แผนแม บ ทฯประเด็ น (13) การเสร� ม สร า งให ค นไทยมี ส ุ ข ภาวะที ่ ด ี
แผนแม บ ทย อ ย : 13.1 การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
เป า หมาย 130101 ประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พ�งประสงคและสามารถปองกันและลดโรคที่สามารถปองกันไดเกิดเปนสังคมบมเพาะจ�ตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงข�้น

Value Chain

V01
บุคลากรดานสาธารณสุข

V02
เคร�อขายและภาคีการพัฒนา

F0101 องคความรูที่เกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาวะ

F0201 องคกรตนแบบดานสุขภาพ

F0102 คุณลักษณะพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับความรูดาน
สุขภาพ

F0202 มาตรการและนโยบายการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ที่ชัดเจน
F0203 การถายทอดองคความรูจากบุคลากรดานสาธารณสุข

V03
เคร�่องมือและกลไกลการทำงาน
F0301 เทคโนโลยีการเฝาระวังและตอบโตความเสี่ยงดาน
สุขภาพที่ถูกตอง
F0302 การสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพที่มีความ
นาเชื่อถือ

V04
ประชาชน

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0401 รากฐานองคความรูและทักษะดานสุขภาพ
F0402 การตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี
F0403 การเขาถึงขอมูลขาวสาร

ประชาชนมีความรอบรู
ดานสุขภาวะสามารถดูแล
สุขภาพมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคและ
สามารถปองกันและลดโรค
ที่สามารถปองกันได เกิด
เปนสังคมบมเพาะจ�ตสำนึก
การมีสุขภาพดีสูงข�้น

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางความรอบรูดานสภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
F0501 บุคลากรทุกภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และเจาหนาที่ที่มีความรูพื้นฐานมีมนุษยสัมพันธที่ดีในการสรางความรอบรูดานสุขภาวะที่ดี
F0502 กำลังคนดานสุขภาพที่พรอมพัฒนาอาสาสมัครใหมีความรอบรูดานสุขภาพ
F0503 การบริหารจัดการดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
F0504 ระบบฐานขอมูลดานสุขภาพ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

1.โครงการพัฒนาระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน เพื่อเสริมสราง
สุขภาวะของประชาชนในพื้นที่
2.สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และจัดการระบบผูสูงอายุระยะยาว
3.สงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับฝมือแรงงาน/ พัฒนาเมือง
สมุนไพรจังหวัดมุกดาหาร
4.การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและพัฒนาระบบขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.โครงการพัฒนาระบบสงตอผูปวย
6.โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)
สำหรับสถานพยาบาล
7.โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินและเตรียมความพรอมรับมือ
ภัยพิบัติ
8.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล
(RDU) และการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) ในสถานพยาบาล
9.พัฒนาองคความรูดานสารสนเทศการเงินการคลังและหลักประกัน
สุขภาพทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
10.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเงินการคลังและหลักประกัน
สุขภาพ 11.โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)
สำหรับสถานพยาบาล 12.โครงการพัฒนาระบบสงตอผูปวย
13.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 14.การจัดหาครุภัณฑ และคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง 15.การบริหารจัดการภายในองคกร
16.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรรเงินเพิ่มสำหรับ
ตำแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข
17.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ
18.การฝกอบรมตามโครงการหลักสูตรเวชศาสตรการจราจรระยะสั้น
(Short Course in Trafﬁc Medicine)
19.โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลังหนวยบริการ
20.โครงการติดตาม กำกับ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปของกองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ
21.โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ ราชการประจำป
ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

