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คํานํา 

 ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกาศ
เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2546 และพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 มาตรา 16 ระบุใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ กระทรวง
สาธารณสุขไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เพ่ือเปนกรอบแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหบรรลุเปาหมาย ประชาชนสุขภาพ
ดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะนําพาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข ไดวาง
กรอบแนวคิดใหมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนแมบทภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปดาน
สาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
20 ป (ดานสาธารณสุข) โดยแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ประกอบดวย 4 เรื่อง คือ 1) ดานสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention and Protection: PP&P Excellence) 
2) ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 3) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ 4) ดาน
บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพ่ือถายทอดและสรางความเขาใจรวมกันในการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุขใหแกทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ท้ังนี้กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีมีสวนรวมในการทบทวน ปรับปรุง
และแกไขแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ ใหมีความสมบูรณ และ
หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนในการพัฒนางานดานสาธารณสุขใหกับหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตอไป 
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 ๑ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มาตรา 16 ระบุให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการ
พัฒนาระบบสุขภาพ เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายใน
และภายนอกที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทย 
การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัลการเกิดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า การเสียชีวิ ตด้วยโรคไม่ติดต่อ 
ที่สามารถป้องกันได้ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ และภัยก่อการร้าย เป็นต้น โดยมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้แนวทางพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 4 Excellences ได้แก่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
โดยได้พิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ เพ่ือขับเคลื่อน 
สู่การบรรลุเป้าหมาย ให้ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาพดี 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี  

  เป้าหมาย 
 ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

  พันธกิจ 
 พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 

  ค่านิยมองค์กร (Core value) 
  “MOPH”   
   M: Mastery เป็นนายตนเอง  
   O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
   P: People center ใส่ใจประชาชน  
   H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข   
 ๒ 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย 4 เรื่อง ดังนี้ 
1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 
เป็นจ านวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 392,848.8326 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข   
 ๓ 

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตร ี
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 

 (๑) เป้าหมาย 1.1) คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
                    1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน

ตลอดช่วงชีวิต 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1.1 ชว่งการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
 1.2 ชว่งวัยเรียน/วัยรุ่น 
 1.3 ชว่งวัยแรงงาน 
 1.4 ชว่งวัยผู้สูงอายุ 

 2) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  2.1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการพัฒนาและเสริมศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  
 2.1.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และ

การสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะ 
ที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของ
ประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสมและการมีกิจกรรมทางกาย  
ที่เพียงพอในการด ารงชีวิต 

2.1.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดัน
การสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน
เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

2.1.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริม
ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะ  
ของสังคม จัดท ามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
โดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการด าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ 

2.1.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้าง 
สุขภาวะที่ดีโดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์
และสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้ค าปรึกษาวินิจฉัย และ
พยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับ
อินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มี
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ประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพ่ือให้
บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วง
วัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียงเป็นธรรม และยั่งยืน 

2.1.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็น
ประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน  โดยรัฐจะท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวกที่ส าคัญในการอ านวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ 
เพ่ือให้ชุมชนเป็นพื้นที่ส าคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพ้ืนที่ 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการและ

บริหารจัดการด้านสุขภาพในทุกระดับให้ครอบคลุมทุกมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา การฟ้ืนฟู 
รวมทั้งการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบ
ครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless comprehensive Health Care) สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้าน
แพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือประชาชนสุขภาพดี ลดเสี่ยง ลดป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ 
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม ประชาชนทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ในยุทธศาสตร์ชาติด้านคนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทย 
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต สามารถผลักดันให้ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (หลัก) 

(๑) เป้าหมาย  
  1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

 (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  2.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   2.1.1 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
   2.1.2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคน 

ทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
   2.1.3 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 

โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส 
  2.2 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   2.2.1 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

     (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
        กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีเป้าหมายด้านการ
คุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)  และกลุ่มประชาชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความจ าเป็นได้อย่างเหมาะสมและ
ทั่วถึง ลดความยากจนหรือภาวะล้มละลายจากการเจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข   
 ๕ 

ได้พัฒนาให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิและการ
น าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาให้บริการแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่
ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศ เพ่ือลดความแตกต่างของการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร ส่งผลให้ความก้าวหน้าของการ
พัฒนาคนเพ่ิมข้ึน รวมทั้งบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานตั้งแต่การเตรียมสุขภาพก่อนวัยสูงอายุ และพัฒนาระบบ
สุขภาพ จัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพแบบครบวงจร เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย อันส่งผลให้ผู้สูงวัย
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 
                3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (รอง) 

(๑) เป้าหมาย  
  1.1) ประชาชนอยู่ด ีกินด ีและมีความสขุ 
  1.2) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 1.3) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ

โดยประชาคมระหว่างประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
  2.1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   ๒.๑.1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน จากภัยคุกคามและปัญหา

ที่ส่งผลต่อความมั่นคง ได้แก่ การค้ามนุษย์ การแพร่ระบาดยาเสพติด เป็นต้น 
   2.1.2) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.2) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ  
   2.2.1) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการ

ภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
2.๓.1) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหา

ความมั่นคงของประเทศ ในประเด็นการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ป่วยยาเสพติด โดยพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 
ระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างมีคุณภาพ 
และมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อันน าไปสู่การป้องกันการเสพติดซ้ า โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหลักประกันสุขภาพและการจัดระบบบริการสุขภาพส าหรับ
แรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเพ่ิมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพช ีวิตที่ดี นอกจากนี้ 
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มุ่งเน้นให้มีการประสานการด าเนินงาน และพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการให้ความช่วยเหลือด้าน
การแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกกับองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาระบบ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

 
  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 

(๑) เป้าหมาย  
  2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
  2.1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   2.1.1) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
  2.2) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
   2.2.1) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
      แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญในการสนับสนุน 

การสร้างความสามารถในการแข่นขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกระทรวง
สาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและหน่วยงานด้านสุขภาพเพ่ือสนับสนุนให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
สามารถด าเนินงานลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถรองรับ
ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน นักลงทุน และนักท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานบริการให้รวดเร็วและทันสมัย เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้
กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันโรคท่ีได้
มาตรฐาน สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ และพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาล
อาหารในพ้ืนที่ท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุน นอกจากนี้ได้ด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมายของประเทศบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีใหม่ ทั้งการวิจัยพัฒนาวัคซีนตั้งแต่
ระดับต้นน้ าถึงปลายน้ าอย่างครบวงจร ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนในประเทศสามารถสร้างรายได้และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์วัคซีนใหม่ 

 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง) 

(๑) เป้าหมาย  
    1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คน
รุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

  1.2) ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
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(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    2.1) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
       2.1.1) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาค

เกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานและค่ามาตรฐานสากล  
       2.1.2) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ

ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
        แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะติดเชื้อในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามหลัก
วิชาการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบ รวมทั้งปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital รวมทั้ง
กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง (Hot Zone) 
โดยเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและสถานบริการสาธารณสุขในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า และสร้างความ
พร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่างๆ ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากปัญหามลพิษ เพ่ือลดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้
เห็นความส าคัญของการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรภายใต้กรอบการพัฒนาที่ ยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

 
  6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

(๑) เป้าหมาย  
  1.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
  1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและพฤติมิชอบ 

    1.3) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
  2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
      2.๑.๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

   2.๑.๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 2.2) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 2.2.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
 2.2.2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 2.2.3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
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  2.3) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

2.3.๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2.3.๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ 
      2.3.๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
    2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
     2.4.๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
     2.4.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
     2.5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
     2.5.1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
     2.5.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

  2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   2.6.1) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ

ซื่อสัตย์สุจริต 
   2.7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 

 2.7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง 

  2.7.2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
 2.7.3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
      แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญในการมุ่งผลสัมฤทธิ์

และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงกฎหมาย  
ให้เหมาะสมและทันสมัยต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ โดยก าหนดให้มีโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เ พ่ือให้
หน่วยงานในการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตลอดจนมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้หน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ร้อยละ 90 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและพฤติมิชอบ 
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง) 
 ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 19 ประเด็น ดังนี้ 

(๑) ประเด็น ที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (หลัก) 
๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
    กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการและพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
สาธารณสุขมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีสอดรับกับเป้าหมาย
ในแผนแม่บทที่ 13 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อน
นโยบายที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดการเจ็บป่วยและเสี ยชีวิตจากโรคที่สามารถ
ป้องกันได้ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับให้ครอบคลุมและทั่วถึง และมี
การดูแลแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ (Seamless Service Network) การดูแลแบบเบ็ดเสร็จในเขตสุขภาพ (Self – Contain) 
และระบบส่งต่อภายในเขต (Referral Hospital Cascade) รวมทั้งสนับสนุนการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ด้านการแพทย์มาใช้ในการให้บริการ โดยมีเป้าหมายในการลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลา
รอคอย สามารถรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละบริบทได้อย่างเหมาะสม อันน าไปสู่
ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็น ที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทย 

มีสุขภาวะที่ด ีจ านวน 5 แผนย่อย ดังนี้ 

   2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง (หลัก) 

  แนวทางการพัฒนา  
๑) สร้างเสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย 

อาทิ ผ่านการพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงโดยสะดวก และน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

๒) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน  ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้ เกี่ยวกับ 
การเจ็บป่วยและตายจากโรคท่ีป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ได้ด้วย
ตัวเอง น าไปสู่การพ่ึงตัวเอง และมีการกระจายอ านาจการวางแผน การตัดสินใจ เพ่ือให้ด าเนินการด้านสุขภาพ
ต่างๆ ตอบสนองต่อความจ าเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับ 

๓) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์
แบบบูรณาการทุกระดับ เพ่ือลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
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๔) ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ของประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพ 

ทีพึ่งประสงค ์และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจหลักในการจัดบริการและพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการ
พัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการ 
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน ซึ่งมีการพัฒนาและยกระดับความรู้ ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ
เชิงรุกต่อสถานการณ์ที่สังคมให้ความสนใจหรือในภาวะวิกฤติ โดยบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพและจัดการ
สุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็นส่วนส าคัญในการบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยฯ 

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  3.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา 
   สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนา

คุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความ
ต้องการด้านสุขภาพ เพ่ือการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญในการสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ มีการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เพ่ือก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในพ้ืนที่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ อสม. ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขระดับชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  
ช่วยรายจ่ายด้านสุขภาพ และส่งผลให้อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็นด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการ
ผู้ป่วยนอก (ambulatory care sensitive conditions: ACSC) ลดลง อันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายจ านวนชุมชน
สุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข   
 ๑๑ 

๒.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล 

ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอ านาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้ง ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ   
ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ 

๒) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอด 
ช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดท าแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่าย
ร่วมกันทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามฐานะที่ค านึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของกลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ รวมทั้ง บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณการ
เบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล 

๓) น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ 
กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
    มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

   เป้าหมายส าคัญในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชน
ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานในทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Comprehensive 
Health Care) มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เช่น ระบบการแพทย์
ทางไกล Telemedicine และ Tele consult มาใช้ในพื้นที่ห่างไกล ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) 
ช่วยในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค เป็นต้น ยกระดับสถานบริการสุขภาพไปสู่มาตรฐานสากล มีการพัฒนาและ
สร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยทางด้านสุขภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ กระจายอ านาจให้เขตสุขภาพสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการคลังและหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ
ประชาชน โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐาน เช่น จ านวนโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 รพศ./รพท. 116 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 
100) รพช. 660 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 90) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
ไม่น้อยกว่า 7,845 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 80) (เกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว ได้แก่ บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 
บุคลากรด ีประชาชนสุขภาพดี) เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยฯ 
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2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.4 แผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะ

ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนารูปแบบและ
คุณภาพการบริการปฐมภูมิ และเพ่ิมขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้ง จัดให้มีกลไกช่วยเหลือและ
สนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพ่ือให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล  รวมทั้งจัดให้มี
บริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้ค าปรึกษา การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อ
สุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

๒) พัฒนาก าลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างและ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายด้านสุขภาพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมาย ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยจัดให้มีคลินิกหมอ
ครอบครัว บูรณาการท างานโดยสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม โดย 1 ทีม ดูแล
ประชาชน 10,000 คน และน าเทคโนโลยี เช่น Application PCC มาใช้ในการให้บริการประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ระบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ 
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือรองรับระบบบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ตัวชี้วัดดัชนีความก้าวหน้าของการ
พัฒนาคนด้านสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 50 (ทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  และประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็น
ผู้ป่วยใน) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพท่ีก าหนดไว้ในแผนย่อยฯ  

2.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่

และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัย
และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

2) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกัน ทั้งระบบติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ตลอดจนการให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง และการพัฒนา
ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ 

3) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม 
โดยพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบ
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 ๑๓ 

สาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการ
ปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสเกิดปัญหาโรคและภัย
จากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

4) เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากร
ทุกกลุ่ม เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบปฏิบัติการในภาวะ

ฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพ มีการจัดเตรียมเฝ้าระวังและ
ประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ในระดับจังหวัด พัฒนาทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการและเชื่อมต่อข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือค้นหาโรคที่เกิดขึ้น มีการศึกษาเชิงระบาดวิทยาเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมป้องกันประชาชนไม่ให้ได้รับสารพิษ รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน
การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการท าให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยฯ 

 
(2) ประเด็น ที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (หลัก) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมายที ่ 

๑. คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ       

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายการคุ้มครองประชากรไทย
ทุกคนให้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการทางสังคมโดยเฉพาะการคุ้มครองหลักประกันด้านสุขภาพของคน  
ทั้งการเจ็บป่วยและการคลอดบุตร เพ่ือให้ประชาชนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ
สิทธิให้ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายคิดเป็นสัดส่วน 17% ของค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด (คิดจากการทอนส่วน ๒ กรณ ีใน 9 กรณี และ สปสช. ดูแลประชากรประมาณ 75 % ของทั้งประเทศ) 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของแผนแม่บทประเด็น ที่  17 ความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม จ านวน 3 แผนย่อย ดังนี้ 
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2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ
หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา  
1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยก าหนดระดับมาตรฐานขั้นต  า 

ของสวัสดิการแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน  เพื อป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัย 
ต้องเจอสภาวะความยากจนกรณีประสบเหตุการณ์ที ท าให้ต้องสูญเสียรายได้ เพื อเป็นหลักประกันในการด าเนิน
ชีวิตทางสังคมได้โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ให้สามารถเข้าถึง
บริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี ยงทางสังคมที เกิดขึ้นจากวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื อปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทยปรับปรุงระบบ
และกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค 

2) ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบและกลไก
การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง  ป้องกันการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคและอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้บริโภค สนับสนุนการบริโภคอย่างยั งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรอง
คุณภาพขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภค เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้บริโภคให้มีความตระหนักในสิทธิหน้าที และมี
ภูมิคุ้มกันในการบริโภคและซื้อสินค้า และส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการคุ้มครอง 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ได้รับการคุ้มครอง

และมีหลักประกันเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายการคุ้มครองประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการทางสังคม 
โดยเฉพาะหลักประกันด้านสุขภาพทั้งการเจ็บป่วยและการคลอดบุตร ตามตัวชี้วัดประเด็นที่ (๑) เจ็บป่วย  
(๒) คลอดบุตร ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายคิดเป็นสัดส่วน ๑7 % ของค่าเป้าหมายที่ก าหนด (คิดจากการ
ทอนส่วน ๒ กรณีใน 9 กรณี และ สปสช. ดูแลประชากรประมาณ 75 % ของทั้งประเทศ) นอกจากนี้กระทรวง
สาธารณสุขมีการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล 
และพัฒนากฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ให้ผู้บริโภคมีความตระหนักในสิทธิของตนเอง
และได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว  

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม (รอง) 

 แนวทางการพัฒนา  
จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ

และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อและบุคคล
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
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 ๑๕ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญต่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยมี
การจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ส าหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพ่ือให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับสิทธิ  
ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการท าให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

 
(3) ประเด็น ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 

   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 

 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ       
 กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่และบทบาทส าคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ทั้งทางกาย และใจ มีโครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยด้านสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมี
สุขภาพที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการ เพ่ิมคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้มี IQ และ 
EQ ที่ดี มีทักษะชีวิตด้านสุขภาพ สนับสนุนแรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม ซึ่ง
เป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดดัชนีการพัฒนามนุษย์ในแผนแม่บทฯ  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

จ านวน 4 แผนย่อย ดังนี้ 
๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๒ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง 

การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา  

1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่
พ่อแม่ก่อนการตัง้ครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์  

2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด า เนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
สู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหาร 
ที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก 

3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที ดี
ที สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุม
อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มี
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กฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ
การศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการ
อย่างรอบด้าน 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ให้มีสุขภาพที่ดีและสมวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย มีการเตรียมความพร้อมแก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
ส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก ส่งเสริมการฝากครรภ์ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  พัฒนาให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัยทุกด้านทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาก
ขึ้น โดยก าหนดตัวชี้วัด ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนย่อยของ
แผนแม่บทนี ้

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (รอง) 
 แนวทางการพัฒนา  
     ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที สอดรับกับทักษะในศตวรรษที  ๒๑ โดยเฉพาะ

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื น 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ 

รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริการ สร้างเสริมสุขภาพในเด็กกลุ่มวัย

เรียน บริการ 5 ด้าน การเจริญเติบโต ทันตสุขภาพ พัฒนาการตามวัย และความพร้อมในการเรียนรู้ ให้วัคซีนตาม
วัย ตรวจสายตา/การได้ยิน มุ่งเน้นการจัดการภาวะอ้วน ในนักเรียน การส่งเสริมไอโอดีน สติปัญญา การป้องกัน
อุบัติเหตุ (เน้น เด็กจมน้ า) และ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังเด็กวัยเรียนที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา IQ/EQ โดยบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่าง รพช. กับ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม มีทักษะชีวิต สามารถจัดการภาวะสุขภาพของตนเองได้ตามช่วงวัยส่งผลให้เด็กวัยเรียนไทยเติบโต
สมวัย มีสติ รู้คิด มีทักษะชีวิต สามารถจัดการภาวะสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดบริการสุขภาพ  
ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่น 
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2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน (รอง) 
 แนวทางการพัฒนา  

    เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญ

ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     กระทรวงสาธารณสุขผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการสร้างเสริม 
สุขภาวะและอนามัยเพ่ือให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยท างานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ พร้อมจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพของประชาชนวัยท างานที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในชุมชน 
สถานที่ท างาน สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับโดยบูรณาการให้เกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวง
และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (รอง) 
 แนวทางการพัฒนา  

ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม
ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เมืองที เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที  พ้ืนที สาธารณะ และที อยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที ดี มีความมั นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้

พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ มให้แก่สังคมเพิ มข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนย่อยที่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที ดี มีความมั นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม 
ด้วยหลัก 3 S (Strong, security และ Social) กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพทั้งทางกาย
และใจ ส าหรับผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ งกระทรวงสาธารณสุขได้
พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ี   

 
  (4) ประเด็น ที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 

  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 

1) ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
2) ประชาชนอยู่ด ีกินดีและมีความสุขดีข้ึน 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ       
 กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบบริการสุขภาพและป้องกันภัยคุกคาม 

ด้านสุขภาพจากการค้ามนุษย์และยาเสพติด โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 
โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์ 
รวมทั้งพัฒนาระบบบริการการบ าบัด รักษา ดูแลผู้ป่วยติดสิ่งเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนและ
เสริมสร้างศักยภาพให้เครือข่ายมีความสามารถในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือประชาชนไทยได้รับภูมิคุ้มกันด้าน
ยาเสพติด และผู้ป่วยยาเสพติดในประเทศไทยได้รับการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด 
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  
ให้สามารถรองรับปัญหาทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการ
การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 1 ความมั่นคง จ านวน 1 แผนย่อย ดังนี้ 

๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๒ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคง (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา  
ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
๑) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
2) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา และการลด

อันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการดูแลและ
ให้การบ าบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน  
ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม  

๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
4) การพัฒนากลไกและเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
5) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งน าแนวทางการรู้รับ ปรับตัว ฟ้ืนเร็วทั ว 

อย่างยั งยืนภายใต้หลักการจัดการความเสี ยงจากสาธารณภัยในระดับสากล มาด าเนินการให้สามารถรองรับปัญหา
ที เกี ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพครบถ้วน  

 เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติด 

ในหน่วยงานสาธารณสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหา บ าบัด ฟ้ืนฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด  
ในชุมชน เพ่ือให้การบ าบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน โดยก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยง
ก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง และ
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี นอกจากนี้กระทรวง
สาธารณสุขได้พัฒนางานศูนย์พ่ึงได้ให้เหมาะสมในการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ และงานตามนโยบาย 
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OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงจากปัญหายาเสพติดและปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย  รวมทั้งพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพให้สามารถรองรับปัญหาทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการบูรณาการการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
 (5) ประเด็น ที่ 3 การเกษตร (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมาย 

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ    
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ความส าคัญกับความปลอดภัยอาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สนับสนุนการลด ละ เลิกการ
ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้าเกษตร
และอาหาร นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจครบวงจร นอกเหนือจากการ
พัฒนาสมุนไพรเพ่ือใช้ในระบบบริการสุขภาพ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรกระตุ้นและส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้วิธีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และการปลูกสมุนไพรแบบ 
ออแกนิกส์ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องด้านสมุนไพรตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เครื่องส าอาง รวมทั้งพัฒนาระบบการควบคุม และก ากับดูแลหลังออกสู่ตลาด (Post – marketing control)  
ให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ และอัตราผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๒ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 3 การเกษตร จ านวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 

2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ ๓.๒ แผนย่อยเกษตรปลอดภัย (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรอง
คุณภาพจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและ
อาหารตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความส าคัญของ ความปลอดภัย
เพ่ือสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพความปลอดภัยและ

คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค มีการตรวจการปนเปื้อน
สารเคมีและจุลินทรีย์ในอาหารที่จ าหน่ายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและ
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 ๒๐ 

ผู้บริโภคถึงความส าคัญของความปลอดภัย นอกจากนี้ได้ด าเนินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยผู้ป่วย 
ที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารปลอดสารเคมี มีการจัดหาเกษตรกรปลูกผัก ผลไม้และข้าวปลอด
สารเคมีจ าหน่ายให้โรงพยาบาลโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โรงพยาบาลมีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภัยทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ ขนส่ง โรงครัวที่ปรุงอาหารผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถสร้างความมั่นใจ สร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการ  
ในโรงพยาบาล รวมทั้งมีระบบคุณภาพอาหารการจัดพ้ืนที่จ าหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารเคมีที่ได้มาตรฐาน 
เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติซื้อสินค้าได้สะดวกและเป็นการสนับสนุนการท าเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนให้แผนย่อยของแผนแม่บทนี้บรรลุเป้าหมายดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารอยู่ในระดับที่ด ี
 2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ ๓.3 แผนย่อยเกษตรชีวภาพ (รอง) 

 แนวทางการพัฒนา 

  ๑) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
และเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ 
การเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการท าเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็น
ระบบการผลิตที่ค านึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือใช้ประโยชน์และต่อยอด
ไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการน าวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมและ
พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ 
สภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนา
เภสัชผลิตภัณฑ์ประเภทเวชส าอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

  ๔) ส่งเสริมการท าการตลาดผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
1) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
๒) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้ง 

ทุกต าบลเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

    การส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพ่ือรองรับการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจครบ
วงจร เป็นส่วนกระตุ้นจะท าให้ประชาชน/วิสาหกิจชุมชนร่วมกันพัฒนาผลผลิตของวัตถุดิบสมุนไพรที่ดีและ  
มีคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วโลก สามารถช่วย
ให้จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 14 ต าบล 
ทั่วประเทศในจังหวัดเมืองสมุนไพร และส่งผลให้อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๓ 
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(๖) ประเด็น ที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (รอง) 

   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 

๑. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม และบริการ 
๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ       
    กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โดยน าเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาใช้ รวมทั้งสนับสนุนการน านวัตกรรมทาง
การแพทย์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้ในสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนภาคเอกชนของประเทศในการ
พัฒนาและผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และลดการน าเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคาสูง อันส่งผล
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการน า
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร เข้ามาบูรณาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต เช่น การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลอดจนบูรณาการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ Medical Hub เช่น ส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทยให้ครบห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือให้เกิด
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ให้สามารถบูรณาการกับ
สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพก าลังคนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรทั้งด้าน
ทักษะการให้บริการและทักษะด้านภาษา เพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.6 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศสาขาบริการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.2 และอัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.7  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 4 อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต 

จ านวน 3 แผนย่อย ดังนี้ 

 2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ ๓.๒ แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
ครบวงจร (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา  
 1) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ทางไกลและการแพทย์แม่นย า ปัญญาประดิษฐ์
เทคโนโลยีชีวภาพด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ เป็นต้น ตลอดจนจัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในทุกมิติของการให้บริการด้านสุขภาพ 

 2) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณค่า และมีมูลค่าเพ่ิมสูง 
โดยส่งเสริมการน าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในประเทศ เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ที่สามารถรองรับความต้องการในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ 

 3) ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับ ทั้งในภาคอุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย์ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีทักษะความช านาญและมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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  4) ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการให้บริการทาง
การแพทย์ให้เทียบเท่ากับระดับสากล ยกระดับการแพทย์และบริการสุขภาพแผนไทย สร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการอ านวยความสะดวกในการตรวจและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ของไทยให้กับผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรมเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
แข่งขันได้มากขึ้น 

 5) ขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศ เช่น การตรวจสุขภาพ ทันตกรรม เป็นต้น ส่งเสริมให้
ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งในการแพทย์แผนปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส าคัญในการยกระดับศักยภาพการให้บริการ

สาธารณสุขของประเทศให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ยกระดับสถานบริการให้เป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระบบบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข เช่น การแพทย์ทางไกล การแพทย์แม่นย า 3-D printing การผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นต้น ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมจากการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร เพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ ควบคู่กับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพในทุกระดับให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี  
มีทักษะความช านาญและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนานวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา และชีววัตถุ และสนับสนุนการน านวัตกรรมของประเทศมาใช้ในระบบบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการให้บริการและ
ขยายช่องทางการตลาด เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ และการท่องเที่ยว 
ด้านสุขภาพในอนาคต  

  ๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ (รอง) 
           แนวทางการพัฒนา 

  ๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เช่น ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ เวชส าอาง นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สารสกัด สมุนไพร 
เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร  
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ มข้ึน 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวทางด าเนินงานพัฒนา
อุตสาหกรรมสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมยาแผนไทยและสมุนไพร รองรับการพัฒนาศูนย์ให้ค าปรึกษา
ผู้ประกอบการ/พัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเสริมน าให้อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เฉลี่ยร้อยละ 10 
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 2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.3 แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (รอง) 
           แนวทางการพัฒนา 

  ยกระดับความสามารถของผู้ผลิต ผู้พัฒนา และผู้ออกแบบและสร้างระบบของไทย
ให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การสร้างและบริ หารห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก 
การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์อย่างเพียงพอ การบริหารจัดการองค์กร การตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
เป็นต้น และให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึง
การสร้างโมเดลในการท าธุรกจิใหม่ในอนาคต 
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางด าเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรขนาดใหญ่ (Big 
Data) ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นฐานข้อมู ลส าคัญเชิงยุทธศาสตร์  ส าหรับวางแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือยกระดับความสามารถของผู้ผลิตและผู้พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ 
มากขึ้น เช่น การสร้างและบริหารห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ จัดหาแหล่งวัตถุดิบ ให้มีอย่างเพียงพอ  
การบริหารจัดการองค์กร ส่งเสริมการตลาด เป็นต้น ซึ่งส่งผลช่วยให้ภาพลักษณอั์นดับของ Digital Evolution Index 
ของไทยดีขึ้น 
 

