจลุชีพอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. โรงพยาบาลระดับ A, 
S, M1 ทุกแหงมีระบบ
การจัดการ AMR อยาง
บูรณาการ ระดับ
Intermediate 
2. อัตราการตดิเช้ือดื้อ
ยาในกระแสเลือด ลดลง
รอยละ 7.5 จากป
ปฏิทิน 61 
  

- - รอยละ 90 
ของ
โรงพยาบาล 
ระดับ A, S, 
M1 ท้ังหมด
ผานระดับ 
Intermediate 
- การติดเช้ือ
ดื้อยาใน
กระแสเลือด 
ลดลง รอยละ 
5 

-  - รอยละ 
100 ของ
โรงพยาบาล 
ระดับ A, S, 
M1 ท้ังหมด
ผานระดับ 
Intermediate 
- การติดเช้ือ
ดื้อยาใน
กระแสเลือด 
ลดลง รอยละ 
7.5 

1. ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขาการใช
ยาอยางสมเหตผุลและการ
จัดการเช้ือดื้อยา และ
คณะทํางานท่ีเก่ียวของ 
2. จัดพิมพคูมือ “แนวทาง 
การดําเนินงานการใชยา
อยางสมเหตุผลในชุมชน” 
3. ประชุมแนวทางการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน การ
จัดการการดื้อยาตานจุลชีพ
ในโรงพยาบาล 
4. การแลกเปลีย่นเรยีนรู
การจัดการเช้ือดื้อยาตานจุล
ชีพและการกํากับดูแลการใช
ยาอยางสมเหตผุล 
5. การแลกเปลีย่นเรยีนรู
และเสรมิพลังการจดัการเช้ือ
ดื้อยาตานจลุชีพอยางบูรณา
การ 
 
 
 
 
 
 

790,000  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

25 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service Plan) 
สาขาการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน  
ในดานการักษาพยาบาล  
ก า ร ส ง เ ส ริ ม สุ ขภ า พ   
การปองกันโรค  และ
การฟนฟูสภาพ  สงผล
ใหสถานบริการาธารณ
สุขทุกระดับเกิดความ
ต อ เ น่ื อ ง ใน กา รดู แ ล
ประชาชน 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการแพทย
แผนไทย ใหมีความรู 
ค วาม ชํ านาญในกา ร
ตรวจวินิจฉัยโรคดวย
ศาสตรการแพทยแผน
ไทย 
3.  เ พ่ื อ พั ฒ น า ใ ห
พยาบาลผู รับผิดชอบ
งานคัดกรองผูปวยนอก
ของโรงพยาลศูนย และ
โ ร งพย าบ าล ท่ั ว ไ ป มี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ
เก่ียวกับหลักเกณฑและ
แนวทางการคัดกรอง

1. รอยละ 19.5 ของ
ผูปวยนอกไดรับบริการ
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 
2 .  ผู รั บ ผิ ด ชอบง า น
การแพทย แผนไทย/
แ พ ท ย แ ผ น ไ ท ย ข อ ง
รพช./รพ.สต.เขารับการ
อบรมการดู แลผูป วย
ดานการแพทยแผนไทย 
จํานวน 152 คน 
3. แพทยแผนไทยใน
รพช./รพ.สต. เขารับ
ก า ร อ บ ร ม พั ฒ น า
ศักยภาพและเ พ่ิมพูน
ทั ก ษ ะ ก า ร ต ร ว จ
วินิจฉัยโรคดวยศาสตร
ก า ร แ พ ท ย แ ผ น ไ ท ย 
จํานวน 152 คน 
4. พยาบาลในรพศ./
รพท. เขารวมการอบรม
ก า ร คั ด ก ร อ ง ก า ร
ใหบริการการแพทยแผน
ไทยคูขนานแผนกผูปวย
นอกในโรงพยาบาลของ
รัฐ จาํนวน 119 คน 
5 .  โ ร ง พ ย า บ า ล

1.ผูรับผดิชอบ
งานการแพทย
แผนไทย/
แพทยแผน
ไทยของรพช.
ไดรับการ
อบรมการดูแล
ผูปวยดาน 
การแพทย
แผนไทย 
2. ไดผูรับจาง 
และดําเนินการ
สืบคนขอมูล
วิชาการ และ
งานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับ
การจัดทําแนว
เวชปฏิบัติดาน
การแพทย
แผนไทย 
3. ไดผูรับจาง 
และดําเนินการ
สืบคนขอมูล
และจัดทําราง
คําอธิบาย
ศัพท 
 

1. แพทยแผน
ไทยใน รพช. 
ไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพและ 
เพ่ิมพูนทักษะ
การตรวจ
วินิจฉัยโรค
ดวยศาสตร
การแพทย
แผนไทย 
2.ไดรางแนว
ทางการดูแล
ผูปวยระยะ
กลางดวย 
การแพทยแผน
ไทยและ
การแพทย
ผสมผสาน 
3.ไดรางแนว
ทางการคัด
กรองการ
ใหบริการ
การแพทย
แผนไทย
คูขนานแผนก
ผูปวยนอกใน

1.มผีูผานการ
อบรม
หลักสตูรการ
พัฒนา
คุณภาพ
สถานพยาบาล
ของสถาบัน
รับรอง
คุณภาพ
สถานพยาบาล 
ท่ีมีความ
พรอมในการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
เปนผูเยีย่ม
สํารวจดาน
การแพทย
แผนไทย 
2. ไดแนวเวช
ป ฏิ บั ติ ด า น
การแพทยแผน
ไ ท ย  เ พ่ื อ
สงเสริมการใช
ยาสมุนไพรใน
ระบบบริ การ
สาธารณสุข 
3. ได

1. โรงพยาบาล
ไดรับคูมือการ
นํามาตรฐานสู
การปฏิบัติงาน
การแพทยแผน
ไทย (SPA in 
action)ไปใช 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบ
บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ  เ พ่ื อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทยแผน
ไ ท ย แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย
ผสมผสาน 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและ
รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ ง า น
การแพทยแผนไทย 
กิจกรรมท่ี 3 การจัดทําแนว
เวชปฏิบัติดานการแพทย
แผนไทยเพ่ือสงเสริมการใช
ยาสมุนไพรในระบบบริการ
สาธารณสุข 
กิ จ ก ร ร ม ท่ี  4  จั ด ทํ า
“พจนานุกรมศัพทการแพทย
แผนไทย ฉบับราชบัณฑิตย
สภา” ปงบประมาณ 2563 
 

3,845,600 กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

ผูปวยนอกเ พ่ือเขารับ
การตรวจ โดยแพทย 
แผนไทย 
4.  เ พ่ือสร างการรับรู
และความตระหนักตอ
เ ก ณ ฑ ก า ร พั ฒ น า
คุณ ภ า พแ ล ะ รั บ ร อ ง
คุณภาพงานการแพทย
แผนไทย ให ส ามา รถ
ประยุกต ใช เครื่องมือ
คุณภาพเบ้ืองตน ในการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ง า น
การแพทยแผนไทยอยาง
ตอเน่ือง (Continuous 
Quality 
Improvement : CQI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมาย จํานวน 200 
แหง มีการเตรียมความ
พรอมโดยการประเมิน
คุณภาพตนเองเบ้ืองตน 

โรงพยาบาล
ของรัฐ 
4.โรงพยาบาล
เปาหมาย
ระยะท่ี2 
ไดรับการ
พัฒนา
คุณภาพงาน
การแพทย
แผนไทย  
 

พจนานุกรม
ศัพทการแพทย
แผนไทย ฉบับ
ราชบัณฑติย
สภา 
ปงบประมาณ 
๒๕๖3 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

26 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การดูแลผูปวย
โรคซึมเศรา 

1. เพือ่ใหผูปวยโรค

ซึมเศราเขาถึงบริการเพิ่ม

มากขึ้น ไดรับบริการ

บําบัดรักษาทีท่ันทวงท ี

ตามมาตรฐานการบําบัด

ตอเน่ืองจนอาการทุเลา 

ไมกลับเปนซํ้า และมี

คุณภาพชวีิตที่ดี 

2. เพื่อใหประชาชนกลุม

เสี่ยงอายุ 15 ปขึ้นไป 

ไดรับการคัดกรอง

แนวโนมการปวยเปนโรค

ซึมเศรา ประเมินอาการ

โรคซึมเศรา การประเมิน

ความเส่ียงตอการมี

พฤติกรรมรุนแรงตอ

ตนเองและผูอื่น และถกู

สงตอไปรับการวินิจฉัย

และบําบัดรักษา 

3. เพื่อใหเครือขาย

สุขภาพจิตมีสวนรวมใน

การดูแลผูปวยโรค

ซึมเศราใหไดรับการ

รักษาอยางตอเน่ือง ไม

ขาดยา และเฝาระวังการ

กลับเปนซํ้า 

1. ผูปวยโรคซมึเศรา
เขาถึงบริการสุขภาพจิต
ท่ีไดมาตรฐาน เพ่ิมมาก
ข้ึน 
2. ผูปวยโรคซมึเศรา
หายทุเลาและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

รอยละ 75 
ของจังหวัดใน
เขตสุขภาพท่ีมี
คาการเขาถึง
บริการของ
ผูปวยโรค
ซึมเศราผาน
เปาหมายรอย
ละ 68 

รอยละ 75 

ของจังหวัดใน

เขตสุขภาพท่ีมี

คาการเขาถึง

บริการของ

ผูปวยโรค

ซึมเศราผาน

เปาหมาย 

รอยละ 68 

รอยละ 75 

ของจังหวัดใน

เขตสุขภาพท่ีมี

คาการเขาถึง

บริการของ

ผูปวยโรค

ซึมเศราผาน

เปาหมาย 

รอยละ 68 

1.รอยละ 75 
ของจังหวัดใน
เขตสุขภาพท่ีมี
คาการเขาถึง
บริการของ
ผูปวยโรค
ซึมเศราผาน
เปาหมาย 
รอยละ 68 
2.รอยละ 39 
ของผูปวยโรค
ซึมเศราหาย
ทุเลา (Full 
remission) 

1. สนับสนุนงบประมาณให
สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช  
ในการพัฒนาศักยภาพตาม
ความตองการของพ้ืนท่ี 
ไดแก อบรมการบําบัดทาง
ความคิดและพฤติกรรมแบบ
กลุม (Cognitive Behavioral 
Therapy Group) สําหรับ
วัยรุน 
ท่ีมีภาวะซึมเศรา อบรม
แพทย พยาบาล บุคลากร
สาธารณสุข 
2. ผลิตคูมือการบําบัดทาง
สังคมจิตใจ Mindfulness 
Based Cognitive 
Therapy (MBCT) 
สําหรับสหวิชาชีพ  
3. ผลิตคูมือ/อุปกรณ/แบบ
คัดกรอง/แบบประเมินระดับ
ความรุนแรง อาการซึมเศรา
ในกลุมเสีย่งสําหรับบุคลากร
ในสถานบริการสาธารณสุข 
4. จัดทําระบบฐานขอมลู
สารสนเทศ และพัฒนา 
Application ผูปวยโรค
ซึมเศรา 
 

๙,๓๓๑,๓๐๐ กรม
สุขภาพจิต 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

27 โครงการเพ่ิม
การเขาถึง
บริการของผูทํา
รายตนเองและ
เฝาระวังปองกัน
การกลับมาทํา
รายตนเองซ้ํา 

1. เพื่อใหประชากรกลุม

เสี่ยงไดรับความรูและ

เขาใจถึงปจจัยที่เกี่ยวของ

กับการเกิดปญหาการฆา

ตัวตาย การปรับตัวเผชญิ

ปญหาสุขภาพจิต และมี

ทกัษะในการประเมิน

ตนเอง บุคคลใกลชิด ถึง

สัญญาณเตือนของความ

เส่ียงตอการฆาตัวตาย 

2. บุคลากรสาธารณสุข  

มีชุดความรูดานการ

บําบัดดูแลชวยเหลือตาม

ประเภทของปจจัย 

ปญหาทีเ่กี่ยวของกับการ

ฆาตัวตายไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

3. พัฒนาหนวยบริการ

สาธารณสุขแตละระดับ 

ใหมีระบบบริการสุขภาพ

ตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานดูแลรักษาและ

ชวยเหลือผูที่ฆาตัวตาย 

ไดอยางถูกตอง 

1. ผูพยายามฆาตัวตาย 
เขาถึงบริการเพ่ิมข้ึนจาก
เดิม 
2. ผูพยายาม 
ฆาตัวตายไมกลับมาทํา
รายตัวเองซ้ําในะยะเวลา 
1 ป 

1. รอยละ 60 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตาย
เขาถึงบริการ 
2. รอยละ 70 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตาย 
ไมกลับมาทํา
รายตัวเองซ้ํา 
ในระยะเวลา 
1 ป 

1. รอยละ 60 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตาย
เขาถึงบริการ 
2. รอยละ 7๕ 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตายไม
กลับมาทําราย
ตัวเองซ้ําใน
ระยะเวลา  
1 ป 

1. รอยละ 60 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตาย
เขาถึงบริการ 
2. รอยละ ๘0 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตายไม
กลับมาทําราย
ตัวเองซ้ําใน
ระยะเวลา  
1 ป 

1. รอยละ 60 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตาย
เขาถึงบริการ 
2. รอยละ ๘๕ 
ของผูพยายาม
ฆาตัวตายไม
กลับมาทําราย
ตัวเองซ้ําใน
ระยะเวลา  
1 ป 

1. การประชุมเชิงปฏิบัตเิพ่ือ
จัดทําแผนงานขับเคลื่อน ระบบ
บริการสุขภาพ ดานการ
ปองกันการฆาตัวตาย 
2. อบรมหลักสตูรการ
ประยุกตใชระบาดวิทยาเพ่ือ
ปองกันแกไขปญหาการฆา
ตัวตาย  
3. อบรมหลักสตูรสําหรับ
แพทย เวชศาสตรครอบครัว  
เพ่ือวินิจฉัยและรักษาผูมี
พฤติกรรมฆาตัวตาย 
4. พัฒนาระบบฐานขอมูล
ติดตามเฝาระวังในชุมชน
ดวยโปรแกรม ในรูปแบบ
สมารทโฟน / Web 
Application 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
รูปแบบการบําบัดดูแลผูทํา
รายตนเองตามแนวคิดการ
บําบัดโดยการแกไขปญหา 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ติดตามผลการพัฒนาระบบ
บริการเพ่ือเพ่ิมการเขาถึง
ของผูท่ีฆาตัวตาย 
ในพ้ืนท่ีท่ีเฝาระวัง 

6,041,๐๐๐ กรม
สุขภาพจิต  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

28 โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

พัฒนาเครือขาย

การรับบริจาค

อวัยวะในสวน

ภูมิภาค 

1.สนับสนุนการพัฒนา

ระบบการบริจาคอวัยวะ

และปลูกถายอวัยวะใน

สวนภูมภิาค 

2. สนับสนุนใหเกิด

ความรวมมือทาง

วิชาการและเกิดการ

ทํางานแบบเปน

เครือขายดานการปลูก

ถายอวัยวะ 

3. เพ่ือใหผูปวยในสวน

ภูมิภาคมีโอกาสเขาถึง

บริการการรักษาดวย

การปลูกถายไตไดมาก

ข้ึน 

4. เพ่ือเพ่ิมจํานวนการ

บริจาคอวัยวะ

ภายในประเทศไทยให

มากข้ึน 

5. เพ่ือลดอัตราการ

เสียชีวิตจากการรอคอย

การปลูกถายอวัยวะใน

ประเทศไทย 

 

 

อัตราการรอดชีวิตของ

ผูปวยปลูกถายไต 

(patient survival at 

1-month 

posttransplantation) 

และอัตราการรอดชีวิต

ของไตท่ีปลูกถาย (graft 

survival at 1-month 

posttransplantation) 

ท่ี  1 เดือนมากกวา 

รอยละ 95 และ 90 

อัตราการรอด

ชีวิตของผูปวย

ปลูกถายไต

และอัตราการ

รอดชีวิตของ

ไตท่ีปลูกถายท่ี 

1 เดือน

มากกวารอย

ละ 95 และ 

90 

(เปาหมาย: 

ศูนยปลูกถาย

ไต เขต

เครือขาย ป 

2563: เขต 

2, 5, 7)    

 - อัตราการ

รอดชีวิตของ

ผูปวยปลูกถาย

ไตและอัตรา

การรอดชีวิต

ของไตท่ีปลูก

ถายท่ี 1 เดือน

มากกวารอย

ละ 95 และ 

90 

(เปาหมาย: 

ศูนยปลูกถาย

ไต เขต

เครือขาย ป 

2563: เขต 

2, 5, 7)  - 

อบรม ใน

กิจกรรมท่ี 1  

ณ เขตสุขภาพ

ที 8  

และกิจกรรมท่ี 

2 ณ เขต

สุขภาพ ท่ี 5  

อัตราการรอด

ชีวิตของผูปวย

ปลูกถายไต

และอัตราการ

รอดชีวิตของ

ไตท่ีปลูกถายท่ี 

1 เดือน

มากกวารอย

ละ 95 และ 

90 

(เปาหมาย: 

ศูนยปลูกถาย

ไต เขต

เครือขาย ป 

2563: เขต 

2, 5, 7) 

อัตราการรอด

ชีวิตของผูปวย

ปลูกถายไต

และอัตราการ

รอดชีวิตของ

ไตท่ีปลูกถายท่ี 

1 เดือน

มากกวารอย

ละ 95 และ 

90 

(เปาหมาย: 

ศูนยปลูกถาย

ไต เขต

เครือขาย ป 

2563: เขต 

2, 5, 7)    

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

แพทย/บุคลากรทาง

การแพทย  ดานการบริจาค

และปลูกถายอวัยวะ รวม 3 

วัน 

2.จัดประชุมเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการแพทย 

ดานปลูกถายอวัยวะ-ไต ใน

พ้ืนท่ีเขตสุขภาพ 

3. จัดทําสื่อวีดิทัศนพรอม

สําเนา DVD จํานวน 1 เรื่อง 

การผาตัดนําไตออกจากผู

บริจาคท่ีมภีาวะสมองตาย 

500,000 กรมการแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

29 โครงการเพ่ิม
การเขาถึง
บริการดาน
สุขภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต
แบบบูรณาการ 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต 
ใหประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการไดอยาง 
เทาเทียมและมีคณุภาพ
ท่ีดีข้ึน 
2. เพ่ือลดอัตราปวย 
หรืออัตราตายดวยโรค 
ท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต
ใหเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด 
3. อัตรามารดาตาย
ลดลงจากป 2562  
รอยละ 30                        
(ไมเกินรอยละ 56 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน) 
  

ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึนและ
ไดรับบริการสาธารณสุข
จากภาครัฐอยาง
ครบถวนและท่ัวถึง 

1. ความ
ครอบ คลุม
ของเด็กอายุ
ครบ 1 ป ท่ี
ไดรับวัคซีน 
MMR1 ไม
นอยกวารอย
ละ 80 
2. อัตราการ
ตายของ
มารดาในพ้ืนท่ี 
จชต (ไมเกิน 
50 ตอการ
เกิดมีชีพแสน
คน) 
3. ผูเดินทาง
ไปประกอบพิธี
ฮัจยและอุม
เราะหไดรับ
การดูแล
สุขภาพ รอย
ละ 70 

1. ความ
ครอบ คลุม
ของเด็กอายุ
ครบ 1 ป ท่ี
ไดรับวัคซีน 
MMR1 ไม
นอยกวารอย
ละ 85 
2. อัตราการ
ตายของ
มารดาในพ้ืนท่ี 
จชต (ไมเกิน 
45 ตอการ
เกิดมีชีพแสน
คน) 
3. ผูเดินทาง
ไปประกอบพิธี
ฮัจยและอุม
เราะหไดรับ
การดูแล
สุขภาพ รอย
ละ 80 

1. ความ
ครอบ คลุม
ของเด็กอายุ
ครบ 1 ป ท่ี
ไดรับวัคซีน 
MMR1 ไม
นอยกวารอย
ละ 90 
2. อัตราการ
ตายของ
มารดาในพ้ืนท่ี 
จชต (ไมเกิน 
40 ตอการ
เกิดมีชีพแสน
คน) 
3. ผูเดินทาง
ไปประกอบพิธี
ฮัจยและอุม
เราะหไดรับ
การดูแล
สุขภาพ รอย
ละ 90 