กรมการแพทย

1.โครงการสนับสนุนบริการ และวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานอาชีวเวชศาสตรและสิง่ แวดลอม
2.โครงการพัฒนาระบบดิจทิ ลั กรมการแพทย
(Digital Transformation)
3.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานโรคมะเร็ง
4.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานโรคเฉพาะทาง
5.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานการบริการบำบัดฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติด
และสารเสพติด สุราและบุหรีท่ ม่ี ภี าวะยุง ยากซับซอน
6.โครงการจัดการปญหาสุขภาพทีส่ ำคัญใน เขตสุขภาพ
7.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานทารกแรกเกิด
8.โครงการสนับสนุนบริการ และวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานจักษุ
9.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานการดูแลผูป ว บแบบประคับประคอง
(Palliative care)
10.โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS)
11.โครงการ สนับสนุนบริการ และวิชาการทาการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
12.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการ ทางการแพทย
แก เขตสุขภาพ ดานการพัฒนา ระบบบริการ ใหมกี ารใชยา
อยางสมเหตุผล
13.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดาน 5 สาขาหลัก (ศัลยกรรม
สูติ - นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดกิ ส อายุรกรรม)
14.โครงการสนับสนุนบริการ และวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานโรคไมตดิ ตอ
15.โครงการสนับสนุนบริการ และวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานโรคมะเร็ง
16.โครงการสนับสนุนบริการ และวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพดานโรคหัวใจ
17.โครงการพัฒนาศูนย ความเปนเลิศทางการแพทย
(พืน้ ฐาน)

กรมควบคุมโรค*

คาใชจา ยบุคลากร
ในการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

กรมอนามัย*

โครงการควบคุม
และปองกันภาวะ
โลหิตจาง ป 2563

สถาบันวัคซีน
แหงชาติ

โครงการเผยแพร
และจัดการความรู
ดานวัคซีน

กรม
วิทยาศาสตร
การแพทย

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนามาตรฐานการผลิต
ยา Biopharmaceutical
2.เปนหนวยงานกลางใน
การกำหนดมาตรฐานและ
พัฒนาศักยภาพทางหอง
ปฏิบัติการของประเทศ
และภูมิภาคเอเซีย
3.โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑสุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย
ดวยขอมูลทางพันธุกรรม

กรมสุขภาพจิต

โครงการพัฒนาการ
ดูแลเด็กสมาธิสั้น

สำนักงาน
กองทุนสนับสนุน
การสรางเสริม
สุขภาพ

โครงการดาน
การวิจัย วัดผล
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู

สภากาชาดไทย

1.โครงการจัดทำกรอบ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ดานการคุม ครองขอมูล
สวนบุคคลสภากาชาดไทย
2.ครุภณ
ั ฑสำหรับ
โครงการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลศูนยรบั บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย ระยะที่ 2
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
3.จัดทำระบบบันทึกขอมูล
ผูป ว ย NEW RHIS

กรมการแพทย
แผนไทย
และการแพทย
ทางเลือก*

สำนักงานกองทุน
สนับสนุน
การสรางเสริม
สุขภาพ

กรมการแพทย

องคการสุรา
กรมสรรพสามิต

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา

หนวยงานที่
เกีย่ วของ

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแม บ ทฯประเด็ น (13) การเสร�มสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม บ ทย อ ย : 13.2 การใชชุมชนเปนฐานรากในการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี
เป า หมาย 130201 จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพ��มข�้น

Value Chain

V01
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
F0101 สถานที่ที่เอื้อตอกิจกรรมดานสุขภาพ
F0102 โครงสรางพื้นฐานบริการสาธารณะเปน
Universal Design
F0103 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
F0104 การบริหารจัดการดานที่อยูอาศัย

V02
การเขาถึงบร�การดานสุขภาพ

V03
ภาคีเคร�อขายชุมชนดานสุขภาพ

V04
ประชาชน

F0201 ระบบขอมูลและการบริการที่เชื่อมโยงกับระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ และระบบบริการอื่นๆ

F0301 การบริหารปญหาและปจจัยเสี่ยงสุขภาพในพื้นได
ดวยตนเอง

F0401 ความรู ความเขาใจในการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐาน
ที่ถูกตอง

F0202 การบริการเชิงรุกมุงเปาหมายกลุมเสี่ยง
และผูดอยโอกาส
F0203 เทคโนโลยีที่สนับสนุนการบริการทางการแพทย
F0204 การสรางเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดชุมชน

F0302 ความบูรณาการในการบริหารจัดการสุขภาพชุมชน

F0402 การตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดีของ
ตนเองและชุมชน

F0303 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชุม/ระหวางชุมชน

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
จำนวนชุมชน
สุขภาพดีเพิ่มข�้น

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอจำนวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มข�้น
F0501 กฎระเบียบที่เอื้อ
F0502 มาตรการภาครัฐที่เอื้อตอชุมชน