(7) ประเด็นที่  5 การท่องเที่ยว (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาระบบริการสาธารณสุข พร้อมยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและความงามแบบครบวงจร  โดยส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคคล ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ รวมทั้ง
สนับสนุนการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์
แผนไทย เช่น การพัฒนาศูนย์กลางบริการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แบบครบวงจร เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคง และยั่งยืน 
ของประเทศ รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นน าของโลก  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 5 การท่องเที่ยว จ านวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 

2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.3 แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) ยกระดับคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ได้มาตรฐาน

ระดับสากลทั้งคุณภาพของสถานประกอบการและคุณภาพของผู้ให้บริการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ  
ให้ความส าคัญ เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งครอบคลุมการให้บริการในธุรกิจสปาและ
บริการเสริมความงาม นวดแผนไทย โยคะ การดูแลผู้สูงอายุ สถานพักฟ้ืนเพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพและการผ่อนคลาย 
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๒) สร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มี
ศักยภาพในการบ าบัด ฟ้ืนฟู รักษาสุขภาพ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเอกลักษณ์ความเป็ นไทย 
ในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้างความหลากหลายของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การใช้พุน้ าร้อน น้ าแร่ สปาโคลน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ เป็นต้น 

๓) พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานระดับ
สากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัย พัฒนานวัตกรรม
ต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 

๔) ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เพ่ือสร้างการรับรู้อย่างแพร่หลายในตลาดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ได้แก่ ศัลยกรรม
เสริมความงาม การตรวจสุขภาพประจ าปี ทันตกรรม จักษุวิทยา การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ศัลยกรรมกระดูกและ
ผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของไทย 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
    ๑. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ิมข้ึน 
    ๒. อันดับด้านรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 
    ๓. สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์

ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขรองรับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 
รวมทั้งมีนโยบายส าคัญในการขยายการให้บริการการแพทย์แผนไทยอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทยให้มีความช านาญ และมีมาตรฐานในระดับสากล และพัฒนากลไก  
การตรวจสอบสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ส่งเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาตสมุนไพร 
ชีววัตถุ ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวผ่านเมืองสมุนไพรและเมืองหลัก  
ของประเทศให้มีความสามารถในการบูรณาการอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมทั้ง
พัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการขยายพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม แพทย์แผนไทย และบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอัตราการ
ขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 อันดับด้านรายได้
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยโดย Global Wellness Institute ดีขึ้น อันดับที่ 12 และ อัตราการ
เพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5  
  2.2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  3.1 แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (รอง) 
    แนวทางการพัฒนา 

  ๑) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก 
โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพ่ือน ามาสร้าง 
สรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์เป็นสินค้า รวมถึง
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การพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ ยว 
โดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 
  ๒) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามา
พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ การสร้าง
นวัตกรรม การส่ งเสริมการลงทุน การสร้ างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่ อสารและการคมนาคม 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพื่อบอกเล่านักท่องเที่ยว เป็นต้น 
  ๓) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว  
ของภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้าของชุมชน 
อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย 
  ๔) ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทย
และของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริม
การสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสาร
เรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมาย 
   เป้าหมายของแผนย่อย  
    1) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
    ๒) สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายให้อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ 
และอัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ผ่านการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบน
ฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  รวมถึงการขยายช่องทางการตลาด  
และปรับรูปแบบการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พัฒนาต่อยอดไปสู่ การจดทะเบียน 
การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาของผู้ประกอบการ การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 
ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และรูปแบบการจัดบริการและผลิตภัณฑ์จากการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สามารถต่อยอดการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ  
และต่อยอดส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา และพัฒนาระบบการ
จัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการ
เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค  
 
  (8) ประเด็น ที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 

การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 
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 ๒๖ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ     
 กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกรองรับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานต่างด้าว มีการ
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบพรีเมียม โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  รวมทั้งการลด
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การลดปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม มีการควบคุม
ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ โรคระบาด โรคติดต่อต่างๆ หรือ เกิดสาธารณภัย อุบัติเหตุหมู่ ที่ต้องการการวินิจฉัย
เร่งด่วนจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายทีมแพทย์และอุปกรณ์ไปยังจุดเกิดเหตุ สามารถตรวจเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้รวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ประสบเหตุได้อย่างทันถ่วงที และอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
สร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุน หรือผู้เดินทางระหว่างประเทศ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 3 แผนย่อย ดังนี้ 
๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคท่ีส าคัญ เพ่ือให้
สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจ เพ่ือรองรับ
ความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริการสาธารณสุขในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความจ าเป็นต่อการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก ในการรองรับปัญหาสุขภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ กลุ่มนักลงทุน กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานต่างด้าว ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยสารเคมี และอุบัติเหตุหมู่จากการจราจร ทั้งนี้กระทรวง
สาธารณสุขด าเนินการพัฒนาการสาธารณสุขในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพหน่วยบริการในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับปัญหาด้านสาธารณสุขที่ จะเกิดขึ้นจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) 

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.2 แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (รอง) 

 แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่าย

และใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตกไปยังท่าเรือหลักในกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ และประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันออกไปยังท่าเรือ
หลักในประเทศจีน เพ่ือตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

2) พัฒนาเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  มีการ
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 ๒๗ 

วางแผนรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่ปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3) รักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าแห่ง
ใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เชื่อมโยงอันดามัน และพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
1) เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

มากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวทาง
ทะเล สร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ รวมถึงอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางทะเล พัฒนา
หน่วยบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานบริการทางการแพทย์รองรับภาวะฉุกเฉินทางทะเล ตลอดจนบูรณาการการ
จัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบพรีเมียมรองรับการท่องเที่ยวระดับโลก  เป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เมืองในพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้เป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น 

3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (รอง) 

 แนวทางการพัฒนา  
ใช้ประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ โครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านคมนาคม พลังงาน ระบบน้ าประปา ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และสถานศึกษา ที่สอดรับกับความต้องการ
ของพ้ืนที่ และมีกลไกที่สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่และ
เมือง รวมทั้งรองรับการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
1. การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 
2. เมืองในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น

เมืองน่าอยู่มากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุข พัฒนา
ระบบการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน ให้สามารถรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ การให้บริการเชิงรุก เพ่ือรองรับความต้องการด้านสุขภาพของกลุ่ม
นักลงทุนชาวต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคที่ส าคัญเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ชายแดน 

 
  (9) ประเด็น ที่ 15 พลังทางสังคม (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 
 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ       
 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

สุขภาพโดยเหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย เน้นการเตรียมคนและความ
พร้อมทางสังคมในเชิงรุก เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยตระหนักถึงการดูแลสุขภาพอย่างเข้าใจ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ส่งผลให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 15 พลังทางสังคม จ านวน 1 แผนย่อย ดังนี้ 

๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๒ แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา  

 เร่งส่งเสริมการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยในทุกมิติอย่างมีคุณภาพ
โดยการสร้างความตระหนักและการเตรียมการเมื่อยามสูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตได้มี
การเตรียมการให้พร้อมทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม และเป็นผู้สูงอายุที่มีก าลัง มีแรงมี
ความมั่นคงทางรายได้ และพ่ึงพาตนเองได้ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขจัดท าโครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ 

เพ่ือรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนที่แบบบูรณาการ
ร่วมกันในทุกภาคส่วน พัฒนากลไกการให้บริการ การเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพเพ่ือเข้าสู่ระบบการดูแลได้อย่างตรงประเด็นปัญหา และได้รับการบริการด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนและความพิการ รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตผู้สูงอายุ สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชากรไทย
มีการเตรียมการด้านสุขภาพก่อนเป็นผู้สูงอายุ เพ่ือให้เป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

 
(10) ประเด็น ที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน (รอง) 

 1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 

  สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

 กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาหน่วยบริการทั้ งประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน 
GREEN and CLEAN เพ่ือเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะติดเชื้อและระบบบ าบัดน้ า
เสียให้ได้มาตรฐาน การจัดการสารเคมีที่ใช้ในสถานบริการได้อย่างถูกต้อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของชุมชน รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมหน่วยบริหารและบริการเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถ ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม และประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี  ประชาชนมีสุขภาพดีภายใต้คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีอย่างยั่งยืน 
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 ๒๙ 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน จ านวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 

2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.๔ แผนย่อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (หลัก)    

  แนวทางการพัฒนา  
1. จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ก าหนดเป้าหมายและ  
แนวทางการด าเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม 
โดยให้ความส าคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งก าเนิด 

2. จัดการสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จ ากัด
การใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการลดและเลิกการใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
ส าหรับการท าการเกษตรทุกประเภทเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม 
ในรูปแบบมาตรฐานสากล 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
1. การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตรายสารเคมีในภาคการเกษตร

และการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนอยู่ระดับมาตรฐานของประเทศไทย 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นการพัฒนาให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน สามารถบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น การจัดการขยะติดเชื้อ ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
การจัดการสารเคมี เป็นต้น เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้มาใช้บริการ  
ในการรณรงค์ และขยายผลสู่สังคมได้ต่อไป รวมทั้งประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดตัวชี้วัดให้หน่วยบริการต้องผ่านมาตรฐาน GREEN and CLEAN 
Hospital ต้องผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก  
 

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

  แนวทางการพัฒนา  
     ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  โดยพัฒนาและส่งเสริมโรงงาน

อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ช่วยสร้างการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งการเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง ตลอดห่วง
โซ่คุณค่า พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
มีมาตรฐานตามแนวทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมทั้งอุปสงค์และอุปทานและนวัตกรรม เพ่ือสร้าง
มูลคา่เพ่ิมและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น  

เป้าหมายของแผนย่อย  
การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ โดยต้องค านึงถึง
การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมกับการน าองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็ง
ของประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดสากลเพ่ือมุ่ง
การเติบโตของประเทศภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดปัญหามลภาวะให้ได้มากที่สุด 
 
   (11) ประเด็น ที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครฐั (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 

๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

   กระทรวงสาธารณสุขได้เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่น MOPH Connect และ PCC link เป็นต้น และการบริการแบบ One Stop 
Service มาประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมารับบริการให้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้ประชาชน
มีความพึงพอใจในการมารับบริการเพ่ิมขึ้นสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายระดับความพึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การ
สหประชาชาติในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 60 อันดับแรก  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ

ภาครัฐ จ านวน 5 แผนย่อย ดังนี้ 

  2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ทางการค้า การลงทุน และการดาเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการข้ันตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ การให้บริการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่าย
น้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพ่ือให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓) ปรับวิธีการทางาน จาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด”เป็น 
“การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มี
คุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทางานด้วยมือ เป็นการทางานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยง
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และบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน  
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวกทัน
สถานการณ ์

 เป้าหมายของแผนย่อย  
    งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ  
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการเชื่อมโยงทุกระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนข้อมูล
สุขภาพประชาชนระดับบุคคล หน่วยบริการ จนถึงระดับกระทรวง โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นเครื่องมือในการ
จัดการ ไม่ว่าจะเป็น Block chain, Cloud หรือ Big Data รวมถึงพัฒนา Application ระบบใหม่ ๆ ที่รองรับการ
บริการยุค 4.0 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดแออัดแก่ประชาชน เช่น MOPH connect, 
Smart Hospital, PCC link ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายสัดส่วนความส าเร็จของกระบวนงานที่
ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลคิดเป็นร้อยละ 100 

  2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง (รอง) 
    แนวทางการพัฒนา 

  1) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  2) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     กระทรวงสาธารณสุขปรับรูปแบบการจัดท างบประมาณให้สนองต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติร้อยละ 100 โดยมุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลอย่างเข้มข้นในแผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ 
ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

  2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.4 พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ (รอง) 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสูง”  
   ๒) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  
  ๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงาน
ใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย  
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญกับการพัฒนา
หน่วยงานให้ทันสมัย และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถส่งผลต่อระดับ Digital Government Maturity 
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Model (Gartner) ในอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไปและสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

  2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  3.3 การปรับสมดุลภาครัฐ (รอง) 
 แนวทางการพัฒนา  

1) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

2) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป้าหมายของแผนย่อย  

1) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข รวมทั้งสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณสุข เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

  2.5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (รอง) 
       แนวทางการพัฒนา 

    ๑) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง  
  ๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  ๔) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ  
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขสามารถส่งผลต่อดัชนีความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 20 ผ่านการ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะสูง และความคิด
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริตและมีความรัก/ความผูกพันที่ดีต่อองค์กร 
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(12) ประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 

   ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

                                      แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เสริมสร้างพฤติกรรมและจริยธรรมของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต  
โดยก าหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ส าหรับส่วนกลางคือ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้คะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป และในส่วนภูมิภาคคือ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จ านวน 1 แผนย่อย ดังนี้ 

  2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๑ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (หลัก)    

 แนวทางการพัฒนา  
1) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความ

โปร่งใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
๑. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
๒. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุข

ทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ลดการทุจริต โดยก าหนดให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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(13) ประเด็น ที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง) 

 1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 

   ๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
   ๒. การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาคโปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  กระทรวงสาธารณสุขปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เป็น
ธรรม คุ้มครองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการสาธารณสุขให้ได้รับความ
เป็นธรรมและเหมาะสม  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

จ านวน 1 แผนย่อย ดังนี้ 
  2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๑ แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา  
พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท

และเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุก
ล าดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จ าเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการใช้
นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการก าหนดวงรอบในการทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
๑. กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้

กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
๒. การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึ ง 

ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กระทรวงสาธารณสุขผลักดันการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวง

สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน พัฒนามาตรการในการบังคับใช้
กฎหมายสาธารณสุขให้เข้มแข็ง เช่น (ร่าง) แก้ไข พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การรักษาและการช่วยชีวิตคน 
ไม่ใช้สินค้าหรือบริการ ยกเว้นบริการเสริมความงาม (ร่าง) พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ สร้างกลไกในการ
พิพากษาคดีทางการแพทย์ในระบบไต่สวนเพ่ือช่วยเหลือผู้พิพากษาในการท าค าพิพากษาภายใต้พยานหลักฐานทาง
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 ๓๕ 

การแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นกลาง โดยไม่ก้าวล่วงดุลพินิจโดยอิสระของศาล เป็นต้น รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรด้านกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการบังคับใช้กฎหมาย  

 
  (14) ประเด็น ที่ 23 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 

    ๑. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

    กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทาง
สุขภาพ โดยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ และ
ภาคเอกชน (ที่ไม่มีกิจการที่ส่งผลด้านลบต่อสุขภาพของประชาชน) ที่สอดคล้องกับประเด็นวิจัยสุขภาพ 
(Matching) เชื่อมโยงและขยายเครือข่ายในการด าเนินงานวิจัย  KM/R2R/งานทรัพย์สินทางปัญญา(IP) และการ
พัฒนาคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน Ethic committee, clinical research unit (CRU)  
ในหน่วยงานบริการของกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และสนับสนุนการใช้นวัตกรรมที่ผลิต
ในประเทศในบัญชีนวัตกรรมไทย  

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 23 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จ านวน 4 

แผนย่อย ดังนี้ 

 2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ๓.๒ แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ด้านสังคม (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก 
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนไทยมีทักษะ
ความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วง
ปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน  
การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา 

๒) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือลดความแตกต่างทางด้านรายได้ รายจ่าย การเข้าถึงบริการ
ขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ิมความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การจัดการที่ดิน
ท ากิน ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และกระจายอ านาจ การเข้าถึง
บริการสาธารณะและกระบวนการยุติธรรม 

๓) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้มีความทันสมัย ตอบสนองความ
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 ๓๖ 

ต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ รัฐบาล
ดิจิทัล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
   คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรมด้านสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสุขภาพ และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที เกี ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ า  สามารถช่วยยกระดับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ อันส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านสุขภาพของประเทศและสนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน 

  2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ (รอง) 
             แนวทางการพัฒนา 

  ๑) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูปและเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของ
ผลผลิต รวมทั้งเพ่ือยกระดับรายได้ ลดรายจ่ายและลดปัจจัยเสี่ยงในการท าการเกษตรให้กับเกษตรกรตลอดจน
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์
พืชและสัตว์ การลดต้นทุนแรงงานและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์อากาศและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือการเกษตร 
การรักษาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น 
   ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความ
มั่นคง อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยาและ
เครื่องส าอาง โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ความปลอดภัยไซเบอร์ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การ
บินและอวกาศ การขนส่งระบบราง การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง และข้อมูลขนาดใหญ่ 
   ๓) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับการให้บริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากรไทยที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ ระบบแพทย์ปฐมภูมิ การดูแลผู้สูงอายุ 
การบริการทางการแพทย์แบบแม่นย า การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม และการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ 
   เป้าหมายของแผนย่อย  
  ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
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 ๓๗ 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอัตรา
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
และจ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 1 เท่า
จากปีฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรเพ่ือตอบสนองการพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต  
นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายภาครัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70 

2.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่ 3.4  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน (รอง) 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) พัฒนาองค์ความรู้ พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่ส าคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล 

2) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพแต่ละ
สาขารวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็น
การวิจัยที่ส าคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสาท
วิทยาศาสตร์และพฤติกรรมการรู้คิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับเศรษฐกิจยุคใหม่และ
สังคมศาสตร์และสหสาขาวิชากับนโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคท่ี ๔ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศ 

ที ก้าวหน้าในเอเชีย 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และ
นานาชาติ หรือยื่นจดสิทธิบัตรร้อยละ 60  

  2.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที ่3.5 สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง)  
 แนวทางการพัฒนา  

1) การเพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) 
และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณ ภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้
เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการ
หลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการ
วิจัยในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย
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 ๓๘ 

มาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัย 

 
 เป้าหมายของแผนย่อย  

จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที จ า เป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพิ มข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เพิ มข้ึน และพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพให้มีมาตรฐานและยั งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

  (15) ประเด็น 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (รอง) 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย  

ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

ระบบสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันเวลา 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ

ดิจิทัล จ านวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 7.3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล  (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา  
     พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลทั้ งในส่วนของโครงข่ายสื่ อสารหลั ก

ภายในประเทศและโครงข่ายบรอดแบรนด์ความเร็วสูง 
 เป้าหมายของแผนย่อย  
 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ และน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ
แก่ประชาชน 

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 7.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบ 
โลจิสติกส ์(รอง) 

 แนวทางการพัฒนา  
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 
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 ๓๙ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค

เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการระบบออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งก าเนิดอาหารปลอดโรคที่เบ็ดเสร็จในระบบเดียว และมีประสิทธิภาพ 

 
  (16) ประเด็น ที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (รอง) 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
  เป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบ

เศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 45 ผ่านการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 โดยสนับสนุนการประกอบกิจการตามความ
พร้อมและความต้องการของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือให้ความช่วยเหลือ 
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา เทคโนโลยีในด้านต่าง  ๆทั้งในด้านการส่งเสริมการเพาะปลูก การเพาะเลี้ยง การส่งเสริมคุณภาพ 
การผลิต การจัดการ และการตลาด การส่งเสริมการรวมตัวหรือความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการกับภาคธุรกิจหรือ 
อุตสาหกรรมอ่ืน การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม การให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือการเตรียม
เอกสารทางวิชาการ เกี่ยวกับการผลิตหรือการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การขอรับการประเมินรับรองมาตรฐาน การขอขึ้น
ทะเบียนต ารับ การแจ้งรายละเอียด หรือการจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะผลิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนการจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และการจัดให้มีเอกสาร
ค าแนะน า คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือเอกสารอ่ืน ๆ จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม ่จ านวน 1 แผนย่อย ดังนี้ 
๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 แผนย่อยการสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ

อัจฉริยะ (หลัก) 
   แนวทางการพัฒนา 

  1) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและ
บริการการขยายช่องทางการตลาด การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการวิเคราะห์และ
มีองค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงค านึงถึง
การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ระบบประกันความเสี่ยง
ภัยของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล  
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  2) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับรูปแบบ
ธุรกิจใหม่โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับวิถีการด าเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขัน ลดต้นทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการรายใหญ่ 

  3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
ให้เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกที่ท าให้
เกิดความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
ผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกลุ่มของตนให้ดียิ่งขึ้น 
   เป้าหมายของแผนย่อย  

      การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขพัฒนางานบริการสู่ความเป็นเลิศและ
ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรองรับ
กฎระเบียบใหม่และส่งเสริมการส่งออก และพัฒนาระบบการรับรองและประเมินสมรรถนะผู้ประกอบกา ร และ
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอัตราการขยายตัวจ านวน
การก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 10 และอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัลดีขึ้นเป็นล าดับ 1 ใน 16 โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการพัฒนาสมุนไพรครบวงจรผ่านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 
 
  (17) ประเด็น ที่ 2 การต่างประเทศ (รอง) 

  1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
    เป้าหมาย  
    การต่างประเทศไทยมีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากลและมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
     แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดการต่างประเทศไทยมากข้ึน/ดีขึ้น การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรผ่านการส่งเสริมเอกลักษณ์  
อัตลักษณ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพ่ือสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศและสร้างมูลค่าให้แก่ 
แบรนด์สินค้าไทย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือพัฒนาและทางวิชาการการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 
พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก และเป็นมาตรฐานสากล 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 3 การต่างประเทศ จ านวน 2 แผนย่อย ดังนี้ 

  ๒.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.4 การส่งเสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก (หลัก) 
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          แนวทางการพัฒนา 

  ๑) ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมไปถึงองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ของไทย เพ่ือมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ และสร้างมูลค่าให้แก่
แบรนด์ประเทศไทย และเสริมสร้างอ านาจแบบนุ่มนวลของไทยอย่างเป็นระบบ 
  2) ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาทางวิชาการ หรือการให้ความ
ช่วยเหลืออ่ืน ๆ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศ ซึ่งจะสนับสนุน/เสริมสร้างอ านาจแบบ
นุ่มนวลของไทย 
   เป้าหมายของแผนย่อย  
   ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อ านาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้เกิดระดับความส าเร็จ
ของไทยในการสร้างความเข้าใจ/การยอมรับภาพลักษณ์ และความนิยมไทยในสากล (อาทิ จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมทัศนะเชิงบวกต่อประเทศไทย) ระดับความส าเร็จของไทยในเวทีระหว่างประเทศ (อาทิจ านวน
ข้อเสนอ/ข้อริเริ่มของไทยได้รับการรับรองในเวที/องค์การระหว่างประเทศ ประเทศไทยและคนไทยได้รับการ
เลือกตั้ง/ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ) ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรครบห่วงโซ่คุณค่า 

2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.3 การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และพันธกรณีระหว่างประเทศ (รอง) 

 แนวทางการพัฒนา  
๑) เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามกฎระเบียบ พันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล 
๒) ผลักดันให้มีการจัดท า ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ

ภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นมาตรฐานสากล และจัดท าความ
ตกลงกับต่างประเทศให้รองรับพัฒนาการใหม่ ๆ ในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของชาติ และมุ่งอนุวัตพันธกรณี
ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่ส าคัญหรือที่ส่ง 
ผลกระทบต่อประเทศไทย 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติและสามารถมี

บทบาทเชิงรุกในการร่วมก าหนดมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์
และบริการสุขภาพเชิงรุก ให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

 
 (18) ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก (รอง) 

 ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย 
 รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและ

ทักษะของประชาชนในการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถผลิต
สินค้าได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สามารถขยายตลาดไปสู่ระดับประเทศและ
ต่างประเทศได้ อันน าไปสู่การเพ่ิมรายได้ของประชาชน 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก จ านวน 1 แผนย่อย ดังนี้ 
2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจ (หลัก) 
 แนวทางการพัฒนา  

เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือยกระดับ 
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยสร้างโอกาสและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี  
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะต่าง ๆ ที่สอดคล้องและจ าเป็นต่อการยกระดับ 
เป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีการผลิต การควบคุมต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนให้สามารถมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ สามารถเชื่อมโยงและ
ผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ภูมิสังคมของชุมชน ที่ครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยยึดแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
 ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 กระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและทักษะ

ของประชาชนในการเป็นผู้ประกอบการ โดยก าหนดให้มีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
แผนไทย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน ซึ่งจะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สามารถขยายตลาดไปสู่ระดับประเทศและต่างประเทศได้ อันน าไปสู่การเพ่ิม
รายได้ของประชาชน 

 
(19) ประเด็น ที่ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (รอง) 

 1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย    

ความมั นคงด้านน้ าของประเทศเพิ มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  

 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพ่ือการบริโภค โดยพัฒนาและรับรอง 
มาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานประปาดื่มได้     

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
  สอดคล้องกับแผนย่อยของประเด็น ที่ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ จ านวน 1 

แผนย่อย ดังนี้ 
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2.1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 3.1 การพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ (หลัก) 

 แนวทางการพัฒนา  
 ๑)  จัดการน้ าเพ่ือชุมชนชนบท พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิม

ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ โดยจัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคา
ที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(KD 1  ตามเกณฑ์ของ ADB: ความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภค)   

 เป้าหมายของแผนย่อย  
    ระดับความมั่นคงด้านน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้นจากระดับ ๓ ให้เป็นระดับ ๔  
(สูงสุดที่ระดับ ๕)   

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
     เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพ่ือการบริโภค โดยพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
ระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานประปาดื่มได้ 
 
 ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  

  2.2.2.1. แผนการปฏิรูปประเทศ ดา้น สาธารณสุข 
   แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน สาธารณสุข 
จ านวน 10 ประเด็น ดังนี้ 

  ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 1 ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ 
 1.1)  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
         ศึกษารูปแบบเพ่ือด าเนินการบริหารจัดการระบบสุขภาพในรูปเขตสุขภาพ ๑ - ๒ เขต 

(โดยใช้อ านาจบริหาร) 
  เป้าหมาย  
  เพ่ือศึกษาและประเมินผลการด าเนินการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ในรูปเขต

สุขภาพ ในเขตท่ีคัดเลือกไว้ตามข้อเสนอคณะท างานร่วมเพ่ือการปฏิรูปฯ  
   1.2)  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    เตรียมการบริหารจัดการโครงสร้างใหม่/ภายใต้กฎหมายใหม่ 
    กิจกรรม 

    จัดตั้งเขตสุขภาพ/ส านักงานเขตสุขภาพ 
    เป้าหมายกิจกรรม 

    เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ/
ส านักงานเขตสุขภาพ 
   1.3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ทบทวน/ยกร่างกฎหมาย 
   1.3.1) กิจกรรม 

ร่าง พ.ร.บ.โครงสร้างการบริหารระบบสุขภาพแห่งชาติ (เพ่ือตั้งคณะกรรมการนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติ/เขตสุขภาพ/คณะกรรมการเขตสุขภาพ/กองทุนเขตสุขภาพ) 
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 ๔๔ 

    เป้าหมายกิจกรรม 
    เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ/จัดตั้งเขตสุขภาพคณะกรรมการ
เขตสุขภาพ/กองทุนเขตสุขภาพ 

1.3.2) กิจกรรม 
  การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน/ภายนอกกระทรวงสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้อง 

    เป้าหมายกิจกรรม 
เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนและทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพ 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนและสาธารณชนได้รับทราบและเข้าใจเรื่องการปฏิรูปด้านสาธารณสุข 
   1.4) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ปฏิรูประบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   1.4.1) กิจกรรม 
    ด าเนินการบริหารเครือข่ายในรูปแบบใหม่ ๑ - ๒ เขตสุขภาพ 

เป้าหมายกิจกรรม 
  เพ่ือศึกษาและประเมินผลการด าเนินการบริหารเครือข่ายสถานบริการรูปแบบใหม่ 

ในทุกเขตตามข้อเสนอทุกคณะท างานร่วมเพ่ือการปฏิรูปฯ 
   1.4.2) กิจกรรม 
    ทบทวนยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิรูป 
   1.4.3) กิจกรรม 