1. ความ
ครอบ คลุม
ของเด็กอายุ
ครบ 1 ป ท่ี
ไดรับวัคซีน 
MMR1 ไม
นอยกวารอย
ละ 95 
2. อัตราการ
ตายของ
มารดาในพ้ืนท่ี 
จชต (ไมเกิน 
35 ตอการ
เกิดมีชีพแสน
คน) 
3. ผูเดินทาง
ไปประกอบพิธี
ฮัจยและอุม
เราะหไดรับ
การดูแล
สุขภาพ รอย
ละ 95 
 
 
 
 
 

1. ตนทาง 
   1.1 รวมรวมขอมูล
กลุมเปาหมาย 
   1.2 จัดตั้งคณะทางาน 
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทุกภาคสวน 
   1.3 วิเคราะหขอมลู และ
กําหนดแผนการดาเนินงาน
แกไขปญหาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2. กลางทาง 
    2.1 ดําเนินการตามแผน 
3. ปลายทาง 
    3.1 สรุป ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน 
 
 
 
 

51,005,400 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

30 โครงการลด
ปจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพดานยา
เสพติดแบบ
บูรณาการ 
 
 
 
 
 

ผูใช ผูเสพ ผูติด ยาเสพ
ติดไดรับการบําบัดฟนฟู 
และตดิตามดูแล
ชวยเหลือตอเน่ืองในมิติ
สุขภาพแบบครบวงจร 
ไรรอยตอ (Seamless 
Comprehensive 
health care)      ตาม
หลักสิทธิมนุษยชน 
โดยพ้ืนท่ีมีการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
ยั่งยืน และบูรณาการ 
ตามบริบทและสถาน
การของแตละพ้ืนท่ี 

1. รอยละ 50 ของ
ผูปวยยาเสพตดิเขารับ
การบําบัดรักษาและ
ติดตามดูแลอยาง
ตอเน่ือง 1 ป   
(Retention Rate) 
2.  ร อยละ  60 ของ
ผูปวย ยาเสพติดกลุม
เสี่ ย งกอความรุนแรง
ไ ด รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
บําบัดรักษาและ ติดตาม
ดูแลชวยเหลือตามระดับ
ค ว า ม รุ น แ ร ง อ ย า ง
ตอเน่ือง 

-จังหวัดมี

คําสั่งคณะ 

กรรมการ/ทีม

ปฏิบัติงาน

บูรณาการใน

ระดับจังหวัด 

ท่ีมีองคประ 

กอบท่ีเก่ียว 

ของกับการ

บําบัด รักษา

ทุกระบบ  

- มีแผนปฏิบัติ

การ/แนวทาง

ในการปฏิบัติ

ท่ีครอบคลุม

ท้ังโดยครอบ 

คลุมบทบาท

ตามขอสั่งการ

ฯ ท้ังดาน

สุขภาพ และ

การฟนฟูดาน

สังคม 

 - ประชุม

ช้ีแจงทําความ

เขาใจแก

- รอยละ 50 
ของผูปวยไดรับ
การบําบัดตาม
ยอดเปาหมายท่ี
กําหนด 
- รอยละ 70 
ของผูปวยยา
เสพติดท่ีเขารับ
การบําบัดรักษา
ไดรับการ
บําบัดรักษา 
ครบตามเกณฑ
กําหนด 
- รอยละ 50 
ของจังหวัดท่ัว
ประเทศมีการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
CBTx ตาม
แนวทาง 1 
อําเภอ/ 1
ชุมชน 
- รอยละ 90 
ของ
สถานพยาบาล/
สถานฟนฟูผาน
การรับรอง
คุณภาพ (HA 
ยาเสพตดิ)  

- รอยละ 80 
ของผูปวยไดรับ
การบําบัดตาม
ยอดเปาหมายท่ี
กําหนด 
- รอยละ 80 
ของผูปวยยา
เสพติดท่ีเขารับ
การบําบัดรักษา
ไดรับการ
จําหนายครบ
ตามเกณฑ
กําหนด 
- รอยละ 80 
ของจังหวัดท่ัว
ประเทศมีการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน  
CBTx ตาม
แนวทาง 1 
อําเภอ/ 1 
ชุมชน  
- รอยละ 95 
ของ
สถานพยาบาล/
สถานฟนฟูผาน
การรับรอง
คุณภาพ  
(HA ยาเสพตดิ)  
 

- รอยละ 50 
ของผูปวย   
ยาเสพตดิเขา
รับการ
บําบัดรักษา 
และ ติดตาม
ดูแลอยาง
ตอเน่ือง 1 ป  
(Retention 
Rate) 
- รอยละ 60 
ของผูปวยยา
เสพติดกลุม
เสี่ยงกอความ
รุนแรงไดรบั
การประเมิน 
บําบัดรักษา
และตดิตาม
ดูแลชวยเหลือ
ตามระดับ
ความรุนแรง 
อยางตอเน่ือง 

1. ปฏิบัติการสื่อสาร
นโยบายเพ่ือการดําเนินการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 
2. สงเสริม สนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินงานแกจังหวัด 
3. แตละจังหวัดดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ
บําบัดรักษายาเสพติด  
4. ควบคุมกํากับ นิเทศ 
ติดตาม   
5. ตรวจสอบเอกสาร 
รายงาน 
๖. ประมวลผลจากระบบ
ขอมูลการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูผูติดยาเสพตดิของ
ประเทศ (บสต.)  
 

426,353,300 สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 
 
 
 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๗๗ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

ผูเก่ียวของ

ดานการ

พัฒนา/การ

ปรับระบบการ

บําบัดรักษา

และการ

ติดตามตัวช้ีวัด

ท้ัง ในระดับ

นโยบาย

กระทรวง  

ระดับเขต

สุขภาพ และ

ระดับพ้ืนท่ี

จังหวัดและ

ภาคีเครือขาย 

- มีการ

ดําเนินการ

สงเสริมการ

ประชาสมัพัน

ธ คนหา คัด

กรอง ผูปวย

ยาเสพตดิเพ่ือ

นําเขาสู

กระบวนการ

บําบัด 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๗๘ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

31 โครงการ
สนับสนุนการ
แกไขปญหาผู
เสพยาเสพตดิ 
การควบคุมตัว
ยาและสารเคมี
ทางหอง 
ปฏิบัติการ 

1. เพ่ือตรวจพิสูจนยาเสพ
ติดในปสสาวะและวัตถุ
ตองสงสัย และสามารถนํา
ผลการวิเคราะหไปใชใน
การดําเนินคดีและในการ
บําบัดรักษา 
2. เพ่ือประเมิน
ความสามารถการตรวจ
วิเคราะหของหอง 
ปฏิบัติการสมาชิกและ
พัฒนาการตรวจวิเคราะห
มีมาตรฐานตามระบบ
คุณภาพ  
3. พัฒนาทักษะความ
ชํานาญในการตรวจ
วิเคราะห และเพ่ิมความ
นาเช่ือถือในผลการตรวจ
วิเคราะหของ
หองปฏิบัติการสมาชิก 
4. เพ่ือใชเปนดัชนีชี้วัด
สําหรับการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเน่ืองและติดตาม
การดํารงไวซ่ึงคุณภาพของ
หองปฏิบัติการ 
5. เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
นําสงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือเฝาระวังการแพร
ระบาดยาเสพติด 
 

1. จํานวนตัวอยางของ
กลางยาเสพติดและวัตถุ
ออกฤทธ์ิตอจิตและ
ประสาทท่ีไดรับการ
ตรวจพิสูจน 30,000 
ตัวอยาง 
2. จํานวนตัวอยาง
ปสสาวะท่ีไดรับการ
ตรวจพิสูจน 70,000 
ตัวอยาง 
3. จํานวนชุดทดสอบ
เบ้ืองตนสารเสพติดใน
ปสสาวะ ท่ีใหการ
สนับสนุนแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 600,000 
ชุด 

- - - 1. จํานวน
ตัวอยางของ
กลางยาเสพติด
และวัตถอุอก
ฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทที่
ไดรับการตรวจ
พิสูจน 
30,000 
ตัวอยาง 
2. จํานวน
ตัวอยาง
ปสสาวะที่
ไดรับการตรวจ
พิสูจน 
70,000 
ตัวอยาง 
3. จํานวนชุด
ทดสอบ
เบ้ืองตนสาร
เสพติดใน
ปสสาวะ ที่ให
การสนับสนุน
แกหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
600,000 ชุด 

1. ตรวจวิเคราะหตัวอยาง
ของกลางและตัวอยาง
ปสสาวะและรายงานผล 
2. ทดสอบคณุภาพและ
จัดซื้อชุดทดสอบเบ้ืองตน
สารเสพตดิในปสสาวะ 
3. จัดซื้อสารมาตรฐาน 
4.1 จดัหาสารมาตรฐาน 
เคมีภณัฑ และวัสดุอุปกรณ 
4.2 เตรยีมตัวอยางทดสอบ 
ทดสอบความเหมาะสมของ
ตัวอยาง ทดสอบความเปน
เน้ือเดียวกันและความคง
สภาพ 
4.3 จดัสงตัวอยางทดสอบ 
และตัวอยางควบคมุคณุภาพ 
ใหแกหองปฏิบัติการสมาชิก 
4.4 จดัอบรมเครือขาย สรุป
และประเมินผลโครงการ 
5.1 เตรยีมสารควบคมุ
คุณภาพภายใน 
5.2 สนับสนุนสารควบคุม
คุณภาพภายใน 

66,641,000 กรม 
วิทยาศาสตร
การแพทย 

 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๗๙ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

32 โครงการ ขยาย

ผลการบําบัด

ฟนฟูโดยการมี

สวนรวมของ

ชุมชน (CBTx) สู

ตําบลมั่นคง มั่ง

คั่งยั่งยืน 

1. พัฒนาบุคลากรท่ี

ดําเนินงานดานการ

บําบัดฟนฟูสมรรถภาพผู

เสพติดทุกระดับให

สามารถใหการฟนฟู

สมรรถภาพผูเสพติดได

อยางเหมาะสม และ

ครอบคลุม

กลุมเปาหมาย โดย

ชุมชนมีสวนรวม 

2. มีรูปแบบการบําบัด

ฟนฟูโดยชุมชนมีสวน

รวมท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของพ้ืนท่ี 

 มี 1 ชุมชน CBTx ตอ 

1 จังหวัด (ท่ัวประเทศ) 

 -  1.บุคลากรจาก

เขตเขตสุขภาพ

ท่ี 3-4-5-6-

13 ผูเขารวม

ประชุมจํานวน 

70 คน และ

จํานวนพ้ืนท่ีท่ีมี

การดําเนิน งาน

บําบัด รักษา

โดยชุมชนมี

สวนรวม

(1อําเภอ:1

ชุมชน) 

2.บุคลากรจาก

เขตสุขภาพท่ี 

7-8-9-10-

11-12,  

จ.แมฮองสอน 

เขารวมประชุม 

225 คน และ

จํานวน

เครือขายใน

พ้ืนท่ี 

(5เครือขาย) 

 

 

 

1.บุคลากร

จากเขต

สุขภาพท่ี 7-

8-9-10-11-

12 ,จังหวัด

แมฮองสอน 

เขารวม

ประชุมจํานวน 

400 คน และ

จํานวน

เครือขายใน

พ้ืนท่ี 5

เครือขาย 

2.นิเทศใน

พ้ืนท่ี เขต

สุขภาพท่ี 1-

2-3-4-5-6-

8-9-11-12- 

13  จํานวน 

6 พ้ืนท่ี 

 

1. บุคลากร

จากเขต

สุขภาพท่ี 1-

13 เขารวม

ประชุม 70 

คน 

และไดรูปแบบ

การบําบัด

ฟนฟูโดย

ชุมชนมีสวน

รวมท่ี

เหมาะสมตาม

บริบท 

(1จังหวัด : 1

ชุมชน)  

 

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ

วางแผนการดําเนินงานการ

มีสวนรวมของชุมชน  

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คัดเลือกพ้ืนท่ีของเขต

สุขภาพจํานวน 13 เขต  

3 ประชุมคณะ ทํางานและ

เครือขายขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานบําบัดฟนฟูโดย

ชุมชนเปนฐาน(CBTx) 

4 การประชุมปฏิบัติการ

พัฒนาการดําเนินงานบําบัด

ฟนฟูโดยชุมชนเปนฐาน

(CBTx) 

5 นิเทศ ติดตามการ

ดําเนินงาน 

1,210,950 กรมการแพทย 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๘๐ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

33 โครงการพัฒนา

ผลิตภณัฑนํ้ามัน

กัญชาเพ่ือใช

ประโยชนทาง

การแพทย  

๑. เพ่ือพัฒนานํ้ามัน

กัญชา (Cannabis oil) 

เปนผลติภณัฑสําเร็จ 

(Finished product) 

มาตรฐาน GMP 

๒. เพ่ือศึกษาผลลัพธ

ทางคลินิก (Clinical 

outcome) ของนํ้ามัน

กัญชาในผูปวยโรคมะเร็ง 

๓. เพ่ือศึกษาปริมาณ

สาร THC,CBD ท่ีสกัด

จาก ใบ ดอก ลําตน 

และราก ของพืชกัญชา 

๔. เพ่ือศึกษาผลของสาร

สกัดจากสวนตางๆของ

พืชกัญชาท่ีมีตอ

เซลลมะเร็งในหลอด

ทดลอง 

๑. ผลิตภัณฑสําเร็จจาก

สารสกัดหยาบกัญชา 

- cannabis oil 

(THC:CBD 1:1) จํานวน 

20,000 ขวดๆละ 5 

มล. 

- cannabis oil (75% 

crude , 25% MTC oil) 

จํานวน 10,000 ขวดๆ

ละ 10 มล. 

- CBD enriched oil 

(THC <1%) จํานวน 

10,000 ขวดๆละ 10 

มล. 

- cannabis nano 

emulsion oil 

(ผลิตภัณฑตนแบบ) 

จํานวน 100 ขวดๆละ 

10 มล. 

- cannabis anal 

suppository (ผลิตภัณฑ

ตนแบบ) จํานวน 1,000 

มล. 

๒. รายงานผลการศึกษา 

- ผลลัพธทางคลินิก 

 

 - ปลูกพืช

กัญชาใน

โรงเรือน                                                                                                                                                                                                                                                      

(ม.แมโจ) 

 - เปดบริการ

คลินิกนํ้ามัน

กัญชาทาง

การแพทย 

(รพ.มะเร็ง

อุดรธานี) 

 - ผลตินํ้ามัน

กัญชารูปแบบ 

full 

spectrum 

และ CBD 

enriched 

(คณะเภสัช

ศาสตร ม.

ขอนแกน) 

 - ศึกษา

ปริมาณสาร

แคนนาบิ

นอยด ท่ีสกัด

จาก ดอก ใบ 

ราก ของ

กัญชา (คณะ

เภสัชศาสตร 

ม.มหิดล) 

 - ศึกษาสาร

สกัดจาก ดอก 

ใบ ราก ท่ีมีตอ

เซลลมะเร็งใน

หลอดทดลอง 

(ศูนย

สัตวทดลอง

แหงชาติ ม.

มหิดล) 

 - พัฒนา

ผลิตภณัฑ

ตนแบบกัญชา

ชนิดเหน็บ

ทวาร (ม.

ขอนแกน)  

 - พัฒนา

ผลิตภณัฑ

ตนแบบกัญชา

นาโนอีมัลช่ัน

และกัญชา

ผสมอาหารนุม

โภชนาการ

ปกต ิ          

(ม.มหิดล) 

 -รายงานผล

การศึกษา

ผลลัพธทาง

คลินิกของการใช

น้ํามันกัญชา

รูปแบบ full 

spectrum & 

CBD enriched 

(รพ.มะเร็ง

อุดรธานี) 

 -รายงานผล

การศึกษา

ผลลัพธในหลอด

ทดลอง 

(ม.มหิดล) 

 -นําเสนอ

ผลิตภัณฑ

ตนแบบกัญชา

ชนิดเหน็บทวาร                

(ม.ขอนแกน) 

 -นําเสนอ

ผลิตภัณฑ

ตนแบบกัญชานา

โนอีมัลชั่นและ

กัญชาผสม

อาหารนุม

โภชนาการปกติ          

(ม.มหิดล) 

๑. ปลูกพืชกญัชาในโรงเรือน 

(ม.แมโจ) 

๒. สกัดดอกแหงพืชกัญชา(ม.

ขอนแกน) 

๓. ผลิตนํ้ามันกัญชา (ม.

ขอนแกน) 

๔. เปดบริการคลินิกนํ้ามัน

กัญชาทางการแพทย(รพ.

มะเร็งอุดรานี) 

๕. พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ 

กัญชาชนิดเหน็บทวาร 

     (ม.ขอนแกน)  

๖. พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ

กัญชานาโนอีมัลชั่นและ

กัญชาผสมอาหารนุม

โภชนาการปกติสําหรับผูปวย

มะเร็งชองปาก (ม.มหิดล) 

๗. ศึกษาปริมาณสาร THC , 

CBD ที่สกัดจาก ดอก ใบ ราก 

ของกญัชา 

 (ม.มหิดล) 

๘. ศึกษาสารสกัดจาก ดอก 

ใบ ราก ที่มีตอเซลลมะเร็งใน

หลอดทดลอง 

 (ม.มหิดล) 

9,119,800 กรมการแพทย 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๘๑ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

34 โครงการสราง
เสรมิความเสมอ
ภาคดานสุขภาพ
เพ่ือรองรับ
ผูสูงอายุแบบ
บูรณาการ  

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจดัการสรางเสรมิ
สุขภาพผูสูงอายุแบบ
บูรณาการในพ้ืนท่ี 
2. เพ่ือพัฒนากลไกการ
ใหบริการ กลไกการเฝา
ระวังดูแลผูสูงอายุ ให
สามารถชวยเหลือตนเอง
ไดและอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีรองรับ
สังคมผูสูงอายุอยาง
ยั่งยืน 

1. จํานวนผูสูงอายุไดรับ
การคัดกรองปญหา
สุขภาพไมนอยกวา รอย
ละ 70 
2. เขตบริการสุขภาพมี
แผนบริหารจัดการ
รองรับการสรางเสริม
ความเสมอภาคดาน
สุขภาพเพ่ือรองรับ
ผูสูงอายุแบบบูรณาการ 

เขตสุขภาพทุก
แหงมีการ 
วิเคราะห
ขอมูล
สถานการณ 

เขตสุขภาพทุก
แหงจัดทําแผน
เตรียมความ
พรอมรองรับ
ผูสูงอายุ
รวมกับภาค
สวนท่ี
เก่ียวของ 

ติดตาม
ประเมินผล
การ
ดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

จํานวน
ผูสูงอายไุดรับ
การคัดกรอง
ปญหาสุขภาพ
ไมนอยกวา 
รอยละ 70 

1) การคัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพผูสูงอายุฯ 
2) การบริหารจัดการพฒันา
ระบบบริการสุขภาพและ
สรางเสริมระบบการดูแล
สุขภาพฯ 
3) สนับสนุน การสงเสริม
สุขภาพและปองกันปญหา
สุขภาพในผูสูงอายุ 
4) พัฒนาฐานขอมูล และ
นํามาใชเพื่อแกปญหาสุขภาพ 
5) พัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเพือ่แกไขปญหา
สุขภาพผูสูงอายุ  
6) พัฒนาโครงขายและ
เชื่อมโยงระบบบริการและ
การดูแลผูสูงอายุในสถาน
บริการสุขภาพในแตละระดับ  
7) พัฒนาชุมชน และเมือง
ตนแบบที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ 
8) พัฒนากระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู การพฒันา
ระบบสุขภาพผูสูงอายุ และ
นวัตกรรมสุขภาพชุมชน 
 
 
 
 

41,705,300  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๘๒ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

35 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ
ชาวตางชาติ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาศูนย
ประสานงานเครือขาย
ประชาคมอาเซียนดาน
การสาธารณสุข : ศคอส. 
ในระดับจังหวัดและ
ศูนยบริการสุขภาพ
ชาวตางชาติ ของสถาน
บริการสุขภาพในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ระบบการใหบริการ
สุขภาพชาวตางชาติ  
สูมาตรฐานสากล 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการ
ใหบริการขอมลูสุขภาพ
ชาวตางชาติ 76 จังหวัด 
4. เพ่ือกํากับติดตาม 
ประเมินผลงานดานการ
ใหบริการสุขภาพ
ชาวตางชาติ ใหเกิดเปน
รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและ
หนวยบริการ
กลุมเปาหมายมีระบบ
บริหารจดัการและระบบ
บริการรองรับการ
ใหบริการสุขภาพ
ชาวตางชาติ รอยละ 80 
2. บุคลากรในหนวย
บริการพ้ืนท่ี
กลุมเปาหมายมีทักษะ
การบริการและศักยภาพ 
เพ่ือรองรับการบริการ
สุขภาพชาวตางชาติ 
รอยละ 9๐ 