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

สำนักงานปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

1.โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
จังหวัดปตตานี ประจำป 2563
2.โครงการปองกันและแกไขปญหาการฆาตัวตาย จังหวัดอุตรดิตถ
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ)
3.ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) สูเปาหมาย
จังหวัดอุตรดิตถเมืองปลอดภัย (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ)
4.รณรงคปองกันปญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ
(โครงการพัฒนาเมืองใหนาอยู และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)
5.โครงการสงเสริมสังคมนาอยูและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กรมการแพทย
แผนไทยและการ
แพทยทางเลือก*

กรมควบคุมโรค

สำนักงานกองทุน
สนับสนุน
การสรางเสริม
สุขภาพ

กรมการแพทย

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา

สภากาชาดไทย

กรมสวัสดิการ
และคมุ ครอง
แรงงาน

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแม บ ทฯประเด็ น (13) การเสร� ม สร า งให ค นไทยมี ส ุ ข ภาวะที ่ ด ี
แผนแม บ ทย อ ย : 13.3 การพัฒนาระบบบร�การสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี
เป า หมาย 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ ไดมาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีข�้น

Value Chain

V01
ระบบสุขภาพ
F0101
F0102
F0103
F0104
F0105

V02
กำลังคนดานสุขภาพ

มาตรฐานตามหลักวิชาการ
ระบบบริการดานสุขภาพที่สอดคลองกับความตองการ
การเขาถึงยาและเวชภัณฑที่จำเปน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทยทางไกลที่ทันสมัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขที่ทันสมัย

F0201
F0202
F0203
F0204

การจัดการกำลังคนดานสุขภาพเพียงพอตอความตองการของผูปวย
การบริหารจัดการกำลังคนที่รองรับการบริการในภาวะฉุกเฉิน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการใหบริการในพื้นที่ชนบท
แรงจูงใจสำหรับองคกรวิชาชีพดานสุขภพ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
มีระบบสาธารณสุขที่ได
มาตรฐานที่ประชากร
ทุกระดับเขาถึงไดดีข�้น

V03 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอมีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเขาถึงไดดีข�้น
F0301 ระบบการบริหารจัดการ
F0302 ทรัพยากรสนับสนุนดานสุขภาพที่เหมาะสม
F0303 ฐานขอมูลการบริการสุขภาพที่มีการเชื่อมขอมูลรายบุคคลแบบดิจิทัล

สำนักปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข*

กรม
วิทยาศาสตร
การแพทย

1.โครงการพัฒนาระบบการบริการการแพทยฉกุ เฉิน
เพือ่ เสริมสรางสุขภาวะของประชาชนในพืน้ ที่
2.สงเสริมสุขภาพผูส งู อายุและจัดการระบบผูส งู อายุระยะยาว
3.สงเสริม พัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับฝมอื แรงงาน/
พัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดมุกดาหาร
4.การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและพัฒนาระบบ
ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.โครงการพัฒนาระบบสงตอผูป ว ย
6.โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)
สำหรับสถานพยาบาล
7.โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉกุ เฉิน และเตรียมความ
พรอมรับมือภัยพิบตั ิ
8.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมกี ารใชยาอยาง
สมเหตุผล (RDU) และการจัดการการดือ้ ยาตานจุลชีพ
(AMR) ในสถานพยาบาล
9.พัฒนาองคความรูด า นสารสนเทศการเงินการคลัง
และหลักประกันสุขภาพทัง้ ภายในและภายนอกหนวยงาน
10.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเงินการคลัง
และหลักประกันสุขภาพ
11.โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA)
สำหรับสถานพยาบาล
12.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
13.การจัดหาครุภณ
ั ฑ และคาทีด่ นิ และสิง่ กอสราง
14.การบริหารจัดการภายในองคกร
15.ประชุมคณะกรรมการเพือ่ ชีแ้ จงแนวทางการจัดสรรเงิน
เพิม่ สำหรับตำแหนงทีม่ เี หตุพเิ ศษของผูป ฏิบตั งิ านดาน
การสาธารณสุข
16.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนดานสุขภาพสูค วามเปน
มืออาชีพ
17.การฝกอบรมตามโครงการหลักสูตรเวชศาสตรการจราจร
ระยะสัน้ (Short Course in Trafﬁc Medicine)
18.โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลังหนวยบริการ
19.โครงการติดตาม กำกับ การดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ประจำปของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ
20.โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจำปของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