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน/ภายนอกกระทรวงสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้อง 
    เป้าหมายกิจกรรม 

 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนและทิศทางการสถานบริการในกระทรวง 
สาธารณสุข ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและสาธารณชน ได้รับทราบและเข้าใจเรื่องการปฏิรูปด้านสาธารณสุข 

 
  2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
        การพัฒนาระบบบันทึกสุขภาพดิจิทัล Digital Health Record (DHR) และ การสนับสนุน 

Digital Transformation ของระบบบริการสุขภาพ 
   2.1.1) กิจกรรม 

  การพัฒนา DHR 
  เป้าหมายกิจกรรม  
  เพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพบริการ ลดภาระงาน ลดเวลารอคอยรับบริการ 
 2.1.2) กิจกรรม 

 การปรับระบบบริการสู่ระบบดิจิทัล 
 เป้าหมายกิจกรรม 
 เพ่ิมประสิทธิภาพลดภาระงาน ลดเวลารอคอยรับบริการ 
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2.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ระบบและองค์กรหลักเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปและการบูรณาการสารสนเทศ
สุขภาพของชาติ 

 2.2.1)  กิจกรรม 
การพัฒนามาตรฐานและจัดการมาตรฐานระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขของประเทศ 

     เป้าหมายกิจกรรม 
 มีมาตรฐานครบทุกมิติ 

2.2.2) กิจกรรม 
    การบูรณาการสารสนเทศสุขภาพระดับประเทศและส่งเสริมการน าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ 
    เป้าหมายกิจกรรม 

 ใน ๕ ปี 
2.2.3) กิจกรรม 

    การพัฒนาก าลังคนด้านสารสนเทศสุขภาพ 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    มีระบบบูรณาการท่ีใช้งานได้ใน ๕ ปี 
 2.2.4) กิจกรรม 
    การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรสุขภาพ และวิชาชีพสุขภาพ 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    ผู้ได้รับการอบรม ๕,๐๐๐ คน ใน 5 ปี  

2.3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
           การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพ 
    เป้าหมาย 
    มีองค์ความรู้และเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิรูป 
    กิจกรรม 
    - การวิจัยและการพัฒนากลไกกระบวนการ และเครื่องมือ เพ่ือการสนับสนุน 
Digital Transformation 
    - การสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพในทุกระดับ 
 

3) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที ่3 ก าลังคนสุขภาพ 

 3.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    จัดตั้งกลไกระดับชาติในการพัฒนาและก าหนดนโยบาย 
   3.1.1) กิจกรรม 
    จัดตั้งและด าเนินการคณะกรรมการก าลังคนสุขภาพ 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    มีคณะกรรมการ 
   3.1.2) กิจกรรม 
    จัดตั้งและด าเนินงานหน่วยงานหลัก เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปและ
การพัฒนาระบบก าลังคนสุขภาพของประเทศ 
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    เป้าหมายกิจกรรม 
    มีองค์กรหลักท่ีมีศักยภาพสูงและสามารถขับเคลื่อนงานได้ตามเป้าหมาย 

   3.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในระบบดิจิทัล 

3.2.1) กิจกรรม 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาและก าหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศก าลังคนด้าน

สุขภาพของประเทศ 
เป้าหมายกิจกรรม 
มีมาตรฐานใน ๓ ปี 

3.2.2) กิจกรรม 
 การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุขและ

สถานพยาบาลต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน ท าฐานข้อมูลบุคลากรดิจิทัล 
เป้าหมายกิจกรรม 
มีฐานข้อมูลภายใน ๕ ปี 

3.2.3) กิจกรรม 
การสนับสนุนสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ระบบบริหาร

จัดการบุคคลแบบดิจิทัล 
เป้าหมายกิจกรรม 
หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้ระบบบริหารบุคคลดิจิทัล 

   3.2.4) กิจกรรม 
การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการสารสนเทศบุคลากรสุขภาพ 
เป้าหมายกิจกรรม 

    มีระบบที่ใช้งานได้ภายใน ๕ ปี 

   3.3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    การกระจายอ านาจและการสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการบุคลากร 
    กิจกรรม 
    - การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ สุขภาพทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ 

- ทดลองการถ่ายโอนอ านาจตามแบบจ าลองในเขตสุขภาพ ๒ เขต 
- วิจัยส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคน 
เป้าหมายกิจกรรม 
มีองค์ความรู้และเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการกระจายอ านาจและการสร้างสมรรถนะ

ในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
 

4) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 4 ระบบบริการปฐมภูมิ 
 4.1) กิจกรรม   

การพัฒนาคุณภาพบริการและการวัดประเมินผลแนวใหม่ (Quality service & Evaluation) 
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เป้าหมายกิจกรรม 
เครือข่ายบริการทุกระดับร่วมกันจัดบริการในรูปแบบบริการที่มีประสิทธิภาพ (Value 

based Interventions) มุ่งสู่เป้าหมายระยะยาว“Triple Aim” (สุขภาพดีขึ้น การดูแลดีขึ้น และลดต้นทุนต่อหัว) 
เกิดความเป็นธรรมครอบคลุมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ตลอดจนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ) การป้องกัน
โรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยเน้นแนวทางดูแลตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว (แต่แรก
ต่อเนื่องทุกเรื่องเบ็ดเสร็จ) โดยแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ และเชื่อมโยงกับบริการเฉพาะโรค บริการทางสังคม) 

4.2) กิจกรรม 
 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 
 เป้าหมายกิจกรรม 
  - ประชาชนในพื้นท่ีต้นแบบรับรู้ชื่อแพทย์ประจ าตัว 

    - เพ่ือให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพกลับไปสู่ประชาชน 
    - เพ่ือน าการบันทึกข้อมูล electronics มาใช้ในกระบวนการดูแลของ PCC 
    - มีการประมวลผลข้อมูลส าคัญได้ (Data Center) 
    - เพ่ือให้ “หมอประจ าตัว” สามารถประมวลข้อมูลส าคัญในการดูแลสุขภาพ
ให้กับประชาชนที่อยู่ในความดูแล 
    - เพ่ือให้มีการประมวลผลข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการเพ่ือให้ประชาชน 
มีความรอบรู้ทางสุขภาพ 
   4.3) กิจกรรม 

พัฒนาก าลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิ (HEALTH WORKFORCE) 
เป้าหมายกิจกรรม 

- เพ่ือเป็นช่องทางส าคัญส าหรับการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๖,๕๐๐ คน 
ใน ๑๐ ปี 

- เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น เจ้าหน้าที่
สถานีอนามัยสามารถเข้าศึกษาต่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 

- เพ่ือแก้ปัญหาการคงอยู่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
- เพ่ือส่งเสริมให้แพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบทเข้าศึกษาต่อแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว 
 - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับรัฐธรรมนูญ 
 - เพ่ือพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นแหล่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 - เพ่ือให้การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว

ของการปฏิรูปบริการปฐมภูมิ 
 - เพ่ือให้การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวบูรณการกับระบบบริการปฐมภูมิ 
 - เพ่ือให้การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทุกสหสาขาวิชาชีพสอดคล้อง

กับเป้าหมายระยะยาวของการปฏิรูประบบริการปฐมภูมิ Triple Aim  
 - เพ่ือให้ผลิตแพทย์เวชศาสตร์บูรณาการกับระบบบริการปฐมภูมิ 
 - เพ่ือส่งเสริมการผลิตก าลังคนสุขภาพด้านปฐมภูมิรองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัว  
 - เพ่ือส่งเสริมคุณภาพและความเชี่ยวชาญในแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวครอบคลุม

ประเด็นที่ส าคัญ 
 - สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันชั้นน าของทั้งในและต่างประเทศ 
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   4.4 กิจกรรม 
    พัฒนากลไกอภิบาลระบบ (Governance) 

เป้าหมายกิจกรรม 
- เพ่ือให้เป็นกลไกหลักในการจัดการให้เกิดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งหวัง 
 - เกิดข้อเสนอเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบ 
- บริการปฐมภูมิจัดให้มีหน่วยงานที่บริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดการ

จัดรูปแบบบริการของคลินิกหมอครอบครัวที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามเป้าหมายการจัดบริการปฐมภูมิ 
- เพ่ือให้เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม และอ านวยการให้ผู้เกี่ยวข้อง

สามารถขับเคลื่อนให้เกิดระบบปฐมภูมิตามแผนปฏิรูประบบปฐมภูมิ 
 

  5) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 5 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ 

   5.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ประเด็นอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ 
   5.1.1) กิจกรรม 

พัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร (Big Data) 
 เป้าหมายกิจกรรม 

    มีระบบฐานข้อมูลสมุนไพร (Big Data) ที่สามารถใช้เพ่ือการวางยุทธศาสตร์ การ
ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการและสร้างความรู้ความเชื่อมั่นของผู้ใช้สมุนไพร 

5.1.2) กิจกรรม 
จัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและศูนย์ให้

ค าปรึกษาผู้ประกอบการสมุนไพรครบวงจร 
 เป้าหมายกิจกรรม 

เกิดตลาดกลางสมุนไพรของประเทศทั้งในส่วนกลางและเมืองสมุนไพร รวม ๑๔ แห่ง 
5.1.3) กิจกรรม 

พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัด 
เป้าหมายกิจกรรม 
มีโรงงานสารสกัดสมุนไพรของประเทศท่ีได้มาตรฐานสากล 

5.1.4) กิจกรรม 
สร้างความเชื่อม่ัน และภาพลักษณ์ท่ีดีของสมุนไพรไทย 
เป้าหมายกิจกรรม 

    ประชาชนไทยมีความเชื่อมั่นต่อสมุนไพรไทยรู้จัก เชื่อมั่น  ชอบ และใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
   5.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ประเด็นระบบบริการการแพทย์แผนไทย 

5.2.1) กิจกรรม 
พัฒนารูปแบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและติดตั้งบริการร่วมกับสหวิชาชีพ 

ใน Primary Care Cluster (PCC) 
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เป้าหมายกิจกรรม 
    ติดตั้งบริการการแพทย์แผนไทยในระบบบริการปฐมภูมิ (PCC) จ านวน ๕๐๐ แห่ง (ปี ๖๑) 
และ ๓,๒๕๐ แห่ง (ปี ๖๒ - ๖๕) 

5.2.2) กิจกรรม 
จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทยภาคเหนือ 

จังหวัดพิษณุโลก 
เป้าหมายกิจกรรม 
ก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทยประจ า

ภาคเหนือ จ. พิษณุโลกและสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ในปี ๒๕๖๓ และโรงพยาบาลฯ ในพ้ืนที่ภาคกลาง 
อีสานและใต้ในปี ๒๕๖๕ 

5.2.3) กิจกรรม 
    พัฒนามาตรฐานนวดไทยในระดับสากลเพ่ือรองรับการประกาศเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ ของ UNESCO 

เป้าหมายกิจกรรม 
มีมาตรฐานนวดไทยในระดับชาติและระดับสากลและมีหน่วยประเมินและ

รับรองมาตรฐานการนวดไทย 
   5.3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ประเด็นระบบการศึกษาการแพทย์แผนไทย 

5.3.1) กิจกรรม 
    พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตและเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย 

เป้าหมายกิจกรรม 
แพทย์แผนไทยมีสมรรถนะสูงในระบบบริการสุขภาพและได้รับการยอมรับจากสหวิชาชีพ 

5.3.2) กิจกรรม 
พัฒนาต าราอ้างอิงมาตรฐาน (Standard Textbook) ด้านการแพทย์แผนไทย 
เป้าหมายกิจกรรม 
มีต าราอ้างอิงมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยของประเทศ 

5.3.3) กิจกรรม 
    พัฒนาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของแพทย์แผนไทยฝึกหัดและแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 

เป้าหมายกิจกรรม 
มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานและเพียงพอ

ต่อการฝึกภาคปฏิบัติของแพทย์แผนไทยฝึกหัด 
 

  6) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 6 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

๖.๑) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
  กิจกรรม   
  1. โครงสร้างบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
  2. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
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  3. ก าลังคนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
  4. ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
  5. สนับสนุนการพัฒนาบริการนอกเวลาส าหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน 
  6. โครงสร้างและกลไกการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะ

โรค/ภัยสุขภาพ 
 

  7) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 7 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

7.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    การปรับปรุงโครงสร้างการท างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 กิจกรรม 
 - จัดตั้ง NHPB 

 - ก าหนดให้บทบาทของ PCC ต้องเน้นด้าน P&P ให้มากกว่างานด้านการรักษา 
7.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
 กิจกรรม 
ปรับปรุงมาตรฐานด้านการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลที่

ได้รับดูแลผู้ป่วยจากต่างประเทศ (Medical Hub) 
เป้าหมายกิจกรรม 
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคติดต่ออันตราย 

7.3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ปรับปรุงระบบงบประมาณของงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 กิจกรรม 
    ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความ
เชื่อมโยงกับทิศทาง/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/ล าดับความส าคัญของงานตามท่ี NHPB ก าหนด 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    การจัดสรรงบประมาณเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายทิศทาง และล าดับ
ความส าคัญของปัญหาการพัฒนางานด้าน P&P 

    7.4) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  การพัฒนาก าลังคนด้าน P&P 
 7.4.1) กิจกรรม 

Competency mapping 
เป้าหมายกิจกรรม 
- ระบบงาน P&P มี บุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสมปฏิบัติงาน 
- ระบบงาน P&P มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้รับการยอมรับระดับชาติ

และนานาชาติ 
   7.4.2) กิจกรรม 

- ค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรสาขาขาดแคลนพิเศษ 
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เป้าหมายกิจกรรม 
    - ระบบงาน P&P มีบุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสมปฏิบัติงาน 

7.5) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  กิจกรรม 

    การลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามแผนฯ  
ที่ได้จัดท าไว้แล้ว 
 
  8) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 8 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

   8.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    การพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพ 
    กิจกรรม 
    มีระบบการคุ้มครองด้านการสื่อสารโดยมีหน่วยงานกลาง คัดกรองข้อมูลด้าน
สุขภาพ ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น ถูกต้อง ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตรวจจับ
ข้อมูลเท็จ ตอบโต้ข้อมูลสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    - ข้อมูลสุขภาพท่ีถูกต้องและเข้าถึงประชาชน 

- ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือตัดสินใจจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง  (Self-
management) และครอบครัวได้ 

   8.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
การพัฒนา ๓ ระบบใหญ่ 

8.2.1) กิจกรรม 
การพัฒนาระบบการสาธารณสุข 
เป้าหมายกิจกรรม 
องค์กรที สร้างและใช้ข้อมูลที เชื อถือได้ 

   8.3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
    การศึกษาวิจัยเชิงประเมินผล 
   8.3.1) กิจกรรม 

ส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยทุก ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี 
เป้าหมายกิจกรรม 
พฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์ที พึงประสงค์ของประชาชน 

   8.3.2) กิจกรรม 
    การวิจัยการท างาน ด้วยฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในการท างาน Evidence Based ที่
เรียกว่า Implementation science research Practice 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    วิธีการท างานใหม่เชิงบริบทและสิ่งแวดล้อม 

8.3.3) กิจกรรม 
    - Center of Health Literacy excellence รวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้วิชาการ 
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- Application 
เป้าหมายกิจกรรม 

คลังปัญญา health literacy 
   8.4) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    พัฒนาก าลังคนด้านการส่งเสริม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
    กิจกรรม 
    พัฒนาชุดสมรรถนะหลักและรูปแบบ หลักสูตร การฝึกอบรมส าหรับบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ 

เป้าหมายกิจกรรม 
    แพทย์เจ้าหน้าที /บุคลากรสาธารณสุขรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literate staff) 
 
 9) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 9 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

   9.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ทบทวน ออกแบบ โครงสร้างกระบวนการ และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จัดท าข้อเสนอ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนก ากับ ติดตาม ที่เหมาะสม  
เกิดประโยชน์สูงสุดที่เหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้รับบริการ และ ผู้ให้บริการ โดยมีเป้าหมายการด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้จะต้องมีแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนก ากับส าหรับกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
ผู้พิการแยกต่างหากด้วย 

กิจกรรม 
    ๑.๑) (ร่าง) แก้ไข พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การรักษาและการช่วยชีวิต
คนไม่ใช้สินค้าหรือบริการ ยกเว้นบริการเสริมความงาม 
    ๑.๒) (ร่าง) พ.ร.บ.มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข: ก าหนดชั่วโมง 
การปฏิบัติงานในเวลา-นอกเวลา กรณีฉุกเฉินก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม กลไกการคุ้มครองในกรณีที่บุคลากร
จ าเป็นต้องปฏิบัติงานเกินมาตรฐานเพื่อสนองนโยบายของรัฐ 
    ๑.๓) (ร่าง) พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ สร้างกลไกในการพิพากษาคดี
ทางการแพทย์ในระบบไต่สวนเพ่ือช่วยเหลือผู้พิพากษาในการท าค าพิพากษาภายใต้พยานหลักฐานทางการแพทย์ 
ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นกลาง โดยไม่ก้าวล่วงดุลพินิจโดยอิสระของศาล 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    เกิดแนวทางการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในประเทศที่เป็นระบบ
มีมาตรฐานเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องมั่นคง และยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

   9.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    จัดระบบการเยียวยาผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการบริการด้านสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นธรรมเหมาะสมและทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายการด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   9.3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ผู้รับบริการด้านสุขภาพมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับการคุ้มครองบริการ และผลิตภัณฑ์

สุขภาพด้านต่าง ๆ เช่น ผลลัพธ์ของการให้บริการ ความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดจากการให้บริการการเตือนภัย 
ด้านสุขภาพท่ีควรระวัง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายการด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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   9.4) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    อาหารปลอดภัย 
   9.4.1) กิจกรรม 
    ผลักดันให้มีกฎหมายมาตรฐาน:ตลาดสด/ร้านอาหาร/แหล่งจ าหน่ายอาหารปรุง
ส าเร็จและมีการน าไปปฏิบัติ มีการคัดกรองโดยใช้ Test Kits และการTracing (QR code) 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    ๑. ทุกตลาดสดน่าซื้อ/ร้านอาหารที่จ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จมีมาตรฐานพร้อมทั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานและอบรม 

๒. มีระบบก ากับ ติดตาม เน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมาย 

9.4.2) กิจกรรม 
มีระบบฐานข้อมูลและน าไปใช้เพ่ือการวางแผนในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล 
เป้าหมายกิจกรรม 
มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนในการตัดสินใจป้องกันและแก้ไขปัญหา

อาหาร ที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.4.3) กิจกรรม 

    ภาครัฐมีระบบการท างานที่มีคุณภาพโดยน าระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยที่
สอดคล้องกับสากล 

เป้าหมายกิจกรรม 
ทุกหน่วยงานของภาครัฐที่ควบคุม ดูแลอาหารตลอดห่วงโซ่ มีระบบการท างาน

ที่เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการสากล 
   9.4.4) กิจกรรม 
    สนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภัย (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ผัก ผลไม้  
ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ เนื้อสัตว์และอ่ืนๆ) 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    อาหารทุกประเภทมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เน้นโรงพยาบาล (ปี ๒๕๖๑) /
โรงเรียน (ปี ๒๕๖๒)/วัด (ปี ๒๕๖๓) 
 

10) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ 10 ระบบหลักประกันสุขภาพ 

 10.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ก าหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักส าหรับคนไทยทุกคน รวมทั้งชุดสิทธิประโยชน์

เสริม และมีการประมาณการค่าใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมถึงแหล่งเงินส าหรับการจัดหลักประกันสุขภาพ  
 10.1.1) กิจกรรม   

 การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลักพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน 
  เป้าหมายกิจกรรม 

 ชุดสิทธิประโยชน์หลัก 
 10.1.2) กิจกรรม 

 การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๑ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน 
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   เป้าหมายกิจกรรม 
  ชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๑ 
 10.1.3) กิจกรรม 
  การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๒ พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน 

  เป้าหมายกิจกรรม 
 ชุดสิทธิประโยชน์เสริม ๒ 

 10.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  การคุ้มครองด้านสุขภาพแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่

ประชาชนไทยรวมถึงแหล่งเงิน 
  กิจกรรม 
  - ก าหนดแผนการจัดระบบความคุ้มครองแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 

รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ประชาชนไทย 
  - การปรับปรุงกฎหมายและจัดท าร่างกฎหมายส าหรับการจัดหลักประกันสุขภาพ

และแหล่งเงินส าหรับคนต่างชาติ 
 - การด าเนนิการน าร่องด าเนนิการระบบประกันสุขภาพส าหรบัคนต่างด้าว 

บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    คนต่างด้าว บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

   10.3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    พัฒนากลไกหลักในการบริหารจัดการทางการคลังสุขภาพระดับประเทศ 
   10.3.1) กิจกรรม 
 การจัดตั้ งส านักงานกลางท าหน้าที่ พัฒนามาตรฐานและการจัดการ
สารสนเทศ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายค่าบริการ 
      เป้าหมายกิจกรรม 
 - กลไกการจ่ายมีเอกภาพ 
 - การส่งเบิกและการเบิกจ่ายมีเอกภาพ 
   10.3.2) กิจกรรม 
      การปรับปรุงกลไกการจ่ายเพ่ือใช้ร่วมกันในระดับประเทศ 
      เป้าหมายกจิกรรม 
      ครอบคลุมทุกประเภทบริการ 

   10.4)  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระบบสารสนเทศทางการคลังระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานสารสนเทศ

ทางการคลัง 
10.4.1) กิจกรรม 

 การพัฒนามาตรฐานรายงานต้นทุนการจัดบริการ การทดลองใช้และ ขยายผล
ให้ทุกหน่วยบริการ ทั้งรัฐและเอกชนด าเนินการ 

เป้าหมายกิจกรรม 
ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยจ านวน ๓ ระบบ 
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10.4.2) กิจกรรม 
การพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลสถิติส าหรับการคลัง 
เป้าหมายกิจกรรม 
ประเทศไทยมีสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผนทางการคลังบริการสุขภาพ 

10.4.3) กิจกรรม 
 การพัฒนาแบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกันภัยและเศรษฐมิติทางการคลัง
บริการสุขภาพ 
   10.5) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การพัฒนาต้นแบบการจัดบริการแบบเพิ่มความคุ้มค่าและได้รับการชดเชยอย่าง
เหมาะสมและการขยายผลไปสู่เรื่องอ่ืน 

เป้าหมาย 
การจัดบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 
กิจกรรม 
พัฒนาต้นแบบ 
เป้าหมายกิจกรรม 
คนไทยมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมทางสุขภาพดีขึ้น และสามารถ

ดูแลตัวเองตลอดจนใช้บริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

10.6)  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ศึกษาและขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมแหล่งเงินส าหรับบริการสุขภาพที่ภาครัฐมีส่วนร่วม 
เป้าหมาย 

    เพ่ิมแหล่งเงิน จ านวน 40,000 ล้านบาท ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 กิจกรรม 
 ขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม 
 เป้าหมายกิจกรรม 
 มีแหล่งเงินเพิ่มเพ่ือการบริการสุขภาพท่ีภาครัฐมีส่วนร่วม 
  2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ผลอันพึงประสงค์ที่ ๓ : มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

   1.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    พิจารณาแนวทางในการด าเนินการเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 
    กิจกรรม 
    พิจารณาศึกษาแนวทางในการด าเนินการเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าทางด้านสาธารณสุข 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุขในพ้ืนที่ห่างไกลและรณรงค์ให้มีการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กและการรักษา
เชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรค โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงสาธารณสุข 
    เป้าหมายกจิกรรม 
    ขจัดความเหลื่อมล้ าด้านสาธารณสุข 
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 ๕๖ 

  2.2.2.3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม 

   1.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    เรื่องและประเด็นปฏิรูป ๘ การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 
    กิจกรรม 
    - ให้มีหน่วยงานหลักในกระทรวงสาธารณสุขที่ท าหน้าที่สนับสนุนการท างาน
ของแพทย์ปฏิบัติงานด้านนิติเวช และจัดให้มีระบบงบประมาณรายการเฉพาะที่เพียงพอ  

- จัดให้มีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานนิติเวชทั่วถึงตามโรงพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- ออกกฎหมายก าหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่
รับผิดชอบชัดเจนในการชันสูตรพลิกศพ การเก็บหลักฐานจากศพและการตรวจร่างกายผู้เสียหาย พยานและ
ผู้ต้องหาในคดีอาญาทั่วประเทศ 

 
  ๒.๒.2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๒ ด้านการป้องปราม (๑) 
  1.1) กลยุทธ์ที่ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
(Merit System) ได้เจ้าหนา้ที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเกง่ คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 
   1.1.1) กิจกรรม 

 ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต 

  เป้าหมายกิจกรรม 
 เพ่ือเชิญชวนให้ข้าราชการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการ

ครองตนจนเป็นวิถีชีวิตซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการลดความโลภอันเป็นต้นเหตุของการทุจริต 
  1.1.2) กิจกรรม 
         การบริหารงานภาครั ฐต้ องมีการก าหนดคุณสมบัติ ประจ าต าแหน่ ง ( Job 
Specification) 

เป้าหมายกิจกรรม 
    เพ่ือใช้ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง รวมถึงก าหนด
เส้นทางการรับราชการ (Career Path) การสืบทอดงาน(Succession Planning) ในการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงที่ชัดเจน เปิดเผยและตรวจสอบได้จากประชาชน โดยต้องมีการบันทึกคุณสมบัติและเหตุผลในการสรรหา
หรือการคัดเลือกที่เป็นรูปธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมในอดีต ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยและ
จริยธรรมแม้ว่าได้รับการล้างมลทินก็ตาม และผ่านเกณฑ์ประเมิน “สัตบุรุษ” ตามที่ทางราชการก าหนด รวมถึง
ต้องไม่อยู่ในความผูกพันแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ 

  1.2) กลยุทธ์ที่ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
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   1.2.1) กิจกรรม 
    ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) โดยเน้น
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะ อุตสาหะ ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชาชน 

เป้าหมายกิจกรรม 
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ พอประมาณ  

มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ด้วยเงื่อนไขความรู้ควบคู่คุณธรรมเพ่ือลดความโลภมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตจน
เป็นวิถีชีวิต 
   1.2.2) กิจกรรม 
    หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบให้มีการบริหารจัดการ
หน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    บูรณาการการพัฒนาและด ารงความประพฤติที่ดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้า
ด้วยกันอันได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม การเสริมสร้างจริยธรรม และการกวดขันวินัย โดยให้มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีต่อสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
   1.2.3) กิจกรรม 
    ให้ทุกหน่วยงานของรัฐน ามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับนิติบุคคล
ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าพนักงานของรัฐต่างประเทศและเจ้าพนักงานขององค์การ
ระหว่างประเทศมาใช้ 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
    - การป้องกันการรับสินบนต้องเป็นนโยบายส าคัญจากระดับบริหารสูงสุด 
    - การประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ 
    - มาตรการป้องกันเกี่ยวกับกรณีมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้และเรียกรับ
สินบนต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน 
    - ต้องน ามาตรการป้องกันการให้สินบนไปปรับใช้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจกับหน่วยงาน 
    - ต้องมีระบบบัญชีที่ดี 
    - ต้องมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน
การรับสินบน (เช่น บุคคลที่มีนิสัยใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือมีหนี้สินมากไม่ควรด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจรัฐ) 
    - ต้องมีมาตรการสนับสนุนให้มีการรายงานการกระท าผิดหรือกรณีมีเหตุน่าสงสัย 
    - ต้องทบทวนตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการรับสินบนเป็นระยะ 
    เป้าหมายกิจกรรม 

เพ่ือเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA 
   2.2.4) กิจกรรม 

จัดท ากฎหมายส่งเสริมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายกิจกรรม 
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ให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
ได้แก่ 

- การประเมินความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน 
- การจัดระบบส ารวจและเฝ้าระวังป้องกันคอร์รัปชัน 
- ระบบการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชันในหน่วยงาน 