- บุคลากรใน
หนวยบริการ
พ้ืนท่ี
กลุมเปาหมาย
มีทักษะการ
บริการและ
ศักยภาพ เพ่ือ
รองรับการ
บริการสุขภาพ
ชาวตางชาติ 
รอยละ 9๐ 

- สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด และ
หนวยบริการ
กลุมเปาหมาย
มีระบบบริหาร
จัดการและ
ระบบบริการ
รองรับการ
ใหบริการ
สุขภาพ
ชาวตางชาติ 
รอยละ 80 

1. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางานพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพชาวตางชาต ิ
2. ประชุม/อบรม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรคณุภาพ
ระบบบริการสุขภาพ
ชาวตางชาติสู
มาตรฐานสากล 
3. ลงพ้ืนท่ีวิเคราะหขอมลู 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ
ในพ้ืนท่ีจังหวัด
กลุมเปาหมาย 

1,900,000  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

(กบรส.) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

36 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
คลินิกพิเศษ
เฉพาะทางนอก
เวลาราชการ 
ของหนวย
บริการในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 
ปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
หนวยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให
สามารถจัดบริการคลินิก
พิเศษเฉพาะทางนอก
เวลาราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และขยาย
บริการ SMC ใหได
ครอบคลุมตามเกณฑ
เปาหมายทีก่ระทรวง
สาธารณสุขกาํหนด 
2. เพื่อพัฒนาระบบการ
กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดบริการ 
SMC 
3. เพื่อใหหนวยบริการได
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู
การดําเนินงาน SMC 
และนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของหนวยบริการเพื่อให
เกิดบริการ SMC ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่
กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 
 

โรงพยาบาลท่ีจดับริการ
คลินิกพิเศษเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการ ผาน
เกณฑตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด ไม
ต่ํากวา รอยละ 90 

- จํานวน
บุคลากร/
จํานวนหนวย
บริการท่ีไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดบริการ
คลินิกพิเศษ
เฉพาะทาง 
นอกเวลา
ราชการ 

- โรงพยาบาลท่ี
จัดบริการ
คลินิกพิเศษ
เฉพาะทาง
นอกเวลา
ราชการ ผาน
เกณฑตามท่ี
กระทรวง
สาธารณสุข
กําหนด ไมต่ํา
กวารอยละ 
90 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดบริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ
การจัดบริการคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการ 
3. อบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหนวยบริการท่ี
จัดบริการคลินิกพิเศษนอก
เวลาราชการ 
4. ลงพ้ืนท่ีกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการ
จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะ
ทางนอกเวลาราชการ 

2,700,000  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

37 โครงการพัฒนา
ระบบสงตอ
ผูปวย 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

1. เพ่ือบริหารจัดการ
ระบบการสงตอผูปวยให
เช่ือมประสานกันเปน
เครือขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ตอเน่ือง 
2. เพ่ือพัฒนาระบบ
บริการและคณุภาพ
บริการการสงตอผูปวย 
การพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน 
ระบบสงตอ รวมถึงการ
พัฒนาระบบฐานขอมลู 
และระบบรายงานการ
สงตอผูปวยอยาง
ตอเน่ือง 
3. เพ่ือลดข้ันตอน และ
ระยะเวลาในการนัดพบ
แพทยผูเช่ียวชาญ ลด
ปญหาการถูกปฏิเสธการ
สงตอผูปวยแตละระดับ 
และลดการสงตอผูปวย
ออกนอกเขตบริการ 
 
 
 

รอยละการสงตอผูปวย
นอกเขตสุขภาพ ลดลง
รอยละ 10  
เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

1) ศูนยรับสง
ตอผูปวย
ระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพ มี
การทํา
บทบาทหนาท่ี
ในการ
ประสานงาน 
รับสงตอผูปวย
ตามแนวทาง
พัฒนาระบบ
สงตอ 
2) ใชระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การสงตอ
ผูปวย การ
จัดทําระบบ
ขอมูลการสง
ตอผูปวยสาขา
ท่ีเปนปญหา  
3) จัดทํา
เครือขาย
ผูเช่ียวชาญ
และจัดทํา
ระบบการสง
ตอท่ี

1) ศูนยรับสง
ตอผูปวย
ระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพ มี
การทํา
บทบาทหนาท่ี
ในการ
ประสานงาน 
รับสงตอผูปวย
ตามแนวทาง
พัฒนาระบบ
สงตอ 
2) ใชระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การสงตอ
ผูปวย การ
จัดทําระบบ
ขอมูลการสง
ตอผูปวยสาขา
ท่ีเปนปญหา  
3) มีการจดัทํา
เครือขาย
ผูเช่ียวชาญ
และจัดทํา
ระบบการสง
ตอท่ี

1) ศูนยรับสง
ตอผูปวย
ระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพ มี
การทํา
บทบาทหนาท่ี
ในการ
ประสานงาน 
รับสงตอผูปวย
ตามแนวทาง
พัฒนาระบบ
สงตอ 
2) ใชระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การสงตอ
ผูปวย การ
จัดทําระบบ
ขอมูลการสง
ตอผูปวยสาขา
ท่ีเปนปญหา  
3) มีการ
จัดทํา
เครือขาย
ผูเช่ียวชาญ
และจัดทํา
ระบบการสง

รอยละการสง
ตอผูปวยนอก
เขตสุขภาพ 
ลดลงรอยละ 
10 เมื่อเทียบ
กับปท่ีผานมา 

๑. การพัฒนา/ปรับปรุง
แนวทางการพัฒนาระบบสง
ตอผูปวย การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล และระบบ
รายงานการสงตอผูปวย 
- แตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานพัฒนาระบบสง
ตอผูปวย การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล และระบบ
รายงานการสงตอผูปวย 
- ประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
คณะทํางาน/ประชุม
ปรึกษาหารือหนวยงาน           
ท่ีเก่ียวของ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาระบบสงตอ
สวนกลาง/สวนภมูิภาค 
๒. การเยี่ยมติดตามการ
ดําเนินงานพัฒนางานระบบ
สงตอสวนภมูิภาค 

1,042,460 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

สอดคลองกับ
บริบทของ
พ้ืนท่ี/สาขาท่ี
มีการสงตอ
ผูปวยจํานวน
มาก และเปน
ปญหาของ
จังหวัด/เขตท่ี
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
Service Plan 
เพ่ือแกไข
ปญหาการสง
ตอ 

สอดคลองกับ
บริบทของ
พ้ืนท่ี/สาขาท่ี
มีการสงตอ
ผูปวยจํานวน
มาก และเปน
ปญหาของ
จังหวัด/เขตท่ี
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
Service Plan 
เพ่ือแกไข
ปญหาการสง
ตอ 
4) มีการ
ติดตามผลและ
วิเคราะหผล
การ
ดําเนินงาน 
การสงตอ
ผูปวยระดับ
จังหวัด/เขต
สุขภาพ  

ตอท่ี
สอดคลองกับ
บริบทของ
พ้ืนท่ี/สาขาท่ี
มีการสงตอ
ผูปวยจํานวน
มาก และเปน
ปญหาของ
จังหวัด/เขตท่ี
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
Service Plan 
เพ่ือแกไข
ปญหาการสง
ตอ 
4) มีการ
ติดตามผลและ
วิเคราะหผล
การ
ดําเนินงาน 
การสงตอ
ผูปวยระดับ
จังหวัด/เขต
สุขภาพ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

38 โครงการติดตาม 
ประเมินผล  
การดําเนินงาน
การผาตัดแบบ
วันเดียวกลับ 
(ODS) ใน 13
เขตสุขภาพ 

๑.ติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินงานการผาตัด
แบบวันเดียวกลับใหมี
มาตรฐานความ
ปลอดภัย 
ตามเกณฑท่ี 
กรมการแพทย 
กําหนด 
๒.เกิดหนวยงานบริการ
ODSท่ีครอบคลุมรพ. 
ระดับAและระดับS 
ทุกเขตสุขภาพ  
๓.เกิดหนวยงานบริการ
ODSเปนOne Stop 
service 
อยางนอย 
เขตละ 1 รพ. 
4. เกิดหนวยงานบริการ 
MISท่ีครอบคลุมรพ. 
ระดับAและระดบัS 
ทุกเขตสุขภาพ 
 
 

1.โรงพยาบาล 
ในเขตสุขภาพสามารถ
ดําเนินการ ODS และ
MIS อยางนอยจังหวัด
ละ 1 แหง 
2.ผูปวยท่ีเขาเง่ีอนไข
ไดรับการผาตัด ODS 
รอยละ 60 

-โรงพยาบาล
ทุกระดับท่ีมี
ความพรอมใน
เขตสุขภาพ 
เขาใจแนวทาง
การ
ดําเนินงาน 
ODS และ 
MIS ตามโรค
และหัตถการท่ี
เพ่ิมใน ป 
2563 ได
อยางเปน
ระบบ 
สามารถ
วางแผนและ
พัฒนาการ
ใหบริการ
อยาง
เหมาะสมตาม
บริบท 

-โรงพยาบาล
ทุกระดับท่ีมี
ความพรอม
และสมัครใจ
เขารวม ODS 
และMIS อยาง
นอย 1 แหง
ตอเขตสุขภาพ 
-จํานวนผูปวย
ท้ังหมดท่ีไดรับ
การผาตัด 
One Day 
Surgery  
รอยละ 20 

-โรงพยาบาล
ทุกระดับ
สามารถ
ดําเนินการ 
ODS และ 
MIS ไดอยาง
นอยจังหวัดละ 
1 แหง  
- จํานวน
ผูปวยท้ังหมด
ท่ีไดรับการ
ผาตัด One 
Day Surgery  
รอยละ 40 

-โรงพยาบาล
ใหบริการ
ผาตัด ODS 
และ MIS เปน
แบบ One 
Stop service 
อยางนอยเขต
ละ 1-2 แหง 
- จํานวน
ผูปวยท้ังหมด
ท่ีไดรับการ
ผาตัด One 
Day Surgery  
รอยละ 60 

1.ประชุมคณะทํางานพัฒนา
ระบบบริการการผาตัดแบบวัน
เดียวกลับODS และMIS 
กําหนดกลยุทธ มาตรการ 
แผนงาน โครงการ และการ
ติดตาม ประเมินผล 
๒.ประชุมคณะทํางานสรุปผล
การดําเนินงานODS ของรพ. 
ใน 13 เขตสุขภาพ ป 2562 
เพ่ือวิเคราะหตนทุนมาตรฐาน
เพ่ือการประเมินดานสุขภาพ  
3.ประชุมอบรมNurse 
manager 
4. ประชุมสัมมนาจัดทํา
หลักสูตร Job Description 
Nurse manager ODS และ
MIS 
5.ประชุมสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพ Nurse manager 
ODS และMIS 13 เขต
สุขภาพ 
6.ติดตามประเมินผลการ
ผาตัดแบบวันเดียวกลับและ
การผาตัดเล็กใน รพ.ท่ีผานการ
ตรวจประเมินใน 13 เขต
สุขภาพ 
7.ประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงาน Best practice ODS 
และ MIS ประจําป 2563  

2,000,000  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

39 โครงการลด
ความแออัดของ
หนวยบริการใน
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
โดย รานขายยา
แผนปจจุบัน
ประเภท 1 

เพ่ือลดความแออัดของ
โรงพยาบาลขนาดใหญ 

1. โรงพยาบาลท่ีเขา
รวมดําเนินงาน จํานวน 
50 แหง  
2. รานขายยาแผน
ปจจุบัน ท่ีเขารวม
โครงการ จํานวน 500 
แหง  
3. ผูปวยรับยาท่ีราน
ขายยา จํานวน 1.95 
ลานครั้ง 

- โรงพยาบาล
ท่ีเขารวม
ดําเนินงาน 
จํานวน 50 
แหง  
- รานขายยา
แผนปจจุบัน 
ท่ีเขารวม
โครงการ 
จํานวน 500 
แหง  

- โรงพยาบาล
ท่ีเขารวม
ดําเนินงาน 
จํานวน 50 
แหง  
- รานขายยา
แผนปจจุบัน 
ท่ีเขารวม
โครงการ 
จํานวน 500 
แหง  

- โรงพยาบาล
ท่ีเขารวม
ดําเนินงาน 
จํานวน 50 
แหง  
- รานขายยา
แผนปจจุบัน 
ท่ีเขารวม
โครงการ 
จํานวน 500 
แหง  

- โรงพยาบาล
ท่ีเขารวม
ดําเนินงาน 
จํานวน 50 
แหง  
- รานขายยา
แผนปจจุบัน 
ท่ีเขารวม
โครงการ 
จํานวน 500 
แหง  
- ผูปวยรับยา
ท่ีรานขายยา 
จํานวน 1.95 
ลานครั้ง 

1. ข้ึนทะเบียนรานขายยาท่ี
เปนหนวยรวมใหบริการดาน
เภสัชกรรม ของโรงพยาบาล
ท่ีเขารวมดําเนินงาน  
2. จัดทําระบบขอมลูจายยา
ตามใบสั่งยา  
3. จายชดเชยคาจัดบริการ
ดานยาและเวชภณัฑ ราน
ขายยา 70 บาทตอใบสั่งยา  
และหนวยบริการรวมกับ
รานขายยา เหมาจายอัตรา 
33,000 บาทตอรานยา 1 
แหงตอป 
4. กํากับติดตามประเมินผล
ภาพรวมการดําเนินงาน 
และกํากับตดิตามคุณภาพ
บริการรานยา รวมกับ
องคกรวิชาการและสภา
วิชาชีพตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

153,000,000 สํานักงาน
หลักประกัน

สุขภาพ
แหงชาติ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

 แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 
40 เจ็บปวยฉุกเฉิน

วิกฤต มีสิทธิทุก
ท่ี 

๑.  จัดใหมี จนท. หรือ
บุคลากรทางการแพทย
ไดแก แพทย พยาบาล
วิชาชีพ เวชกิจฉุกเฉิน 
จนท.ใหคําปรึกษา จนท.
ประสานสื่อสาร ในการ
ดําเนินงานเพ่ือให
คําแนะนําและให
คําปรึกษา 24 ชม. 
๒.  สงเสริมและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
งานคุมครองสิทธิผูปวย
ฉุกเฉินวิกฤตฯใหดําเนิน
ไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๓. บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสารศูนยนเรนทร 
เพ่ือใหเกิดการเตรยีม
ความพรอมใหสามารถ
ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ใน
สถานการณดาน
การแพทยฉุกเฉิน
ระดับชาต ิ

ส ถ า บั น ก า ร แ พ ท ย
ฉุกเฉินแหงชาติมีระบบ
สา รสน เทศและกา ร
สื่อสารศูนยนเรนทร ท่ีมี
พรอมสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพใน
ส ถ า น ก า ร ณ ด า น
ก า ร แ พ ท ย ฉุ ก เ ฉิ น 
รวมท้ังมีความรวมมือกัน
ระหวางกองทุนตางๆ 
และภาคี เ ค รื อข า ย ท่ี
เก่ียวของ ในการแกไข
ป ญ ห า อุ ป ส ร ร ค เ พ่ื อ
ช ว ย เ ห ลื อ ใ ห ผู ป ว ย
ฉุ ก เ ฉิ น ไ ด รั บ ก า ร
คุมครองสิทธิ ลดความ
เหลื่อมล้ํา และเกิดความ
เท า เ ทียม  ในการรั บ
บริการการแพทยฉุกเฉิน 
รวมท้ังผูปวยฉุกเฉินท่ี
อุทธรณหรือรองเรียน 
ไดรับการคุมครองสิทธิ 
เกิดความเปนธรรมกับ
ท้ังสถานพยาบาล และ
ผูปวยฉุกเฉิน 
 

เรื่องรองเรียน
ท่ีรับเขาสู
ระบบสามารถ
ดําเนินการ
แลวเสร็จและ
แจงผลการ
พิจารณาใหผู
รองเรียน และ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของได
ภายใน ๙๐ 
วัน ไมนอย
กวารอยละ 
60 

เรื่องรองเรียน
ท่ีรับเขาสู
ระบบสามารถ
ดําเนินการ
แลวเสร็จและ
แจงผลการ
พิจารณาใหผู
รองเรียน และ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของได
ภายใน ๙๐ 
วัน ไมนอย
กวารอยละ 
70 

เรื่องรองเรียน
ท่ีรับเขาสู
ระบบสามารถ
ดําเนินการ
แลวเสร็จและ
แจงผลการ
พิจารณาใหผู
รองเรียน และ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของได
ภายใน ๙๐ 
วัน ไมนอย
กวารอยละ 
๘๐ 

เรื่องรองเรียน
ท่ีรับเขาสู
ระบบสามารถ
ดําเนินการ
แลวเสร็จและ
แจงผลการ
พิจารณาใหผู
รองเรียน และ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของได
ภายใน ๙๐ 
วัน ไมนอย
กวารอยละ 
90 

1. จางแพทยและเจาหนาท่ี
ศูนยนเรนทร 
2. ประชุมแพทยอํานวยการ
ปฏิบัติการ (พอป.) 
3. ประชุม พัฒนาบุคลากร 
แลกเปลีย่นเรยีนรู และแกไข
ปญหาการดําเนินงาน ตาม
นโยบายคุมครองสิทธิผูปวย
ฉุกเฉินวิกฤต 
4. ประชุมการแกไขปญหา
ในการดําเนินงานตาม
นโยบายคุมครองสิทธิผูปวย
ฉุกเฉินวิกฤต และ
คณะทํางานพิจารณาและรับ
เรื่องรองเรียน ของ สพฉ.  
5. ตรวจเช็คและการบํารอง
รักษาระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารของศูนยนเรนทร 

9,000,000 สถาบัน
การแพทย

ฉุกเฉิน
แหงชาติ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

41 โครงการพัฒนา
กลไกการจัดการ
แบบบูรณาการ
ในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
ดานการแพทย
และสาธารณสุข 
กองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ป 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเสริมสรางความรู 
ความเขาใจ ใหกับ
บุคลากรทางดาน
สาธารณสุขและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สามารถพัฒนาเครือขาย
การดําเนินงานระบบ
บริหารจัดการภาวะ
ฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุข เพื่อ
รองรับภาวะฉกุเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข 
 2. เพื่อสรางระบบใน
การประสานงานการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทยและการ
สาธารณสุขระดับ 
ประเทศ   
 3. เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมโยงกับขอมูลระบบ
บริหารจัดการภาวะ
ฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุขจาก
หนวยงานตางๆที่มีอยูให
สามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

1. บุคลากรทางดาน
สาธารณสุขและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ มี
ความรู ความเขาใจ 
สามารถดําเนินงาน การ
พัฒนาเครือขายการ
ดําเนินงานระบบบริหาร
จัดการภาวะฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข เพือ่รองรับ
ภาวะฉกุเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุขได 
 2. มีระบบการ
ประสานงานการจัดการ
ภาวะฉกุเฉินทางการ
แพทยและการ
สาธารณสุข
ระดับประเทศ   
 3. เกิดความเชือ่มโยง
กับขอมูลระบบบริหาร
จัดการภาวะฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุขจาก
หนวยงานตางๆ ที่มีอยูให
สามารถนํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 

1. จัดทํา
โครงสราง
ระบบ
บัญชาการ
เหตุการณ 
(ICS) ทุก
ระดับ 
 

1. ปรับปรุง/
จัดทําคูมือ
ศูนย PHEOC 
2. จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
จัดทําราง
แผนปฏิบัติ
การภาวะ
ฉุกเฉินสําหรับ
ทุกภัย
อันตรายใน
ระดับ
กระทรวง (All 
Hazards 
Plan : AHP) 

1. พัฒนา
บุคลากรและ
เครือขายการ
ประสานงาน 
2. ฝกซอม
แผนผาน
ระบบ WEB 
EOC 
 

ติดตาม
ประเมินผล
และสรุปผล
การ
ดําเนินงาน 

1. จัดประชุมเตรียมความ
พรอมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนากลไกการ
จัดการแบบบูรณาการใน
การจัดการฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทํารางแผนปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินสําหรับทุกภัย
อันตรายในระดับกระทรวง 
(All Hazards Plan : AHP)   
3. ปรับปรุงคูมือศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข 
(PHEOC) 
4. จัดการฝกซอม
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข
รวมกับเขตสุขภาพและ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(เฉพาะบางพ้ืนท่ี) 