1.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานอาชีวเวชศาสตรและสิง่ แวดลอม
2.โครงการพัฒนาระบบดิจทิ ลั กรมการแพทย (Digital
Transformation)
3.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานโรคมะเร็ง
4.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานโรคเฉพาะทาง
5.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานการบริการบำบัดฟน ฟูสมรรถภาพ
ผูต ดิ ยาเสพติดและสารเสพติด สุราและบุหรีท่ ม่ี ภี าวะ
ยุง ยากซับซอน
6.โครงการจัดการปญหาสุขภาพทีส่ ำคัญในเขตสุขภาพ
7.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานทารกแรกเกิด
8.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานจักษุ
9.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ
ดานการดูแลผูป ว บแบบประคับประคอง (Palliative care)
10.โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery
(ODS)
11.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
12.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานการพัฒนาระบบบริการใหมกี ารใชยา
อยางสมเหตุผล
13.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดาน 5 สาขาหลัก (ศัลยกรรม สูติ
-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดกิ ส อายุรกรรม)
14.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานโรคไมตดิ ตอ
15.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานโรคมะเร็ง
16.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานโรคหัวใจ
17.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
(พืน้ ฐาน)
18.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

กรม
การแพทย

สภากาชาด
ไทย

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติ
การควบคุมคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนามาตรฐานการ
ผลิตยา Biopharmaceutical
2.เปนหนวยงานกลาง
ในการกำหนด
มาตรฐานและพัฒนา
ศักยภาพทาง
หองปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาค
เอเซีย
3.โครงการพัฒนาผลิต
ภัณฑสุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการ
แพทยดวยขอมูลทาง
พันธุกรรม

1.โครงการจัดทำกรอบ
นโยบาย และแนว
ปฏิบัติดานการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล
สภากาชาดไทย
2.ครุภัณฑสำหรับ
โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลศูนยรับ
บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย
ระยะที่ 2 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
3.จัดทำระบบบันทึก
ขอมูลผู
ปวย
NEW RHIS

กรมการแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก*

กรมควบคุมโรค

กรมสุขภาพจิต

บริษัท ทีโอที
จำกัด

ศูนยวจิ ยั
โรคเอดส

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ

สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงานที่
เกีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแม บ ทฯประเด็ น (13) การเสร�มสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม บ ทย อ ย : 13.4 การกระจายบร�การสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
เป า หมาย 130401 การเขาถึงบร�การ สาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ำลดลง

Value Chain

V01
ระบบบร�หารจัดการดานสาธารณสุข

V02
กำลังคนทางการแพทย

F0101 หนวยบริการปฐมภูมิมีเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน
F0102 แพทยเวชศาสตรครอบครัวที่เขามาดูแลประชาชน
ในทุกพื้นที่
F0103 บริการการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ และเปน
มาตรฐานเดียวกัน
F0104 บริการสุขภาพตามบริบทที่ของแตปญหาในพื้นที่
F0105 ระบบการสงตอที่เขาถึงไดงาย

V03
เคร�อขาย

F0201 หลักสูตรการผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว
ใหสามารถเขาถึงประชาชนในทุกระดับ
F0202 กำลังคนทางการแพทยที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่
F0203 ระบบและมาตรการจูงใจที่ดึงดูดบุคลากรใน
ระบบ

V04
ประชาชน
F0401 ความรูความเขาใจการใชสิทธิของตนเอง
F0402 ความครอบคลุมชุดสิทธิประโยชนขั้นพื้นฐาน

F0301 บริการสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย
F0302 การมีสวนรวมในรูปแบบที่ชัดเจนจาก
ทุกภาคสวน

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การเขาถึงบร�การ
สาธารณสุข
มีความเหลื่อมล้ำ
ลดลง

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการใชชุมชนเปนฐานในการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี
F0501 กฎหมายที่เอื้อตอการการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิใหสามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่
F0502 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