(Hazard Report) 
- การประชุมป้องกันการคอร์รัปชันประจ าเดือน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานต้องเป็น

ประธานในการประชุม 
- การแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อมีพฤติกรรมส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชัน 
- ระบบการแจ้งเตือนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการคอร์รัปชันในหน่วยงาน 

   2.2.5) กิจกรรม 
    ให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment– ITA) ตามระเบียบที่ ป.ป.ช. ก าหนดเป็นประจ าทุกปี หากไม่ผ่านการประเมินใน
เกณฑ์ ๘๐% หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับการพิจารณาย้ายออกจากต าแหน่ง 

เป้าหมายกิจกรรม 
เพ่ือเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA 

1.3) กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมี
ความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
   1.3.1) กิจกรรม 
    ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิผลอยู่เสมอ และถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 

เป้าหมายกิจกรรม 
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอและ

ถือว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญซึ่งหัวหน้าส่วนราชการต้องก ากับดูแลด้วยตนเอง 
   1.3.2) กิจกรรม 

การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรมภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน และต้องยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหาร 

เป้าหมายกิจกรรม 
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม 

   1.3.3) กิจกรรม 
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมายกิจกรรม 
วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 

   1.3.4) กิจกรรม 
เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานจาก

หน่วยงานตรวจสอบหรือภาคประชาชนหัวหน้าส่วนราชการต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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เป้าหมายกิจกรรม 
หัวหน้าส่วนราชการต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนหน่วยงานตรวจสอบ  
ผู้แจ้งเบาะแสและประกาศในสื่อสาธารณะขององค์กรพร้อมกับแจ้งมาตรการป้องกันและแก้ไขในขั้นต้น 

1.4) กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้
อ านาจรัฐที่ได้รับมอบ 
   1.4.1) กิจกรรม 
    หน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มี
มาตรการอื่นแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็น 

เป้าหมายกิจกรรม 
เพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาตให้เหลือเท่าที่

จ าเป็น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีการขออนุญาตให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืน
แทนในก าหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นอยู่เสมอ 
   1.4.2) กิจกรรม 

หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
เป้าหมายกิจกรรม 
จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ

ยื่นค าขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น
มาพร้อมกับค าขอรวมถึงการเผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลาและหลักฐานที่ต้องใช้ในการด าเนินการผ่านสื่อสาธารณะ
ของหน่วยงาน พร้อมกับจัดท าแผนผังขั้นตอนการด าเนินการขนาดที่เห็นได้ชัดเจนภายในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน 

1.4.3) กิจกรรม 
    ให้พิจารณาก าหนดวิธีการยื่นค าขออนุมัติ อนุญาต หรือการแจ้งข้อมูลต่อ
หน่วยงานของรัฐผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองในทุกกรณีท่ีสามารถปฏิบัติได้ 

เป้าหมายกิจกรรม 
พิจารณาก าหนดวิธีการยื่นค าขออนุมัติอนุญาต หรือการแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงาน

ของรัฐผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองในทุกกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ และหากมีการต้อง
ช าระเงินให้ด าเนินการผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 
   1.4.4) กิจกรรม 
    ให้ส่วนราชการต้องมีการก าหนดมาตรการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน
ของรัฐในสังกัด ด้วยการปรับปรุงกรอบแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐหน่วยงานของรัฐอยู่เสมอ
และประกาศให้ประชาชนทราบผ่านสื่อสาธารณะ 

เป้าหมายกิจกรรม 
ลดการการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในสังกัด ด้วยการจัดท ากรอบ

แนวทางการใช้อ านาจดุลยพินิจในการให้บริการประชาชนอยู่เสมอ และเปิดเผยแนวทางและเหตุผลของการใช้
อ านาจดุลยพินิจทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
   1.4.5) กิจกรรม   
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ให้หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ ก ากับ
ดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด 

 
เป้าหมายกิจกรรม 
ก ากับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติอย่าง

เคร่งครัด หากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการต้องด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็วและพิจารณาลง
ทัณฑ์ทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที 

 1.5) กลยุทธ์ที่ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่
ค านึงถึงอามิสสินจ้าง 
  1.5.1) กิจกรรม 
    หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยต้องปลุกจิตส านึกจิตบริการให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ
และเน้นย้ าให้ตระหนักว่างานบริการประชาชนเป็นหน้าที่ 

เป้าหมายกิจกรรม 
    ปลุกจิตส านึกจิตบริการให้กับเจ้าพนักงานของรัฐ และเน้นย้ าให้ตระหนักว่า งาน
บริการประชาชนเป็นหน้าที่ซึ่งท าให้ต้องมีหน่วยงานของรัฐ จึงต้องให้การดูแลประชาชนเสมือนเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ
ญาติผู้ใหญ่อย่างเสมอภาคกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่รับอามิสสินจ้างใด ๆ 
  1.5.2) กิจกรรม 
    ให้ทุกหน่วยงานของรัฐประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ 

เป้าหมายกิจกรรม 
    ประกาศนโยบายไม่รับประโยชน์ใด ๆจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยติดประกาศไว้ที่
หน่วยงานของรัฐซึ่งให้บริการประชาชนรวมถึงการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
   1.5.3) กิจกรรม 
    ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนและรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าพนักงานของรัฐ 

เป้าหมายกิจกรรม 
    ให้จ่ายเฉพาะประชาชนที่ช่วยเหลือทางราชการเท่านั้น ส่วนการตอบแทน 
เจ้าพนักงานของรัฐให้ด าเนินการในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
   1.5.4) กิจกรรม 
    ออกระเบียบให้เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านั้น 

เป้าหมายกิจกรรม 
    เจ้าพนักงานของรัฐรับเงินรายได้ที่เกิดขึ้นทุกประเภทผ่านธนาคารเท่านั้น หากมี
การรับเงินรายได้อ่ืนที่พึงมีด้วยเงินสดถือเป็นความผิดวินัย เว้นแต่เป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมรายได้โดยให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาในทุกรอบปี 

  1.6) กลยุทธ์ที่ ๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ 
  1.6.1) กิจกรรม 
    ให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกคนที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.
แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามใบแบบที่ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
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เป้าหมายกิจกรรม 
    แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามแบบที่ก าหนดต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง และ
ให้เก็บไว้ในสมุดประวัติของตนโดยมิให้มีการเปิดผนึก หากมีรายการเปลี่ยนแปลงเป็นมูลค่าเกินร้อยละ ๑๐ ให้ยื่น
รายการใหม่ 
  1.6.2) กิจกรรม 
    เจ้าหน้าที่หน่วยงานบริหารงานบุคคลของหน่วยรับผิดชอบการเก็บบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากมีเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือร่ ารวยผิดปกติซ่ึง
ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงขั้นต้นแล้วว่ามีมูล ให้น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือเสนอให้ ป.ป.ช. ด าเนินการและเปิด
ผนึกซองบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อตรวจสอบ 

เป้าหมายกิจกรรม 
    หากมีเรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือร่ ารวยผิดปกติซึ่งผ่าน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงขั้นต้นแล้วว่ามีมูลให้น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือเสนอให้ ป.ป.ช. ด าเนินการและเปิดผนึก
ซองบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อตรวจสอบ 
  1.6.3) กิจกรรม 
    เจ้าพนักงานของรัฐที่ละเลยไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรง ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย 

เป้าหมายกิจกรรม 
    เจ้าพนักงานของรัฐที่ละเลยไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรงถือว่าเป็นความผิดทางวินัย 
   

1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ๒ : ด้านการป้องปราม (๒) 
2.1 กลยุทธ์ที่ ๑ ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 

๒ ปี ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59,๒๕๓) 
    กิจกรรม 

ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลแผนงานตามนโยบาย แผนการลงทุนของ
หน่วยงานซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจกรอบวงเงินงบประมาณและงบลงทุนที่ได้รับ
การจัดสรรแต่ละปีทุกประเภทรายการ จากทุกแหล่งที่มา พร้อมรายงานผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณของ
หน่วยงานทุกสิ้นไตรมาส (ทุก ๓ เดือน) เพ่ือเผยแพร่ถึงการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นปัจจุบัน 
    เป้าหมาย 
    เพ่ือเผยแพร่ถึงการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐให้
เป็นปัจจุบัน 
 

2) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : ด้านการปราบปราม (๑) 
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3.1) กลยุทธ์ที่ ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย 
มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัย
ว่าประพฤติมิชอบ หรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

 
     3.1.1) กิจกรรม 
    กรณีที่เป็นการผิดวินัยร้ายแรง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายใน ๗ วันท าการโดยก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จใน ๖๐ วันหลังจากรับทราบค าสั่ง แล้วรายงาน
ให้ ป.ป.ช. ทราบ พร้อมรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง หากมีความจ าเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 
๒ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ วัน 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    เพ่ือบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมหรือมาตรการทางวินัยอย่างจริงจัง 
   3.1.2) กิจกรรม 
    หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ให้การรักษา
มาตรฐานวินัยของบุคลากรในสังกัดเป็นวาระส าคัญ “สัญญาประชาคม” ขององค์กรที่บุคลากรทุกคนต้องยึดมั่น 
ยึดถือ และให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการเสริมสร้างวินัยและปฏิบัติตามวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด 
    เป้าหมายกิจกรรม 

เพ่ือมุ่งเน้นให้ทุกคนรับรู้ รับทราบโดยปราศจากข้อสงสัย ก่อให้เกิดผลผูกพันถึง
ความรับผิดกรณกีระท าการทุจริตหรือท าผิดจริยธรรมในภายหลัง 

3.2) กลยุทธ์ที่ ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงาน
ตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลดการกระทาผิดวินัยด้วยการเฝ้าระวัง
จากทุกภาคส่วนและมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย 
   3.2.1) กิจกรรม 
    เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เคยถูกด าเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ให้มีผล
ต่อการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายด้วย 

เป้าหมายกิจกรรม 
    เพ่ือบังคับใช้มาตรการทางวินัยให้เกิดประสิทธิภาพ 

  3.3) กลยุทธ์ที่ ๖ การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ 
   3.3.1) กิจกรรม 
    รวดเร็ว 
    - การก าหนดเวลาในการด าเนินการให้รวดเร็ว หากไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็นความ
บกพร่องของผู้บังคับบัญชา 
    - บังคับใช้มาตรการทางแพ่งและทางปกครองด้วยความรวดเร็ว เท่าที่อาจ
จ าเป็นเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึกรายงานการเงิน หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
รายจ่ายและรายรับของรัฐ และเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการทางวินัยให้มีความรวดเร็ว 
   3.3.2) กิจกรรม 
    เด็ดขาด 
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    - หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดต้องด าเนินการลงโทษทันทีภายใน
เวลาตามที่กฎหมายก าหนด 
    - หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไปจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่พักงาน หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
    - กรณีเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ให้
สร้างกลไกเพ่ือติดตามพฤติการณ์ เปิดเผยข้อมูล และด าเนินการทันทีหากปรากฏว่ามีมูลให้พักการปฏิบัติหน้าที่ 
    เป้าหมายกิจกรรม 
    เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยมีความเด็ดขาดสร้างความเกรงกลัวต่อผู้กระท าผิด 
  3.3.3) กิจกรรม 
    เป็นธรรม 
    - หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลาที่
ก าหนดและแจ้งให้ผู้ร้องทราบทันที พร้อมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและเป็นข้อมูลหรือด าเนินการต่อไป 
    - หากพบว่าเป็นกรณีที่ไม่พบพฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระท าความผิดก็ให้เปิดเผย
ข้อมูลให้สาธารณะทราบ  
    เป้าหมายกิจกรรม 
    เพ่ือท าให้มาตรการลงโทษทางวินัย เป็นที่ยอมรับสร้างความเป็นธรรมในการ
ด าเนินการแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

4) เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ีเรื่อง 4 : ด้านการบริหารจัดการ 

 4.1) กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตร์โดย
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

    กิจกรรม  
การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ 
เป้าหมายกิจกรรม 
การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ในทุกระดับ 
 

๒.๒.2.5 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิต
ประชาชน  

1.1) กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชน
ในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน  

 แผนงานที่ ๒ พัฒนาระบบการแจ้งเตือน และบูรณาการข้อมูลส าคัญ เพ่ือใช้ใน
สถานการณ์หรือ ภาวะฉุกเฉิน 

  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  เชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญ  เช่น ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลระหว่ าง

โรงพยาบาลต่างๆ เพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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1.2) กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
แผนงานที่ ๑ ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนที่เหมาะสม เพ่ือให้

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

 เป้าหมายแผนงาน 
 ให้ประชาชนได้รับข้อมูล ค าปรึกษาจากหน่วยงาน ของรัฐ ได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ผ่านช่องทาง ที่เหมาะสม 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน   

จัดเตรียมความพร้อมในการให้ค าปรึกษาทั้งด้านทรัพยากร ด้านการจัดบริการ
และด้านเทคโนโลยี     
   1.3) กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูก
ลง (Faster, Easier and Cheaper) 
   แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
     เป้าหมายแผนงาน 
     การอนุมัติ/อนุญาตของประชาชน และผู้ประกอบการเร็วขึ้นง่ายขึ้น และถูกลง 
(Faster, Easier and Cheaper) ลดการขอขอ้มูล และเอกสารซ้ าซ้อนจากผู้ขอรับบริการ 
    1.3.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการให้บริการที่กระทบต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
     เป้าหมาย 
     หน่วยงานภาครัฐมีแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน 
    1.3.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ด าเนินการแก้ไขปัญหา/ ข้อติดขัดในการบริการประชาชน เช่น แก้ไข กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการอนุมัติอนุญาต ในภาครัฐ 
     เป้าหมาย 
     หน่วยงานภาครัฐแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่เป็น อุปสรรคต่อการให้บริการ (ถ้ามี) 
    1.3.3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     พัฒนาระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับการให้บริการ ที่กระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ 
ของประชาชน โดยเป็นระบบที่รองรับ การเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้  
     เป้าหมาย 
     หน่วยงานภาครัฐมีระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการให้บริการ 
 
   2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

  2.1) กลยุทธ์ที่ ๒ น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
         แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหรือน าระบบ ดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
     เป้าหมาย  
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     เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถด าเนินงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
     2.1.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     - พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
     - พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงาน พ้ืนฐานของหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ 
งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหาร 

   2.2) กลยุทธ์ที่ ๓ บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
     แผนงานที่ ๑ การปรับปรุงพัฒนา การจัดท า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล
ของหน่วยงานภาครัฐ 
      2.2.1) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการก าหนดชุดข้อมูลส าคัญการจัดท า  
การรวบรวม การวิเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยงาน (Chief Data Officer) 
      เป้าหมาย 
      หน่วยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซ้ ามีอ านาจหน้าที่ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีดิจิทัล 
    2.2.2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆ ดังนี้  
      -  ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน หรือ ภารกิจของหน่วยงาน  
      - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน เช่น งานสารบรรณ งานแผน และ
งบประมาณ งานพัสดุ ข้อมูลก าลังคนภายรัฐ เป็นต้น 
      เป้าหมาย 
      - หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท าข้อมูลส าคัญตามมาตรฐานที่ก าหนด 
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได ้ 
      - หน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ และการจัด
อันดับของประเทศในด้านต่างๆ 
    2.2.3) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญของตนเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพ่ือให้
ผู้บริหารระดับสูงสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      เป้าหมาย 
      ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ส าหรับใช้ในการ
ตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน 
 2.2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

  1) วัตถุประสงค์ที่ 
  ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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  ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน 
มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
    1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้าง
ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

 1.4  เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
สามารถสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

 1.5   เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

  ๒) เป้าหมายรวมที่ 
๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม

ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  ๒.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ (หลัก) 
         ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทย
มีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  

 2.6  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้
ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  
  3) ยุทธศาสตร์ 
   แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

3.1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

 3.1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

   3.1.2) แนวทางการพัฒนาที่  
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3.4  ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ (หลัก) 
     ๓.๔.๑ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตส านึกสุขภาพที ดี 
และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที หลากหลาย  จัดบริการให้ค าปรึกษา  
ด้านสุขภาพจิตที เข้าถึงได้ง่าย และกากับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที เหมาะสมกับวัยทั้ง
รูปแบบการออกก าลังกายโภชนาการที เหมาะสม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการพ้ืนที สาธารณะ  
สิ งอ านวยความสะดวกเพื อการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 

๓.๔ .๓ ปรับปรุงมาตรการด้านกฎหมายและด้านภาษีที ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื องดื มที เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค
การติดฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหารที เข้าใจง่าย รวมทั้งควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที มี
ผลเสียต่อสุขภาพ 

๓.๔.๔ ผลักดันให้มีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทา
นโยบายสาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพที เชื อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติ พ้ืนที  และชุมชนที จะ
น าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า (รอง) 

 ๓.๒.๑ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม 

3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับ
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (รอง) 
     ๓.๕.๑ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาล
ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งด้านบุคลากร  ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และ
โครงสร้างพ้ืนฐานที เชื อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อม
พัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓.๕.๒ จัดท าแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้งภาครัฐและ
ผู้ใช้บริการตามเศรษฐานะที ค านึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที จ าเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ 

๓.๕.๓ พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติและนักท่องเที ยว
ให้สามารถใช้บริการสุขภาพที มีคุณภาพและมีการควบคุมการใช้บริการอย่างเหมาะสม  โดยไม่กระทบต่อความ
มั นคงของประเทศท้ังในด้านการคลังและสาธารณสุข 

3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย (รอง) 
 ๓.๖.๑ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุครอบคลุม

การจัดบริการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง 
 ๓.๖.๒ พัฒนาให้มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู้ที่จ าเป็นต้องพัก

ฟ้ืนก่อนกลับบ้านให้เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และส่งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได้มาตรฐานส าหรับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในเขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว 
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 ๓.๖.๓ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ เทคโนโลยีเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและติดตามการบ าบัดรักษา 

 
3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (รอง) 

 3.2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทาง
สังคมของภาครัฐ 

 3.2.2) แนวทางการพัฒนาที่  
  ๓.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ

สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ 
ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่า
เทียมกันสามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (หลัก)  
     ๓ .๒ .๒ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที มีคุณภาพให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที  ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยตั้งแต่ระดับชุมชนไปสู่ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่ไปกับบริหารจัดการการให้บริการระบบควบคุมโรคที มีคุณภาพ  พร้อมทั้งน า
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง
ในพ้ืนที ห่างไกล 

  3.1 เพิ มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที มีรายได้ต  าสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ (รอง) 

๓.๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที อยู่ใน
พ้ืนที ห่างไกลโดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้าน
ค่าใช้จ่ายที จ าเป็นเพื อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที ได้  อาทิ 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้ค าปรึกษา  
การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี ยงที จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

 
 3.3) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (รอง) 

 3.3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
 ๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั งยืน (หลัก) 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

  เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น  

 ๒.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา (รอง) 
     เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

 3.3.2) แนวทางการพัฒนาที่  
 ๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการ

ผลิตและบริการ  
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      ๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
      ๒) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต 
          - พัฒนาโครงสร้ า ง พ้ืนฐานและเทคโนโลยี รองรั บ
อุตสาหกรรมอนาคต 

  ๓.๒.๓ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที ยว  
 ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 
     - พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง 
 2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที ยวเชิงบูรณาการ 

        - ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที ยว 
 
3.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รอง) 

  3.4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
     2. สร้างความม่ันคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิว
ดินและน้ าใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ 

 
   ๓. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

  3.4.2) แนวทางการพัฒนาที่  
    3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

               3.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบ
กระจายน้ าให้ดีขึ้น 

  ๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ
เมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน  
     3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต 
ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

   ๓.๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ 
 
 3.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความม่ังคั่งและย่ังยืน (รอง) 

 3.5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
  ๕. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหาร

และภัยคุกคามอ่ืนๆ (หลัก) 
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    4. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง  ๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ (รอง) 

 
 
 

 3.5.2) แนวทางการพัฒนาที่  
  ๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (สาธารณภัยและภาวะฉุกเฉินด้านโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า) 
(หลัก) 

   3.2.3 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพให้
พร้อมในการปฏิบัติ ทั้งในยามปกติและยามวิกฤติฉุกเฉิน 

   3.2.4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความ
พร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะหลังเกิดภัย 
พร้อมทั้งจัดท าระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน 

   3.2.7. ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท้ังระดับภูมิภาค และพหุภาคี 

๓.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั นคง เพื อบูรณาการ
ความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (รอง) 

  3.3.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศ ภูมิภาค และ
นานาชาติในการวางระบบเฝ้าระวัง 

 
 3.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 

 3.6.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
    1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ (หลัก) 

  ๓. เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (รอง) 

 3.6.2) แนวทางการพัฒนาที่  
  ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
   ๓.๑.๔ พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐ

ให้มีประสิทธิภาพ 
  ๓.๓ เพิ มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
   ๓.๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการวาง

ระบบสารสนเทศการจัดการแบบออนไลน์ในการประเมินความก้าวหน้า การบริหารการด า เนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ สารสนเทศเกี ยวกับการบริหาร และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและสร้างการมีส่วนร่วม
ได้ทันทีเมื อต้องการ รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่การพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับออกไปในวงกว้าง 
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   ๓.๓.๕ ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่การ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต 
และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล โดยการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ มีการจัดบริการ
ภาครัฐที อานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์
สื อสารเคลื อนที และการใช้บริการผ่านเครื องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้งก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการ
ของรัฐที เหมาะสมระหว่างประชาชนทั วไปกับนิติบุคคลที มาใช้บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และ
ติดตามการด าเนินงานของรัฐได้ 

   ๓.๓.๖ สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่าน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) รวมทั้งเชื อมโยงการทางานของ
หน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที รองรับการท างานและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๓.๗ ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที เป็นประโยชน์ที ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ 
ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง 
น าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

  ๓.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
  ๓.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
   ๓.๖.๑ ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
 
3.7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (รอง) 

   3.7.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
   5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพ่ือรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ (หลัก)  

  2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง เพ่ือเพ่ิมปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางรางและทางน้ า และเพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รวมทั้งขยายขีด
สามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาคให้
เพียงพอกับความต้องการ (รอง) 

 3.7.2) แนวทางการพัฒนาที่  
  3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลัก) 
   ๓.๕.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ มทางธุรกิจ 
  3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (รอง) 

     ๓.๓.๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าโลก 
 

3.8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (รอง) 
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  3.8.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2  เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  

  3.8.2) แนวทางการพัฒนาที่  
  3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์และเชิงสังคม (หลัก) 
   ๓.๑.๑ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที ประเทศไทยมีศักยภาพ

พัฒนาได้เอง 
   ๓.๑.๒ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 

     ๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื อ
ลดความเหลื อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม (รอง) 

   ๓.๓.๑ ด้านบุคลากรวิจัย 
   ๓.๓.๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๓.๓.๓ ด้านการบริหารจัดการ 

 
   3.9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค  เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (รอง) 

   3.9.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
     2. เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคน 
ทุกกลุ่มวัยในสังคม 
     4.  เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  
   3.9.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
     - พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก 
     - พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
 
    3.10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง) 

   3.10.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  
     1. เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมี
การใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
   3.10.2) แนวทางการพัฒนาที่  
     3.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
     3.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ
ต่างประเทศ 
 

๒.๒.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

 ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเ พ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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 ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
รองรับนโยบายที่ 13  

 ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
      ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเป็นทิศทางและแนวทางหลักในการเผชิญกับภาวะ

ไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยให้ทุกภาคส่วนพร้อม
สนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกันในลักษณะประชารัฐควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

 ๔) ตัวช้ีวัด  
      (๑) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้พร้อม

เผชิญกับภาวะไม่ปกติและจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ 
      (๒) ระดับความส าเร็จในการบูรณาการการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์  

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 ๕) กลยุทธ์ 
(๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และผนึกก าลัง

ในลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในการรับมือสาธารณภัย ภัยที่เกิดจากการ
สู้รบ และวิกฤตการณ์ความมั่นคง 

      (๒) ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของ
หน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

      (๓) เสริมสร้างความร่วมมือการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบกับ
ต่างประเทศ โดยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ และเข้าร่วมฝึกซ้อมเพ่ือ
พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมกับต่างประเทศภายใต้กลไกความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

      (๔) พัฒนาองค์ความรู้ แก่บุคลากรทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติให้สามารถจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ รวมถึงมี
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 

 
๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 

 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 ของ กระทรวงสาธารณสุข 
 แผนยกระดับความมั่นคงและความเป็นเลิศ ด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. 