468,300 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๙๐ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

42 โครงการศูนย
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข การ
บัญชาการ
เหตุการณ
สําหรับทุกโรค
และภยัสุขภาพ 
กองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ป 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือสนับสนุนการจดั
ประชุมศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุข ของโรค
และภยัสุขภาพท่ีเกิดข้ึน 
2. เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของภายใตการ
ดําเนินงานของ 
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทยและการ
สาธารณสุข   
3. เพ่ือสนับสนุนการ
แถลงการณ แถลงขาว
ของผูบริหาร ในการ
ช้ีแจงขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงของโรคและ
ภัยสุขภาพท่ีเกิดข้ึน 
 
 

1. บุคลากรทางดาน
สาธารณสุขและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ มี
แผนเตรียมความพรอมใน
การสนองตอเหตุการณ
ฉุกเฉิน และการฟนฟู
ผลกระทบจากเหตุการณ 
และมีมาตรการ ขอสั่ง
การ ที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานของศูนย
ปฏิบัติการฉกุเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข 
2. เจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของ
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ดานการแพทยและ
สาธารณสุข เขาปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ 
3. เกิดความเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานระหวาง
สวนกลางและสวน
ภูมิภาคทาํใหสามารถการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และเปนเอกภาพ 
 

1. จัดประชุม 
ทางไกล 
(Video 
Conference) 
ของศนูย
ปฏิบัติการณ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข
หรือจัดแถลง
ขาว อยาง
นอย 1 
เหตุการณ/
ครั้ง 
2. มาตรการ 
ขอสั่งการ ท่ี
เก่ียวของใน
การ
ดําเนินงาน
ของศนูย
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข 

1. จัดประชุม 
ทางไกล 
(Video 
Conference) 
ของศูนย
ปฏิบัติการณ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข
หรือจัดแถลง
ขาว อยาง
นอย 1 
เหตุการณ/
ครั้ง 
2. มาตรการ 
ขอสั่งการ ท่ี
เก่ียวของใน
การ
ดําเนินงาน
ของศนูย
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข 

1. จัดประชุม 
ทางไกล 
(Video 
Conference) 
ของศูนย
ปฏิบัติการณ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข
หรือจัดแถลง
ขาว อยาง
นอย 1 
เหตุการณ/
ครั้ง 
2. มาตรการ 
ขอสั่งการ ท่ี
เก่ียวของใน
การ
ดําเนินงาน
ของศูนย
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข 

1. จัดประชุม 
ทางไกล 
(Video 
Conference) 
ของศนูย
ปฏิบัติการณ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข
หรือจัดแถลง
ขาว อยาง
นอย 1 
เหตุการณ/
ครั้ง 
2. มาตรการ 
ขอสั่งการ ท่ี
เก่ียวของใน
การ
ดําเนินงาน
ของศนูย
ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข 
3. สรปุผลการ
ดําเนินงาน 

.1 ประชุมทางไกล (Video 
Conference) /เปดศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข 
ในภาวะฉุกเฉิน สําหรับทุก
โรคและภัยสุขภาพ เพ่ือ
ติดตามและตอบสนองตอ
เหตุการณ รวมถึงสนับสนุน
การแถลงการณ หรือการ
แถลงขาวของผูบริหาร 
ก.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือ
มอบหมายภารกิจในการ
เตรียมความพรอม 
เตรียมการดําเนินงานใน
ระยะฟนฟูรวมถึงทบทวน
หลังปฏิบัติงาน (After 
Action Review: AAR) หลัง
จบเหตุการณ 
ก.3 การปฏบัิติงานนอก
เวลาราชการ เพ่ือดําเนินงาน
ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดาน
การแพทยและสาธารณสุข 

237,400 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๙๑ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ 
43 โครงการจดัตั้ง

และพัฒนาสุข
ศาลา
พระราชทาน 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือจัดตั้งและพัฒนา
สุขศาลาพระราชทานให
เปนหนวยบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
ท่ีมีคุณภาพและความ
พรอมในการใหบริการ
สาธารณสุข 
2.เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
และเพ่ิมโอกาสในการ
เขาถึงบริการสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร
ใหบริการสาธารณสุขใน
สุขศาลาพระราชทาน 
ท้ัง 22 แหง 

สุขศาลา
พระราชทาน
ไดรับการ
สงเสริม
คุณภาพ
มาตรฐานการ
ใหบริการ
สาธารณสุขใน
สุขศาลา
พระราชทาน 
ท้ัง 6 ดาน 

บุคลากรของ
สุขศาลา
พระราชทาน
ไดรับการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
ใหบริการตาม
หลักสตูรท่ี
กําหนด 

รอยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีใหบริการ
สุขศาลา
พระราชทาน
เขาถึงบริการ
สุขภาพท่ีมี
คุณภาพ  
(รอยละ 5) 

รอยละท่ี

เพ่ิมข้ึนของ

ประชาชนใน

พ้ืนท่ีใหบริการ

สุขศาลา

พระราชทาน

เขาถึงบริการ

สุขภาพท่ีมี

คุณภาพ (รอย

ละ 10) 

1. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการของสุข
ศาลพระราชทานแบบมสีวน
รวมของภาคีเครือขาย 
2.พัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชนและพฤติกรรม
สุขภาพ 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กําลังคนดานสุขภาพ 

24,000,000  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 
 

44 เครื่องวัดความ
ดันโลหติ
ปลอดภัยคนไทย
สุขภาพดเีฉลิม
พระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

1. เพ่ือดําเนินงาน
โครงการเครื่องวัดความ
ดันโลหติปลอดภัยคน
ไทยสุขภาพดีเฉลิมพระ
เกียรตเิน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ให
ครอบคลมุท่ัวประเทศ 
2. เพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการ
ทดสอบเครื่องวัดความ
ดันโลหติไดในระดับ
ตําบลท่ัวประเทศ 

1. ประชาชนท่ีมี
เครื่องวัดความดันโลหิต
อัตโนมัติท่ัวประเทศ 
สามารถตรวจสอบ
เครื่องวัดความดันฯ ของ
ตนเองท่ีเปนไปตามหลัก
วิชาการในสถานบริการ
สาธารณสุขใกลบานท่ัว
ประเทศ และมีความ
มั่นใจเครื่องวัดความดัน
ฯ สําหรบัใชควบคุม
ความดันโลหิตและดูแล
สุขภาพดวยตนเอง 
2. อาสาสมัคร
สาธารณสุข มเีครื่องวัด

จัดหาอุปกรณ
สําหรับการ
ทดสอบ
เครื่องวัดความ
ดันโลหติ
สําหรับ
ประชาชน 

จัดกิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ใหกับ
เจาหนาท่ี
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 
อยางนอย 1 
ครั้ง 

จัดกิจกรรม
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ใหกับ
เจาหนาท่ี
โรงพยาบาล
สงเสริม
สุขภาพตําบล 
อยางนอย 1 
ครั้ง 

จํานวน
เจาหนาที่ รพ. 
สงเสริม
สุขภาพตําบล
ผานการอบรม
การทดสอบ
เคร่ืองวัดความ
ดันโลหิต และ
ใหบริการ
ทดสอบเคร่ือง 
วัดความดัน
โลหิตดวย BP 
sure รอยละ 
88 

1. จัดหาอุปกรณสําหรับการ
ทดสอบเครื่องวัดความดัน
โลหิตสําหรับประชาชน 
2. สอบเทียบเครื่องวัดความ
ดันโลหติ เพ่ือคัดสรรหา
เครื่องอางอิง (Local 
reference) รวมกับ สบส.
เขต 
3. สอบเทียบเครื่องวัดความ
ดันโลหติ เพ่ือคัดสรรหา
เครื่องอางอิง (Local 
reference) รวมกับ วศ. 
4. จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหกับเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

5,000,000 กรม 
วิทยาศาสตร
การแพทย  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

ความดันโลหิตอัตโนมตัิ 
ท่ีผานการทดสอบ
เครื่องวัดความดันฯ 
สําหรับปฏิบัติงานวัด
ความดันโลหิตประชาชน
ท่ีตองควบคุมดูแล
สุขภาพ ดวยเครื่องวัด
ความดันฯ ท่ีผานการ
ทดสอบ 

ตําบล 
5. จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหกับเจาหนาท่ี
ศูนยบริการสาธารณสุข 
6. มอบอุปกรณสําหรับการ
ทดสอบเครื่องวัดความดัน
โลหิตสําหรับประชาชน 

45 โครงการ 
จัดหนวยแพทย
เคลื่อนท่ีและรับ
บริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรต ิ
เน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือเปนการ 
เฉลิมพระเกียรติ  
เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 
2. เพ่ือสนับสนุน
โครงการหรือกิจกรรม 
อันเน่ืองมาจาก 
พระราชปณิธาน
พระราชดําริ  
พระราโชวาท หรือพระ
ราชกรณยีกิจ 

พ้ืนท่ีดําเนินการจดั
หนวยแพทยเคลื่อนท่ี
และรับบริจาคโลหติ 77 
จังหวัด ท่ัวประเทศ 
 

1. จํานวน
พ้ืนท่ีการ
ใหบริการ
หนวยแพทย
เคลื่อนท่ี  
77 จังหวัด 
ท่ัวประเทศ 
2. จํานวน
พ้ืนท่ี 
ผูบริจาคโลหิต
ใน 
77 จังหวัด  
ท่ัวประเทศ 

1. จํานวน
พ้ืนท่ีการ
ใหบริการ
หนวยแพทย
เคลื่อนท่ี  
77 จังหวัด  
ท่ัวประเทศ 
2. จํานวน
พ้ืนท่ี 
ผูบริจาคโลหิต
ใน 
77 จังหวัด  
ท่ัวประเทศ 
 

- - กิจกรรม 
1. แจงพ้ืนท่ีดําเนินการ
จัดบริการออกหนวยแพทย
เคล่ือนท่ี ประกอบดวย 
การใหบรกิาร 4 ดาน ไดแก 
  1) จัดหนวยแพทยเคล่ือนท่ี
เพ่ือใหบริการทางการแพทย  
  2) จัดหนวยทันตกรรม
เคล่ือนท่ี  
  3) จัดหนวยบริการตรวจตา  
  4) จัดหนวยบริการสุขภาพจิต
เคล่ือนท่ี 
2. แจงพ้ืนท่ีดําเนินการรับ
บริจาคโลหิต 
3. กํากับ ติดตาม ผลการ
ดําเนินงาน 
4. จัดทํารายงานผล 
การดําเนินงานตอสํานักงาน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

310,620 กอง
ยุทธศาสตร
และแผนงาน 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๙๓ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

46 โครงการธํารง
รักษาพัฒนา
สรางเสริมความ
เขมแข็งของ
ระบบคณุภาพ
มาตรฐาน
หองปฏิบัติการ
ทางการแพทย 
และ
หองปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย 
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราช 
โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาล
ชัยพัฒน และ
โรงพยาบาลเทพ
รัตนเวชชานุกูล 
ประจําป
งบประมาณ 
2563 

1. เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนให
หองปฏิบัติการทางการ
แพทย และ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย พัฒนาระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
เก่ียวของอยางยั่งยืนและ
ตอเน่ือง สนับสนุนการ
ใหบริการสุขภาพของ
สถานพยาบาลและ
หนวยงานสาธารณสุขท่ี
เก่ียวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนให
หองปฏิบัติการทางการ
แพทย และ
หองปฏิบัติการรังสี 
สามารถพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย (R2R) 
และสามารถสราง
นวัตกรรมในดาน
ผลิตภณัฑ (Product) 
กระบวนการ (Process) 
หรือบริการ (Service) 
ได 

 มีการถายทอดองค
ความรูเทคโนโลยีการ
ตรวจวัณโรคทาง
หองปฏิบัติการดวย
เทคนิค TB LAMP 
ใหแกหองปฏิบัติการทาง
การแพทยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลมิพระ
เกียรติ โรงพยาบาล
ชัยพัฒน และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล รวมจํานวน 36 
แหง 

- - - มีการถายทอด
องคความรู
เทคโนโลยีการ
ตรวจวัณโรค
ทาง
หองปฏิบัติกา
รดวยเทคนิค 
TB LAMP 
จํานวน 36 
แหง 

สําหรับหองปฏิบัติการทาง
การแพทย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ 
โรงพยาบาลชัยพัฒน และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล 
1. จัดอบรมถายทอดการ
ตรวจ TB LAMP /ความรู
วิชาการดานคณุภาพ /
แนวทางและข้ันตอนการขอ
รับรอง และการตรวจ
ประเมินท่ีด ี
2. จัดอบรมวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
อยางนอย 2 หลักสตูร 
3. ตรวจติดตามระบบ
คุณภาพภายใน (Internal 
audit) 
 
สําหรับหองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลชัยพัฒน และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล 

5,000,000   กรม 
วิทยาศาสตร
การแพทย  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

3. เพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีการตรวจเช้ือ
วัณโรคดวยเทคนิค TB-
LAMP ใหแก
หองปฏิบัติการทาง
การแพทยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช 
โรงพยาบาลเฉลมิพระ
เกียรติ โรงพยาบาล
ชัยพัฒน และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล รวมจํานวน 36 
แหง 
 
 
 

1. จัดอบรมวิชาการ 
มาตรฐานหองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย (MOPH)/ แนวทาง
และข้ันตอนการขอรับรอง /
การตรวจประเมินท่ีด ี
2. จัดอบรมวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
อยางนอย 2 หลักสตูร 
3. ตรวจติดตามระบบ
คุณภาพภายใน (Internal 
audit)   
4. ทดสอบคุณภาพจอภาพ
ทางการแพทย และการสอน
หนางาน การควบคุม
คุณภาพเครื่องมือ อยางนอย 
8 แหง (ท่ีไมมีวิชาชีพ) 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

47 โครงการการ

จัดเตรียมระบบ

เฝาระวัง

ประชาชนจาก

มลภาวะ

สิ่งแวดลอมใน

เขตระเบียง

เศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 

1. เพ่ือใหเกิดการตรวจ

คัดกรองและเฝาระวัง 

การทําลาย DNA ของ

ประชาชนท่ีอาศัยอยูใน

บริเวณรอบเขตระเบียง

เศรษฐกิจ 5.2 เพ่ือให

เกิดมาตรการในการ

ควบคุม ปองกันโรคของ

ประชาชนท่ีอาศัยอยูใน

บริเวณรอบเขตระเบียง

เศรษฐกิจ 

2. เพ่ือจัดทําทะเบียน

การสัมผัสท่ีเสี่ยงตอการ 

การทําลาย DNA ของ

ประชาชนท่ีอาศัยอยูใน

บริเวณรอบเขตระเบียง

เศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนในเขตระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก 

จํานวน 3,000 คน 

ไดรับการเฝาระวัง

สุขภาพจากมลภาวะ

สิ่งแวดลอม และมี

มาตรการในการควบคมุ 

ปองกันประชาชนใหมี

สุขภาพด ี 

 

1.ประชุม

รวมกับ

คณะทํางาน 

จัดทํารูปแบบ

และวิธีการ

ดําเนินงาน 

2.จัดทํา

รูปแบบการ

คัดกรองแลว

เสร็จ 

ดําเนินการ

เก็บขอมูล 

กลุมตัวอยาง

รอยละ 60 

1.ดําเนินการ

เก็บขอมูลรอย

ละ 40 

2.รวบรวม

ขอมูลบันทึก

ในระบบ 

3.วิเคราะห

ขอมูลเบ้ืองตน 

1.วิเคราะห

ขอมูล 

2.สรุป

อภิปราย 

3.นําเสนอทีม

ในการ

พิจารณาและ

ปรับแก 

1. กําหนดคณะกรรมการ

ทํางาน รวมกับบุคลากรท่ี

เก่ียวของในพ้ืนท่ี รวม 20 

คน มีการประชุมสมัมนาเพ่ือ

พิจารณารูปแบบการดําเนิน

โครงการ โดยกําหนดพ้ืนท่ี 

ประชาชนและรูปแบบการ

ตรวจคัดกรอง 

2. แบงกลุมผลการตรวจ

และดําเนินการสอบสวนหา

สาเหตุและใหคําแนะนําใน

การควบคุม ปองกันโรค 

3. ประเมินตดิตามกลุมท่ี

ผิดปกต ิ

2,940,000 กรมการแพทย 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

48 โครงการพัฒนา
ศูนยบริการ
การแพทยแผน
ไทยและ
การแพทย
ทางเลือก ใน
พ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต 

1. เพ่ือพัฒนาศนูยบริการ
การแพทยแผนไทยแล
การแพทยทางเลือกใน0

พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต 
2. เพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑ
สมุนไพรภายใต 
อัตลักษณและรองรับ
นักทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
อยางครบวงจร 
 

1. มีศูนยบริการ
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 
จํานวน 2 แหง 
2. มีผลิตภัณฑสมุนไพร
ท่ีไดรับการพัฒนา 
จํานวน 3 ผลิตภณัฑ 
(โดยบูรณาการรวมกับ
โครงการสนับสนุนแปร
รูปและผลติภณัฑ
สมุนไพรครบวงจร) 
3. มีรายไดจากการ
ทองเท่ียวสุขภาพใน
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน เปน
สัดสวนรอยละ 5 จาก
รายไดการทองเท่ียวใน
ภาพรวมของ 4 จังหวัด 

1. มีรูปแบบ
บริการแบบ 
Premium 
Service 
Package 
(Protocol) 
2. มีแผนพัฒนา
ผลิตภณัฑเพ่ือ
รองรับ 
Protocol 

ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน มี
รูปแบบบริการ
ท่ีเปนตนแบบ
ท่ีดี ใน 4 
จังหวัด 

ชุมชน และ
ภาคเอกชน มี
รูปแบบบริการ
ท่ีสามารถ0

สรางจุดขาย
ใหแก
นักทองเท่ียว
ใหการสงเสริม
สุขภาพ 

เกิดการ
จัดบริการใน
ศูนยบริการ
ตนแบบ 2 
แหง 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะทํางาน
พัฒนาศูนยบริการ
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 
2. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางานเพ่ือกําหนด 
แนวทางการขับเคลื่อนและ
พัฒนารูปแบบบริการและ
ประสานความรวมมือกับ 
รพ.รัฐ และภาคเอกชน 4 
จังหวัด 
3. จัดอบรมเจาหนาท่ี/
บุคลากร จํานวน 4 
หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,689,700 กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 9 อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
49 โครงการพัฒนา

ระบบบริการ
สุขภาพหนวย
บริการในเขต
พ้ืนท่ีเกาะ
สําหรับการ
ทองเท่ียว  
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

1. เพ่ือพัฒนาหนวย
บริการสุขภาพในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขใน
เขตพ้ืนท่ีเกาะสําหรับ
การทองเท่ียว 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ระบบการใหบริการ
สุขภาพแกทองเท่ียวใน
เขตพ้ืนท่ีเกาะสําหรับ
การทองเท่ียว 
3. เพ่ือกํากับติดตาม 
ประเมินผลงานดานการ
ใหบริการสุขภาพในเขต
พ้ืนท่ีเกาะสําหรับการ
ทองเท่ียว 

รอยละของจังหวัด
เปาหมายท่ี มหีนวย
บริการตั้งอยูในพ้ืนที 
เกาะมีการจัดระบบ
บริการสุขภาพสาหรับ
การทองเท่ียวทางทะเล
ทีมีประสิทธิภาพ 

- จํานวน 3 จังหวัด(จาก
จังหวัดเปาหมาย 11 
จังหวัด) 
- รอยละของจังหวัด
เปาหมายมีการ
ดําเนินการครบ 5 ระดับ 
รอยละ 100 

- บุคลากรใน
หนวยบริการ
พ้ืนท่ี
กลุมเปาหมาย
มีทักษะการ
บริการและ
ศักยภาพ 
รองรับการ
บริการสุขภาพ
ในเขตพ้ืนท่ี
เกาะสําหรับ
การทองเท่ียว 
รอยละ 9๐ 

- รอยละของ
จังหวัด
เปาหมายท่ี มี
หนวยบริการ
ตั้งอยูในพ้ืนที 
เกาะมีการ
จัดระบบ
บริการสุขภาพ
สาหรับการ
ทองเท่ียวทาง
ทะเลทีมี
ประสิทธิภาพ 