กรมควบคุมโรค

1.โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ และจัดการ
ความรูของหนวยงานเพื่อการเฝาระวัง
2.โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบ
วงจรและบูรณาการ
3.โครงการสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
4.โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส
5.โครงการเสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมือและสรางการมีสวนรวม
ของเครือขายในการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
6.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
7.โครงการบริการการรักษาและฟนฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุมโรคติดตอ
สำคัญ โรคอุบัติใหมและภัยสุขภาพของหนวยงาน เพื่อสรางมาตรฐานระบบ
บริการ
8.โครงการถายทอดความรูในการดูแลสุขภาพ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ
9.คาใชจายบุคลากรในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
10.โครงการพัฒนาและใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
11.โครงการควบคุมวัณโรค
12.โครงการบริการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหา
รุนแรงและกลุมเปาหมายพิเศษ
13.โครงการพัฒนาสถานที่ทำงานที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี ปลอดโรค
ปลอดภัย
14.โครงการเฝาระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง
15.โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
และเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค
16.จัดการความรูดานปองกันโรคและภัยสุขภาพ
17.โครงการสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอน้ำดี
18.โครงการสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในถิ่นทุรกันดาร
ตามโครงการพระราชดำริฯ
19.โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหวางประเทศและวาระ
ความมั่นคงดานสุขภาพโลก
20.โครงการเรงรัดกำจัดโรคไขมาลาเรีย
21.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
22.โครงการเรงรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ
23.โครงการสรางความรอบรูดานโรคและภัยสุขภาพ เพื่อปองกันและควบคุม
ปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

สำนักปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

1.โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
2.โครงการยกระดับบริการทางการแพทย
เกาะพีพีเพื่อสราง ความปลอดภัยในชีวิต
ของนักทองเที่ยว
3.โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยว กิจกรรมหลักสมุทรสาคร
อาหารปลอดภัย
4.โครงการสัมมนาวิชาการเขตสุขภาพ
พิเศษ ดานสาธารณสุขทางทะเล ครั้งที่ 1
ประจำป 2563
5.การขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการเขตสุขภาพ ประจำปงบ
ประมาณพ.ศ. 2562
6.โครงการประชุมวิชาการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) รายสาขา
สำหรับสถานพยาบาล

กรมการแพทย
กรมการแพทย
แผนไทยและการ
แพทยทางเลือก*
1.โครงการพัฒนาแพทย และบุคลากร
ดานสุขภาพของประเทศ
2.โครงการสนับสนุนบริการ และวิชาการ
ทางการแพทยแกเขตสุขภาพ ดานการรับ
บริจาค และปลูกถายอวัยวะ
3.โครงการสนับสนุนบริการ และวิชาการ
ทางการแพทยแกเขตสุขภาพ ดานโรคไต
4.โครงการบุคลากรภาครัฐ
(ดานการพัฒนาและเสิมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย)

กรมราชทัณฑ

สำนักงานกองทุน
สนับสนุน
การสรางเสริม
สุขภาพ

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ

กรมสุขภาพจิต

หนวยงานที่
เกีย่ วของ

องคการสุรา
สภากาชาดไทย

สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

แผนแมบทฯประเด็น (13) การเสร�มสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแมบทยอย : 13.5 การพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอ�บัติ ใหม อ�บัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เปาหมาย 130501 ประชาชนมีความรอบรูสุขภาพเร�่องโรคอ�บัติ ใหมและโรคอ�บัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข�้น

Value Chain

V01
โครงสรางพื้นฐาน
F0101 เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเพื่อพยากรณ
แนวโนมการเกิดโรคเพื่อการตัดสินใจแบบ real time
F0102 ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ที่ไดมาตรฐาน
F0103 ศูนยขอมูลอางอิงและเผยแพรที่ไดมาตรฐาน

V02
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

V03
เคร�อขายเฝาระวังและเตือนภัย

V04
ประชาชนมีความรอบรู โรคและภัยสุขภาพ

F0201 ระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคอุบัติใหม
โรคอุบัติซ้ำ และโรคติดตออันตราย
F0202 ยกระดับระบบรับมือ ปรับตัวตอโรคอุบัติใหม
อุบัติซ้ำใหพรอมรับมือ

F0301 ความพรอมการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
จากโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ำ และโรคระบาด
F0302 กลไกความรวมมือของเครือขายทุกภาคสวน
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

F0401 รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงดาน
โรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ำที่เหมาะสม
F0402 ชองทาง รูปแบบ การเขาถึงขอมูลสุขภาพ
ที่ถูกตองของประชาชน
F0403 การเขาถึงขอมูลขาวสาร

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
ประชาชนมีความรอบรู
สุขภาพเร�่องโรคอุบัติใหม
และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากข�้น

V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
F0501 กฎหมาย มาตรการภาครัฐ
F0502 มาตรการทางสังคมที่รองรับการรับมือตอการปรับตัวตอโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

สำนักปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

1.โครงการพัฒนาแพทยและบุคลากรดานสุขภาพของประเทศ 2.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทยแกเขตสุขภาพ ดานการรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ
3.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทยแกเขตสุขภาพ ดานโรคไต 4.โครงการบุคลากรภาครัฐ (ดานการพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 5.โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
6.โครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ เพือ่ การแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตบั และมะเร็งทอน้ำดี ภายใตโครงการสงเสริมความเขมแข็งใหชมุ ชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
7.โครงการพัฒนาตำบลตนแบบปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามปญหาสุขภาพพืน้ ที่ (One Tambon One Project) ภายใตโครงการสงเสริมความเขมแข็ง ใหชมุ ชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
8.โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม และสิง่ อำนวยความสะดวก ดานการทองเทีย่ ว กิจกรรมหลัก : พัฒนาสวมสาธารณะตามมาตรฐาน (HAS) ในแหลงทองเทีย่ ว
9.โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและสิง่ อำนวยความสะดวกดานการทองเทีย่ ว
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสถานประกอบการดานอาหารในแหลงทองเทีย่ ว (Clean Food Good Taste) 10.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการใหบริการสาธารณสุข
กิจกรรมหลัก : เตรียมความพรอมรับการระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 11.โครงการเสริมสรางและพัฒนาสูก ารลดความเหลือ่ มล้ำทางสังคม 12.สงเสริมสุขภาพผูส งู อายุและจัดการระบบผูส งู อายุระยะยาว
13.สงเสริม พัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับฝมอื แรงงาน/ พัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดมุกดาหาร 14.TO BE NUMBER ONE ปลูกจิตสำนึก และสรางกระแสนิยมทีเ่ อือ้ ตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปงบประมาณ 2563 15.โครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดปตตานี ประจำป 2563
16.โครงการยกระดับบริการทางการแพทยเกาะพีพเี พือ่ สรางความปลอดภัยในชีวติ ของนักทองเทีย่ ว 17.โครงการอำนาจเจริญเมืองแหงสุขภาวะเขมแข็ง 18.ประสิทธิผลของการปองกันความพิการแตกำเนิดดวยการมีสว นรวม
ของ อสม. จังหวัดอุตรดิตถ ป2563 (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนอุตรดิตถ) 19.ปองกันและแกไขปญหาการฆาตัวตาย จังหวัดอุตรดิตถ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนอุตรดิตถ)
20.โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาอาหารปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนอุตรดิตถ) 21.ขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำเภอ (พชอ.) สูเ ปาหมายจังหวัดอุตรดิตถเมืองปลอดภัย
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนอุตรดิตถ) 22.รณรงคปอ งกันปญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ (โครงการพัฒนาเมืองใหนา อยู และปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ) 23.สงเสริมอาหารปลอดภัย สรางความมัน่ ใจในการบริโภค
24.โครงการสงเสริมการจัดการตนเองของประชาชนกลุม เสีย่ งโรคเรือ้ รังจังหวัดหนองบัวลำภู 25.เพชรบุรี ปลอดภัย อุน ใจและเปนสุข กิจกรรมยอย รณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเพชรบุรี ป 2563 26.โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่ ว กิจกรรมหลักสมุทรสาครอาหารปลอดภัย 27.เฝาระวังปองกันและแกไขปญหาการฆาตัวตาย 28.โครงการเฝาระวังปองกันและแกไขปญหาการฆาตัวตาย
29.โครงการสงเสริม พัฒนา และสรางสุขภาพอนามัยทีด่ ใี หกบั ประชาชน (กิจกรรมปองกันการ ติดเชือ้ เอชไอวีและ แกไขปญหาเอดส วัณโรค จังหวัดระยอง) 30.ลดพุง ลดเสีย่ ง ลดโรคไมตดิ ตอ จังหวัดสิงหบรุ ี
31.โครงการสงเสริมสังคมนาอยูแ ละพัฒนาคุณภาพชีวติ 32.โครงการสนับสนุนและดำเนินการคุม ครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ 33.โครงการปลอดพยาธิใบไมตบั และมะเร็งทอนำดี เพือ่ คนไทยสุขภาพดี
34.โครงการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 35.การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนและพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 36.โครงการจัดนิทรรศการ
“ปณิธานความดี...มีแลวแบงปน” เนือ่ งในโอกาสวันพอแหงชาติ ประจำป 2562 37.โครงการศูนยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข การบัญชาการเหตุการณสำหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขป 2563 38.โครงการจัดกิจกรรมใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข ดูแลรักษาเจาหนาทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านและประชาชน ในงานพระราชพิธบี รมราชาภิเษกการเสด็จพระราชดำเนินเลียบ
พระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 39.โครงการพัฒนาระบบการติดตามความปลอดภัยรถพยาบาล (GPS : Global Positioning System Pilot Project) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
40.โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ (IS Online: Injury Surveillance Online) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 41.โครงการพัฒนาเครือขายดานวิทยุสอ่ื สารเพือ่ รองรับภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 42.โครงการพัฒนาระบบ WEB EOC (Emergency Operation Center) กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ.2563
43.โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนปงบประมาณ พ.ศ.2563 44.โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาบุคลากรทีมตระหนักรูส ถานการณ และระบบเฝาระวัง
แจงเตือนภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 45.โครงการพัฒนาศักยภาพและฝกซอมแผนการจัดการภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทยและสาธารณสุขแบบครบวงจรและบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย ประจำป 2563
46.โครงการบริหารจัดการระบบสำรองทรัพยากรและสงกำลังบำรุงในสถานการณฉกุ เฉินดานการแพทย และสาธารณสุขของประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
47.โครงการเฝาระวังสาธารณภัยทีม่ ผี ลกระทบทางดานการแพทย และสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 48.โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพเครือขายสือ่ สารความเสีย่ งในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ดานการแพทยและสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563 49.โครงการจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ดานการแพทยและสาธารณสุข+AC55 เพือ่ เตรียมพรอมรับมือภัยพิบตั ขิ องหนวยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 50.โครงการพัฒนาระบบรถพยาบาลปลอดภัย (Ambulance Safety) กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
51.โครงการพัฒนากลไกการจัดการแบบบูรณาการในการจัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขป 2563
52.โครงการสัมมนาวิชาการเขตสุขภาพพิเศษดานสาธารณสุขทางทะเล ครัง้ ที่ 1 ประจำป 2563 53.โครงการสือ่ สารความเสีย่ งดานการแพทยและสาธารณสุขในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 54.โครงการพัฒนาระบบสงตอผูป ว ย
55.โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล 56.โครงการพัฒนาระบบการแพทยฉกุ เฉินและเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบตั ิ
57.การขับเคลือ่ นการพัฒนากลไกการบริหารจัดการเขตสุขภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 58.ปองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 59.โครงการเผยแพรขา วสาร นโยบาย และองคความรูด า นสุขภาพผานสือ่ มวลชน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 60.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมกี ารใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และการจัดการการดือ้ ยาตานจุลชีพ (AMR) ในสถานพยาบาล
61.พัฒนาองคความรูด า นสารสนเทศการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพทัง้ ภายในและภายนอกหนวยงาน 62.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเงินการคลังและหลักประกันสุขภาพ
63.โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล 64.โครงการประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) รายสาขา 65.โครงการพัฒนาระบบสงตอผูป ว ย
66.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 67.การจัดหาครุภณ
ั ฑ และ คาทีด่ นิ และสิง่ กอสราง 68.การบริหารจัดการภายในองคกร 69.ประชุมคณะกรรมการเพือ่ ชีแ้ จงแนวทางการจัดสรรเงินเพิม่ สำหรับตำแหนง
ทีม่ เี หตุพเิ ศษของผูป ฏิบตั งิ านดานการสาธารณสุข 70.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนดานสุขภาพสูค วามเปนมืออาชีพ 71.การฝกอบรมตามโครงการหลักสูตรเวชศาสตรการจราจรระยะสัน้ (Short Course in Trafﬁc
Medicine) 72.โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลังหนวยบริการ 73.โครงการติดตาม กำกับ การดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ zประจำปของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
74.โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ริ าชการประจำป ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กรมการแพทย