2560 – 2564 ของ กรมควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559) 
 ยุทธศาสตร์การก าจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2569 ของ 

กรมควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559) 
 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็ งท่อน้ าดี   

ปี 2559 – 2568 ของ กระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) 
 แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ของ 

กระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559) 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 

ส าหรับช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของ กระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) 
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 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ กรมควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559) 

 ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 ของ 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560) 

 แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ของ 
กระทรวงสาธารณสุข (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560) 

 แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560 - 2564 ของกรม
ควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560) 

 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560 
- 2564) ของ กรมควบคุมโรค (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560) 

 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2560) 

 แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2580) ของกรมสุขภาพจิต 
 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 – 2565  

(ชื่อเดิม แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564) ของ กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ของ คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ  

 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์  

 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 

 นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  ฉบับที่ 
1 ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๔ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 
 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ ๕ ปี ของกรมควบคุมโรค 
 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๗๓ ของ กรมอนามัย 
 แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ

กรมอนามัย 
 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ของกรมอนามัย 
 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ของกรมอนามัย 
 แผนทันตกรรมผู้สูงอายแุห่งชาติ ของกรมอนามัย 
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ส่วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 
3.1 นโยบายรัฐบาล 

รัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ ก าหนด
วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 
๒๑” โดยมีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 
2562 ซ่ึงรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน 12 ด้าน ในช่วง ๔ ปีข้างหน้า ดังนี้  

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์    
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย   
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย   
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม    

โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขโดยตรงคือนโยบายด้านที่ ๙ การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคม  
ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 
                            ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่ รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญ
ในดา้นการแพทย์แม่นย า และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพ้ืนฐานหลัก
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คน
ไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง  พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อ
สุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 
                             ๙.๒ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
สุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร
และบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชน
เป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่   
                             ๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอ
ประจ าบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง
และครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้ง เพิ ่ม



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข   
 ๗๗ 

ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เพ่ือให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
                             ๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานท าที่
เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง จัดให้มีระบบบ าเหน็จบ านาญ หลังพ้นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุน  และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้ร ับความปลอดภัยและมี
สุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 

  นอกจากนโยบายหลักทั้ง ๑๒ ด้าน รัฐบาลได้ก าหนดเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เพ่ือบรรเทา
ปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย  
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และเร่งรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ 
ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ พัฒนา
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระบบการแพทย์ทางไกล และภูมิ
ปัญญาแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการ  สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง 
รวดเร็ว และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ  

๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า 
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ การด าเนินการเพ่ือ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  
 

3.2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้ มอบ
นโยบายในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยนาท
นเรนทร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
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  กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัย
ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย ต้องท างานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดความเจ็บป่วย ลดความจนของ
ประชาชน ดังนั้น นโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย นับจากวันนี้ คือ  “ลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” โดยการร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ที่ส าคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอดและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ 
เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 

(2.1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดี 
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

(2.2) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน
ให้มีพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 

(2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
ลดจ านวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให้ ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน  
เข้ามาจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ โดยก ากับดูแลให้มีมาตรฐาน 

(2.4) จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ 
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชนรวมทั้งการยกระดับความ
ร่วมมือทางสาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางสุขภาพโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน และพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
  3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ าลดความแออัด  
ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

(3.1) เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน 
อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาล
ทั่วไป เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และ
ก าลังคนที่เพียงพอ 

(3.2) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. 
ให้เป็นหมอประจ าบ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึงข้อมูลและ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ 

(3.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริการ ได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาลระบบส่งต่อ 
ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 

(4.1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย
เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทาง
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การแพทย์ เพ่ือสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน โดยก าหนดกลไกการ
ด าเนินงานที่รัดกุมเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 

(4.2) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งด้านระบบบริการ
ทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) 
  5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

(5.1) ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน
กระจายอ านาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพ่ือความคล่องตัวและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ดียิ่งขึ้น 

(5.2) สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความส าคัญกับ
การดูแลบุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้าท างาน ความปลอดภัย และความสุขในการท างาน การพัฒนาศักยภาพ
ความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่
ประชาชน 
 
ส่วนที่ 4 สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 

สังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อได้ดีขึ้น ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพดีขึ้นส่งผล
ให้ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น แต่อุบัติการณ์ของโรคเรื้อรัง และปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ
สุขภาพของประชาชน (Social Determinants of Health) มีความหลากหลายและควบคุมได้ยากขึ้น โดยปัจจัย
หลักท่ีมีผลกระทบต่อบริบทสุขภาพของคนไทย มีดังต่อไปนี้ 

4.1 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ  

4.1.1 สังคมผู้สูงอายุ 

  ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) จากการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทยปี 2553 - 2583 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) พบว่า ปัจจุบันอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยต่ ากว่าระดับทดแทนอยู่ที่อัตรา 1.62 และ
คาดการณ์ว่าในปี 2583 อัตราการเจริญพันธุ์รวมอาจลดลงเหลือเพียง 1.3 คน ส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทย 
มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย ซึ่งสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 19.1% 
ในปี 2559 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นถึง 26.6 % ในปี 2573 ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานจะมีจ านวน
ลดลง โดยกลุ่มวัยเด็กจะลดลงอย่างรวดเร็วจาก 11.79 ล้านคนในปี 2558 เหลือเพียง 8.17 ล้านคนในปี 
2583 ส่วนกลุ่มวัยท างานมีแนวโน้มลดลงจาก 43.0 ล้านคน เป็น 35.2 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน และยังมี
ปัญหาผลิตผลจากแรงงานต่ า นอกจากนี้คนไทยไม่นิยมท างานระดับล่าง ท าให้ต้องพ่ึงการน าเข้าแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นช่องทางท าให้เกิดปัญหาโรคและภัยสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น  
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กลุ่มผู้สูงอายุทีม่ีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นท าให้มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพิ่มมากข้ึน สะท้อนภาระค่าใช้จ่าย
ทางสุขภาพ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุจ านวนมากมีรายได้ไม่พอต่อการยังชีพ และจะส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของ
ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มี
ศักยภาพแบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 
คน แบกรับภาระดูแลผู้สูงอายุ 1 คนอีกทั้งการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพมากขึ้น  เป็นผลให้ประชากรมี
อายุยืนยาวขึ้น แต่คุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ติดบ้ าน ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้มีเพ่ิมข้ึน และแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังก็เพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงเป็นประเด็นที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง 

4.1.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงข้ึนตามการพัฒนาประเทศ 
  จากการใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาประเทศอย่างไม่ เหมาะสมและขาด
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วและเกิดปัญหามลพิษต่างๆ ตามมา ไม่ว่า
จะเป็น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางดิน ปัญหาขยะของเสียอันตราย เป็นต้น ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อม
เหล่านี้ไดส้่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง  

  ปัจจุบันพบว่าปัญหาขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตรายมีแนวโน้มในการจัดการ
ที่ดีขึ้น ในปี 2562 มีขยะมูลฝอยประมาณ 27.93 ล้านตัน โดยแนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อ
วันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2560  เป็น 1.15 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2561 เนื่องจากการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง การเพ่ิมข้ึนของประชากรและประชากรแฝงแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริโภค
ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยขยะถูกคัดแยกและน ากลับไปใช้ประโยชน์ 9.76 ล้านตัน (ร้อยละ 35) ถูกน าไปก าจัดอย่าง
ถูกต้อง 10.85 ล้านตัน (ร้อยละ 39) (สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนทั่ว
ประเทศที่เปิดด าเนินการมี 2,789 แห่ง) ก าจัดไม่ถูกต้อง 7.32 ล้านตัน (ร้อยละ 26) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
ส่วนหนึ่ งเป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน สามารถน าเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ  0.5 ล้านตัน  
(ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก) ทั้งนี้ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีแนวโน้มดีขึ้น ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในปี 
2561 มีจ านวน 1.893 ล้านตัน ลดลง 0.733 ล้านตัน จากปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม 1.2 ล้านตัน  และของเสียอันตรายจากชุมชน 0.638 ล้านตัน (รวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์) ประมาณ 0.414 ล้านตัน และมูลฝอยติดเชื้อ ประมาณ 0.055 ล้านตัน  

มูลฝอยติดเชื้อในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556 - 2560) พบว่าปริมาณมูลฝอยติดเชื้อมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดย ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งสิ้น 0.0579 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจาก 
พ.ศ. 2559 ที่มีปริมาณ 0.0556 ล้านตัน โดยเกิดจากโรงพยาบาลรัฐ 10,856 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 357 
แห่ง คลินิกเอกชน 11,930 แห่ง สถานพยาบาลสัตว์ 2,522 แห่ง และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย 1,198 แห่ง 
รวม 26,863 แห่ง ซึ่งการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสามารถด าเนินการได้ทั้งการจ้างบริษัทเอกชนด าเนินการ  
ให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการ และสถานพยาบาลก าจัดเอง ณ แหล่งก าเนิด ทั้งนี้แนวโน้มของเสียอันตราย 
ที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลส าหรับการจัดการขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะ
ติดเชื้อ โดยการพัฒนาระบบก ากับ ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง และใช้มาตรการทาง
กฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   

ในช่วงปี  2557 – 2561 สถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรและสารอันตราย
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ ในปี 2561 สารเคมีในภาคเกษตรกรรม 10 ล าดับแรก  
มีการน าเข้ารวม 0.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9 ประเภทของวัตถุอันตรายที่น าเข้าสูงสุด  3 
อันดับแรก ได้แก่ สารก าจัดวัชพืช (ร้อยละ 73) สารป้องกันก าจัดโรคพืช (ร้อยละ 12) และสารก าจัดแมลง  
(ร้อยละ 11) ส าหรับสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม 10 ล าดับแรก มีการน าเข้า 2.91 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี
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ที่ผ่านมา ร้อยละ 5 ประเภทสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรมที่น าเข้าสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่ เมทานอล 
(methanol) หรือเมทิลแอลกอฮอล์ (methylalcohol) กรดซัลฟูริก (sulfuric acid) และเอทิลีนไดคลอไรด์ 
(ethylene dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane) 

  ส าหรับปัญหามลพิษทางอากาศยังพบว่าเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในปี 
2561  พบมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญ ได้แก่ ฝุ่นละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds, VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบ
ตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในพ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตาม
ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือ ปริมาณรถยนต์จ านวนมาก พ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน จังหวัด
สระบุรี ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่มาจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากโรงงาน อุตสาหกรรม เหมืองหินในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล้เคียง การจราจรการบรรทุกขนส่งในพ้ืนที่ ถนนช ารุด พบจ านวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 
165 วัน จากการตรวจวัด 362 วัน เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา(จากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 46) ซ่ึงยังต้องมีมาตรการ
แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น  ส าหรับมลพิษจากหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า สถานการณ์ดีขึ้นเป็น
ล าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น  
  สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่งและไฟไหม้
ป่า สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 จ านวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานลดลงจากปี
2559 และปี2560 จาก 61 วัน และ 38 วัน เป็น 34 วัน (ลดลงร้อยละ 44 และ 11 ตามล าดับ) จุดความ
ร้อนสะสมรายจังหวัดมีค่าลดลงจากปี 2559 และป ี2560 จาก 10,133 จุด และ 5,418 จุด เป็น 4,722 จุด 
(ลดลงร้อยละ 53 และ 13 ตามล าดับ) ปัจจัยที่ท าให้สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือดีขึ้นเกิดจากการบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักภายใต้กลไกพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการแบบ Single Command 
  ในส่วนของสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งพบว่ามี
เกิดขึ้นในช่วงต้นปี (เดือนมกราคม - มีนาคม) และปลายปี (เดือนธันวาคม) ของทุกปี มีแหล่งก าเนิดหลักมาจาก
ยานพาหนะ ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ลักษณะอากาศจมตัว ลมสงบ เนื่องจากความกดอากาศสูงที่ปกคลุม
ตอนบนของประเทศมีก าลังอ่อน ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น อากาศจมตัว จนเกิดสภาพอากาศปิด เกิดการสะสมของฝุ่น
ละอองในบรรยากาศจนเริ่มมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

 4.1.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change)  
  จากการพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการสะสม
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ   
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพาหะน าโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะที่สามารถ
แพร่ขยายและเจริญเติบโตดีขึ้นในสภาพอากาศร้อน เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก เป็นต้น  การเกิดโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ า แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม   

 4.1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
  จากการจัดอันดับ "ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (The Networked Readiness Index : NRI)” ของ World Economic Forum พบว่า ประเทศไทยอยู่
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อันดับ 62 ณ ปี พ.ศ.2559 เพ่ิมขึ้นจากเมื่อปี พ.ศ.2558 ถึง 5 อันดับ แสดงถึงความก้าวหน้าและโอกาสในการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) 
นอกจากนี้ในปี 2562 พบว่า อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยอยู่ที่  38 จาก 63 ประเทศที่จัดอันดับโดย  IMD (International Institute for Management 
Development) ซึ่งจากรายงาน IMD World Competitiveness Yearbook 2016 พบว่าประเทศไทย Total 
expenditure on R&D ต่อ GDP (%) อยู่ที่ร้อยละ 0.48 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 51 จากทั้งหมด 60 ประเทศ) ส่วน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ร้อยละ 
4.29, 3.59, 2.74 และ 2.15 ต่อ GDP ในปี 2559 ตามล าดับ  

  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการรักษาโรค ได้แก่ 1) สเต็มเซลล์มีศักยภาพที่
จะพัฒนาไปเป็นเซลล์อวัยวะใดก็ได้ใน 220 ชนิด ถ้าสามารถเอาไปใส่ในคนที่อวัยวะเสื่อมเพราะโรค และบังคับให้
แบ่งตัวขึ้นมาท างานแทนที่หรือซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายได้ก็จะสามารถใช้รักษาโรคได้  2) นาโนเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ (Nanomedicine) ปัจจุบันห้องปฏิบัติการวิจัยหลายประเทศทั่วโลกก าลังแข่งขันกันอย่างหนัก เพ่ือคิดค้น
และออกแบบระบบน าส่งยาที่ใช้นาโนเทคโนโลยีเพ่ือให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) หุ่นยนต์ทางการแพทย์ 
เช่น หุ่นยนต์ดาวินชี (Da Vinci) แขนกลของหุ่นยนต์จะถูกควบคุมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางก้านควบคุม 
(joystick) ท าให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างแม่นย า ลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัด ท าให้เสียเลือดน้อยกว่า และระยะ
การพักฟ้ืนเร็วขึ้น หุ่นยนต์ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพคนพิการเพ่ือช่วยในการเดินหรือการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นส าหรับ
ผู้พิการ การใช้สัญญาณทางชีวภาพ (Biological signal) ของร่างกายส่วนอื่น เพ่ือน ามาใช้ควบคุมหุ่นยนต์ 

 4.1.5 การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุนอย่างไร้พรมแดน 
 การที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทย เพราะเป็นการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  
การส่งออก เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่ออย่างไรพรมแดนเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนในหลายด้าน เช่น ในปี 2557 พบว่าในพ้ืนที่ที่มีแรงงานต่างชาติเป็นจ านวนมาก พบว่าอุบัติการณ์ของ
โรคมาลาเรีย อัตราป่วยวัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์สูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ รวมทั้งปัญหาจาก
แรงงานต่างด้าวที่เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีประกันสุขภาพหรือไม่มีความสามารถในการ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล ท าให้กระทรวงสาธารณสุขต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เรียกเก็บไม่ได้เพ่ิมสูงขึ้น
เรื่อยๆ 

4.2 สถานะสุขภาพประชาชนไทย 
 สถานะสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต เห็นได้จากการมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ อ
แรกเกิด (LE) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเพศหญิงและชาย โดยในปี 
2558 คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) ที่ 74.9 ปี และมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) 66.8 
ปี ดัชนีที่บอกถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพก็มีแนวโน้มดีขึ้น เช่น อัตราการตายของมารดาที่ต่ าลงถึง 17.1 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน และอัตราทารกตาย 4.26 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ในปี 2561 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พบว่า 
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 68.0 ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 
ร้อยละ 72.0 ในปี 2559 เมื่อจ าแนกตามเพศ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าสาเหตุที่ชายไทยสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุด
เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ตามล าดับ  ในขณะที่เพศหญิงสาเหตุเกิดจาก
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ตามล าดับ 
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 ทั้งนี้ สาเหตุการตายส าคัญที่มีแนวโน้มสูงขึ้น คือ อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง รองลงมา ได้แก่ การท า
ร้ายตนเอง จมน้ า ถูกท าร้ายและการพลัดตกหกล้ม ตามล าดับ ส่วนอัตราการตายมากที่สุดจากโรคเรื้อรัง คือ 
โรคมะเร็ง รองลงมาได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเบาหวาน 
ตามล าดับ ส่วนสาเหตุความเจ็บป่วยของประชากรไทยที่มีแนวโน้ม เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ที่ส าคัญ ในปี 2560 คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โรคหัวใจขาดเลือด 
และโรคหลอดเลือดสมอง ตามล าดับ 
 นอกจากนี้ พบว่าใน ช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา โรคติดต่ออุบัติใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการระบาดข้าม
พรมแดนผ่านการเคลื่อนย้ายของประชากร สินค้าและแรงงาน ตลอดจนการเพ่ิมขึ้นของสัตว์พาหะน าโรค โดยโรค
อุบัติใหม่ที่ส าคัญในปัจจุบันยังมีหลายโรคที่ต้องควบคุม และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เช่น โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง โรคไข้หวัดนก และโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 

4.3 ปัญหาสาธารณสุข 

 4.3.1 กลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มลดลง 

  กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นกลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มลดลง ถึงแม้ว่า ประเทศ
ไทยจะประสบความส าเร็จอย่างสูงในการลดการเจ็บป่วย และตาย แต่ยังมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบบริการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการให้บริการวัคซีนจะยังคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพแม้อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดาร นอกจากนี้ประเทศไทย  ยังต้องมีการ
พัฒนาและเพ่ิมชนิดของวัคซีน เพ่ือเป็นการป้องกันโรคในกลุ่มอายุอ่ืนๆ อีกด้วย 

  โรคไข้มาลาเรีย  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ งที่ประสบผลส าเร็จในการควบคุมโรค 
ไข้มาลาเรียอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือจ านวนผู้ป่วยลดลงจาก 150 ,000 ราย ในปี 2543 เหลือ 24,850 ราย  
ในปี 2558 (ลดลงประมาณร้อยละ 85) และ สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล: มาลาเรีย
ออนไลน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย 6,625 ราย (คนไทย 4,801 ราย ต่างชาติ 
1,824 ราย) อัตราป่วย 0.10 ต่อพันประชากร จ านวนผู้ป่วยลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
ร้อยละ 41.87  ประเทศไทยปรับนโยบายจากการควบคุมโรคเป็นการก าจัดโรคไข้มาลาเรียตามนโยบายองค์การ
อนามัยโลก ปรับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยที่
ยุทธศาสตร์การก าจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560 - 2569 มีเป้าหมาย คือ ประเทศไทยปลอดจากโรค
ไข้มาลาเรียภายในปี 2567 นอกจากนี้ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญในการก าจัดโรคไข้มาลาเรีย ได้แก่ ปัญหาเชื้อ
มาลาเรียดื้อยา ซึ่งตรวจพบมากในพ้ืนที่ชายแดน และเขตป่าเขา บริเวณพรมแดนด้านตะวันตกติดกับประเทศเมียนมา 
และด้านตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา และปัญหาอีกประการหนึ่งได้แก่  การพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียซึ่งเป็น
พลเมืองจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งปัญหานี้พบมากในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนเช่นกัน 

 4.3.2 กลุ่มโรคติดต่อที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

  โรคติดต่ออุบัติใหม่ ก าลังเป็นปัญหาทั่วโลก เนื่องจากทุกๆ ปี จะมีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดการ
ระบาดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดมีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรง พบว่าในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มีโรคติดเชื้อเกิดขึ้นใหม่จ านวนมาก โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ส าคัญใน
ปัจจุบัน ได้แก่ โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่า โรคติดต่ออุบัติใหม่ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
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คน โรคเหล่านี้มักมีต้นก าเนิดมาจากสัตว์ หรือสัตว์ป่าและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของ
ประชากร ความชุกชุมของสัตว์พาหะน าโรค เช่น ยุง ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการ
ป้องกัน ควบคุมโรค ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย อยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น มีภูมิต้านทานโรคต่ า เช่น 
เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ หรือมีโอกาสสัมผัสโรคมาก เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
คนท างานในโรงฆ่าสัตว์ คนช าแหละเนื้อสัตว์ รวมถึงกลุ่มที่มีโอกาสแพร่โรคหรือรับโรคได้ง่าย เช่น กลุ่มผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก หรือกลุ่มผู้เดินทางไปต่างประเทศ  

  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถานการณ์ ปี 2556 - 2558 พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 5 โรค เฉพาะกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับเท่ากับ 51.35 , 57.37 และ 
72.42 ต่อแสนประชากร จ าแนกรายโรคพบว่าป่วยด้วยโรคหนองในมากท่ีสุดและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อัตราป่วย
เป็น 37.34, 40.98 และ 50.09 ต่อแสนประชากรรองลงมาเป็นโรคซิฟิลิส อัตราป่วย 5.7, 8.3 และ 11.5 
ต่อแสนประชากร และหนองในเทียม อัตราป่วย 5.79, 5.70 และ 7.37 ต่อแสนประชากรตามล าดับ 

  วัณโรค องค์การอนามัยโลกคาดประมาณอัตราป่วยวัณโรครายใหม่ในประเทศไทยโดยใช้ผลการ
ส ารวจความชุกเป็นฐานของการวิเคราะห์พบว่า ในปี 2557  มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 120,000 ราย (171 ต่อแสน
ประชากร) ในปัจจุบันประเทศไทยจัดเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศที่มีภาระโรคสูงทั้งสามด้าน ได้แก่ วัณโรค  
วัณโรคดื้อยา และวัณโรคร่วมเอชไอวี จากผลการด าเนินงานวัณโรคของประเทศไทยปี 2559 พบว่า มีผู้ป่วยขึ้น
ทะเบียนรักษาวัณโรค 73,756 ราย โดยมีอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคร้อยละ 77.6 จ าเป็นต้อง
เร่งรัดความส าเร็จการรักษาให้ได้ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 90 โดยเร่งรัดลดการตาย ลดการขาดยา และพัฒนา
ระบบส่งต่อและติดตามผลการรักษา ทั้งนี้ อุบัติการณ์วัณโรคในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากประชาชนยังขาดการตระหนัก รับรู้ และยังมองว่าไม่ร้ายแรง องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ปี 2561 
มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยที่อัตรา 156 ต่อแสนประชากร ซึ่งสามารถประมาณการได้ว่าจะมีผู้ป่วย
รายใหม่และกลับเป็นซ้ ากว่า 1.08 แสนรายต่อปี รวมถึงมีผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยราว 1.1 หมื่น
ราย และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 3,900 ราย  

4.3.3 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ  

  โรคเรื้อรังที่เป็นอันดับต้นของสาเหตุการป่วยและตายของประชาชนชาวไทย ได้แก่ โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอัน
เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย พฤติกรรมการบริโภค และขาดการออกก าลังกายที่เหมาะสม 
  โรคเบาหวาน เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอีกโรคหนึ่งของประชากรไทยที่จัดอยู่ล าดับต้นๆ  จาก
รายงานการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย (DALYs) ในปี พ.ศ. 2557 เป็นล าดับที่ 3 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.4 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 และเป็นล าดับที่ 2 ของจ านวนปีที่สูญเสีย เนื่องจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (YLL) 
ในเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 7.9(2) ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร (อายุ 30-69 ปี) ในปี พ.ศ. 
2555-2560 พบอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและลดลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2560  โดยในปี 
พ.ศ. 2560 มีจ านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 14,322 ราย (21.96 ต่อประชากร แสนคน) เป็นจ านวนผู้เสียชีวิตที่อยู่
ในกลุ่มอายุ 30-69 ปี จ านวน 7,112 ราย อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 20.0 ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วนการ
เสียชีวิตเพศชายต่อ เพศหญิงเท่ากับ 1 : 1.1 แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2560 จ านวนผู้เสียชีวิตระหว่างผู้ชายกับ
ผู้หญิงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในปี 2557 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีมีเพียงร้อยละ 
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37.9 ถ้าควบคุมสภาวะของโรคได้ไม่ดีก็จะมีปัญหาของภาวะแทรกซ้อนตามมา ทั้งเรื่องของ ตา ไต หัวใจ สมอง 
และเท้า 
   โรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะความดันโลหิตสูง จัดเป็นภัยเงียบที่เป็นสาเหตุน าไปสู่การเกิด
โรคแทรกซ้อน เช่น โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น จากข้อมูลการเสียชีวิตจากโรคความดัน
โลหิตสูงในปี พ.ศ. 2555 - 2560 พบอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้ม เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลดลงเล็กน้อยในปี 
พ.ศ. 2560  โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนผู้เสียชีวิต ทั้งหมด 8,525 ราย (13.07 ต่อประชากรแสนคน) เป็น
จ านวน ผู้เสียชีวิตที่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-69 ปี จ านวน 2,677 ราย อัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 7.5 ต่อประชากร
แสนคน อัตราส่วนการเสียชีวิตเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1 : 1.6  

  โรคหัวใจขาดเลือด สถานการณ์โรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข 
ปี 2555 - 2558 พบว่า อัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือดภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี 
2558 และ 2559 เท่ากับ 28.92 และ 31.91  ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ส่วนใน ปี 2560 อัตราตายด้วย
โรคหัวใจขาดเลือดลดลงเล็กน้อย เท่ากับ 31.82 ต่อแสนประชากร จ าแนกรายจังหวัด เขตบริการสุขภาพ และ
ภาพรวมประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) และเมื่อพิจารณาอัตราผู้ป่วยในโรคหัวใจขาดเลือดจากข้อมูลกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2550 - 2556 โดยอัตรา
ผู้ป่วยใน ปี 2550 เท่ากับ 328.63 ต่อแสนประชากร และปี 2556 อัตราผู้ป่วยใน เท่ากับ 435.18 ต่อแสน
ประชากร โดยอัตราผู้ป่วยในเพ่ิมขึ้นถึง 1.3 เท่า อย่างไรก็ตาม อัตราผู้ป่วยในลดลงในปี 2557 โดยมีอัตราผู้ป่วย
ใน เท่ากับ 407.69 ต่อแสนประชากร   

  โรคหลอดเลือดสมอง สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย จากข้อมูลรายงานภาระ
โรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ปี 2557 พบว่า โรคหลอดเลือดสมองท าให้เกิดปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจาก
การตายก่อนวัยอันควร (YLL) มากเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง (376 ต่อพันประชากร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
9.5 ของปีสุขภาวะที่สูญเสียไปทั้งหมด) และเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย (482 ต่อพันประชากร หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 7.8 ของปีสุขภาวะที่สูญเสียไปทั้งหมด) และจากข้อมูลมรณบัตรและรายงานสาเหตุการตาย ปี 2553 - 
2557 พบว่า อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในทุกเขต
สุขภาพ และทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ โดยในปี 2553 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองในภาพรวม
เท่ากับ 40.97 ต่อแสนประชากร เพ่ิมเป็น 54.25 ต่อแสนประชากร ในปี 2557 ซึ่งเพ่ิมข้ึนถึงปีละกว่า 4,000 
คน  ทั้งนี้ ในปี 2559 และ 2560 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองในภาพรวม มีแนวโน้มลดลง เท่ากับ 
48.13 และ 47.81 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 

  โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease: CKD) เป็นภัยสุขภาพที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรทั่วโลก ซึ่งมีสาเหตุส าคัญจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยพบว่าการไม่สามารถควบคุมภาวะ
ของระดับน้ าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได้นั้น เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรัง (CKD) ได้กว่าร้อยละ 
70 ส าหรับประเทศไทย สถานการณ์โรคไตเรื้อรังก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกับหลายประเทศ โดยผลการศึกษาความ
ชุกโรคไตเรื้อรังของโครงการวิจัยการประมาณความชุกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย (Thai SEEK Project) 
พบว่า มีความชุกโรคไตเรื้อรัง เท่ากับร้อยละ 17.5 ซึ่งมีผู้ป่วยระยะที่ 3 - 5 ร้อยละ 8.6 และระยะที่ 1 - 2 ร้อยละ 8.9  

  โรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ค านวณสถิติโรคมะเร็งของ
ประเทศไทยจากหน่วยทะเบียนมะเร็งระดับประชากร 15 แห่ง ทั่วประเทศ โดยข้อมูลสถิติโรคมะเร็ง ในปี 2556 
– 2558  มีจ านวนผู้ป่วยใหม่ จ านวน  126,555 ราย เป็นเพศชาย จ านวน 61,416 ราย และเพศหญิง จ านวน 
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65,139 ราย และจากข้อมูลสถาบันมะเร็ง  พบมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่  มะเร็งเต้านม มะเร็งตับและท่อน้ าดี 
มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก   และจากข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในปี 2560 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด จ านวน 
78,540 ราย จ าแนกเป็นชาย 45,016 ราย ส่วนจ านวนผู้เสียชีวิตเพศหญิง จ านวน 33,524 ราย โดยถือเป็น
สาเหตุการตายอันดับหนึ่งและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยโรคมะเร็งที่ เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ 5 อันดับแรก
ส าหรับเพศชาย คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ส่วนในเพศ
หญิงพบ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด และมะเร็งล าไส้ใหญ่  

4.4 ปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญ 

 4.4.1 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์  
  การวิเคราะห์ความสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability adjusted life years: DALY) ของประชากร
ไทย ปี 2557 พบว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับหนึ่งในเพศชาย และจาก
ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2560 พบว่าความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  
คิดเป็นร้อยละ 28.4 ลดลงจากปี 2559 (ร้อยละ 34.0) โดยมีนักดื่มเพศชายร้อยละ 47.5 และเพศหญิง  
ร้อยละ 10.6 โดยมีนักดื่มเพศชายมากกว่านักดื่มเพศหญิงประมาณ 4.48 เท่า นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ยังก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันจะพบการเกิดอุบัติเหตุจราจรท าให้มี
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก โดยสาเหตุหลักอันดับหนึ่งเกิดจากการเมาสุรา   

4.4.2 การบริโภคยาสูบ ผลการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย  
ปี 2560 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ) พบว่า จากจ านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้ที่สูบ
บุหรี่ 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) แยกเป็นผู้ที่สูบเป็นประจ า 9.4 ล้านคน (ร้อยละ 16.8) และเป็นผู้ที่สูบนานๆ ครั้ง 
1.3 ล้านคน (ร้อยละ 2.3) กลุ่มอายุ 25 - 44 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 21.9) กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี 
(ร้อยละ 20.7) กลุ่มอายุ 45 - 59 ปี (ร้อยละ 19.1) ส าหรับกลุ่มผู้สูงวัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 14.4  
กลุ่มเยาวชน (อายุ 15 - 19 ปี) มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ าสุด (ร้อยละ 9.7)  