- จํานวน 3 
จังหวัด(จาก
จังหวัด
เปาหมาย 11 
จังหวัด) 
- รอยละของ
จังหวัด
เปาหมายมี
การ
ดําเนินการ
ครบ 5 ระดับ 
รอยละ 100  

 

 

1. ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทํางานพัฒนาหนวย
บริการในเขตพ้ืนท่ีเกาะ
สําหรับการทองเท่ียว  
2. ประชุม/อบรม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรคณุภาพ
ระบบบริการสุขภาพหนวย
บริการในเขตพ้ืนท่ีเกาะ
สําหรับการทองเท่ียว  
3. ลงพ้ืนท่ีวิเคราะหขอมลู 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการ
หนวยบริการในเขตพ้ืนท่ี
เกาะสําหรับการทองเท่ียว 
กลุมเปาหมาย 

800,000  
 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

50 โครงการ
ขับเคลื่อน
สมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกิจ 

 1. เพ่ือประสาน 
อํานวยการการ
ดําเนินงานภายใต
พระราชบัญญัติ
ผลิตภณัฑสมุนไพร พ.ศ. 
2562 และแผนแมบท
แหงชาติวาดวยการ
พัฒนาสมุนไพรไทยของ
กระทรวง ทบวง กรม 
และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 2. เพ่ือประสาน 
อํานวยการการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบาย
เก่ียวกับการพัฒนา
สมุนไพรไทย 
 3. เพ่ือสรางและพัฒนา
ระบบฐานขอมลู
สมุนไพรขนาดใหญ (Big 
Data) 
 4. เพ่ือสรางและพัฒนา
ระบบความเช่ือมโยงของ
ขอมูลจากฐานขอมลูของ
หนวยงานตางๆ  
ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ

เพ่ือขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานภายใต
พระราชบัญญัติ
ผลิตภณัฑสมุนไพร พ.ศ. 
2562 และแผนแมบท
แหงชาติ วาดวยการ
พัฒนาสมุนไพรไทย 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560-
2564 รวมกับ
กระทรวง ทบวง กรม 
และหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 

1. ได
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะ 
กรรมการ 
นโยบาย
สมุนไพร
แหงชาติ 
จํานวน ๑๒ 
คน 
2. แผนการ
ดําเนินงาน
ขับเคลื่อน
เมืองสมุนไพร 
ป 2563 

1. มี
อนุกรรมการ
ภายใตคณะ
กรรม 
การนโยบาย
สมุนไพร
แหงชาติ 

1. มีผลการ
ดําเนินงาน
และปญหา
การ
ดําเนินงาน
เมืองสมุนไพร 
2. ประกาศ
คณะกรรมการ
นโยบาย
สมุนไพร
แหงชาติ มีผล
บังคับใช 
จํานวน 3 
ฉบับ 

1. มีการ
ประชุม
คณะกรรมการ
นโยบาย
สมุนไพร
แหงชาติ อยาง
นอย 2 ครั้ง
ตอป 
2. แนว
ทางการ
ขับเคลื่อนและ
การพัฒนา
สมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกิจ 

1. ประสาน อํานวยการการ
ดําเนินงานภายใต
พระราชบัญญตัผิลติภณัฑ
สมุนไพร พ.ศ. 2562  
และแผนแมบทแหงชาติ วา
ดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย
ของกระทรวง ทบวง กรม 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2. ประสาน อํานวยการการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายเก่ียวกับ
การพัฒนาสมุนไพรไทย 
3. ประสาน อํานวยการการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
ฐานขอมูล Big Data ดาน
สมุนไพร 
4. ประชุมตรวจติดตามผล
การดําเนินงานในพ้ืนท่ี
ดําเนินการโครงการพัฒนา
เมืองสมุนไพร (Herbal 
City) แบบบูรณาการ 
(ประชุมสญัจร) เพ่ือตดิตาม
ความกาวหนาปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานรวมกับ
คณะกรรมการ คณะทํางาน
ระดับจังหวัด 

2,391,700 กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

กับสมุนไพร 
 5. เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาสมุนไพรไทยสู
ระดับภูมิภาค และระดับ
จังหวัด  
 6. เพ่ือสงเสริมการมี
สวนรวมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
สมุนไพรไทยในทุกภาค
สวนในการขับเคลื่อน
งานพัฒนาเมืองสมุนไพร
ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง 14 
จังหวัดการดําเนินโครงการ
พัฒนาเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) และติดตาม
ผลการดําเนินงานในเรื่อง
ของความกาวหนาปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงาน 
6. สนับสนุนงบดําเนินงาน
ให 14 จังหวัด จังหวัดละ 
35,000 บาท 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

51 โครงการสงเสริม
พัฒนาประเทศ
ไทยเปน
ศูนยกลาง
สุขภาพ
นานาชาติ 
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาสถาน
บริการสุขภาพและ
สถานประกอบการ เพ่ือ
สุขภาพท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน     ใหมี
คุณภาพและมาตรฐานสู
สากลและมีขีด
ความสามารถในการ
จัดบริการสุขภาพจน
สามารถสรางรายไดสู
ประเทศตามยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศไทย
ใหเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical 
Hub)  

สงเสริมพัฒนา
สถานพยาบาล สถาน
บริการสุขภาพ และ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ รวมถึง
ผูประกอบการดาน
สุขภาพ ดังน้ี 

1. สถานพยาบาล 
สถานบริการสุขภาพ 
และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ ในจังหวัด
เปาหมายดานการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
และพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีไดรับ
การสงเสริมจากรัฐบาล  
2. ชาวไทยและ
ชาวตางชาติท่ีรับบริการ
สุขภาพใน
สถานพยาบาล สถาน
บริการสุขภาพ และ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในประเทศไทย  
3. ผูประกอบการ
ภาคเอกชนและผูท่ีมี
ความสนใจในการลงทุน
ดานธุรกิจบริการสุขภาพ
ในสถานบริการสุขภาพ 

ผลการ
ดําเนินงาน
การพัฒนา
รูปแบบบริการ
ดึงดูด
ชาวตางชาติ 
ในสถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพใน
จังหวัด
ทองเท่ียว  1 
จังหวัด  
- การแถลง
ขาวเรื่องการ
ทําประกัน
สุขภาพ
สําหรับคนตาง
ดาวผูขอรับ
การตรวจลง
ตราประเภท
คนอยูช่ัวคราว 
Non-
Immigrant 
Visa รหัส O-
A (1 ป) 1ครั้ง 
 

ผลการ
ดําเนินงาน 
ไดรูปแบบ
บริการดึงดดู
ชาวตางชาติ 
(Magnet) ใน
สถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพใน
จังหวัด
ทองเท่ียว 2 
จังหวัด 
-  การ
ปรับปรุง
มาตรการ
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ประกาศ หรือ
ขอบังคับท่ี
เก่ียวของ 
เพ่ือใหเอ้ือตอ
การดําเนิน
ตามนโยบาย 
Medical 
Hub 5 ฉบับ 
 

ผลการ
ดําเนินงาน
การทํา 
Business 
Matching 
ระหวางสถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ
ของไทยใน
ประเทศ 15 
แหง 
- เผยแพรและ
ประชาสมัพัน
ธนโยบาย 
Medical 
Hub  จํานวน 
1 ครั้ง 
 

มีฐานขอมูลใน 
4 ผลผลิตหลัก 
ตามนโยบาย 
Medical 
Hub จํานวน 
1 ฐาน 
 

กิจกรรมพัฒนาและสงเสริม
สถานบริการสุขภาพ และ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ รองรับนโยบายการ
พัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 
ดังน้ี 
กิจกรรมยอยท่ี 1. การ
ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการและ
คณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนา
ประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 
(นโยบาย Medical Hub) 
กิจกรรมยอยท่ี 2. การ
พัฒนารูปแบบบริการ
รักษาพยาบาลและการ
บริการสงเสริมสุขภาพท่ีมี
ศักยภาพสูงรองรับ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
กิจกรรมยอยท่ี 3. การ
สงเสริมการตลาด และ
ประชาสมัพันธดาน 
Medical and Wellness 
ของประเทศไทย ในลักษณะ 
Country branding 

2,783,200  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพในประเทศ
ไทย รวมท้ัง
ผูประกอบการท่ีจะขยาย
ตลาดการบริการสุขภาพ
และการลงทุนท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจ
บริการสุขภาพใน
ตางประเทศ 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

52 โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพของฝาก
ปลอดภัยใน
ผลิตภณัฑ
อาหาร 
ท่ีบรรจุใน
ภาชนะพรอม
จําหนายสาํหรับ
ผูประกอบการ 
ผลิตอาหาร
ขนาดกลางและ
ขนาดยอม 
(SME) 

เพ่ือพัฒนาสถาน
ประกอบการผลติภณัฑ
อาหารใน    กลุม
วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมให
สามารถนําผลิตภณัฑ
อาหารท่ีมีคณุภาพไป
จําหนายและแขงขันใน
ทองตลาดตอไป 

ประชาชนไดบริโภค
ผลิตภณัฑอาหาร   ท่ี
เขาขาย  Primary GMP     
ท่ีไดมาตรฐานตามท่ี
กฎหมายกําหนด  
 
ตัวชี้วัด :  
1. สถานประกอบการ
กลุมเปาหมาย (กลุมของ
ฝากระดับจังหวัด) ไดรับ
การพัฒนาใหเปนไปตาม
เกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 
(60 แหง) รอยละ 100 
2. ผลิตภณัฑอาหารท่ี
ผลิตโดยผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 
(กลุมของฝากระดับ
จังหวัด) มีมาตรฐานตาม
เกณฑท่ีกําหนดรอยละ 
80  

1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
เสรมิสรางองค
ความรูแก
ผูประกอบการ
และเจาหนาท่ี 
ท่ีเก่ียวของ 
จํานวน 2 ครั้ง 
2. จัดทําสื่อ
ประชาสมัพัน
ธการแตงกาย
ของบุคลากร
ในสถาน
ประกอบการ 
จํานวน 1 
เรื่อง 

1. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
เสรมิสรางองค
ความรูแก
ผูประกอบการ
และเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของ  
จํานวน 3 ครั้ง 
2. จัดทําคูมือ
ประชาสมัพัน
ธความรูแก
ผูประกอบการ 
จํานวน 1 
เรื่อง 
3. คัดเลือก
ผูประกอบการ 
SMEs เพ่ือรับ
รางวัลเกลือ
บริโภคดีเดน 
4. ลงพ้ืนท่ี
ติดตามผลการ
ดําเนินงานและ
ใหคําปรึกษา 
จํานวน 6 ครั้ง 
 
 
 

1. มอบรางวัล
เกลือบรโิภค
ดีเดนแก
ผูประกอบการ 
SMEs 
ประจําป 
2563 
2. จัดทําวิดิ
ทัศน
ประชาสมัพัน
ธ 12 จังหวัด 
อาหารของ
ฝากปลอดภัย 
จํานวน 1 
เรื่อง 
3. ลงพ้ืนท่ี
ติดตามผลการ
ดําเนินงานและ
ใหคําปรึกษา 
จํานวน 9 ครั้ง 
 

1. ถอดบทเรียน 
และสรุปผลการ
ดําเนินงาน 
จํานวน 1 ฉบับ 
2. จัดทําวิดิ
ทัศนประชา--
สัมพันธ 12 
จังหวัด อาหาร
ของฝาก
ปลอดภัย 
จํานวน 1 เร่ือง 
3. สถาน
ประกอบการ 
(กลุมของฝาก
ระดับจังหวัด)  
60 แหง ไดรับ
การพัฒนา  
(รอยละ 100) 
4. ผลิตภัณฑ
อาหารที่ผลิต
โดยผูประกอบ 
การ (กลุมของ
ฝากระดับ
จังหวัด) มี
มาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด 
(รอยละ 80)  

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเสรมิสรางองคความรู 
เชิงลึกแกผูประกอบการและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
2. คัดเลือกสถาน
ประกอบการขนาดยอม
กลุมเปาหมาย 
3. การพัฒนาสถาน
ประกอบการวิสาหกิจขนาด
ยอมของจังหวัด/การ
ดําเนินงานคลินิกให
คําปรึกษา 
4. ลงพ้ืนท่ีติดตามการ
ดําเนินงาน/ใหคําปรึกษาในการ
พัฒนาโดย อย. 
5. จัดทําสื่อรณรงค
ประชาสัมพันธความรูแก
ผูบริโภคและผูประกอบการ 

3,725,500  
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

53 โครงการสงเสริม
นวัตกรรมและ
บริการอนุญาต
สมุนไพร  
ชีววัตถุ ยา  
และผลิตภัณฑ
สุขภาพ เพ่ือ
สราง
ความสามารถใน
การแขงขัน 
ความมั่นคง   
และยั่งยืนของ
ประเทศ 

เพ่ือสงเสริมนวัตกรรม
และบริการอนุญาต
สมุนไพร ชีววัตถุ ยา   
และผลิตภัณฑสุขภาพ      
เพ่ือสรางความสามารถ 
ในการแขงขัน ความ
มั่นคง และยั่งยืน 
ของประเทศ 

ผลิตภณัฑสุขภาพ
นวัตกรรมท่ีผลติใน
ประเทศ ไดรับการ
อนุญาตข้ึนทะเบียน  
จดแจง หรือแจง
รายละเอียดผลิตภณัฑ 
และวางจําหนายไดอยาง
ถูกตอง ชวยสรางรายได
และความสามารถใน
การแขงขันใหกับ
ประเทศ 

ตัวชี้วัด :  
1. จํานวน
ผูประกอบการท่ีมี
ศักยภาพสรางนวัตกรรม
สามารถดําเนินการขอ
อนุญาตข้ึนทะเบียน    
จดแจง หรือแจง
รายละเอียด 22 ราย 
2. จํานวนผลิตภัณฑ
สุขภาพนวัตกรรมไดรับ
การอนุญาต 85 ตํารับ 
 

1.ผูประกอบ 
การท่ีมี
ศักยภาพ
สามารถ
ดําเนินการขอ
อนุญาตข้ึน
ทะเบียนฯ 
จํานวน 5 ราย 
2. ผลิตภณัฑ
สุขภาพ
นวัตกรรม
ไดรับการ
อนุญาต
จํานวน            
20 รายการ 

1. ผูประกอบ 
การท่ีมี
ศักยภาพ
สามารถ
ดําเนินการขอ
อนุญาตข้ึน
ทะเบียนฯ 
จํานวน 10 
ราย 
(นับสะสม) 
2. ผลิตภณัฑ
สุขภาพ
นวัตกรรม
ไดรับการ
อนุญาต
จํานวน 40 
รายการ        
(นับสะสม) 

1. ผูประกอบ 
การท่ีมี
ศักยภาพ
สามารถ
ดําเนินการขอ
อนุญาตข้ึน
ทะเบียนฯ 
จํานวน 16 
ราย 
(นับสะสม) 
2. ผลิตภณัฑ
สุขภาพ
นวัตกรรม
ไดรับการ
อนุญาต
จํานวน 60 
รายการ 
(นับสะสม) 

1.ผูประกอบ 
การท่ีมี
ศักยภาพ
สามารถ
ดําเนินการขอ
อนุญาตข้ึน
ทะเบียนฯ 
จํานวน 22 
ราย 
(นับสะสม) 
2. ผลิตภณัฑ
สุขภาพ
นวัตกรรม
ไดรับการ
อนุญาต
จํานวนเทากับ
หรือมากกวา  
85 รายการ  
(นับสะสม) 

1. พัฒนาระบบงานรองรับ
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภณัฑสุขภาพ  
2. บริการอนุญาตผลิตภัณฑ
สุขภาพนวัตกรรมในประเทศ 
ท่ีรวดเร็วมีประสิทธิภาพ   
คาดการณไดและสามารถ         
สรางโอกาสในการแขงขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการ
ผลิตภณัฑสุขภาพนวัตกรรม
ใหสามารถปฏิบัตติาม
หลักเกณฑการอนุญาตอยาง
ถูกตอง 
 

19,655,200  
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
54 โครงการผลติ

และพัฒนา
กําลังคนดาน
สุขภาพสู
ความเปนมือ
อาชีพ
(โครงการผลิต
แพทยเพ่ือ
ชาวชนบท) 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือเพ่ิมการผลิต
แพทยและกระจาย
แพทยไปสูชนบทมาก
ยิ่งข้ึน 
- เพ่ือกระจายโอกาส
ทางการศึกษาสาขาวิชา
แพทยศาสตรไปสู
ประชาชนในสวน
ภูมิภาคมากข้ึน 
- พัฒนาโรงพยาบาล
ศูนยและสถาบันสมทบท่ี
เครือขายผลิตแพทยใหมี
ขีดความสามารถและ
ความพรอมในการเปน
สถาบันผลิตแพทย 
- พัฒนารูปแบบความ
รวมมือระหวาง
กระทรวงสาธารณสุข
และมหาวิทยาลัย ท้ังใน
ดานบริการ การเรียน
การสอน วิชาการ การ
วิจัยและการบริหาร
จัดการ 

- นักศึกษาจะรับใหม 
จํานวน 1,158 คน 
- นักศึกษาปจจุบันช้ันป
ท่ี 2-6 จํานวน 5,204 
คน 
- นักศึกษาท่ีจะสําเรจ็
การศึกษา จํานวน 936 
คน 

  นักศึกษาท่ีจะ
สําเรจ็
การศึกษา 
จํานวน 936 
คน 

นักศึกษาจะ
รับใหม 
จํานวน 
1,158 คน 

การรับนักเรียนในชนบทเขา
ศึกษาในโครงการผลติแพทย
เพ่ือชาวชนบท ซึ่งเปน
โครงการความรวมมือ
ระหวางกระทรวง
สาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดใหคณะ
แพทยศาสตรของ
มหาวิทยาลยัในสังกัด
รับผิดชอบจดัทําหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 
ประสาทปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิตและ
รับผิดชอบจดัการเรียนการ
สอนในช้ันปท่ี ๑-๓ สวน
กระทรวงสาธารณสุขโดย
ศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ัน
คลินิกรับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอนในช้ันปท่ี ๔-๖  
เมื่อนักศึกษาแพทยสําเร็จ
การศึกษากลับไปปฏิบัติงาน
เปนแพทยในจังหวัดพ้ืนท่ี

2,109,199,200  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

 ภูมิลําเนาเดิมหรือพ้ืนท่ี
ใกลเคียง แพทยเหลาน้ันจะ
ปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข
เน่ืองจากอยูใกลครอบครัว 
มีความเขาในวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วิถีชีวิตของชุมชน ทําให
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดนาน
และมีความสุข สงผลตอการ
เขาถึงบริการทางสุขภาพ
ของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน
และคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๐๖ 

ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมภิบาลและองคกรคุณภาพ 
55 โครงการ

ยกระดับ
คุณธรรมและ
ความโปรงใสใน
การดําเนินงาน
ของหนวยงาน
ในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ราชการบริหาร
สวนภูมิภาค 
ประจําป
งบประมาณ
พ.ศ. 2563 

1. เพ่ือใชเครื่องมือ ITA 
เปนกลไกการขับเคลื่อน
การบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานของแตละ
หนวยงานใหการบริหาร
ราชการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตาม
หลักธรรมาภิบาล  

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
2. โรงพยาบาลศูนย 
3. โรงพยาบาลท่ัวไป 
4. สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ 
5. โรงพยาบาลชุมชน 
จํานวนรวม 1,850 
หนวยงาน 

ระดับ 5 รอยละ80 รอยละ85 รอยละ90 1. ยกระดับสูมาตรฐานการ
ประเมิน ITA ของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลดั  
กระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมภิาค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. อบรมใหความรูการ
ประเมิน ITA ของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
3. อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูตรวจประเมิน ITA ระดับ
จังหวัดและระดับเขตสุขภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
4. ยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงานท่ีผานเกณฑการ
ประเมิน ITA และผูตรวจ
ประเมิน ITA ระดับจังหวัด 
 

8,857,550 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๐๗ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

และเขตสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
5. อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกัน ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และ
สงเสริมจรยิธรรมในสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๐๘ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

56 โครงการ
พัฒนาและ
รับรอง
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
(HA) สําหรับ
สถานพยาบาล  
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให
สถานพยาบาลมี
คุณภาพผานการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน (HA)  
2. เพ่ือใหประชาชน
ผูรับบริการไดรับบริการ
ดานสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 

- โรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลท่ัวไป 
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย กรม
ควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต 
ผานการรับรองคุณภาพ 
HA  
ข้ัน 3 100  
- โรงพยาบาลชุมชน
ผานการรับรองคุณภาพ 
HA ข้ัน 3  รอยละ 90 