              แนวโน้มการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงไม่มาก แต่ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
จากร้อยละ 20.7 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 19.9 ในปี 2558 และร้อยละ 19.1 ในปี 2560 ผู้ชายที่สูบบุหรี่
ลดลงมากกว่าผู้หญิง โดยผู้ชายลดลง ร้อยละ 40.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 39.3 ในปี 2558 และร้อยละ 
37.7 ในปี 2560 ส าหรับผู้หญิงลดลงจากร้อยละ 2.2 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 1.8 ในปี 2558 และร้อยละ 
1.7 ในปี 2560 อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก มีผลต่อการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีและจ านวนปีการสูญเสียสุข
ภาวะ อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ าเพ่ิมขึ้นมาเพียงเล็กน้อยจาก 17.8 ปี ในปี 2557 
เป็น 18 ปี ในปี 2560 และยังคงพบการได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น ตลาด สถานบันเทิง 
เป็นต้น ทั้งๆ ที่สถานที่เหล่านี้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  

 4.4.3 อุบัติเหตุ คนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ข้อมูลจากการเก็บ
สถิติของสถาบันวิจัยด้านคมนาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ร่วมกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุ
ว่า สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18 คน ต่อแสนประชากรต่อปี แต่ส าหรับ 
นามิเบีย ไทยและอิหร่าน ซึ่งเป็น 3 อันดับต้นๆ มีสถิติมากกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 2 เท่า คือ 45 คน,44 คน และ 38 
คนต่อแสนประชากรต่อปี ตามล าดับ 
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4.4.4 โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
  ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาจากหลากหลายสาเหตุ ทั้งที่เกิดจาก
ธรรมชาติและการกระท าของมนุษย์ ประชาชนไทยประสบปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ใน
หลายกรณี ซึ่งปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมได้ถูกจัดแบ่งตามสภาพสาเหตุของมลพิษ  
และตามพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ รวมทั้งก าหนดเป็นพ้ืนที่คุ้มครองสุขภาพจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ (พ้ืนที่ Hot 
Zone) ได้แก่ 1) มลพิษสารเคมีและสารอันตรายที่ส าคัญ ได้แก่ 1.1) ปัญหามลพิษจากการท าเหมือง 1.2) ปัญหา
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2) มลพิษทางอากาศที่ส าคัญ ได้แก่ 2.1) ปัญหาหมอกควัน 2.2) ปัญหาฝุ่นละออง 2.3) 
โรงไฟฟ้าชีวมวล ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง แต่
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรื้อรัง การวินิจฉัยโรคมีความยากและแตกต่างจากโรคอ่ืนๆ คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจไม่มี
การแสดงอาการป่วยที่เห็นได้ชัดเจน ใช้ระยะเวลานานในการก่อให้เกิดโรค แต่อาจส่งผลกระทบต่อระดับสติปัญญา
และพัฒนาการของเด็กซึ่งไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนมาได้  

จากรายงานของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขปี พ.ศ. 2560 พบผู้ป่วยโรคจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ( toxic effect of pesticide) จ านวน 
10,312 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 17.12 ต่อแสนประชากร ซึ่งเพ่ิมจากปี พ.ศ. 2559 โดยจังหวัดสตูลพบอัตรา
ป่วยสูงสุดรองลงมา ได้แก่ จังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ ตามล าดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยโรคจากพิษสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15 - 59 ปี จ านวน 7,079 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.6 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 60 
ปีขึ้นไป จ านวน 2,670 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.9 กลุ่มอาชีพที่พบผู้ป่วยมากท่ีสุด คือ กลุ่มอาชีพผู้ปลูกพืชไร่และ
พืชผัก จ านวน 5,344 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.8 

4.5 สถานการณ์บริการสุขภาพ 
 ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยได้มีการพัฒนาและขยายการให้บริการในทุกมิติอย่าง

ต่อเนื่อง มีการขยายหน่วยบริการสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
มีการเพิ่มจ านวนเพ่ือรองรับการบริการผู้ป่วยในเพ่ิมข้ึนและสามารถให้บริการแบบผู้ป่วยนอกได้มากขึ้น จากการใช้
บริการระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2561 พบว่า จ านวนผู้ป่วยนอกของประชากรสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ลดลงจาก 224,715,793 ครั้ง ในปี 2560 เหลือ 223,705,951  ครั้ง ในปี 2561 อัตราการใช้
บริการ ลดลงจาก 4.06 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2560 เป็น 4.04 ครั้งตอ่คนต่อปี ในปี 2561 
  ส าหรับผู้ป่วยใน พบว่า เพ่ิมขึ้นจาก 5,164,630 คน (21,160,948 วัน) ในปี 2560 เป็น 
5,264,640 คน (23,037,871 วัน) ในปี 2561 อัตราการใช้บริการเพ่ิมขึ้นจาก 4.10 วันต่อคน ต่อปี ในปี 
2560 เป็น 4.43 ในปี 2561  
  แนวโน้มของสถานบริการด้านสุขภาพจ าแนกตามสังกัด ได้แก่ สัดส่วนของโรงพยาบาลและ
สัดส่วนของเตียง โรงพยาบาล จ าแนกตามสังกัด โดยสัดส่วนโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 34.6 ใน ปี พ.ศ. 2516 เป็นร้อยละ 69.6 ในปี พ.ศ. 2560 และเตียงโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขอยู่ที่ร้อยละ 66.3 ในปี พ.ศ. 2560 ในขณะที่สัดส่วนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ ลดลงจากร้อย
ละ 20.1 ในปี พ.ศ. 2516 เหลือ ร้อยละ 6.4 ในปี พ.ศ. 2560 โดยมีเตียงอยู่ที่ร้อยละ 10.2 ในปี พ.ศ. 2560 
และโรงพยาบาลเอกชน มีสัดส่วนที่ลดลง จากร้อยละ 39.2 ในปี พ.ศ. 2516 เหลือร้อยละ 22.7 ใน ปี พ.ศ. 
2560 โดยมีเตียงอยู่ที่ร้อยละ 21 ในปี พ.ศ. 2560  

ส าหรับการกระจายเตียงโรงพยาบาลระหว่างภาคพบว่าอัตราส่วนประชากรต่อเตียง ลดลงใน
ทุกภาค โดยในปี พ.ศ. 2560 อัตราส่วนประชากรต่อเตียง ของกรุงเทพฯเท่ากับ 205:1 ภาคกลางเท่ากับ 
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404:1 ภาคเหนือเท่ากับ 448:1 ภาคใต้เท่ากับ 496:1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 584:1 โดยความ
แตกต่างระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงจาก 4.5 เท่า ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ 2.8 เท่า ใน
ปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้อัตราส่วนประชากรต่อ รพ.สต. เพ่ิมขึ้น เล็กน้อยในทุกภาค แสดงว่าประชากรเพ่ิมขึ้น
เร็วกว่า การเพ่ิมขึ้นของรพ.สต. โดยในแต่ละภาคมีอัตราส่วน ประชากรต่อ รพ.สต. ที่ใกล้เคียงกันมาก ระหว่าง 
4,765:1 ถึง 5,900:1 ในปี พ.ศ. 2560 

4.6 สถานการณ์ก าลังคนด้านสุขภาพ 
ปัจจุบันสถานการณ์ก าลังคนด้านสุขภาพ ยังเป็นปัญหาที่ส าคัญของระบบสุขภาพของประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านจ านวนที่ไม่เพียงพอและการกระจายบุคลากรที่ไม่เหมาะสมก็ยังคงเป็นปัญหา  
มีความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการเพ่ิมการผลิตก าลังคน 
อย่างต่อเนื่อง การใช้มาตรการเพ่ิมแรงจูงใจ ทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนประเภทต่างๆ และความก้าวหน้า  
ในอาชีพราชการ แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ ในขณะที่ความสามารถในการผลิตแพทย์ต่อประชากร สามารถผลิตได้ 2 คน
ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ความสามารถในการผลิตพยาบาลสามารถผลิตได้ 12 คนต่อประชากร 
100,000 คนต่อปี และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียน พบว่าสิงคโปร์ และมาเลเซียมีความสามารถใน
การผลิตแพทย์ต่อประชากรสูงสุดในภูมิภาค คือ 8 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ในส่วนของประเทศไทยมี
ความสามารถในการผลิตแพทย์ต่อประชากรอยู่อันดับ 7 ของภูมิภาค 

แนวโน้มก าลังคนด้านสุขภาพ 5 สาขา  
  ก าลังคนด้านสุขภาพ 5 สาขาหลัก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและ
พยาบาลเทคนิค มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตลอดช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ยกเว้นกรณีของพยาบาลเทคนิค ที่มีการ
เปลี่ยนไปเป็นพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2546 ท าให้จ านวนพยาบาลเทคนิคลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ลดลงจากประมาณ 7,000:1 ใน ปี พ.ศ. 2522 เหลือประมาณ 1,800: 1 ในปี 
พ.ศ. 2560 ในขณะที่อัตราส่วนประชากรต่อทันตแพทย์ ลดลงจาก ประมาณ 45,000:1 ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ
ประมาณ 6,600:1 ในปี พ.ศ. 2560 อัตราส่วนประชากรต่อเภสัชกร ลดลงจากประมาณ 18,000:1 ในปี พ.ศ. 
2522 เหลือ ประมาณ 4,700:1 ในปี พ.ศ. 2560 และอัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ ลดลงจาก
ประมาณ 2,600:1 ในปี พ.ศ. 2522 เหลือประมาณ 400:1 ในปี พ.ศ. 2560 แต่อัตราส่วนประชากรต่อ
พยาบาลเทคนิคกลับเพ่ิมขึ้น จากประมาณ 2,900:1 ในปี พ.ศ. 2531 เป็น ประมาณ 11,000:1 ในปี พ.ศ. 2560 

  การกระจายก าลังคนด้านสุขภาพ  
การกระจายก าลังคนด้านสุขภาพระหว่างภูมิภาค ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล

วิชาชีพ มีดังนี้ อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ลดลงในทุกภาค โดยอัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ ในปี พ.ศ. 2560 
ของกรุงเทพฯ เท่ากับ 630:1 ภาคกลาง เท่ากับ 1,856:1 ภาคเหนือ เท่ากับ 2,089:1 ภาคใต้ เท่ากับ 2,191:1 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 2,846:1 โดยความแตกต่างระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ ลดจาก 21.3 เท่า ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ 4.5 เท่า ในปี พ.ศ. 2560 
  อัตราส่วนประชากรต่อทันตแพทย์ ลดลงในทุกภาค โดยอัตราส่วนประชากรต่อทันตแพทย์ ในปี 
พ.ศ. 2560 ของกรุงเทพฯ เท่ากับ 2,340:1 ภาคกลาง เท่ากับ 6,884:1 ภาคเหนือ เท่ากับ 7,126:1 ภาคใต้ 
เท่ากับ 7,470:1 และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 10,628:1 โดยความ แตกต่างระหว่างกรุงเทพฯ กับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดจาก 40.2 เท่า ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ 4.5 เท่า ใน ปี พ.ศ. 2560 
  อัตราส่วนประชากรต่อเภสัชกร ลดลงในทุกภาค โดยอัตราส่วนประชากรต่อเภสัชกร ในปี พ.ศ. 
2560 ของ กรุงเทพฯ เท่ากับ 2,196:1 ภาคกลาง เท่ากับ 4,321:1 ภาค เหนือ เท่ากับ 5,044:1 ภาคใต้ 
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เท่ากับ 5,155:1 และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 6,835:1 โดยความแตกต่าง ระหว่างกรุงเทพฯ กับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลดจาก 98.1 เท่า ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ 3.1 เท่า ในปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งอัตราส่วน
ประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพลดลงในทุกภาค โดยอัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ ใน  ปี พ.ศ. 2560  
ของกรุงเทพฯ เท่ากับ 172 : 1 ภาคกลาง เท่ากับ 436:1 ภาคเหนือ เท่ากับ 424 : 1 ภาคใต้ เท่ากับ 399 : 1 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 559:1 โดย ความแตกต่างระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  
ลดจาก 18.2 เท่า ในปี พ.ศ. 2522 เหลือ 3.2 เท่า ในปี พ.ศ. 2560 

4.7 การเงินการคลังสุขภาพของประเทศ 
  รายจ่ายสุขภาพระดับประเทศ แนวโน้มรายจ่ายสุขภาพในภาพรวมระดับประเทศ มี แนวโน้มที่
เพ่ิมขึ้นจาก 127,655 ล้านบาท (2,160 บาทต่อ คน) ในปี พ.ศ. 2537 เป็น 500,476 ล้านบาท (7,966 
บาท ต่อคน) ในปี พ.ศ. 2557 หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 4 เท่า โดย ร้อยละของรายจ่ายสุขภาพ เมื่อเทียบกับมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ มวลรวม (GDP) คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2537 แล้วเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ เป็นร้อยละ 
4.1 ของ GDP ในปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพที่เป็นภาครัฐ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 45 ในปี พ.ศ. 
2537 เป็นร้อยละ 77.0 ในปี พ.ศ. 2557 ในขณะที่สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพที่เป็น ภาคเอกชน ลดลงจากร้อยละ 
55.0 ในปี พ.ศ. 2537 เหลือ ร้อยละ 23.0 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ที่ท าให้ภาครัฐมีบทบาทต่อรายจ่ายสุขภาพมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ส่วนที่ 5 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
           ของกระทรวงสาธารณสุข  

 5.๑  ภาพรวม 

  5.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
   เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี 

5.1.2  เป้าหมาย 
 ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

  5.1.3  พันธกิจของส่วนราชการ 
 พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 

  5.1.4 ค่านิยมองค์กร (Core value) 
  “MOPH”   
   M: Mastery เป็นนายตนเอง  
   O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่  
   P: People center ใส่ใจประชาชน  
   H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
 

5.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

 5.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

๑) เป้าหมาย ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถ
จัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม   
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๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยตอ่การเกิดมีชีพแสนคน เกิดมีชีพแสน
คน 

ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

2) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุท่ี
ก าหนดมีพัฒนาการสมวัย 

ร้อยละ 85 

3) ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี

ร้อยละ 60 

4) เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
   ตัวช้ีวัดย่อย : 4.1ร้อยละของเดก็ปฐมวัยที่ไดร้ับการคดั
กรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 

 
 

ร้อยละ 

 
 

65 

5) ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ป ีสูงดีสมส่วน   ร้อยละ 66 

6) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อจ านวน
ประชากรหญิง
อายุ 15 - 19 
ปี พันคน 

ไม่เกิน 34 

7) ร้อยละของผู้สูงอายทุี่มภีาวะพึง่พิงได้รับการดูแลตาม 
Care Plan 

ร้อยละ 80 

8) ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์  

ร้อยละ 60 

9) ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 80 

10) จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื องกิจกรรม
ทางกาย 

จ านวน
ครอบครัว 

1,000,000 

11) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที มีคุณภาพ 

ร้อยละ 70 

12) ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด 

ระดับ ระดับที่ 5 จ านวน 76 จังหวัด 

13) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง 
- ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
- ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยโรคความดันโลหิตสูง 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

มากกว่าหรือเท่ากับ 60 
มากกว่าหรือเท่ากับ 60 

14) ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภมูิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 เรื่อง 

ร้อยละ  100 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

15) ร้อยละของจังหวัดมรีะบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจาก
การสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์
ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile 
Application สู่หน่วยบริการ (คลนิิกสารเคมีเกษตร/คลินิก
โรคจากการท างาน) 

ร้อยละ  100 

16) ร้อยละของจังหวัดมีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental 
Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการ
รายงานการเจ็บป่วยหรือเสยีชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร 
(รหัสโรค T60) 

ร้อยละ 100 

17) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 

18) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

ร้อยละ - โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดี
มากขึ้นไป ร้อยละ 75 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับ      
ดีมาก Plus  ร้อยละ 30 

19) ร้อยละของจังหวัดมรีะบบจดัการปัจจัยเสี่ยงดา้น
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ร้อยละ ร้อยละ 80 ของจังหวัดผ่านเกณฑ์
ระดับด ี

๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑) สนับสนุนและสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  เพ่ือให้คน
ไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง  

  3.2) พัฒนาระบบงานสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)  พัฒนา
ระบบและกลไกการสื่อสารสุขภาพ โดยการเพ่ิมช่องทางและพัฒนากระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้สื่อ การเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสังคม มุ่งเน้นประเด็นความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจนของข้อมูลสุขภาพ เพ่ือให้
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ สามารถจัดการสุขภาพของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

  3.3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขและประสานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายอย่างบูรณาการ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพด ี

  3.4) พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล  
  3.5) พัฒนาช่องทางและกลไกการเข้าถึงบริการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ 
  3.6)  บูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพผ่านกลไกเครือข่ายการ

ด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพในระดับต าบล ระดับเขต ระดับอ าเภอ ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
 3.7) พัฒนาหน่วยบริการทั้งประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN 

เพ่ือเป็นสถานบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะติดเชื้อและระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน  
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มีการจัดการสารเคมีที่ใช้ในสถานบริการได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมหน่วยบริหารและบริการ 
เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  

 3.8) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับ และพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือรองรับปัญหา
มลพิษสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.9) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ดูแลและจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยง  

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
 1) โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

2) โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
 1) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
 2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

  3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

  1) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

5.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

   ๑) เป้าหมาย ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่งถึง ลดความเหลื่อม
ล้ าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
เท่าเทียม      

 ๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  
ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิ ท่ีเปิดด าเนินการในพื้นที ่

ร้อยละ 25 

2) ร้อยละของประชาชนในอ าเภอที่เป็นท่ีตั้งของ รพศ./รพท. มี
แพทย์เวชศาสตรค์รอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะ
ผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมดิูแลด้วยหลักเวชศาสตรค์รอบครัว 

ร้อยละ 40 

3) ร้อยละของผู้ป่วย กลุม่เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. 
หมอประจ าบ้านมีคณุภาพชีวิตที่ด ี

ร้อยละ 70 

4) จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน คน 80,000 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

5) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ
ระยะเวลาทีไ่ด้รบัการรักษาทีเ่หมาะสม 
5.1) ร้อยละอตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-
I69) 
5.2) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการ
ไม่เกิน 72 ช่ัวโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit 

 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

 
 

น้อยกว่า ร้อยละ 7 
 

มากกว่า หรือเท่ากับ 50 

6) อัตราส าเรจ็ของการรักษาวณัโรคปอดรายใหม ่ ร้อยละ 85 
7) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
- RDU ขั้นที่ 2  
- RDU ขั้นที  3 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
60 
20 

8) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจลุชีพ
อย่างบูรณาการ (AMR) 
- ร้อยละการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง   

 
 

ร้อยละ 

 
 
รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมี
ระบบการจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ ระดับ
Intermediate 
การติดเชื้อดื้อยาในกระแส
เลือด ลดลง 7.5 % จากปี
ปฏิทิน 61 

9) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ ลดลงร้อยละ 10 
10) อัตราตายทารกแรกเกดิ อัตรา น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 

ทารกแรกเกิดมีชีพ                                     
11) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการต่างๆ ด้วย 
Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคณุภาพ 

ร้อยละ 40 

12) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ร้อยละ 19.5   

13) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ มากกกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 
68 

14) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
 

อัตรา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน 

15) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired 

ร้อยละ น้อยกว่า ร้อยละ 28 

16) ร้อยละของโรงพยาบาลที มีทีม Refracture Prevention 
ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M 1 ข้ึน ไป ที มีแพทย์ออร์โธปิดิกส ์
เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อย 1 ทีม: เขตสุขภาพ 

ร้อยละ 5.83 

17) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
17.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกลา้มเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI 
17.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด 

 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

 
 

ไม่เกินร้อยละ 9 
 

50 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

18) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดร้ับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
18.1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตดัภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์  
18.2) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์  
18.3) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์  

 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

 
 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
70 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
70 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
60 

19) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 
ml/min/1.73m2/yr 

ร้อยละ 66 

20) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) 
ได้รับการผา่ตัดภายใน 30 วัน 

ร้อยละ 85 

21) อัตราส่วนของจ านวนผูย้ินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย
สมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล 
A, S) 

ร้อยละ 0.9 

22) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบดัรักษา และ 
ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ป ี(Retention Rate) 

ร้อยละ 50 

23) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับ
การประเมิน บ าบัดรักษาและตดิตามดูแลช่วยเหลือตามระดับ
ความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 60 

24) ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจังหวัดที่ให้การ
บริบาลฟืน้สภาพระยะกลางแบบผูป้่วยใน (intermediate 
bed/ward) 

ร้อยละ 50 

25) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดั One Day Surgery ร้อยละ 60 
26) จ านวนคลินิกการใหบ้ริการกญัชาทางการแพทย์น าร่อง
อย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง 

เขต 12 เขต 
(อย่างน้อย 

เขตสุขภาพละ  
1 แห่ง) 

27) อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ใน 
โรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) 

ร้อยละ น้อยกว่า ร้อยละ 12 

28) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 24 

29) ร้อยละโรงพยาบาลศูนยผ์่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 80 
30) จ านวนผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินในหอ้งฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 
(Non trauma) ลดลง 

ร้อยละ 5 

31) ร้อยละของจังหวัดเปา้หมายที มีหน่วยบริการตั้งอยู่ในพ้ืนที 
เกาะมีการจัดระบบบริการสุขภาพส าหรับการท่องเที ยวทาง
ทะเลที มีประสิทธิภาพ 
- จังหวัดเป้าหมาย 11 จังหวัด 
- ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายมีการด าเนินการครบ 5 ระดับ 

 
 
 

จังหวัด 
ร้อยละ 

 
 
 

3 
100 

32) ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทย์แผนไทย  

ร้อยละ 5 
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๓) แนวทางการพัฒนา 
(๓.๑) พัฒนาหน่วยงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับให้มี

ศักยภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการให้มีความรวดเร็วและทันสมัย รวมทั้งพัฒนาระบบบริการตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่ครอบคลุมทุกระบบ ในการให้บริการทุกพ้ืนที่ 

(3.2) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) โดยให้มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับทีมสหวิชาชีพและ อสม. ดูแลทุกครัวเรือน 

(3.3) เพ่ิมศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง  

(๓.4) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่พิเศษ เน้นการท างานเชิงรุก และให้มีความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพทุกรูปแบบ  

 (๓.5) ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์เทียบเท่าระดับสากล   

(3.6) พัฒนาศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical and 
wellness Hub) ครบวงจร และยกระดับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม และมีความพร้อมในการรองรับ
กฎระเบียบใหมแ่ละส่งเสริมการส่งออก 

(๓.7) พัฒนาสถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดให้เพียงพอ
และมีคุณภาพ พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและการรายงานผลที่
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์ สร้างความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัวในการป้องกัน เฝ้าระวัง บ าบัดแก้ไข และฟ้ืนฟูดูแลผู้ใช้ยาเสพติด แบบองค์รวมทั้ง
กาย จิตใจ สังคม โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care) 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
  แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2) โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
3) โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล 
4) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
6) โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแล

ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 
7) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
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12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
15) โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
16) โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 
17) โครงการกัญชาทางการแพทย์ 
18) โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 
19) โครงการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (สป.) 

แผนงานที่ 3 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
1) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

แผนงานที่ 4 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
พ้ืนที่เฉพาะ 

1) โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพ้ืนที่เฉพาะ 
แผนงานที่ 5 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และแพทย์แผนไทย 
1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

 
5.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

๑) เป้าหมาย ก าลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสม 
เป็นธรรมและทั่วถึง เพ่ือประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 2563 

1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหาร
จัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ระดับ 5 

2) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจดัการก าลังคนท่ี
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ต าแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 
4 

(≥ 10 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์) 
 

    ๓) แนวทางการพัฒนา 
  ๓.1) ผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้

เพียงพอ ได้มาตรฐานสากล มีทักษะด้านการแพทย์/สุขภาพ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถรองรับเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความช านาญ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

  3.2) บริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โดยการกระจาย
อ านาจในการบริหารก าลังคนในระดับเขตสุขภาพ  

  3.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา และธ ารงรักษาก าลังคนด้านสุขภาพ  
  3.4) พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและภาคีภาครัฐ 

ท้องถิ่นและเอกชน ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน 
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  3.5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและฐานข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 

  แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
1. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
2. โครงการบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ 

 
5.๒.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

๑) เป้าหมาย การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประชาชน
มีหลักประกันสุขภาพท่ัวถึง เป็นธรรม  

๒) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 2563 

1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 

ร้อยละ 90 

2) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที ก าหนด 
- ส่วนกลาง 
- สสจ. 
- สสอ. 

 
 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 
 

90 
90 
90 

3) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
- รพศ./รพท./รพ.ในสังกัดกรม 
- รพช. 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

100 
90 

4) ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต. ติดดาว 

ร้อยละ 75 

5) จ านวนองค์กรแห่งความสุขที มีคุณภาพมาตรฐาน 
- กรมวิชาการ,สป.ส่วนกลาง  
- รพศ./รพท./สสจ.  
- รพช.,สสอ., > ร้อยละ 10) 

 
ร้อยละ 

จ านวนแห่ง 
ร้อยละ 

 
10 

อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง 
10 

6) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 80 
7) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital 
- หน่วยบริการมีการด าเนินงาน Smart Tools และ Smart 
Service 

 
ร้อยละ 

 

 
80 

8) จ านวน รพ. มีระบบรับยาที่ร้านยา แห่ง 50 

9) ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(compliance rate) เมื่อไป
ใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ 

ความแตกต่าง ไม่เกิน 1.5% 
 

10) ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วย
ใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ 

ระดับความส าเร็จ มีข้อเสนอสิทธิประโยชน์
กลางท่ีจ าเป็นส าหรับ
ผู้ป่วยใน 3 กองทุน 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด 2563 

11) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
- ระดับ 7 
 
- ระดับ 6 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 4 
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 8 
12) จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที คิดค้นใหม่ 
หรือที พัฒนาต่อยอด 

เรื่อง - จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่ หรือท่ีพัฒนา
ต่อยอดที่เพิ่มขึ้นจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรมกรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย์ของปีท่ีผ่าน
มา อย่างน้อย 8 เรื่อง 
- จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนา
ต่อยอด ใน
ปีงบประมาณ 2563 มี
การใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค หรือ
เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 
4 เรื่อง 

13) ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

14) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมี
การบังคับใช้ 
14.1) ร้อยละของกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
14.2) ร้อยละความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบ
องค์ประกอบท่ีก าหนดของส านักงานสาธารณสุขท่ัวประเทศ 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

100 (10 ฉบับ) 
สสจ. มีการด าเนินงาน
ขั้นตอนท่ี 4 และที่ 5 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  ๓) แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนาและปรับปรุงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่

ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยความมั่นใจ เสริมสร้างความเท่าเทียมกันในระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ  รวมทั้ง
ด าเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 

๓.2) บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3.3) สร้างความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของ 3 กองทุน  
3.4) พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพและเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

และสาธารณสุขส าหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และกลุ่มเปราะบาง 
3.5) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ  
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 ๙๙ 

3.6) พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้
ประกอบการในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

  3.7) พัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ทันสมัยมาใช้เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ เช่น การแพทย์
แม่นย า 3 D Printing การใช้ AI ในการวินิจฉัยและรักษาโรค เป็นต้น และประสานความร่วมมือในการพัฒนา
นวัตกรรมสุขภาพระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจัลทัลด้านสุขภาพ  
ที่สอดคล้องและตอบสนองกับการพัฒนาของประเทศ สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่าง รวดเร็ว โปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

  3.8) พัฒนาและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์
และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเป็นสากล 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
1) โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
3) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 

    แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 
2) โครงการ Smart Hospital 

    แผนงานที่ 3 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
1) โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน 
2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

    แผนงานที่ 4 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
1) โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ 
    แผนงานที่ 5 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

1) โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
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 ๑๐๐ 
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 ๑๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 6 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข 
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ในประเทศ ตางประเทศ

รวม      391,995.9124           1,503.0604 279.8598            393,778.8326     

1. ดานสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค และคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P 
Excellence)

12,370.2218    11.7590 -                       -                       12,381.9808        

2. ดานบริการเปนเลิศ 
(Service Excellence)

39,857.2119    -                       -                       -                       39,857.2119        

3. ดานบุคลากรเปนเลิศ 
(People Excellence)

131,262.3199  934.9000 -                       -                                  16.5000 132,213.7199      

4. ดานบริหารเปนเลิศดวย
ธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence)

208,506.1588  556.4014          263.3598 209,325.9200      

สรุปวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข

แหลงเงิน (ลานบาท)

เงินรายไดหนวยงาน รวมทั้งสิ้นแผนปฏิบัติราชการ เงินงบประมาณแผนดิน เงินกู อื่นๆ
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หนวยงานในสังกัด แหลงรายได (กิจกรรม/ภารกิจ)  จํานวน (ลานบาท)  รวมเงิน (ลานบาท)

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายได             165,648.0962

ดอกเบี้ย                    374.3280

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก

คาธรรมเนียม 65.2737                      65.2737

กรมวิทยาศาสตรการแพทย คาบริการตรวจวิเคราะห 350.0000                   350.0000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คาธรรมเนียม                       45.3757 45.3757

กรมสุขภาพจิต คารักษาพยาบาล (เงินบํารุง) 1,944.3052                 1944.3052

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คาใบอนุญาตสาธารณสุข 188.2567                   

คาขายของเบ็ดเตล็ด 0.1525                        

คาปรับเปรียบเทียบคดี 12.4950                      

คาปรับอื่น 0.0801                        

รายไดเบ็ดเตล็ด 0.3752                        

เงินรายไดจากการดําเนินงานของ อย. 250.5271                   

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดอกเบี้ยเงินฝาก 2.5000                        2.5000

สถาบันพระบรมราชชนก รายไดหนวยงาน 930.0000                   930.0000

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เงินรายไดหนวยงาน 123.6740                   

ดอกเบี้ยรับ 2.5000                        

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน)

คาธรรมเนียมการเยี่ยมสํารวจ 45.0000                      

คาธรรมเนียมการใชโปรแกรม 4.2000                        

คาลงทะเบียนการฝกอบรม 26.0000                      

คาลงทะเบียนการประชุมวิชาการ
ประจําป

                      27.5000

คาตอบแทนวิทยากร                         1.4000

คาจําหนายหนังสือและตํารา                         2.7000

เงินสนับสนุนดําเนินงานจากหนวยงาน
ภายในประเทศ

                        4.8000

เงินสนับสนุนการดําเนินงานจาก
ตางประเทศ

                        2.0000

ดอกเบี้ย 1.3000                        

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เงินบํารุงโรงพยาบาล 11.7590                      11.7590

องคการเภสัชกรรม รายได 16,353.4300              16353.4300

รวมทั้งสิ้น 186,418.0284           186,418.0284           

ประมาณการรายไดของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563 (กรณีสวนราชการมีรายได)

451.8866

126.1740

114.9000

166,022.4242           
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หนวยงานในสังกัด แหลงรายได (กิจกรรม/ภารกิจ)  จํานวน (ลานบาท)  รวมเงิน (ลานบาท)

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายได             165,648.0962

ดอกเบี้ย                    374.3280

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก

คาธรรมเนียม 65.2737                      65.2737

กรมวิทยาศาสตรการแพทย คาบริการตรวจวิเคราะห 350.0000                   350.0000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คาธรรมเนียม                       45.3757 45.3757

กรมสุขภาพจิต คารักษาพยาบาล (เงินบํารุง) 1,944.3052                 1944.3052

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คาใบอนุญาตสาธารณสุข 188.2567                   

คาขายของเบ็ดเตล็ด 0.1525                        

คาปรับเปรียบเทียบคดี 12.4950                      

คาปรับอื่น 0.0801                        

รายไดเบ็ดเตล็ด 0.3752                        

เงินรายไดจากการดําเนินงานของ อย. 250.5271                   

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดอกเบี้ยเงินฝาก 2.5000                        2.5000

สถาบันพระบรมราชชนก รายไดหนวยงาน 930.0000                   930.0000

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เงินรายไดหนวยงาน 123.6740                   

ดอกเบี้ยรับ 2.5000                        

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน)

คาธรรมเนียมการเยี่ยมสํารวจ 45.0000                      

คาธรรมเนียมการใชโปรแกรม 4.2000                        

คาลงทะเบียนการฝกอบรม 26.0000                      

คาลงทะเบียนการประชุมวิชาการ
ประจําป

                      27.5000

คาตอบแทนวิทยากร                         1.4000

คาจําหนายหนังสือและตํารา                         2.7000

เงินสนับสนุนดําเนินงานจากหนวยงาน
ภายในประเทศ

                        4.8000

เงินสนับสนุนการดําเนินงานจาก
ตางประเทศ

                        2.0000

ดอกเบี้ย 1.3000                        

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เงินบํารุงโรงพยาบาล 11.7590                      11.7590

องคการเภสัชกรรม รายได 16,353.4300              16353.4300

รวมทั้งสิ้น 186,418.0284           186,418.0284           

ประมาณการรายไดของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563 (กรณีสวนราชการมีรายได)

451.8866

126.1740

114.9000

166,022.4242           
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       3.3.1 ประมาณการรายไดของสวนราชการ (กรณีสวนราชการมีรายได)

หนวยงานในสังกัด แหลงรายได (กิจกรรม/ภารกิจ) จํานวน (ลานบาท)

กระทรวงสาธารณสุข รายไดหนวยงาน 183,680.4304    

คาธรรมเนียม 159.8494

คาบริการ 350.0000

คาปรับ 12.5751

เงินบํารุง 1956.0642

ดอกเบี้ย 6.3000

คาใบอนุณาต 188.2567

เงินสนับสนุนดําเนินงานจากหนวยงานภายในประเทศ 4.8000

เงินสนับสนุนการดําเนินงานจากตางประเทศ 2.0000

อื่นๆ (เชน คาลงทะเบียน, คาตอบแทนวิทยากร  
ฯลฯ)

57.7525

186,418.0283   

 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข                                                           

ขอมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

รวมทั้งสิ้น
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     3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการทั้งหมด....393,758.6926......ลานบาท

 ในประเทศ ตางประเทศ

1. เรื่องสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P 
Excellence)

รวม

12,381.9808     12,370.2218     11.7590          -         -          -              

แผนงานการปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพ

       6,459.4024        6,459.4024                    -              -               -   -              

1. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ        3,383.0157       3,383.0157                    -              -               -   -              

โครงการยอย

1.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบ
บริการสรางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

             19.2688             19.2688                    -              -               -   -              สป. 3

1.2 โครงการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

           243.4627           243.4627                    -              -               -   -              สป. 3

1.3 โครงการปลอดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
น้ําดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี

           241.7675           241.7675                    -              -               -   -              สป. 3

1.4 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการ
จัดทําผลิตภัณฑและจัดการความรูของหนวยงาน
เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

           464.7468           464.7468                    -              -               -   -              คร. 3

1.5 โครงการเรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรีย วัณโรค 
และยุติปญหาเอดส

           377.3008           377.3008                    -              -               -   -              คร. 3

1.6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดลอม

           214.5242           214.5242                    -              -               -   -              คร. 3

1.7 โครงการถายทอดความรูในการดูแลสุขภาพ 
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ

             89.6917             89.6917                    -              -               -   -              คร. 3

1.8 โครงการบริการรักษาและฟนฟูสภาพ เฉพาะ
โรคในกลุมโรคติดตอสําคัญ โรคอุบัติใหมและภัย
สุขภาพ

           694.1586           694.1586                    -              -               -   -              คร. 3

1.9 โครงการเรงรัดกําจัดโรคหัดของประเทศไทย
ตามพันธะสัญญานานาชาติ

           140.3750           140.3750                    -              -               -   -              คร. 3

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ

เงินกู
หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับ

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน
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 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ

เงินกู
หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับ

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

1.10 โครงการจัดการความรูดานปองกันโรคและ
ภัยสุขภาพ

             12.9400             12.9400                    -              -               -   -              คร. 3

1.11 โครงการพัฒนาและใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดานการปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ

             72.6127             72.6127                    -              -               -   -              คร. 3

1.12 โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคที่เปน
ปญหาสําคัญ

           186.0182           186.0182                    -              -               -   -              คร. 3

1.13 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ

           257.6152           257.6152                    -              -               -   -              คร. 3

1.14 โครงการเสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความ
รวมมือและสรางการมีสวนรวมของเครือขายในการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

           368.5335           368.5335                    -              -               -   -              คร. 3

2. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการสุขภาพ

       2,733.4672       2,733.4672                    -              -               -   -              

โครงการยอย

2.1 โครงการสนับสนุนและดําเนินการคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ

           569.9181           569.9181                    -              -               -   -              สป. 3

2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร
การแพทยในการวินิจฉัยและปองกันโรคเพื่อความ
มั่นคงดานสุขภาพ

           831.8704           831.8704                    -              -               -   -              วิทย 3

2.3 โครงการเฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑสุขภาพในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

             20.0000             20.0000                    -              -               -   -              วิทย 3

2.4 โครงการพัฒนาระบบบริการดานการปองกัน
ควบคุมโรคเชื่อมโยงขอมูลกับผูประกอบการผาน
ระบบ National Single Window (NSW)

2.0000               2.0000                                  -              -               -   -              คร. 2

2.5 โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม 
กํากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผูประกอบโรคศิลปะ
 และ เครือขายระบบบริการสุขภาพ

429.1340                     429.1340                    -              -               -   -              สบส 3
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 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ

เงินกู
หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับ

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

2.6 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เขาสูมาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจร

202.4854                     202.4854                    -              -               -   -              สบส 3

2.7 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการคุมครอง
ผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ

6.0000                              6.0000                    -              -               -   -              สบส 3

2.8 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 19.3419                         19.3419                    -              -               -   -              อย 3

2.9 โครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สุขภาพใหมีประสิทธิภาพ

56.8592                         56.8592                    -              -               -   -              อย 3

2.10 โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ

21.5322                         21.5322                    -              -               -   -              อย 3

2.11 คาใชจายในการดําเนินงานพื้นฐานการ
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ

398.9053                     398.9053                    -              -               -   -              อย 3

2.12 คาใชจายในการลงทุน 152.5278                     152.5278                    -              -               -   -              อย 3

2.13 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว

18.5729                         18.5729                    -              -               -   -              อย 3

2.14 โครงการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมี 4.3200                              4.3200                    -              -               -   -              อย 5

3. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ

          342.9195          342.9195                    -              -               -   -              

โครงการยอย                    -              -               -   -              

3.1 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ

             57.0916             57.0916                    -              -               -   -              สป. 3

3.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขอยางครบวงจรและบูรณาการ

285.8279           285.8279                             -              -               -   -              คร. 3

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย
 (ดานสุขภาพ)

       4,727.5667       4,715.8077           11.7590            -               -   -              

1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุก
กลุมวัย

       4,431.6567       4,419.8977           11.7590            -               -   -              

โครงการยอย

1.1 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนทุก
กลุมวัย

           844.5629           844.5629                    -              -               -   -              สป. 3
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 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ

เงินกู
หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับ

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
ผูสูงอายุ ภาคเหนือ

           202.1000           202.1000                    -              -               -   -              สป. 3

1.3  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ
ผูดอยโอกาส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        1,065.2075        1,065.2075                    -              -               -   -              สป. 3

1.4 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อ
สงเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกกลุมวัยอยางยั่งยืน

           773.4017           773.4017                    -              -               -   -              สป. 3

1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายในการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอด
ชวงชีวิต

           126.4176           126.4176                    -              -               -   -              คร. 3

1.6 โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา              20.0000             20.0000                    -              -               -   -              กรม จ. 3

1.7 โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน              20.0000             20.0000                    -              -               -   -              กรม จ. 3

1.8 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตและปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน

               5.7100                5.7100                    -              -               -   -              กรม จ. 3

1.9 โครงการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึง
ประสงคในวัยทํางาน

               6.4500                6.4500                    -              -               -   -              กรม จ. 3

1.10 โครงการสรางสุขภาวะทางใจเพื่อเปนผูสูงวัย
ที่มีคุณคาและความสุข

               8.6500                8.6500                    -              -               -   -              กรม จ. 3

1.11 โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสําหรับผูสูงอายุไทย              11.4569             11.4569                    -              -               -   -              กรม จ. 3

1.12 โครงการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร

               2.4699                2.4699                    -              -               -   -              กรม จ. 3

1.13 โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 9.9713               9.9713                                  -              -               -   -              กรม พ. 3

1.14 โครงการ ASEAN Center for Active Aging
 and Innovation

19.2182             19.2182                               -              -               -   -              กรม พ. 3

1.15 โครงการพัฒนาประชาชนใหมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองเหมาะสม

110.0981                     110.0981                    -              -               -   -              สบส 3

1.16 โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวใหมีการ
จัดการสุขภาพไดอยางยั่งยืน

40.3000                         40.3000                    -              -               -   -              สบส 3

1.17 โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 62.3955                         62.3955                    -              -               -   -              อ 3
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 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ

เงินกู
หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับ

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

1.18 โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ

24.4774                         24.4774                    -              -               -   -              อ 3

1.19 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการ
เจริญพันธุแหงชาติ ฉบับที่ 2

1.6630                              1.6630                    -              -               -   -              อ 3

1.20 โครงการโรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health
 Literate School)

66.8678                         66.8678                    -              -               -   -              อ 3

1.21 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนพ.ศ.
2559

35.2204                         35.2204                    -              -               -   -              อ 3

1.22 โครงการ 10 ลานครอบครัวไทย ออกกําลัง
กายเพื่อสงเสริมสุขภาพ

80.0000                         80.0000                    -              -               -   -              อ 3

1.23 โครงการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถาน
ประกอบการเพื่อคุณภาพที่ดี CHR in Health for 
Happy&Healthy

26.7175                         26.7175                    -              -               -   -              อ 3

1.24 โครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายตาม
แผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.
2561-2573

10.0000                         10.0000                    -              -               -   -              อ 3

1.25 โครงการสรางเสริมความเสมอภาคดาน
สุขภาพเพื่อรองรับผูสูงอายุแบบบูรณาการ

           384.0268           384.0268                    -              -               -   -              สป. 4

1.26 โครงการบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคมผูสูงอายุ และคนพิการ

86.7434             86.7434                               -              -               -   -              กรม พ. 4

1.27 โครงการพัฒนาตนแบบระบบดูแลผูสูงอายุ
ในชุมชนแบบไรรอยตอในพื้นที่นํารอง 5 จังหวัด

4.3386                              4.3386                    -              -               -   -              สบส 4

1.28 โครงการประชารัฐรวมใจเตรียมรองรับ
ประชากรไทยเขาสูสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ

54.9152                         54.9152                    -              -               -   -              อ 4

1.29 โครงการ “ชะลอชรา ชีวายืนยาว” 96.0000                         96.0000                    -              -               -   -              อ 4

130 โครงการพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ 33.6401                         33.6401                    -              -               -   -              อ 4

1.31 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชน

113.5000                     113.5000                    -              -               -   -              อ 4
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วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

1.32 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชองปาก 45.9401                         45.9401                    -              -               -   -              อ 4

1.33 โครงการกอสรางอาคารสนับสนุนบริการ 5 
ชั้น โรงพยาบาลบานแพว ตําบลบานแพว อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง

             39.1968             27.4378            11.7590            -               -   -              บานแพว 3

2. โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของ
ประชากร

          295.9100          295.9100                    -              -               -   -              

โครงการยอย

2.1 โครงการสรางความรอบรูดานโรคและภัย
สุขภาพ เพื่อปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ

           133.1500           133.1500                    -              -               -   -              คร. 3

2.2 โครงการเสริมสรางความรอบรูและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงคแกประชาชน 
ป 2563

32.6000             32.6000                               -              -               -   -              กรม จ. 3

2.3 โครงการพัฒนาความรอบรูดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ

114.1600                     114.1600                    -              -               -   -              อย 3

2.4 โครงการสงเสริมความรอบรูดานการบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคทุกชวงวัย

16.0000                         16.0000                    -              -               -   -              อ 3

แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ             63.4560            63.4560                    -              -               -   -              

1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.)

            63.4560            63.4560                    -              -               -   -              

โครงการยอย

 1.1 โครงการเสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความ
รวมมือและสรางการมีสวนรวมของเครือขายในการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

             24.0000             24.0000                       -               -                 -                     -   คร. 3

1.2 โครงการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุม
วัยในระบบบริการปฐมภูมิ

14.6150             14.6150                                  -               -                 -                     -   กรม จ. 3

1.3 สงเสริมและพัฒนาตําบลจัดการคุณภาพสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

24.8410                         24.8410                       -               -                 -                     -   สบส 3

แผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม        1,131.5557       1,131.5557                    -              -               -                   -   

1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม        1,131.5557       1,131.5557                    -              -               -                   -   
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โครงการยอย

1.1 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม
แบบบูรณาการ

           141.0350           141.0350                    -              -               -                   -   สป. 5

1.2 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (Green & 
Clean Hospital)

           916.4695           916.4695                    -              -               -   -              สป. 3

1.3 โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประชาชนและผูสัมผัสขยะ

             14.6900             14.6900                    -              -               -                   -   คร. 5

1.4 โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

               6.1792                6.1792                    -              -               -                   -   คร. 5

1.5 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมสถานบริการการสาธารณสุขที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

13.9971                         13.9971                    -              -               -                   -   อ 5

1.6 โครงการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ

27.4846                         27.4846                    -              -               -                   -   อ 5

1.7 โครงการเฝาระวัง เตือนภัยสุขภาพและตอบโต
ความเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม

11.7003                         11.7003                    -              -               -                   -   อ 5

2. เรื่องบริการเปนเลิศ (Service 
Excellence)

รวม      39,857.2119      39,857.2119                    -              -               -   -              

แผนงานการพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

       3,393.1769       3,393.1769                    -              -               -   -              

1. โครงการพื้นที่เฉพาะ        1,578.3907       1,578.3907                    -              -               -   -              

โครงการยอย

1.1 โครงการเพิ่มการเขาถึงบริการดานสุขภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใตแบบบูรณาการ

           145.6854           145.6854                       -               -                 -   -                สป. 1

1.2 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณา
การ

           564.4358           564.4358                       -               -                 -   -                สป. 2

1.3 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกแบบบูรณาการ

           322.3732           322.3732                       -               -                 -   -                สป. 2

1.4 โครงการพัฒนาการดําเนินงานการเฝาระวัง
โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

16.2167             16.2167                                  -               -                 -   -                คร. 2
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1.5 โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 
โรคอุบัติใหม และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

52.3408             52.3408                                  -               -                 -   -                คร. 2

1.6 โครงการสนับสนุนการแปรรูปและผลิตภัณฑ
สมุนไพรครบวงจร (SEC)

395.0000                     395.0000                       -               -                 -   -                พท 2

1.7 โครงการพัฒนาและบริการการสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับประชาชนใน
พื้นที่โครงการพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

11.7516                         11.7516                       -               -                 -   -                อ 2

1.8 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่
ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูง และพื้นที่เกาะ

             64.4371             64.4371                       -               -                 -   -                สป. 3

1.9 โครงการแกไขปญหาสุขภาพแรงงานขามชาติ
และการคามนุษย

               6.1501                6.1501                       -               -                 -   -                สป. 1

2. โครงการพระราชดําริ และโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

       1,814.7862       1,814.7862                       -               -                 -   -                

โครงการยอย

2.1 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE

95.0000             95.0000                                  -               -                 -   -                กรม จ. 1

2.2 โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ         1,558.6478        1,558.6478                       -               -                 -   -                สป. 3

2.3 โครงการบูรณาการธํารงรักษา พัฒนา 
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบคุณภาพ
มาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยและ
หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
ชัยพัฒน โรงพยาบาลเทพรัตนราชานุกูล

             12.0000             12.0000                       -               -                 -   -                วิทย 3

2.4 โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ตาม
แนวทางพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ

85.4133             85.4133                                  -               -                 -   -                คร. 3

2.5 โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

28.0000                         28.0000                       -               -                 -   -                สบส 3
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2.6 โครงการพัฒนาและบริการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่
โครงการพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

35.7251                         35.7251                       -               -                 -   -                อ 3

 แผนงานอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผน
ไทย

       3,264.6526        3,264.6526                    -              -               -   -              

 1. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย

       3,264.6526        3,264.6526                       -               -                 -   -                

โครงการยอย

1.1 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อ
รองรับการทองเที่ยวของภาคใต ใหเปนแหลง
ทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก 

        2,855.6278        2,855.6278                       -               -                 -   -                สป. 2

1.2 โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และความงามแบบครบวงจร

13.0000                         13.0000                       -               -                 -   -                สบส 2

1.3 สงเสริม พัฒนาการนวดไทย การแพทยแผน
ไทย และสมุนไพรเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยง
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

281.7992                     281.7992                       -               -                 -   -                พท 2

1.4 โครงการสงเสริมนวัตกรรมและบริการอนุญาต
สมุนไพร ชีววัตถุ ยา และผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อ
สรางความสามารถในการแขงขัน ความมั่นคงและ
ยั่งยืนของประเทศ

40.0000                         40.0000                       -               -                 -   -                อย 2

1.5 โครงการยกระดับคุณภาพของฝากปลอดภัยใน
ผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย
สําหรับผูประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME)

4.0000                              4.0000                       -               -                 -   -                อย 2

1.6 โครงการยกระดับมาตรฐานผูประกอบการใหมี
ความสามารถในการแขงขัน

68.0734                         68.0734                       -               -                 -   -                อย 2

1.7 โครงการปองกันและลดปจจัยเสี่ยงดานอนามัย
สิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพ (street food)

2.1522                              2.1522                       -               -                 -   -                อ 2
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 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
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งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

 แผนงานการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ        3,748.2098       3,748.2098                    -              -               -   -              

 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ        3,645.7011       3,645.7011                    -              -               -   -              

โครงการยอย

1.1 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ และ
เครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ

        3,640.7011        3,640.7011                       -               -                 -   -                สป. 3

1.2 โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคน
ไทยสุขภาพดี

5.0000               5.0000                                     -               -                 -   -                วิทย 3

2. โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ 
และ อสม.

          102.5087          102.5087                    -              -               -   -              

โครงการยอย

2.1 โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตรการแพทย
ชุมชน

             12.0000             12.0000                       -               -                 -   -                วิทย 3

2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
อาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอ
ประจําบาน ดานการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง

             13.1950             13.1950                       -               -                 -   -                คร. 3

2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)

               4.7500                4.7500                       -               -                 -   -                คร. 3

 2.4 โครงการขุนพลผูตอสูดานสุขภาพจิตเพื่อ
ประชาชน อสม. 4.0 SMART Delivery

14.0000             14.0000                                  -               -                 -   -                กรม จ. 3

2.5 โครงการสงเสริม พัฒนา สนับสนุน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ภาคี
เครือขาย ในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนา
ความรอบรูดานสุขภาพ และการสื่อสารสุขภาพ
ประชาชนกลุมเปาหมาย

48.5637                         48.5637                       -               -                 -   -                สบส 3

2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูใชผูเสพ
และผูติดยาเสพติดหลังการบําบัดรักษาเพื่อคืนคนดี
สูสังคม

10.0000                         10.0000                       -               -                 -   -                สบส 1

 แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan)

     26,920.2619      26,920.2619                    -              -               -   -              
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 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ

เงินกู
หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับ

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service
 Plan

     18,542.2156      18,542.2156                       -               -                 -   -                

โครงการยอย

1.1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ 
ตาม Service Plan

      17,310.9986      17,310.9986                       -               -                 -   -                สป. 3

1.2 โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพชาวตางชาติ

             30.5557             30.5557                       -               -                 -   -                สป. 3

1.3 โครงการเสริมสรางสุขภาพ ควบคุมภัยสุขภาพ
และรักษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต

           843.2255           843.2255                       -               -                 -   -                สป. 3

1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยบริการเพื่อการ
จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
ของหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

             21.2003             21.2003                       -               -                 -   -                สป. 3

1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับบริการ
สาธารณสุข กลุมจังหวัดภาคกลางและปริมณฑล

           119.8357           119.8357                       -               -                 -   -                สป. 3

1.6 โครงการใหบริการสุขภาพแกกลุมเปาหมาย
เฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ

           216.3998           216.3998                       -               -                 -   -                สป. 4

2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรค
ไมติดตอเรื้อรัง

9.8283              9.8283                                   -               -                 -   -                กรม พ. 3

3. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
 - งบลงทุน
 - ดานวัณโรค
 - ไขเลือดออก
 - ดาน EEC และคลินิกมลพิษ
 - ดานบูรณาการอื่นๆ

3,792.6006       3,792.6006                            -               -                 -   -                กรม พ. 3

4.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
ทารกแรกเกิด.

4.7512              4.7512                                   -               -                 -   -                กรม พ. 3

5. โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบ
ประคับประคองและการดูแลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน

9.5980              9.5980                                   -               -                 -   -                กรม พ. 3

6. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขา
หลัก

2.4531              2.4531                                   -               -                 -   -                กรม พ. 3



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข 115

 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ

เงินกู
หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับ

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคหัวใจ

5.3985              5.3985                                   -               -                 -   -                กรม พ. 3

8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็ง

15.7848            15.7848                                 -               -                 -   -                กรม พ. 3

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรค
ไต

3.1635              3.1635                                   -               -                 -   -                กรม พ. 3

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
จักษุวิทยา

5.4108              5.4108                                   -               -                 -   -                กรม พ. 3

11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
ปลูกถายอวัยวะ

0.8360              0.8360                                   -               -                 -   -                กรม พ. 3

12. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day 
surgery

5.0000              5.0000                                   -               -                 -   -                กรม พ. 3

13. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก

          901.0130          901.0130                       -               -                 -   -                

โครงการยอย

13.1 โครงการพัฒนาตนแบบการใหบริการดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมสาน

             69.0061             69.0061                       -               -                 -   -                สป. 3

13.2 โครงการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัย และ
สรางพฤติกรรมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

57.3046                         57.3046                       -               -                 -   -                พท 3

13.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 
และมาตรฐานบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

73.0692                         73.0692                       -               -                 -   -                พท 3

13.4 รายการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

122.9981                     122.9981                       -               -                 -   -                พท 3

13.5 รายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหเปนเลิศ
ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
(งบลงทุน)

368.2553                     368.2553                       -               -                 -   -                พท 3

13.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับบริการเปนเลิศ 29.9702                         29.9702                       -               -                 -   -                พท 3
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 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ

เงินกู
หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับ

กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

13.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพรองรับ
บริการเปนเลิศ

17.7889                         17.7889                       -               -                 -   -                พท 3

13.8 สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
สมุนไพรสูการใชประโยชน และผลักดันให
การแพทยแผนไทยเปนหนึ่งในอาเซียน

42.6206                         42.6206                       -               -                 -   -                พท 3

13.9 กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 120.0000                     120.0000                       -               -                 -   -                พท 2

14. โครงการกัญชาทางการแพทย 291.3601          291.3601                               -               -                 -   -                

โครงการยอย

14.1 โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย 20.0000             20.0000                                  -               -                 -   -                วิทย 3

14.2 โครงการเฝาระวังและเพิ่มการเขาถึงบริการ
ผูปวยจิตเวชจากการใชสารสกัดจากกัญชา ดวย
กลไกทางกฎหมาย

11.8905             11.8905                                  -               -                 -   -                

กรม จ.

3

14.3 โครงการสรางการรับรูเรื่องกัญชาทาง
การแพทยกับสุขภาพจิต

1.0000               1.0000                                     -               -                 -   -                
กรม จ.

3

14.4 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธดานกัญชา
ทางการแพทย ประจําป 2563

25.4124             25.4124                                  -               -                 -   -                
กรม จ.

3

14.5 การใชสารสกัดกัญชารักษาภาวะผิดปกติจาก
แอลกอฮอล (ระยะ 2)

5.4875               5.4875                                     -               -                 -   -                
กรม จ.

3

14.6 การใชตํารับกัญชาไทยในการรักษาอาการ
ยึกยือที่เกิดจากยารักษาโรคจิต (ระยะ 2)

3.2442               3.2442                                     -               -                 -   -                
กรม จ.