- โรงพยาบาล
ศูนย 
โรงพยาบาล
ท่ัวไป 
โรงพยาบาล
สังกัดกรมการ
แพทย  
กรมควบคุม
โรค และกรม
สุขภาพจิต 
ผานการ
รับรอง
คุณภาพ HA  
ข้ัน 3 รอยละ 
97 
- โรงพยาบาล
ชุมชนผาน
การรับรอง
คุณภาพ HA 
ข้ัน 3   
รอยละ 87 

- โรงพยาบาล
ศูนย 
โรงพยาบาล
ท่ัวไป 
โรงพยาบาล
สังกัดกรมการ
แพทย  
กรมควบคุม
โรค และกรม
สุขภาพจิต 
ผานการ
รับรอง
คุณภาพ HA  
ข้ัน 3 รอยละ 
98  
- โรงพยาบาล
ชุมชนผาน
การรับรอง
คุณภาพ HA 
ข้ัน 3   
รอยละ 88 

- โรงพยาบาล
ศูนย 
โรงพยาบาล
ท่ัวไป 
โรงพยาบาล
สังกัดกรมการ
แพทย  
กรมควบคุม
โรค และกรม
สุขภาพจิต 
ผานการ
รับรอง
คุณภาพ HA  
ข้ัน 3 รอยละ 
99 
- โรงพยาบาล
ชุมชนผาน
การรับรอง
คุณภาพ HA 
ข้ัน 3   
รอยละ 89 

- โรงพยาบาล
ศูนย 
โรงพยาบาล
ท่ัวไป 
โรงพยาบาล
สังกัดกรมการ
แพทย  
กรมควบคุม
โรค และกรม
สุขภาพจิต 
ผานการ
รับรอง
คุณภาพ HA  
ข้ัน 3 รอยละ 
100  
- โรงพยาบาล
ชุมชนผาน
การรับรอง
คุณภาพ HA 
ข้ัน 3   
รอยละ 90 
 
 
 
 
 
 

1. ทบทวน/แตงตั้ง
คณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางานท่ี
เก่ียวของ 
2. ประชุมคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางานท่ี
เก่ียวของ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพสําหรับ
บุคลากร และพัฒนา
คุณภาพสําหรบังาน
สนับสนุนบริการ 

811,800  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๐๙ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

57 โครงการพัฒนา
องคกรคุณภาพ 
(รพ.สต.ติดดาว) 

พัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล
(รพ.สต.) ใหมีคณุภาพ  

รอยละของ รพ.สต. ท่ี
ผานเกณฑการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ ๕ ดาวสะสม 
รอยละ ๗๕ 

๑) ประชุม
ช้ีแจงนโยบาย 
(kickoff) 
ระดับประเทศ 
๒) อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาทีม
ประเมินระดับ
เขต 
๓) มีคูมือแนว
ทางการ
พัฒนา
คุณภาพ 
รพ.สต.ติด
ดาว ป 
๒๕๖๓ 
๔) รพ.สต.มี
การประเมิน
ตนเองตาม
เกณฑและ
บันทึกขอมูล
ในระบบ
ขอมูล
ทรัพยากร
สุขภาพ 
หนวยบริการ
ปฐมภูม ิ

๑) อบรม  
ครู ข ทุกเขต 
อยางนอย 
เขตละ ๑ ครั้ง 
๒) แตงตั้งทีม
พัฒนา/ทีม
ประเมินระดับ
จังหวัด ๑ ทีม 
อําเภอ ๑ ทีม 
๓).มีทีมพ่ี
เลี้ยงระดับ
อําเภอเพ่ือ
พัฒนา รพ.
สต.ทุกแหง 
๔). ให สสอ./
สสจ. มีการ
ตรวจสอบ
ขอมูล ใน
ระบบขอมลู
ทรัพยากร
สุขภาพ 
หนวยบริการ
ปฐมภูมิ เพ่ือ
วางแผน
พัฒนา 
 

๑) รพ.สต. ท่ี
ยังไมผาน
เกณฑ 5 ดาว 
มีการประเมิน
ตนเองและ
พัฒนา 
๒) มีการ
ประเมินและ
รับรองผล 
รพ.สต.ติด
ดาว ในระดับ
อําเภอ 
จังหวัด และ
เขต  
 

รพ.สต. ท่ีผาน
เกณฑการ
พัฒนา
คุณภาพ รพ.
สต. ตดิดาว 
ระดับ 5 ดาว 
รอยละ 75  
(สะสม) 

มาตรการท่ี 1 
พัฒนามาตรฐานเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ป 2563 
มาตรการท่ี 2 
พัฒนาคณะทํางานทุกระดับ
ใหมีมาตรฐาน 
มาตรการท่ี 3 
สื่อสาร ช้ีแจง 
ประชาสมัพันธนโยบาย 
แนวทาง และแผนพัฒนา
องคกรคุณภาพ  รพ.สต.ติด
ดาว 
มาตรการท่ี 4 
พัฒนาระบบฐานขอมลูปฐม
ภูม ิ
มาตรการท่ี 5 
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
 

๕๐๐,๐๐๐ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๑๐ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

58 โครงการ 
Happy 
MOPH
กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวงแหง
ความสุข 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือใหทุกหนวยงาน
สามารถนําผลการ
ประเมินดัชนีความสุข
ของคนทํางาน 
(Happinometer) และ
สุขภาวะองคกร(HPI) 
มาใชในการพัฒนา
องคกร การบริหารงาน 
การดําเนินการตางๆ 
เพ่ือสงเสริมความสุขใน
การทํางานอยางตรง
ประเด็น ซึ่งจะสงผลให
บุคลากรเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ทํางานใหบรรลุ
เปาหมายรวมของ
องคกร “ประชาชน
สุขภาพดี เจาหนาท่ีมี
ความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงสาธารณสุข มี
องคกรแหงความสุขท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน  
เปาหมาย 
1. ระดับกรมวิชาการ
,สป.สวนกลาง รอยละ 
10  
2. ระดับรพศ./รพท./
สสจ. อยางนอยเขต
สุขภาพละ 1 แหง  
3. ระดับ รพช./สสอ. 
รอยละ 10 ของ
จังหวัด) 

- พัฒนาทีมพ่ี
เลี้ยง (MOPH 
Happy 
Coaching 
Team)  
30 ทีม 

 

- มีองคกรแหง
ความสุขท่ีมี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
- กรม
วิชาการ/สป.
สวนกลาง  
รอยละ 10 
- รพศ./
รพท./สสจ. 
(อยางนอย
เขตละ 1 
แหง) 
- รพช./สสอ. 
รอยละ 10 

1. จัดทําเกณฑคณุภาพ
มาตรฐานองคกรแหง
ความสุข กระทรวง
สาธารณสุข  
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมพ่ี
เลี้ยงในการสรางสุข (Happy 
MOPH Coaching Team)  
3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการสรางสุข 
4. มีการคัดเลือกองคกรแหง
ความสุข กระทรวง
สาธารณสุข (สวนกลาง และ
สวนภูมภิาค) 
5. มีการคัดเลือกองคกรแหง
ความสุข กระทรวง
สาธารณสุข (สวนกลาง และ
สวนภูมภิาค) 

7,323,080 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๑๑ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 13 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสขุภาพ 
59 โครงการ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ
สงเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหนวย
บริการ  เ พ่ือเปนการ
สงเสริมใหประชาชนผูมี
สิ ท ธิ ส ามา รถ เ ข า ถึ ง
บริการสาธารณสุขได
อ ย า ง ท่ั ว ถึ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชาชนท่ีมีสิทธิ
หลั กประ กันสุ ขภาพ
เ ข า ถึ ง บ ริ ก า ร
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน  
2. ครัวเรือนท่ีเกิด
วิกฤติทางการเงินจาก
ก า ร จ า ย ค า
รักษาพยาบาลลดลง 

1. ผูมีสิทธิใน
ระบบหลัก 
ประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ 
48.342 ลาน
คน 
2. ผูติดเชื้อ
เอชไอวแีละ
ผูปวยเอดส
ไดรับการดูแล
รักษาดวยยา
ตานไวรัสอยาง
ตอเน่ือง 
224,400 
คน 
3. กลุมเส่ียงที่
ไดรับบริการ
สงเสริมและ
ปองกันการติด
เชือ้เอชไอวี 
32,625 คน 
4. ผูปวยไต
วายเร้ือรัง
ไดรับการดูแล
สุขภาพ 
52,976 คน 

1. ผูมีสิทธิใน
ระบบหลัก 
ประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ 
48.422 ลาน
คน 
2. ผูติดเชื้อ
เอชไอวแีละ
ผูปวยเอดส
ไดรับการดูแล
รักษาดวยยา
ตานไวรัสอยาง
ตอเน่ือง 
226,400 
คน 
3. กลุมเส่ียงที่
ไดรับบริการ
สงเสริมและ
ปองกันการติด
เชือ้เอชไอวี 
50,570 คน 
4. ผูปวยไต
วายเร้ือรัง
ไดรับการดูแล
สุขภาพ 
53,016 คน 

1. ผูมีสิทธิใน
ระบบหลัก 
ประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ 
48.061 ลาน
คน 
2. ผูติดเชื้อ
เอชไอวแีละ
ผูปวยเอดส
ไดรับการดูแล
รักษาดวยยา
ตานไวรัสอยาง
ตอเน่ือง 
233,400 
คน 
3. กลุมเส่ียงที่
ไดรับบริการ
สงเสริมและ
ปองกันการติด
เชือ้เอชไอวี 
61,650 คน 
4. ผูปวยไต
วายเร้ือรัง
ไดรับการดูแล
สุขภาพ 
59,100 คน 

1. ผูมีสิทธิใน
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
แหงชาติ 
48.264 ลาน
คน 
2. ผูติดเชื้อ
เอชไอวแีละ
ผูปวยเอดส
ไดรับการดูแล
รักษาดวยยา
ตานไวรัสอยาง
ตอเน่ือง 
242,400 
คน 
3. กลุมเส่ียงที่
ไดรับบริการ
สงเสริมและ
ปองกันการติด
เชือ้เอชไอวี 
68,500 คน 
4. ผูปวยไต
วายเร้ือรัง
ไดรับการดูแล
สุขภาพ 
61,948 คน 

บริหารเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ใหมีประสิทธิภาพอยาง
ตอเน่ือง 
- จัดสรรคาบริการทางการ
แพทยสําหรับผูมสีิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา 
- จัดสรรคาบริการสุขภาพผู
ติดเช้ือเอชไอวีและผูปวย
เอดส 
- จัดสรรคาบริการสุขภาพ
ผูปวยไตวายเรื้อรัง 
- จัดสรรคาบริการควบคุม 
ปองกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 
(เบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง) 
- จัดสรรคาใชจายเพ่ิมเติม
สําหรับหนวยบริการในพ้ืนท่ี
กันดาร  พ้ืนท่ีเสี่ยงภยัและ
พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 
- จัดสรรคาบริการ
สาธารณสุขสําหรับผูปวยติด
บานติดเตียงท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
ในชุมชน 

140,533,424,200 สํานักงาน
หลักประกัน

สุขภาพแหงชาต ิ



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๑๒ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

5. ผูปวย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงที่
ไดรับการ
ควบคุม
ปองกันความ
รุนแรงของโรค 
3,032,200 
คน 
6. ผูปวยจิต
เวชเร้ือรังที่
ไดรับบริการ
ในชุมชน 0 
คน 
7. หนวย
บริการที่
ใหบริการ
ประชาชนใน
พื้นทีก่ันดาร 
พื้นที่เสี่ยงภัย
และพื้นที่ 3 
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต 202 
แหง 
8. ผูปวยติด
บานติดเตียงที่

5. ผูปวย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงที่
ไดรับการ
ควบคุม
ปองกันความ
รุนแรงของโรค 
3,032,200 
คน 
6. ผูปวยจิต
เวชเร้ือรังที่
ไดรับบริการ
ในชุมชน 
12,000 คน 
7. หนวย
บริการที่
ใหบริการ
ประชาชนใน
พื้นทีก่ันดาร 
พื้นที่เสี่ยงภัย
และพื้นที่ 3 
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต 202 
แหง 
8. ผูปวยติด
บานติดเตียงที่

5. ผูปวย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงที่
ไดรับการ
ควบคุม
ปองกันความ
รุนแรงของโรค 
3,032,200 
คน 
6. ผูปวยจิต
เวชเร้ือรังที่
ไดรับบริการ
ในชุมชน 
12,000 คน 
7. หนวย
บริการที่
ใหบริการ
ประชาชนใน
พื้นทีก่ันดาร 
พื้นที่เสี่ยงภัย
และพื้นที่ 3 
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต 202 
แหง 
8. ผูปวยติด
บานติดเตียงที่

5. ผูปวย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูงที่
ไดรับการ
ควบคุม
ปองกันความ
รุนแรงของโรค 
3,032,200 
คน 
6. ผูปวยจิต
เวชเร้ือรังที่
ไดรับบริการ
ในชุมชน 
12,000 คน 
7. หนวย
บริการที่
ใหบริการ
ประชาชนใน
พื้นทีก่ันดาร 
พื้นที่เสี่ยงภัย
และพื้นที่ 3 
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต 202 
แหง 
8. ผูปวยติด
บานติดเตียงที่

- จัดสรรคาบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมเตมิสําหรับ
การบริการปฐมภมูิท่ีมีแพทย
ประจําครอบครัว 
- คาชดเชยวัคซีน  ปองกัน
โรคหัด คางทูมและหัด
เยอรมัน (MMR) เพ่ือแกไข
ปญหาการระบาดในภาคใต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 
2562 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๑๓ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

มีภาวะพึ่งพิง
ในชุมชนไดรับ
บริการ
สาธารณสุข 
61,120 คน 
9. การเขาถึง
บริการปฐมภูมิ
ที่มีแพทย
ประจํา
ครอบครัว 
292,000
คร้ัง  
10. วัคซีน 
ปองกันโรคหัด 
คางทูม และ
หัดเยอรมัน 
(MMR) เพื่อ
แกปญหาการ
ระบาดใน
ภาคใต
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 
2562 
จํานวน 0 โดส 

มีภาวะพึ่งพิง
ในชุมชนไดรับ
บริการ
สาธารณสุข  
106,960 
คน 
9. การเขาถึง
บริการปฐมภูมิ
ที่มีแพทย
ประจํา
ครอบครัว 
465,000 
คร้ัง  
10. วัคซีน 
ปองกันโรคหัด 
คางทูม และ
หัดเยอรมัน 
(MMR) เพื่อ
แกปญหาการ
ระบาดใน
ภาคใต
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 
2562 
จํานวน 0 โดส 

มีภาวะพึ่งพิง
ในชุมชนไดรับ
บริการ
สาธารณสุข  
177,854 
คน 
9. การเขาถึง
บริการปฐมภูมิ
ที่มีแพทย
ประจํา
ครอบครัว 
565,000 
คร้ัง  
10. วัคซีน 
ปองกันโรคหัด 
คางทูม และ
หัดเยอรมัน 
(MMR) เพื่อ
แกปญหาการ
ระบาดใน
ภาคใต
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 
2562 
จํานวน 
150,000 
โดส 

มีภาวะพึ่งพิง
ในชุมชนไดรับ
บริการ
สาธารณสุข  
197,615 
คน 
9. การเขาถึง
บริการปฐมภูมิ
ที่มีแพทย
ประจํา
ครอบครัว 
730,000 
คร้ัง  
10. วัคซีน 
ปองกันโรคหัด 
คางทูม และ
หัดเยอรมัน 
(MMR) เพื่อ
แกปญหาการ
ระบาดใน
ภาคใต
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 
2562 
จํานวน 
150,000 
โดส 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

60 โครงการ

บริหารจดัการ

ดานการเงิน

การคลัง 

1. เพ่ือเปนเกณฑ

มาตรฐานสําหรับการ

ประเมินสภาพคลอง

และเฝาระวังภาวะ

วิกฤติทางการเงิน 

2. เปนขอมูลสําหรับ

นําไปสูการการจัดสรร

ทรัพยากรสุขภาพให

เกิดความเปนธรรม 

ไมมีหนวยบริการท่ี

ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน 

รอยละของ

หนวยบริการ

ประสบภาวะ

วิกฤติ 

ทางการเงิน  

ระดับ 7  

ไมเกินรอยละ 

4  

ระดับ 6 ไม

เกินรอย 8 

รอยละของ

หนวยบริการ

ประสบภาวะ

วิกฤติ 

ทางการเงิน  

ระดับ 7  

ไมเกินรอยละ 

4  

ระดับ 6 ไม

เกินรอย 8 

รอยละของ

หนวยบริการ

ประสบภาวะ

วิกฤติ 

ทางการเงิน  

ระดับ 7  

ไมเกินรอยละ 

4  

ระดับ 6 ไม

เกินรอย 8 

รอยละของ

หนวยบริการ

ประสบภาวะ

วิกฤติ 

ทางการเงิน  

ระดับ 7  

ไมเกินรอยละ 

4  

ระดับ 6 ไม

เกินรอย 8 

มาตรการท่ี 1 : การจดัสรร
เงินอยางเพียงพอ 
มาตรการท่ี 2 : พัฒนา

ระบบบัญชี 

มาตรการ 3: พัฒนา

ศักยภาพบริหารดานการเงิน

การคลังแกเครือขายและ

บุคลากร 

มาตรการท่ี 4: สราง

ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ 

มาตรการ 5: ติดตาม กํากับ 

เครื่องมือประสิทธิภาพทาง

การเงิน 

62,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

61 โครงการจดัทํา

สิทธิประโยชน

กลางผูปวยใน 

ของระบบ

หลักประกัน

สุขภาพ 3 

ระบบ 

เพ่ือมีกลไกการจาย

คาบริการสาธารณสุข ท่ี

มีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับสิทธิ

ประโยชนกลาง ภายใน

ป พ.ศ. 2566 

มีขอเสนอสิทธิ

ประโยชนกลางท่ีจําเปน

สําหรับผูปวยใน 3 

กองทุน 

มีขอเสนอ

แผนและ

ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน

เพ่ือกําหนด

รายการสิทธิ

ประโยชน 

มีสรุปผลการ

กําหนด

รายการสิทธิ

ประโยชน ท่ี

จําเปนสําหรับ

ผูปวยใน 

มีผลการ

วิเคราะห

ความแตกตาง

ของรายการ

สิทธิ

ประโยชนท่ี

จําเปนของ 

ผูปวยใน 3 

กองทุน 

มีขอเสนอ

สิทธิ

ประโยชน

กลางท่ีจําเปน

สําหรับผูปวย

ใน 

1. รวบรวมผลการกําหนด
รายการสิทธิประโยชนท่ี
จําเปนสําหรับผูปวยใน 
2. วิเคราะหความแตกตาง
ของรายการสิทธิประโยชนท่ี
จําเปนของผูปวยใน 3 
กองทุน 
3. จัดทําขอเสนอสิทธิ
ประโยชนกลางท่ีจําเปน
สําหรับผูปวยใน 3 กองทุน 
 
 

3,245,301 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ 
62 โครงการวิจัย

พัฒนาและ
ผลิตสารสกัด
ตนแบบกัญชา
ทางการแพทย 

เพ่ือพัฒนาวิธีการสกัด 

การควบคุมคณุภาพ 

และกําหนดมาตรฐาน

ของสารสกัดตนแบบ

กัญชาทางการแพทย 

1. ไดสารสกัดท่ีมี
สัดสวนของ
สาระสําคญัท่ี
เหมาะสม 

2. ไดเทคโนโลยีการ
สกัดท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.ปรับแกไข 
TOR การ
กอสราง
ปรับปรุง 
2.เริม่
ดําเนินการ
จางกอสราง
ปรับปรุง
สถานท่ี
สําหรับ
เพาะปลูก
กัญชาแบบ
ภายในอาคาร 
(Indoor 
cultivation) 

1.ลงนามใน
สัญญาจาง
กอสราง
ปรับปรุง
สถานท่ี
สําหรับ
เพาะปลูก
กัญชาแบบ
ภายในอาคาร 
(Indoor 
cultivation) 
แลวเสร็จ  
ภายใน ก.พ. 
63 
2 ไดแบบของ
ระบบปลูก
สําหรับนําไป
ดําเนินการ
จางจัดทําและ
ติดตั้งระบบ
ปลูกตอไป
ภายใน มี.ค. 
63 
 

1.จางจัดทํา
และตดิตั้ง
ระบบปลูก
ตามแบบท่ีได
จากการจาง
ออกแบบ 

1.ดําเนินการ
ปรับปรุง
สถานท่ี
สําหรับ
เพาะปลูก
กัญชาแบบ
ภายในอาคาร 
(Indoor 
cultivation) 
แลวเสร็จ 
ภายใน ก.ย. 
63  
2.ดําเนินการ
ติดตั้งระบบ
เพาะปลูก
กัญชาแบบ
ภายในอาคาร 
(Indoor 
cultivation) 

1. ปรับแกไข TOR การ
กอสรางปรับปรุง 
2. จางกอสรางปรับปรุง
สถานท่ีสําหรับเพาะปลูกกัญชา
แบบภายในอาคาร (Indoor 
cultivation) 
3. การดําเนินงานเกี่ยวกับ
ระบบเพาะปลูกกัญชาแบบ
ภายในอาคาร (Indoor 
cultivation) 
  3.1 ทํา TOR จางออกแบบ
ระบบปลูก 
  3.2 จัดจางออกแบบระบบ
ปลูก 
  3.3 ดําเนินการออกแบบ
ระบบปลูก 
  3.4 จัดจางการจัดทําและ
ติดต้ังระบบปลูกตามแบบท่ีได
จากขอ 3.3 
4. ดําเนินการปรับปรุงสถานท่ี
สําหรบัเพาะปลูกกัญชาภายใน
อาคาร (Indoor cultivation) 
5. ดําเนินการติดต้ังระบบ
เพาะปลูกกัญชาภายในอาคาร 
(Indoor cultivation) 
6. เริ่มปลูกกัญชา crop แรก 
ใน New Indoor Plant 
ภายในเดือน ธ.ค. 63 

งบดําเนินการ

ของ อภ. 