3

14.7 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ทางคลินิกของ Cannabidiol (CBD) เพื่อรักษา
ผูปวยที่มีภาวะสะเทือนขวัญหลังเหตุการณรุนแรง

8.4728               8.4728                                     -               -                 -   -                

กรม จ.

3

14.8 การวิจัยและพัฒนาน้ํามันกัญชาเพื่อการ
รักษาผูปวยภาวะสมองเสื่อม

17.7900             17.7900                                  -               -                 -   -                
กรม จ.

3

14.9 การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือทางคลินิกใน
การประเมินดูแล เฝาระวังปญหาทางจิตเวชใน
ผูปวยที่ใชกัญชาทางการแพทยในการรักษาโรค

1.1050               1.1050                                     -               -                 -   -                

กรม จ.

3

14.10 โครงการพัฒนาวิชาการทางการแพทย 
(กัญชา)

31.4817             31.4817                                  -               -                 -   -                
กรม พ.

3
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 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ

เงินกู
หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ
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งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

14.11 สงเสริม พัฒนา การใชประโยชนจากกัญชา
และกระทอมทางการแพทยแผนไทย รวมถึงการ
ผลิตน้ํามันกัญชาและตํารับยาแผนไทยที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู

129.1436                     129.1436                       -               -                 -   -                พท 2

14.12 โครงการพัฒนาการดําเนินการเกี่ยวกับ
กัญชาทางการแพทย

36.3324                         36.3324                       -               -                 -   -                อย 3

15. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตาน
จุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล

          136.6169          136.6169                       -               -                 -   -                

โครงการยอย

15.1 โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
เครือขาย
และเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (AMR)

10.0000             10.0000                                  -               -                 -   -                

วิทย

3

15.2 โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัย
ระหวางประเทศและวาระความมั่นคงดานสุขภาพ
โลก

9.9730               9.9730                                     -               -                 -   -                

คร. 3

15.3  โครงการสงเสริมและการพัฒนาระบบยา 115.4439                     115.4439                       -               -                 -   -                อย 3

15.4 โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตาน
จุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล

1.2000               1.2000                                     -               -                 -   -                กรม พ. 3

16. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดตอ โรค
อุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ํา

391.7651          391.7651                               -               -                 -   -                

โครงการยอย

16.1 โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัย
ระหวางประเทศและวาระความมั่นคงดานสุขภาพ
โลก

228.6864           228.6864                                -               -                 -   -                

คร. 3

16.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออก
ระหวางประเทศและจังหวัดชายแดน

163.0787           163.0787                                -               -                 -   -                
คร. 3

17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช

267.2701          267.2701                               -               -                 -   -                

โครงการยอย

17.1 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผูปวย
จิตเวชรุนแรง ยุงยาก ซับซอน

18.6000             18.6000                                  -               -                 -   -                กรม จ. 3
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 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ

เงินกู
หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
โครงการ ภายใตแผนงาน/โครงการระดับ
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งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

17.2 โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤติสุขภาพจิต
ของประเทศไทย

17.5000             17.5000                                  -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.3 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพบริการที่เปน
เลิศ

5.9800               5.9800                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.4 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผูปวย
จิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงตอการกอความรุนแรงใน
สังคม

18.0500             18.0500                                  -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวยโรค
จิตเภท

26.6500             26.6500                                  -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.6 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สุขภาพจิตและจิตเวช

5.0900               5.0900                                     -               -                 -   -                
กรม จ.

3

17.7 โครงการมุงสูศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทยดานสุขภาพจิตและจิตเวช

19.5350             19.5350                                  -               -                 -   -                
กรม จ.

3

17.8 โครงการสํารวจปจจัยสังคมที่สงผลตอปญหา
สุขภาพจิตและโรคจิตเวชของคนไทย ปงบประมาณ
 2563

2.9970               2.9970                                     -               -                 -   -                

กรม จ.

3

17.9 โครงการพัฒนาหลักสูตรระบาดวิทยา
สุขภาพจิตสําหรับบุคลากรสาธารณสุข

1.7034               1.7034                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.10 พัฒนาระบบเฝาระวังและสอบสวนทาง
ระบาดวิทยาสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติ

1.5203               1.5203                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.11 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูมีปญหา
สุขภาพจิตและจิตเวชตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
 พ.ศ. 2551

7.8027               7.8027                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.12 โครงการเพิ่มการเขาถึงบริการของผูปวย
โรคติดสุรา

14.5885             14.5885                                  -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.13 โครงการเพิ่มการเขาถึงบริการของผูทําราย
ตนเองและเฝาระวังปองกันการกลับมาทําราย
ตนเองซ้ํา

26.1130             26.1130                                  -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูปวย
โรคซึมเศรา

14.4126             14.4126                                  -               -                 -   -                กรม จ. 3
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วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

17.15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึง
บริการนิติสุขภาพจิต

8.7978               8.7978                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.16 โครงการแกไขปญหาวิกฤตสุขภาพจิตใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต

9.1042               9.1042                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวชเด็กและวัยรุนในเขตสุขภาพ

10.0000             10.0000                                  -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.18 โครงการทศวรรษแหงการดูแลเด็กสมาธิสั้น 49.2278             49.2278                                  -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.19 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพ
สําหรับผูพิการทางสติปญญา การเรียนรู และออทิ
สติก

4.1965               4.1965                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

17.20 โครงการสรางความเขมแข็งของเครือขายผู
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

5.4013               5.4013                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

 18. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษา
ผูปวยยาเสพติด

       2,535.1963        2,535.1963                       -               -                 -   -                

โครงการยอย

18.1 โครงการลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพดานยา
เสพติดแบบบูรณาการ

        1,215.4205        1,215.4205                       -               -                 -   -                สป. 1

18.2 โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาผูเสพยา
เสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง
หองปฏิบัติการ

148.7156           148.7156                                -               -                 -   -                วิทย 1

18.3 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุข ดานการบําบัดรักษาผูเสพ ผูติดสาร
เสพติด

2.3972               2.3972                                     -               -                 -   -                คร. 1

18.4 บําบัด รักษา และฟนฟูผูปวยยาเสพติดที่มี
ปญหาสุขภาพจิต

152.8000           152.8000                                -               -                 -   -                กรม จ. 1

18.5 ติดตามผูปวยยาเสพติดที่มีปญหาสุขภาพจิต 5.6000               5.6000                                     -               -                 -   -                กรม จ. 1

18.6 โครงการบูรณาการสงเสริม ปองกัน 
บําบัดรักษา และพัฒนาสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด

603.8523           603.8523                                -               -                 -   -                กรม พ. 1

18.7 โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย (ยาเสพติด)

367.0568           367.0568                                -               -                 -   -                กรม พ. 1
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วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

18.8 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยยาเสพ
ติดอยางครบวงจรโดยชุมชนมีสวนรวม (Seamless
 Comprehensive Approach with Community)

8.7546               8.7546                                     -               -                 -   -                กรม พ. 1

18.9 โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ และสารตั้ง
ตนที่เปนวัตถุเสพติดใหเปนไปตามกฎหมาย

30.5993                         30.5993                       -               -                 -   -                อย 1

แผนงานการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการสงตอ

       2,530.9107       2,530.9107                    -              -               -   -              

1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการสงตอ

       2,530.9107       2,530.9107                       -               -                 -   -                

โครงการยอย

1.1 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการสงตอ

           140.1095           140.1095                       -               -                 -   -                สป. 3

1.2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของระบบ
บริการการแพทยและสาธารณสุขฉุกเฉินกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกใหมีประสิทธิภาพรองรับการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยว

             46.7000             46.7000                       -               -                 -   -                สป. 3

1.3 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการสงตอ

8.1717               8.1717                                     -               -                 -   -                กรม พ. 3

1.4 โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน 
(สถาบัน)

509.1127                     509.1127                       -               -                 -   -                สพฉ 3

1.5 โครงการสนับสนุนและชดเชยการจัดบริการ
การแพทยฉุกเฉิน (กองทุน)

1,820.8168               1,820.8168                       -               -                 -   -                สพฉ 3

1.6 โครงการยกระดับพัฒนาบริการดานการแพทย
รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

               6.0000                6.0000                       -               -                 -   -                สป. 3
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 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ

เงินกู
หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการ
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กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

 3. เรื่องบุคลากรเปนเลิศ (People 
Excellence)

รวม
132,213.7199   131,262.3199   934.9000        -         -          16.5000       

 แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน
ดานสุขภาพ

   132,213.7199    131,262.3199         934.9000            -               -   16.5000       

 1. โครงการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ    127,054.1112    127,032.7112             4.9000            -               -   16.5000       

โครงการยอย

1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ     125,710.2789    125,688.8789              4.9000             -                 -   16.5000        

 - สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     111,669.5709    111,669.5709                       -               -                 -   -                สป. 3

 - กรมวิทยาศาสตรการแพทย            547.0174           547.0174                       -               -                 -   -                วิทย 3

 - สถาบันพระบรมราชชนก         1,385.0830        1,385.0830                       -               -                 -   -                สบช 3

 - กรมสุขภาพจิต         2,082.0888        2,082.0888                       -               -                 -   -                กรม จ. 3

 - กรมควบคุมโรค         2,019.7680        2,019.7680 คร. 3

 - กรมการแพทย         4,914.1377        4,914.1377                       -               -                 -   -                กรม พ. 3

 - สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ            748.5394 748.5394                                -               -                 -   -                สปสช 3

 - สถาบันวัคซีนแหงชาติ              23.4308 23.4308                                  -               -                 -   -                วัคซีน 3

 - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ            479.1447           479.1447                       -               -                 -   -                สบส 3

 - กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก            139.6781           139.6781                       -               -                 -   -                พท 3

 - สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา            351.1152           351.1152                       -               -                 -   -                อย 3

 - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข              50.5489             34.0489                       -               -                 -   16.5000        สวรส 3

 - กรมอนามัย         1,250.3086        1,250.3086                       -               -                 -                     -   อ 3

 - สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน)

             49.8474             44.9474              4.9000             -                 -                     -   สรพ. 3

1.2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
รองรับการจัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ

           131.2968           131.2968                       -               -                 -                     -   สป. 3

1.3 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน

1,212.5355        1,212.5355                             -               -                 -                     -   กรม จ. 3



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข 122

 ในประเทศ ตางประเทศ
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หนวยงาน
รับผิดชอบอื่นๆ
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งบประมาณ (ลานบาท)

วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

 2. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
สูความเปนมืออาชีพ

       4,229.6087       4,229.6087                       -               -                 -                     -   

โครงการยอย

2.1 โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
สูความเปนมืออาชีพ

        2,503.3824        2,503.3824                       -               -                 -                     -   สป. 3

2.2 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุข

             72.5380             72.5380                       -               -                 -                     -   สป. 3

2.3 โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

             94.9842             94.9842                       -               -                 -                     -   คร. 3

2.4 โครงการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล 
สาธารณสุขและสหเวชศาสตร

        1,146.2302        1,146.2302                       -               -                 -                     -   สบช 3

2.5 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกําลังคนดาน
สุขภาพ

             45.0000             45.0000                       -               -                 -                     -   สบช 3

2.6 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ
สถาบันพระบรมราชชนก

             23.3724             23.3724                       -               -                 -                     -   สบช 3

2.7 โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/
เอก ในและตางประเทศ

           105.0000           105.0000                       -               -                 -                     -   สบช 3

2.8 โครงการการเรียนการสอนแพทยประจําบาน
และแพทยตอยอด

72.2453             72.2453                                  -               -                 -                     -   กรม พ. 3

2.9 โครงการพัฒนาเครือขายวิชาการและบริการ
กับตางประเทศ

97.5764             97.5764                                  -               -                 -                     -   กรม พ. 3

2.10 โครงการพัฒนาเครือขายวิชาการแพทย 18.3898             18.3898                                  -               -                 -                     -   กรม พ. 3

2.11 โครงการแกไขปญหาสุขภาพประชาชน 15.5148             15.5148                                  -               -                 -                     -   กรม พ. 3

2.12 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนขอมติองคการ
อนามัยโลกดานการแพทยสูการปฏิบัติ

7.0000               7.0000                                     -               -                 -                     -   กรม พ. 3

2.13 โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย (พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข)

27.1752             27.1752                                  -               -                 -                     -   กรม พ. 3

2.14 โครงการพัฒนาระบบและบริหารทรัพยากร
บุคคล

1.2000                              1.2000                       -               -                 -                     -   อย 3
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วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

 4. เรื่องบริหารเปนเลิศดวย
ธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence)

 รวม    209,325.9200    208,506.1588         556.4014            -               -   263.3598     

 แผนงานการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดาน
สุขภาพ

       1,958.3892        1,334.0054         361.0240            -               -   263.3598     

 1. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย

       1,958.3892        1,334.0054         361.0240            -               -   263.3598     

โครงการยอย

1.1 โครงการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และการ
จัดการความรู

             67.4178             67.4178                       -               -                 -   -                สป. 3

1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทยดวยขอมูลทางพันธุกรรม

             91.4900             91.4900                       -               -                 -   -                วิทย 3

1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตยา Biopharmaceutical

             40.9202             40.9202                       -               -                 -   -                วิทย 3

1.4 โครงการองคความรูงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีความเปน
เลิศ

             93.1851             93.1851                       -               -                 -   -                วิทย 3

1.5 โครงการเปนหนวยงานกลางในการกําหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติการ
ของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

           501.1431           501.1431                       -               -                 -   -                วิทย 3

1.6 โครงการวิจัยและพัฒนาดานการปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

27.1900             27.1900                                  -               -                 -   -                คร. 2

1.7 การใชตํารับยาสมุนไพรสุขไสยาสนสําหรับ
ผูปวยที่มีภาวะนอนไมหลับ

0.1000               0.1000                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.8 การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินความสามารถทางเชาวนปญญาเด็กอายุ  2
 - 15 ป

8.7416               8.7416                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.9 อิทธิพลทางวัฒนธรรมตอการดูแลสุขภาพจิต
ของกลุมชาติพันธุจังหวัดเลย

0.4300               0.4300                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3
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 ในประเทศ ตางประเทศ

สอดคลอง
ยุทธศาสตร

ชาติ
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หนวยงาน
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วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

1.10 การศึกษาผลของการรักษาเด็กออทิสซึมที่มี
ผลคลื่นไฟฟาสมองผิดปกติ

2.1400               2.1400                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.11 การเปรียบเทียบจิตบําบัดอีเอ็มดีอารรวมกับ
จิตเภสัชบําบัด และการใหคําปรึกษา มาตรฐาน
รวมกับจิตเภสัชบําบัด 
ในการดูแลรักษาเด็กและวัยรุนที่มีบาดแผลทางจิตใจ

0.8900               0.8900                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.12 การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารทางเลือก
สําหรับเด็กออทิสติกในประเทศไทย

0.9500               0.9500                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.13 ประสิทธิผลของโปรแกรมกําหนดรายการ
อาหารและการออกกําลังกายเพื่อลดความรุนแรง
ของ metabolic syndrome ในผูปวยจิตเภทที่ใช
ยารักษาโรคจิตกลุมใหม (atypical antipsychotics)

1.2000               1.2000                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

 1.14 การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวนํามาใช
เสริมการฟนฟูกลุมเด็กออทิสติก

0.8300               0.8300                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.15 การพัฒนารูปแบบการบําบัดดวยการกระตุน
พฤติกรรมสําหรับผูมีภาวะซึมเศรา โดยใชผูบําบัด
และสมารทโฟน
แอบพลิเคชั่น

1.0400               1.0400                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.16 การศึกษาแบบติดตามไปขางหนาถึงผลการ
เกิดอาการขางเคียงภาวะซีรัมโปรแลคตินสูงและ
การจัดการในผูปวยจิตเวช

1.1900               1.1900                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.17 ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
ตอพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กบกพรองดาน
การเรียนรู

0.6500               0.6500                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.18 การพัฒนาโปรแกรมการบําบัดโดยแกปญหา
เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตของผูรองทุกขทรมานจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต

0.5100               0.5100                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.19 การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของ
เครือขายในการดูแลผูปวยจิตเภทที่มีพฤติกรรม
รุนแรงเชิงรุกในชุมชนแบบครบวงจร

0.7400               0.7400                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3
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วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

1.20 การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมการปรับ
ความคิดและพฤติกรรมโดยใชครอบครัวเปนฐาน
เพื่อบําบัดผูติดสุรา

3.1400               3.1400                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.21 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบําบัดโดย
โปรแกรม
การบําบัดดวยการแกปญหากับการบําบัดแบบสั้น
ในผูที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงและดื่มแบบอันตราย

1.7000               1.7000                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.22 ประสิทธิภาพการกระตุนดวยพลังงาน
แมเหล็กผานกระโหลกศรีษะแบบซ้ําตออาการดาน
ลบในผูปวยจิตเภท

5.9000               5.9000                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.23 การศึกษาปจจัยพยากรณความบกพรองดาน
การรูคิดและอาการทางจิตใจ ในผูที่ใชสารเสพติด
เมทแอมเฟตามีน

0.4610               0.4610                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.24 การศึกษาและพัฒนาการบําบัดโดยใชสติเปน
ฐานเพื่อลดการกลับเสพซ้ําในผูปวยโรคจิตจากสาร
เสพเมทแอมเฟตามีน
ในการดูแลในชุมชน

3.0000               3.0000                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.25 ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสรางพลังใจ
เด็กและเยาวชนไทย

0.5000               0.5000                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.26 การศึกษาความชุกและปจจัยทํานายภาวะ
โศกเศราซ้ําซอนในครอบครัวที่มีสมาชิกฆาตัวตาย
สําเร็จ

2.1400               2.1400                                     -               -                 -   -                กรม จ. 3

1.27 โครงการพัฒนาวิชาการทางการแพทย (วิจัย
และพัฒนานวัตกรรม)

57.6642             57.6642                                  -               -                 -   -                กรม พ. 3

1.28 โครงการพัฒนาวิชาการทางการแพทย 
(พัฒนาองคความรู)

18.8538             18.8538                                  -               -                 -   -                กรม พ. 3

1.29 โครงการศึกษาและจัดทําขอเสนอเชิง
นโยบายดานวัคซีน

1.0556                              1.0556                       -               -                 -   -                วัคซีน 3

1.30 โครงการความรวมมือเพื่อความมั่นคงดาน
วัคซีนในภูมิภาคอาเซียน

2.9677                              2.9677                       -               -                 -   -                วัคซีน 3
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1.31 โครงการพัฒนาซอฟแวรระบบขอมูลและ
บริหารจัดการวัคซีน

1.0109                              1.0109                       -               -                 -   -                วัคซีน 3

1.32 โครงการเผยแพรและจัดการความรูดานวัคซีน 2.2440                              2.2440                       -               -                 -   -                วัคซีน 3

1.33 โครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน 48.4676                         48.4676                       -               -                 -   -                วัคซีน 3

1.34 โครงการสงเสริมการผลิตวัคซีนอยางมี
ประสิทธิผล

2.2551                              2.2551                       -               -                 -   -                วัคซีน 3

1.35 โครงการบริหารจัดการทุนพัฒนาวัคซีน
เปาหมาย

1.2346                              1.2346                       -               -                 -   -                วัคซีน 3

1.36 โครงการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการพัฒนาวัคซีน

0.3859                              0.3859                       -               -                 -   -                วัคซีน 3

1.37 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวัคซีน
อยางครบวงจร

25.5030                         25.5030                       -               -                 -   -                วัคซีน 3

1.38 โครงการพัฒนาองคกรและบุคลากรของ
สถาบันวัคซีนแหงชาติ

22.8624                         22.8624                       -               -                 -   -                วัคซีน 3

1.39 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
กรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแหงชาติ

2.8981                              2.8981                       -               -                 -   -                วัคซีน 3

1.40 ชุดโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมดานการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือก และสมุนไพร (15 โครงการ)

27.7264                         27.7264                       -               -                 -   -                พท 3

1.41 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การแพทย

22.0366                            7.0366                       -               -                 -   15.0000        สวรส 3

1.42 โครงการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทางดาน
สังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน

171.4212                       48.7212                       -               -                 -   122.7000      สวรส 3

1.43 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในการ
ตอยอดองคความรู

105.0000                     100.0000                       -               -                 -   5.0000          สวรส 3

1.44 โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจัย 10.8000                            7.0000                       -               -                 -   3.8000          สวรส 3

1.45 โครงการการจัดทําดัชนีราคาสินคาและ
บริการสําหรับระบบเศรษฐกิจสุขภาพ: ดัชนีคาแรง
และดัชนีราคายา

14.6629             -                                  7.2581             -                 -   7.4048          สวรส 3

1.46 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ
จายเงินคารักษาพยาบาลผูปวยนอกและผูปวยใน

152.8597           -                                94.4499             -                 -   58.4098        สวรส 3
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1.47 โครงการตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ

43.6618             -                                20.5660             -                 -   23.0958        สวรส 3

1.48 การดําเนินงานดานมาตรฐานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยในโรงพยาบาล

3.9450               -                                  1.4000             -                 -   2.5450          สวรส 3

1.49 การดําเนินงานสนับสนุนการวิจัย 27.5720                            2.1676                       -               -                 -   25.4044        สวรส 3

1.50 โครงการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑสุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย

2.0600                              2.0600                       -               -                 -                     -   อย 3

1.51 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวัง การจัดการ
ความรู และนวัตกรรมดานการสงเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

94.2919                         94.2919                       -               -                 -                     -   อ 3

1.52 โครงการลงทุนเพื่อจัดหาเครื่องจักรทดแทน           61.7900                    -          61.7900             -                 -                     -   องคการเภสัช
กรรม

2

1.53 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกําลัง
การผลิต

          96.6100                    -          96.6100             -                 -                     -   องคการเภสัช
กรรม

2

1.54 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม

          20.3100                    -          20.3100             -                 -                     -   องคการเภสัช
กรรม

2

1.55 โครงการพัฒนาดานการตลาดและระบบการ
กระจายสินคาเพื่อใหบริการถูกตองอยางมี
ประสิทธิภาพ

            4.6000                    -             4.6000             -                 -                     -   
องคการเภสัช

กรรม

2

1.56 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสกัด
และผลิตภัณฑขมิ้นชันและตะไครหอม

          33.9000                    -          33.9000             -                 -                     -   องคการเภสัช
กรรม

2

1.57 โครงการวิจัยและพัฒนาสารสกัดตนแบบ
กัญชาทางการแพทย

          20.1400                    -          20.1400 องคการเภสัช
กรรม

2

 แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ
องคกรคุณภาพ

       3,212.2489       3,019.3715         192.8774            -               -   -              

 1. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ        3,135.5265        2,942.6491         192.8774            -               -   -              

โครงการยอย

1.1 โครงการจัดทําขอเสนอและพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตรดานสุขภาพ

             46.7282             46.7282                       -               -                 -                     -   สป. 3

1.2  โครงการตรวจ กํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร

             60.5608             60.5608                       -               -                 -                     -   สป. 3
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วงเงินรวม  งบประมาณแผนดิน  รายไดหนวยงาน

1.3 โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุม
ประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย

8.5000               8.5000                                     -               -                 -                     -   กรม พ. 3

1.4 โครงการดูแลผูปวยในสถานพยาบาลของวัด
ไทยในดินแดนพุทธภูมิ

7.2045               7.2045                                     -               -                 -                     -   กรม พ. 3

1.5 โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย (พื้นฐาน)

403.7719           403.7719                                -               -                 -                     -   กรม พ. 3

1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร
พัฒนาบุคลากร

68.0094             68.0094                                  -               -                 -                     -   กรม พ. 3

1.7 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0
 องคกรคุณภาพคูคุณธรรม

440.6911                     440.6911                       -               -                 -                     -   อ 3

1.8 โครงการประเมินกระบวนการคุณภาพ
สถานพยาบาล

             59.9925                8.1900            51.8025             -                 -                     -   สรพ. 6

1.9 โครงการยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลดวย
ขอมูลคุณภาพ

             29.9000             25.9000              4.0000             -                 -                     -   สรพ. 6

1.10 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพและ
ความปลอดภัย

               9.0400                6.0000              3.0400             -                 -                     -   สรพ. 6

1.11 โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพดวย
องคความรูและนวัตกรรม

             40.9720                5.0000            35.9720             -                 -                     -   สรพ. 6

1.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องคการ

             26.2380             17.2051              9.0329             -                 -                     -   สรพ. 6

1.13 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ              11.1650                1.3950              9.7700             -                 -                     -   สรพ. 6

1.14 โครงการสื่อสารสาธารณะ                5.0000                        -                5.0000             -                 -                     -   สรพ. 6

1.15 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ 1.5680                              1.5680                       -               -                 -                     -   อย 6

1.16 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรดานสุขภาพ

        1,841.9251        1,841.9251                       -               -                 -                     -   สป. 3

1.17  โครงการปรับปรุงภายนอกและภายใน
อาคารอํานวยการเพื่อสรางภาพลักษณ

                  29.92                        -              29.9200             -                 -                     -   องคการเภสัช
กรรม

6

1.18 โครงการแผนลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัยพรอมใชงาน

                  31.80                        -              31.8000             -                 -                     -   องคการเภสัช
กรรม

6

1.19โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน                   12.54                        -              12.5400             -                 -                     -   องคการเภสัช
กรรม

6
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2. โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส 74.8498            74.8498                              -              -               -   -              

โครงการยอย

2.1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร กรมอนามัย

13.2001                         13.2001                    -              -               -   -              อ 3

2.2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส              59.5315             59.5315                    -              -               -   -              สป. 6

2.3 โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส 2.1182               2.1182                                  -              -               -   -              กรม พ. 3

 3. โครงการ Happy MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข

1.8726              1.8726                                -              -               -   -              กรม พ. 6

 แผนงานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานสุขภาพ

       1,123.5543        1,123.5543                    -              -               -   -              

 1. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ

          989.0143          989.0143                    -              -               -   -              

โครงการยอย

1.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

           657.0576           657.0576                    -              -               -   -              สป. 3

1.2 โครงการพัฒนาระบบขอมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อ
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

           145.9586           145.9586                    -              -               -   -              สป. 3

1.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

117.1076           117.1076                             -              -               -   -              คร. 2

1.4 พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพจิต 
(แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน)

28.3646             28.3646                               -              -               -   -              กรม จ. 3

1.5 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

40.5259                         40.5259                    -              -               -   -              สบส 3

2. โครงการ Smart Hospital           134.5400          134.5400                    -              -               -   -              

โครงการยอย

2.1 โครงการเพิ่มคุณภาพระบบ Application PCC
 เครื่องมือบริการประชาชนของทีมหมอครอบครัว

             45.0000             45.0000                    -              -               -   -              สป. 3
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2.2 โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมการแพทย 
(Digital Transformation)

89.5400             89.5400                               -              -               -   -              กรม พ. 4

 แผนงานการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
สุขภาพ

   203,018.3839    203,015.8839             2.5000            -               -   -              

 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน        1,867.9155       1,867.9155                    -              -               -   -              

โครงการยอย

1.1 โครงการลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน         1,867.9155        1,867.9155                    -              -               -   -              สป. 4

 2. โครงการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

       1,185.6932        1,183.1932 2.5000                       -               -   -              สปสช 4

 3. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 199,964.7752   199,964.7752                      -              -               -   -              สปสช 4

 แผนงานการปรับโครงสรางและการพัฒนา
กฎหมายดานสุขภาพ

            13.3437            13.3437                    -              -               -   -              

 1. โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมาย
ดานสุขภาพ

            13.3437            13.3437                    -              -               -   -              

โครงการยอย

1.1 โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมาย
ดานสุขภาพ

7.6670                              7.6670                    -              -               -   -              อย 6

1.2โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายดาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

5.6767                              5.6767                    -              -               -   -              อ 6

รวมทั้งสิ้น    393,778.8326    391,995.9124      1,503.0604            -               -        279.8598



ของกระทรวงสาธารณสุข
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของกระทรวงสาธารณสุข
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