องคการเภสัช

กรรม 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

63 โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพ
ผลิตภณัฑ
สมุนไพร 

เพ่ือศึกษา 
สถานการณ 
ของคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภณัฑสมุนไพรของ
ประเทศ และจัดทํา
แนวทาง 
การสงเสริม
ผูประกอบการ  
ในการฯ 

ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลติภณัฑ
สมุนไพรของประเทศ
ไทย 
ตัวชี้วัด :  
1. รายงานผล
การศึกษาสถานการณ 
ของคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภณัฑสมุนไพร 
จํานวน 1 ฉบับ 
2. แนวทางการสงเสริม
ผูประกอบการ  
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลติภณัฑ
สมุนไพร 
จํานวน 1 ฉบับ 
 

จํานวน
ตัวอยาง
ผลิตภณัฑ
สมุนไพรท่ีจะ
ทําการศึกษา
สถานการณ 
ท่ีรวบรวม 
ครบตาม
กําหนด อยาง
นอย 
80 ตัวอยาง 

1. รายงานผล
การศึกษา
สถานการณ 
ของคุณภาพ
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ
สมุนไพร 
จํานวน 1 
ฉบับ 
2. แนวทาง 
การสงเสริม
ผูประกอบกา
ร  
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ
สมุนไพร 
จํานวน 1 
ฉบับ 

ได (ราง) 
ประกาศ
คณะกรรมกา
รผลิตภณัฑ
สมุนไพร เรื่อง 
กําหนดวิธี
ควบคุม
คุณภาพและ
ขอกําหนด
เฉพาะของ
ผลิตภณัฑ
สมุนไพร 
จํานวน 1 
ฉบับ 

1. จัดประชุม
เพ่ือรับฟง
ความเห็นของ
ผูเก่ียวของ
และปรับปรุง 
(ราง) 
ประกาศฯ 
จํานวน 1 
ครั้ง 
2. ได (ราง) 
ประกาศ
คณะกรรมกา
รผลิตภณัฑ
สมุนไพร เรื่อง 
กําหนดวิธี
ควบคุม
คุณภาพและ
ขอกําหนด
เฉพาะของ
ผลิตภณัฑ
สมุนไพร  
(ฉบับ
ปรับปรุง) 
จํานวน 1 
ฉบับ 

1. สํารวจสถานการณ 
ดานคุณภาพ มาตรฐาน 
ของผลิตภณัฑสมุนไพร 
ในทองตลาด 
2.0จัดทํารายงานผล
การศึกษาสถานการณ 
ของคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภณัฑสมุนไพร 
3. จัดทําขอเสนอ 
แนวทางการสงเสริม
ผูประกอบการ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ
สมุนไพรของประเทศไทย 
4. จัดทํา (ราง) ประกาศ
คณะกรรมการผลิตภัณฑ
สมุนไพร เรื่อง กําหนดวิธี
ควบคุมคุณภาพและ
ขอกําหนดเฉพาะของ
ผลิตภณัฑสมุนไพร 
5. จัดประชุมเพ่ือรับฟง
ความเห็นของผูเก่ียวของ 
ตอ (ราง) ประกาศฯ 
6. ดําเนินการปรับปรุง  
(ราง) ประกาศ ฯ 
 
 
 

350,000  
 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

64 โครงการศึกษา
ประสิทธิผล
และความ
ปลอดภัยตํารบั
ยาแผนไทยท่ีมี
กัญชา 
กระทอม เปน
สวนประกอบ 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
ของตํารับยาท่ีมีกัญชา 
ก ร ะ ท อ ม  เ ป น ส ว น 
ประกอบ  
2. เพ่ือศึกษาผลขางเคียง
และความปลอดภัยของ
ตํ า รั บ ย า ท่ี มี กั ญ ช า 
ก ร ะ ท อ ม  เ ป น
สวนประกอบ  
3. เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของผูปวยท่ีไดรับ
ยาตํารับยาท่ีมี กัญชา 
ก ร ะ ท อ ม  เ ป น
สวนประกอบ 

ไดขอมูลประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยตํารับยา
แผนไทยท่ีมีกัญชาและ
ก ร ะ ท อ ม เ ป น
สวนประกอบ 4 รายการ 

1. ไดสัญญา
จางท่ีปรึกษา
เ พ่ื อ
ดํ า เ นิ น ก า ร
วิจัย 

1. ไดรายงาน
การติดตาม
ความกาวหนา
การเก็บขอมูล
วิจัยและ
ปญหา
อุปสรรค 

1. รวบรวม
และวิเคราะห
ขอมูล 

1. สรปุ
ผลการวิจัย 

๑. จัดทําโครงการและขอ
อนุมัติ 
๒. จัดทํา TOR จางที่ปรึกษา
เพื่อดําเนินการวิจัย 
3. จัดประชุมหนวยงานที่รวม
วิจัยเพื่ออบรมชี้แจงและ
ซักซอมเตรียมความพรอมใน
การเก็บขอมูล 
4. นักวิจัยในพื้นที่ดําเนินการ
เก็บขอมูลวิจัยโดยใหผูปวย
ตอบแบบประเมินผลการใช
ยาจากสมุนไพรโดยผูใชยาทกุ
วันนับต้ังแตเร่ิมรับประทาน
ยาเปนเวลา 1-4 สัปดาห 
5. นัดผูปวยมาสัมภาษณเม่ือ
ครบการติดตาม 1-4 สัปดาห 
โดยสัมภาษณยอนกลับจาก
แบบประเมินผลการใชยาจาก
สมุนไพรโดยผูใชยาที่ผูปวย
บันทึกเพื่อยืนยันขอมูลใหมี
ความสมบูรณย่ิงขึ้น 
6. ติดตามความคืบหนาการ
ดําเนินการวิจัย 
7. รวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูล 
8. สรุปผลการวิจัย 
 
 

3,710,000 กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

65 โครงการ
สงเสริมและ
พัฒนาการใช
ประโยชนจาก
กัญชาและ
กระทอมทาง
การแพทยแผน
ไทย 

1.  เพ่ือให เกิดการปลูก
กัญชา และผลิตตํารับยา
กัญชาใชในทางการแพทย
แผนไทย 
2.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทยแผนไทยและผู
เก่ียวให เขาใจและใชยา
กัญชาได อย างถูกหลั ก
วิชาการและถูกกฎหมาย 
3. เพ่ือใหมีการประกาศ
รับรองตํารับยาแผนไทย ยา
หมอพ้ืนบานไทย เปนยาเสพ
ติดใหโทษท่ีสามารถใชเสพ
ไดเพ่ิมเติม 
4 .  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า วิ จั ย
ประสิทธิผล ความปลอดภัย
ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชา
ปรุ งผสมตามประกาศ
สนับสนุนให เกิดความ
เช่ื อมั่ นในการนํ ามาใช 
รักษาโรค 
5. เพ่ือศึกษาการนํากัญชง
และกระทอมมาใชทางการ
แพทย แผนไทยอย าง
เหมาะสม 

1. กลุมบุคคล ไดแก ผู
ประกอบวิชาชีพแพทย
แผนไทย แพทยแผน
ไทยประยุกต และหมอ
พ้ืนบาน, บุคลากรทาง
สาธารณสุข, ประชาชน
ท่ัวไป 
 2. หนวยงาน ไดแก 
ห น ว ย บ ริ ก า ร
สาธารณสุขภาครัฐและ
เ อ ก ช น 
สถาบันการศึกษาดาน
กา รแพทย แ ผนไทย 
สภาเกษตรกรแหงชาต ิ
วิสาหกิจ ชุมชน สภา
การแพทยแผนไทย 

1. มีรายการ
ตํารับยาแผน
ไทยท่ีมีกัญชา
และยาปรุง
เฉพาะราย
ประกาศเปน
ยาเสพตดิให
โทษใหเสพได
เพ่ิมเตมิ ไม
นอยกวา 15 
ตํารับ 
2. มีแผนการ
สงเสริมและ
พัฒนาการ
ปลูกพืชกัญชา 
การผลิตตาํรับ
ยาแผนไทยท่ี
มีกัญชา และ
การกระจาย
ยาฯ ให
เพียงพอกับ
ความตองการ 
3. มีตนแบบ
บริการคลินิก
กัญชาใน รพ.
การแพทย
แผนไทย 

1. มีรายการ
ตํารับยาแผน
ไทยท่ีมีกัญชา
และยาปรุง
เฉพาะราย
ประกาศเปน
ยาเสพตดิให
โทษใหเสพได
เพ่ิมเตมิ ไม
นอยกวา 30 
ตํารับ 
2. มีผล
การศึกษาการ
ใชนํ้ามัน
กัญชาทาง
การแพทย
ทางเลือกใน
คลินิกหมอ
ครอบครัวของ
แพทยเวช
ศาสตร
ครอบครัว 
3. มีรายการ
ตํารับยาแผน
ไทยท่ีมี
กระทอมปรุง
ผสมอยู

1. มีรายการ
ตํารับยาแผน
ไทยท่ีมีกัญชา
และยาปรุง
เฉพาะราย
ประกาศเปน
ยาเสพตดิให
โทษใหเสพได
เพ่ิมเตมิ ไม
นอยกวา 50 
ตํารับ 
2. ติดตาม
ความกาวหนา
และผลการ
ดําเนินการ
สงเสริมและ
พัฒนาการ
ปลูกกัญชา 
การผลติตาํรับ
ยา การ
กระจายยา 
การพัฒนา
บุคลากร การ
ใชยา การวิจัย 
และการ
ประเมิน
รับรองตํารับฯ 

1. มีรายการ
ตํารับยาแผน
ไทยท่ีมีกัญชา
และยาปรุง
เฉพาะราย
ประกาศเปน
ยาเสพตดิให
โทษใหเสพได
เพ่ิมเตมิ ไม
นอยกวา 20 
ตํารับ 
2. มีผลการ
ติดตามการใช
และ
ประเมินผล
การใชตํารับ
ยาแผนไทยท่ี
มีกัญชาปรุง
ผสมอยู 16 
ตํารับ 
3. ผลิตยา
แผนไทยท่ีมี
กัญชาปรุง
ผสมอยูใชใน
สถานบริการ
ของรัฐ  
 

ดําเนินการภายใตโครงการ
ยอย และกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
1. การกล่ันกรองตํารับยาแผน
ไทยที่มีกัญชา เพือ่เพิ่มใน
รายการยาตามประกาศยาเสพ
ติดประเภท 5 เพิ่มเติม  
2. การสงเสริมและ
พัฒนาการปลูกพืชกญัชา 
ผลิตตํารับยาแผนไทยที่มี
กัญชา และการกระจายยา
ตํารับยาแผนไทยที่มีกญัชา 
ใหเพียงพอกับความตองการ
ใชทางการแพทยแผนไทย 
3. การสงเสริมและ
พัฒนาการผลิตตํารับยาปรุง
เฉพาะราย 
4. การพฒันาบุคลากร
เกี่ยวกับการนํากัญชาไปใช
ประโยชนในแพทยแผนไทย  
5. การพฒันาตนแบบบริการ
คลินิกกัญชาในโรงพยาบาล
การแพทยแผนไทย 
6. การศึกษาวิจัยตํารับยา
แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู   
7. การศึกษาการใชนํ้ามัน
กัญชาทางการแพทยทางเลือก
ในคลินิกหมอครอบครัวของ
แพทยเวชศาสตรครอบครัว 

32,800,000 กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

ประกาศเปน
ยาเสพตดิให
โทษใหเสพได 
4. ผลิตยา
แผนไทยท่ีมี
กัญชาปรุง
ผสมอยูใชใน
สถานบริการ
ของรัฐ 
จํานวน 6 
ตํารับ 

3. ผลิตยา
แผนไทยท่ีมี
กัญชาปรุง
ผสมอยูใชใน
สถานบริการ
ของรัฐ 
จํานวน 11 
ตํารับ 

จํานวน 16 
ตํารับ 

8. การสงเสริมและพัฒนาดาน
การประเมินรับรองตํารับยา
แผนไทยที่มีกัญชาและการใช
ยาแผนไทยที่มีกัญชาในหนวย
บริการสาธารณสุขของรัฐและ
เอกชน 
9. การศึกษาและพัฒนาแนว
ทางการนํากระทอมมาใช
ทางการแพทยแผนไทย 
10. การศึกษาการใช
ประโยชนจากกัญชงทาง
การแพทยแผนไทย 
11. การสนับสนุนการผลิตยา
แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม
ใหกับโรงงานผลิตยา WHO 
GMP 7 แหง 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

66 โครงการผลติ
นํ้ามันกัญชา
และตํารับยา
แผนไทยท่ีมี
กัญชาปรุงผสม
อยู 

1) เพ่ือวิจัยพัฒนา
นํ้ามันกัญชาจากตํารับ
ยาหมอพ้ืนบาน ระดับ
ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
(Laboratory  scale)                         
ตามกรรมวิธีการปรุงยา
ตามสูตรท่ีกําหนด เพ่ือ
ใช ศึ กษา  ตรวจสอบ 
และควบคุมคุณภาพ
ของนํ้ามันกัญชาฯท่ีได 
2) เพ่ือดําเนินการผลิต
นํ้ามันกัญชาจากตํารับ
ย า หม อ พ้ื นบ า น  ใ น
ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 
ห รื อ ใ น ร ะ ดั บ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ก า ร
เ ลื อ ก ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี 
เครื่องจักร กรรมวิธีการ
ผลิตท่ีไดประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัยสูงสุด ตอไป 
 

1 ) ไ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ตนแบบนํ้ามัน กัญชา
จ า ก ตํ า รั บ ย า ห ม อ
พ้ืนบาน ท่ีไดการรับรอง
มาตรฐานเพ่ือสงมอบ
ผลิตภัณฑใหหนวยงาน
ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง จํ า น ว น 
135,000ขวด 
2) ติดตามลักษณะการ
ใชและคุณภาพชีวิตของ
ผูใชนํ้ามันกัญชาในทาง
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ใน
โ ร ง พ ย า บ า ล สั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข 
จํานวน 22 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ไดนํ้ามัน
กัญชาจาก
ตํารับยาหมอ
พื้นบานที่มี
คุณภาพตาม
ขอกําหนด
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑยา
สําเร็จรูป
กัญชา เพื่อสง
มอบผลิตภัณฑ
ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
จํานวน 
30,000 ขวด 
2. ไดรับการ
อนุญาตใหผลิต
และ
ครอบครองซ่ึง
ยาเสพติดให
โทษประเภท 
ที่ 5 (เฉพาะ
กัญชา) 

1. ไดนํ้ามัน
กัญชาจาก
ตํารับยาหมอ
พื้นบานที่มี
คุณภาพตาม
ขอกําหนด
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑยา
สําเร็จรูป
กัญชา เพื่อสง
มอบผลิตภัณฑ
ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ
จํานวน 
135,000
ขวด 
2. ไดตํารับยา 
แผนไทยที่มี
กัญชาปรุงผสม
ที่มีคุณภาพ 
ตามขอกําหนด
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑยา
สําเร็จรูป
กัญชา เพื่อสง
มอบผลิตภัณฑ
ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

1. ไดนํ้ามัน
กัญชาจาก
ตํารับยาหมอ
พื้นบานที่มี
คุณภาพตาม
ขอกําหนด
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑยา
สําเร็จรูป
กัญชา เพื่อสง
มอบผลิตภัณฑ
ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ
จํานวน 
135,000
ขวด 
2. ไดตํารับยา 
แผนไทยที่มี
กัญชาปรุงผสม
ที่มีคุณภาพ 
ตามขอกําหนด
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑยา
สําเร็จรูป
กัญชา เพื่อสง
มอบผลิตภัณฑ
ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

สรุปผลการ
ดําเนินงาน
โครงการ 

1) ดําเนินการผลิตนํ้ามัน
กัญชาจากตํ ารั บยาหมอ
พ้ืนบาน   
2) ดําเนินการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
3) ดําเนินการบริหารจัดการ
กระจายยา 
5) สรุปผลการดําเนินงาน                
การผลิตตํารับยานํ้ามันกัญชา 

25,000,000 กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

67 โครงการ
บูรณาการ
พัฒนากัญชา
ทางการแพทย
และผลิตภัณฑ
สุขภาพจากพืช
กัญชา 

1. พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการในการ
ตรวจวิเคราะห
สารสําคัญและสาร
ปนเปอนในพืชกัญชา
และผลิตภัณฑสุขภาพ
จากพืชกัญชา 
2. จัดทําสารมาตรฐาน
กัญชาเพ่ือใชในประเทศ 
3. จัดทําขอกําหนด
และมาตรฐานกัญชา
เพ่ือจัดทําโมโนกราฟ
กัญชาในตํารายาของ
ประเทศไทย 
4. วิจัยและพัฒนา
กัญชาเพ่ือประโยชน
ทางการแพทย 

1. ไดสารมาตรฐานเต
ตราไฮโดรแคนนาบิ
นอล และสารมาตรฐาน
แคนนาบิไดออลท่ีผลติ
ไดในประเทศสําหรับใช
ในการตรวจวิเคราะห 
ควบคุมคุณภาพ และ
ศึกษาวิจัย 
2. ไดวิธีวิเคราะห
มาตรฐานสําหรับการ
หาปริมาณสารสําคัญใน
กัญชาเพ่ือใชในการ
ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานกัญชาและ
ผลิตภณัฑกัญชา 
3. ไดขอมูลเอกลักษณ
ทางเภสัชเวทของกัญชา 
สวนดอกเพศเมีย ใบ 
และราก 
4. ไดขอมูลกําหนด
มาตรฐานทางเคม-ี
ฟสิกสของกัญชา สวน
ดอกเพศเมีย ใบและ
ราก และนํ้ามันกัญชา 
รวมถึงขอกําหนด
ปริมาณสารสําคัญ 
ปริมาณโลหะหนัก  

- ขอมูลตํารับ
ยาของนํ้ามัน
กัญชา 1 
เรื่อง 

หองปฏิบัติกา
รตรวจ
วิเคราะห
สารสําคัญใน
ผลิตภณัฑ
กัญชา 14 
แหง 

สารมาตรฐาน
กัญชา 3 
ชนิด 
(Tetrahydro
cannabinoi
d (THC), 
Cannabidiol 
(CBD) และ 
Cannabinol 
(CBN) ) 

1. การพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการในการตรวจ
วิเคราะหสารสําคญัและสาร
ปนเปอนในพืชกัญชาและ
ผลิตภณัฑสุขภาพจากพืช
กัญชา 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
2. การจดัทําสารมาตรฐาน
กัญชาเพ่ือใชในประเทศ 
3. การจดัทําขอกําหนดและ
มาตรฐานกัญชาเพ่ือจัดทําโม
โนกราฟกัญชาในตํารายา
ของประเทศไทย 
4. การวิจัยและพัฒนากัญชา 

19,640,195 กรม 
วิทยาศาสตร 
การแพทย  
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

และปรมิาณ
เช้ือจุลินทรีย 
5. ไดโมโนกราฟดอก
เพศเมียกัญชา โมโน
กราฟใบกัญชา โมโน
กราฟรากกัญชา และโม
โนกราฟนํ้ามันกัญชา 
เพ่ือบรรจุในตํารายา
และตํารายาสมุนไพร
ของประเทศไทย 
6. ไดวัตถุดิบกัญชาท่ี
ตรวจระบุชนิดถูกตอง
ตามหลักอนุกรมวิธาน
พืชและเพียงพอสําหรับ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
7. ไดตัวอยางพรรณไม
อางอิงในงานวิจัยของ
กัญชาอยางนอย 1 
หมายเลข 
8. ไดองคความรูดาน
การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
พืช ไดกลาพันธุกัญชาท่ี
มีคุณภาพ ตรงตามสาย
พันธุโดยมีฐานขอมลู
ทางพันธุกรรมโดยใชดี
เอ็นเอบารโคดในการ
จัดจําแนกสายพันธุ
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ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

กัญชา และไดระบบ
ปลูกท่ีเหมาะสมตอการ
ปลูกกัญชาทําใหได
วัตถุดิบกัญชาท่ีมี
คุณภาพ 
9. ไดตนแบบตํารับ
ผลิตภณัฑสําหรับใช
ภายนอกเฉพาะท่ีซึ่งมี
สารสกัดจากใบเฮมพ
เปนสาระสาํคัญของ
ตํารับ 
10. ไดองคประกอบ
ทางเคมี และฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาของเฮมพ 
ไดแก ฤทธ์ิตานมะเร็ง 
ฤทธ์ิการตานอนุมูล
อิสระ และฤทธ์ิตานการ
อักเสบตอเซลลผิวหนัง 
11. ไดขอมลูพิษวิทยา
ของกัญชาและตํารับยา
ไทยท่ีเขากัญชา 
12. หองปฏิบัติการมี
ความพรอมสําหรับการ
ตรวจวิเคราะหหา
ปริมาณสารสําคัญ ยา
ฆาแมลง และโลหะ
หนัก ในพืชกัญชา 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๒๔ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

68 โครงการ
ดําเนินงานหอ
จดหมายเหตุ
สาธารณสุข
แหงชาติ 
 
 
 
 

1. จัดทําฐานขอมูล
ออนไลนจดหมายเหตุ
ส า ธ า ร ณ สุ ข บ ริ ก า ร
สาธารณะ 
2. มีบัญชีรายการ
เ อ ก ส า ร แ ล ะ วั ต ถุ
จ ด ห ม า ย เ ห ตุ
สาธารณสุขใหบริการ 

๑ . ใ ห บ ริ ก า ร สื บ ค น
เอกสารจดหมายเหตุ  
๖0 ครั้ง 
๒. มีรายการเอกสาร
จดหมายเหตุใหสืบคน/
บริการ 

- การเขาใช
ขอมูล/ชมเวบ
ไซทอยางนอย 
๖0 รายการ 

- จัดทํา
รายการ
ทะเบียน
หนังสืออางอิง 
จํานวน 
๒,๐๐๐ 
รายการ 

-จัดทําบัญชี
รายการ
เอกสาร
จดหมายเหตุ 
๑๐๐ รายการ 

-จัดทําบัญชี
รายการ
เอกสารของ
หอจดหมาย
เหตุ
สาธารณสุขฯ 
๑๐๐ รายการ 

๑) สงหนังสือช้ีแจงการ
จัดทํารางคูมือเอกสาร
จดหมายเหต ุ
๒) ประชุมจดัทําตาราง
กําหนดคุณคาเอกสาร 
๓) ประชุมอนุกรรมการ
จดหมายเหตฯุ ดานนโยบาย 
๔) ประสานและติดตามการ
จัดสงรายการเอกสารจาก
จังหวัด 
๕) จัดการเอกสารตาม
ระบบงานจดหมายเหต ุ
๖) ทํารายงานเสนอผูบริหาร
สวนกลางและทุกจังหวัด 
๗) อัพโหลดเอกสาร
จดหมายเหตุใหบริการทาง
เวบไซท 
๘) จัดทําทะเบียนรายการ
หนังสืออางอิงใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘00,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๒๕ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

69 โครงการ

สนับสนุนการ

ตรวจรับรอง

คุณภาพ

คณะกรรมการ

จริยธรรมการ

วิจัยเก่ียวกับ

มนุษย 

กระทรวง

สาธารณสุข 

ปงบประมาณ 

๒๕๖3 

Strengthenin

g 

Accreditatio

n System of 

MOPH-EC in 

Fiscal Year 

20๒๐) 

1.เพือ่พัฒนา

คณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย 

(EC) ระดับโรงพยาบาล

ศูนยที่มีศูนย

แพทยศาสตรศึกษา ใหมี

ความรู ความเขาใจ

ระบบรับรองคุณภาพ

คณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย

ตามมาตรฐานของ

ประเทศไทย (National 

Ethics Committee 

Accreditation 

System of Thailand: 

NECAST) และสามารถ

ดําเนินงาน งาน

จริยธรรมการวิจัยของ

หนวยงานอยางมี

ประสิทธิภาพ และผาน

การรับรองการประเมิน

ตามมาตรฐานระดับ

ระดับสากล (SIDCER 

recognition) 

คณะกรรมการECระดับ

โรงพยาบาลศูนยท่ีมี

ศูนยแพทยศาสตร

ศึกษา 5 แหง 

ไดแก รพ.พุทธชินราช,      

รพ.สระบุร,ี รพ.

พระปกเกลาจันทบุร,ี     

รพ.อุดรธานี และ          

รพ.หาดใหญ 

-มีแผนปฏิบัติ
การพัฒนา
คุณภาพและ
ระบบบรหิาร
จัดการงาน 
EC กระทรวง
สาธารณสุข 
ปงบประมาณ 
2563-
2564 
-รพ.ศูนยท่ีมี
ศูนย
แพทยศาสตร
ศึกษา 5 แหง 
ไดรับการ
ประสานและ
เตรียมความ
พรอมในการ
ขอการรับรอง
มาตรฐาน
ระดับประเทศ 
3.โครงการ

สนับสนุนการ

ตรวจรับรอง

คุณภาพคณะ 

กรรมการ  

-มีมาตรฐาน
การ
ปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมกา
รจริยธรรม
การวิจัย
เก่ียวกับ
มนุษย 
กระทรวง
สาธารณสุข 
(SOP)ท่ีไดรับ
การทบทวน
ใหสอดคลอง
กับ
กฎระเบียบ
และบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 

-รพ.เปาหมาย
อีก 3 แหง 
คือ รพ.พุทธ
ชินราช 
พิษณุโลก รพ 
.อุดรธานี 
และ รพ.
หาดใหญ 
ไดรับการ
พัฒนาเพ่ือ
เตรียมความ
พรอมการ
ตรวจรับรอง
คุณภาพ(รพ.
สระบุรีและ
รพ.
พระปกเกลา 
จันทบุรี ไดรับ
การพัฒนา
เมื่อป 2562 

รพ.เปาหมาย 

5 แหง ไดรบั

การตรวจ

รับรอง

คุณภาพ

มาตรฐาน 

NECAST/ 

SIDCER/FER

CAP 

ระดับ 3  

1.จัดทําแผนปฏิบัติการ

พัฒนาคุณภาพและระบบ

บริหารจดัการงาน EC 

กระทรวงสาธารณสุข 

ปงบประมาณ 2563-

2564 

2.ประสานหนวยงานตรวจ

เยี่ยม(วช.) และรพ.เปาหมาย 

5 แหง เพ่ือเตรียมความ

พรอมรองรับการตรวจ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน 

NECAST/ IDCER/FERCAP 

ระดับ 3 ป ๒๕๖3 

3.จัดทําโครงการสนับสนุน

การตรวจรับรองคณุภาพ

คณะกรรมการจรยิธรรมการ

วิจัยเก่ียวกับมนุษย  

กระทรวงสาธารณสุข 

ปงบประมาณ ๒๕๖3 

(Strengthening 

Accreditation System of 

MOPH-EC in Fiscal Year 

20๒๐) 

 

 

1,077,250  สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๒๖ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

จริยธรรมการ

วิจัยเก่ียวกับ

มนุษย  

กระทรวง

สาธารณสุข 

ปงบประมาณ 

๒๕๖3 

(Strengtheni
ng 
Accreditatio
n System of 
MOPH-EC in 
Fiscal Year 
20๒๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.สนับสนุนพัฒนาความรูแก

คณะกรรมการEC เปาหมาย 

3 แหง 

5.ออกตรวจรับรองคณุภาพ

มาตรฐาน NECAST รวมกับ 

วช. ตามกําหนด 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๒๗ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

แผนงานท่ี 15 การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสขุภาพ 
70 โครงการ 

กฎหมายท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 

เ พ่ื อ พัฒนาปรั บปรุ ง
แกไขกฎหมายท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของ
กระทรวงสาธารณสุขให
มีประสิทธิภาพตอการ
คุมครองสุขภาพเปน
ป ร ะ โ ย ชน สู ง สุ ด ต อ
สุขภาพประชาชน 

กฎหมายท่ีตอง
ดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาไมสราง
ภาระแกประชาชน ใหมี
ความสอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบัน 
ทันสมัย และเพ่ือ
สุขภาพของประชาชน 
รอยละ 100 จาก
กฎหมายของกระทรวง
สาธารณสุขอยางนอย
จํานวน 10 ฉบับ 
 

แตงตั้ง
คณะกรรมกา
รคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการ
พัฒนา
กฎหมายและ
ประชุม
วิเคราะหวาง
แผนการ
พัฒนา
กฎหมาย 

มีผลสรุป 
กฎหมาย 10 
ฉบับ 
วิเคราะห
วางแผนและ
เริ่ม
ดําเนินการ
กระบวนการ
พัฒนา
กฎหมาย 

มีผลสําเร็จใน
การพัฒนา
กฎหมายจาก
เปาหมายรอย
ละ 50 
 (5 ฉบับ) 

มีผลสําเร็จใน
การพัฒนา
กฎหมายครบ
ตามเปาหมาย 
รอยละ 100 
( 10 ฉบับ) 
สรุปผล 
ปญหา
ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนา
กฎหมาย 
ปงบประมาณ 
2563 และ
เสนอแนวทาง
พัฒนา
กฎหมายในป
งบประมาณ 
2564  
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 แตงตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานขับเคลื่อนการ
พัฒนากฎหมาย 
กิจกรรมท่ี 2 ดําเนินการ
วิเคราะห วางแผน 
ขับเคลื่อน พัฒนา 
กิจกรรมท่ี 3 ดําเนินการ
ประชุมวิเคราะห วางแผน 
การขับเคลื่อนการพัฒนา
กฎหมาย อยางนอย 2 ครั้ง 

200,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 



                                                                     แผนติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                         หนา  ๑๒๘ 

 

ลําดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

Small 
success 

 ไตรมาส 1 

Small 
success  
ไตรมาส 2 

Small 
success  
ไตรมาส 3 

Small 
success  
ไตรมาส 4 

71 โครงการ การ
บั ง คั บ ใ ช
กฎหมายครบ
องคประกอบท่ี
กํ า ห น ด ข อ ง
สํ า นั ก ง า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข
จั ง ห วั ด ท่ั ว
ประเทศ 
 
 

เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
บังคับใชกฎหมายเชิง
บูรณาการกับทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของใหเปน
รู ป ธ ร ร ม ท่ี ส า ม า ร ถ
ปฏิบัติไดจริง 

นิติกรและผูปฎิบัติ
หนาท่ีนิติกรในสังกัด 
สป.สธ เจาพนักงาน
หรือผูรบัผิดชอบการ
บังคับใชกฎหมายใน
สวนภูมภิาคและ
เครือขายท้ังสวนกลาง
และสวนภูมภิาค รอย
ละ 80 ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
ดําเนินการบังคับใช
กฎหมาย ครบ 5 
องคประกอบ 
กําหนดการบังคับใช
กฎหมายเปน 5 
ข้ันตอน ใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุก
จังหวัดดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด มีการ
ดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 1  
ไมนอยกวา
รอยละ 80 
(61 จังหวัด) 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด มีการ
ดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 2  
ไมนอยกวา
รอยละ 80 
(61 จังหวัด) 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด มีการ
ดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 3  
ไมนอยกวา
รอยละ 80 
(61 จังหวัด) 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด มีการ
ดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 4  
และท่ี 5   ไม
นอยกวารอย
ละ 80 
(61 จังหวัด) 

กิจกรรมท่ี 1 แตงตั้ง
คณะทํางานถายทอดตัวช้ีวัด 
จัดการใหความรู กํากับ 
ติดตาม พัฒนา ขับเคลื่อน
การดําเนินการใหตัวช้ีวัด
บรรลผุล 
กิจกรรมท่ี 2 ช้ีแจงถายทอด
ความรู กํากับ ติดตาม 
พัฒนา ขับเคลื่อนการ
ดําเนินการใหตัวช้ีวัด
บรรลผุล อยางนอยปละ 2 
ครั้ง 

1,000,000 สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 



         แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563           หนา ๑๒๙ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

1. แบบรายงานผลการติดตามโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. รายช่ือผูประสานงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ   

กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                     หนา ๑๓๐ 
 

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หนวยงาน........................................................................... 

ประจําเดือน............................... 

ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/ข้ันตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค 
ผลการเบิกจายงบประมาณ 

ไดรับ (บาท) ใชไป (บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

หมายเหตุ : 1. สงแบบรายงานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ท่ี evaluation.bps1502@gmail.com 

  2. สงรายงานทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

  3. ติดตอผูรับผิดชอบ นางสาวพรหมพร แสงพรหม / นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ โทร 0 2590 1502 



                                                                       แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                     หนา ๑๓๑ 
 

รายช่ือผูประสานงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ  กระทรวงสาธารณสุข  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรสาร e-mail 

กรมการแพทย    
1 นางกฤติกา อิงคสุวรรณกุล หัวหนากลุมงานนโยบายและประเมินผล ๐ ๒๕๙๐ ๖๓51 ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๗๙ eva634752@gmail.com 
2 นายเกรียงศักดิ์ ชนันทนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๐8 4415 7513  eva634752@gmail.com 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก    
1 นางศรีจรรยา  โชตึก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ๐ ๒๙๖๕ ๙๔๙๐  evaluation.dtam@gmail.com 
2 นางสาวผุสชา จันทรประเสิรฐ แพทยแผนไทยปฏิบัติการ ๐ ๒๙๖๕ ๙๔๙๐ ๐ ๒๙๖๕ ๙๔๙๐ evaluation.dtam@gmail.com 

กรมควบคุมโรค    
๑ นาง ประภาพร จันทรเพ็ญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 0 2590 3084 ๐ ๒๙๖๕ 3091 Strategicddc@gmail.com 
2 นางสาวธิติมา หงคําเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2590 3897  Strategicddc@gmail.com 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    
1 นางจันทรทิพย พงษสนาม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 09 5894 2898  Chantipdms2010@gmail.com 
2 นายธานี มูลประดับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2193 7037  fkpi@hss.mail.go.th 

กรมสุขภาพจิต    
1 นางเพ็ญศิริ ไพบูลย นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2590 8086 0 2951 1381 psd.mhs4@gmail.com 
2 นางสาวสลักจิต โพทะจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2590 8086 0 2951 1381 psd.mhs4@gmail.com 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย    
1 นางสาววรางคณา ออนทรวง ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 0 2951 0000 ตอ 

99014   
 

 warangkana.o@dmsc.mail.go.th 



                                                                       แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                     หนา ๑๓๒ 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรสาร e-mail 

2 นายจุมพต สังขทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 0 2951 0000 ตอ 
99037   

๐ ๒๕๘๙ ๙๘๖๘ monitor_plan@dmsc.mail.go.th 

3 นายจุลภัทร คงเจริญกิจกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2951 0000 ตอ 
99037   

 monitor_plan@dmsc.mail.go.th 

กรมอนามัย    
๑ นางสาววิภารัตน  เกิดวัน นักวิชาการสาธารณสุข 0 2590 4641  Wiparat.g@anamai.mail.go.th 
2 นางสาวศนินธร ริมธลาลัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 0 2590 4289   

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
1 นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ๐ ๒๕๙๐ ๗๒๙๒ ๐ ๒๕๙๑ ๘๔๕๗ pattana@fda.moph.go.th 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ    
1 นางสาวจิรพันธุ จรัสภัทรโรจน หัวหนากลุมงานสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 09 0197 5280  jiraphan.j@nhso.go.th 
1 นางสาวอมรรัตน เงาวะบุญพัฒน หัวหนางานสํานักงานหลักประกันสุขภาพ 06 1398 5708  amornrat.n@nhso.go.th 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ    
๑ นายสุวภัทร อภิญญานนท หัวหนางานติดตามประเมินผล 0 81832 1669  Suwapat.a@niems.go.th 

  องคการเภสัชกรรม    
1 นางสาว ศรีสมัย โมกขมรรคกุล ผูอํานวยการกองประเมินผลและติดตาม 02 203 8264  D_Evamondiv@gpo.or.th 

กองกฎหมาย     
1 นายกิตติ พวงกนก นิติกรชํานาญการพิเศษ 0 2590 1432  legal@health.moph.go.th 

กองบริหารการสาธารณสุข     
๑ นางสาวนริสรา อวนดวงด ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0 2590 1763  narisnan@hotmail.com 
2 นางสาวพิชญา ทองแยม นักวิชาการสาธารณสุข 

 
0 2590 1763  Phitchaya3@hotmail.co.th 

mailto:Phitchaya3@hotmail.com


                                                                       แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                     หนา ๑๓๓ 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรสาร e-mail 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ    
1 นางสาวอโณทัย ไชยปาละ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 0 2590 1574  meawrnothai@gmail.com 

กองตรวจราชการ     
1 นางปาริฉัตร ตันติยวรงค นักวิชาการรสาธารณสุขชํานาญการ 0 2590 1676  Tanuan4@gmail.com 
2 นางสาวศุภลักษณ  บุญลิถาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 0 2590 1676  splkbnita@hotmail.com 

สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ    
1 นางจารุณี จันทรเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญพิเศษ 0 2590 1938  nut.dtm@gmail.com 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน     
1 นางธิติภัทร คูหา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 0 2590 2459  spd.happymoph@gmail.com 
2 นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 0 2590 2459  j.kaampou@gmail.com 
3 น.ส.พรพรรณ ภาครัตน นักวิชาการสาธารณสุข 0 2590 1562  spd.evaluation.2018@gmail.com 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน     
1 นางสาวพิชญพัทธ  เย็นรัมย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 0 2590 1353   dphem.stag@gmail.com 
2 นางสาววรารัตน ทุนทรัพย นักวิชาการสาธารณสุข 0 2590 1353  dphem.stag@gmail.com 

สํานักวิชาการสาธารณสุข    
1 นางสาวปารณัฐ  สุขสุทธิ ์ นักวิชาการสุขาภิบาล 0 2590 1352  ps141156@gmail.com  
2 นางพัชรวรรณ  แกวศรงีาม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 0 2590 1706  patcha_mart@hotmail.com  
3 นางมยุรี จงศิริ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 0 2590 1706  Research.moph@hotmail.com 

  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข    
1 นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช นักวิเคราะหนบายและแผนชํานาญการพิเศษ 0 2590 1866  pankung08@gmail.com 

ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด     
1 นางอุบล ศรีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 0 2590 2422  Ncmc.moph@gmail.com 



                                                                       แผนติดตามผลการดําดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563                                     หนา ๑๓๔ 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง โทรศัพท โทรสาร e-mail 

2 นางสาวอัครณี โรมศรี นักวิชาการ 0 2590 2422  narcoticis@moph.mail.go.th 
 สํานักงานบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย    

1 นางเอ้ือมพร จันทรทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 0 2590 1238  auam2702@gmail.com 
สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท    

1 นางสาวปวีณา ปงเมือง นักวิชาการศึกษา 0 2590 1979 0 2590 1979 paweena@cpird.in.th 
 
ผูรับผิดชอบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
กลุมภารกิจดานติดตามประเมินผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร   
E-mail: evaluation.bps1502@gmail.com 
 
๑. นางสาวปาณบดี เอกะจัมปกะ  หัวหนากลุมติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑646 
๒. นางสาวกรรณิกา ดานประสิทธิ์พร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ     โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๐๒ 
๓. นางสาวพรหมพร แสงพรหม  นักวิเคราะหนโยบายและแผน        โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๕02 
4. นางสาวสิริภา พวกสันเทียะ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน      โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๕02 


	
	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
	กระทรวงสาธารณสุข