1.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานอาชีวเวชศาสตรและสิง่ แวดลอม
2.โครงการพัฒนาแพทยและบุคลากรดานสุขภาพของประเทศ
3.โครงการพัฒนาระบบดิจทิ ลั กรมการแพทย
(Digital Transformation)
4.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานโรคมะเร็ง
5.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานโรคเฉพาะทาง
6.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานการบริการบำบัดฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติด
และสารเสพติด สุราและบุหรีท่ ม่ี ภี าวะยุง ยากซับซอน
7.โครงการจัดการปญหาสุขภาพทีส่ ำคัญในเขตสุขภาพ
8.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานทารกแรกเกิด
9.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานจักษุ
10.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานการดูแลผูป ว บแบบประคับประคอง
(Palliative care)
11.โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS)
12.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทาการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
13.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานการพัฒนาระบบบริการใหมกี ารใชยา
อยางสมเหตุผล
14.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานการรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ
15.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานโรคไต
16.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดาน 5 สาขาหลัก (ศัลยกรรม สูต-ิ นรีเวชกรรม
กุมารเวชกรรม ออรโธปดกิ ส อายุรกรรม)
17.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานโรคไมตดิ ตอ
18.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานโรคมะเร็ง
19.โครงการสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย
แกเขตสุขภาพ ดานโรคหัวใจ
20.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย (พืน้ ฐาน)
21.โครงการบุคลากรภาครัฐ
(ดานการพัฒนาและเสิมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
22.โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย

กรมควบคุมโรค*

1.โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ และจัดการ
ความรูข องหนวยงาน เพือ่ การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบ
วงจรและบูรณาการ
3.โครงการสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพิษสุนขั บา
4.โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส
5.โครงการเสริมสรางศักยภาพ พัฒนาความรวมมือและสรางการมีสว นรวม
ของเครือขายในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
6.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนการดำเนินงานเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
7.โครงการบริการการรักษาและฟน ฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุม โรคติดตอ
สำคัญ โรคอุบตั ใิ หมและภัยสุขภาพของหนวยงาน เพือ่ สรางมาตรฐาน
ระบบบริการ
8.โครงการถายทอดความรูใ นการดูแลสุขภาพ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคภัยสุขภาพ และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
9.คาใชจา ยบุคลากรในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
10.โครงการพัฒนาและใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ดานการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
11.โครงการควบคุมวัณโรค
12.โครงการบริการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ปนปญหา
รุนแรงและกลุม เปาหมายพิเศษ
13.โครงการพัฒนาสถานทีท่ ำงานทีเ่ อือ้ ตอการมีสขุ ภาวะทีด่ ี ปลอดโรค
ปลอดภัย
14.โครงการเฝาระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิง่ แวดลอมในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
15.โครงการสงเสริมการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
และเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบตั ริ าชการกรมควบคุมโรค
16.จัดการความรูด า นปองกันโรคและภัยสุขภาพ
17.โครงการสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไมตบั
และมะเร็งทอน้ำดี
18.โครงการสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในถิน่ ทุรกันดาร
ตามโครงการพระราชดำริฯ
19.โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหวางประเทศ
และวาระความมัน่ คงดานสุขภาพโลก
20.โครงการเรงรัดกำจัดโรคไขมาลาเรีย
21.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
22.โครงการเรงรัดกำจัดโรคหัดของประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ
23.โครงการสรางความรอบรูด า นโรคและภัยสุขภาพ เพือ่ ปองกันและควบคุม
ปจจัยเสีย่ งทีค่ กุ คามสุขภาวะ

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

1.โครงการการพัฒนา
ศักยภาพดาน
วิทยาศาสตรการแพทย
ในการวินิจฉัย
และปองกันโรค
เพื่อความมั่นคง
ดานสุขภาพ
2.โครงการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติ
การควบคุมคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตยา
Biopharmaceutical
3.เปนหนวยงานกลาง
ในการกำหนดมาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพ
ทางหองปฏิบัติการ
ของประเทศ
และภูมิภาคเอเซีย
4.โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑสุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการ
แพทยดวยขอมูลทาง
พันธุกรรม

กรมอนามัย

1.โครงการจัดการอนามัยสิง่ แวดลอม
ในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
2.โครงการพัฒนาระบบการจัดการสวม
และสิง่ ปฏิกลู ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
และปลอดภัยตอสุขภาพ
3.โครงการปองกันและลดปจจัยเสีย่ ง
ดานอนามัยสิง่ แวดลอม
4.โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม
5.โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร
(กพด.) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
6.โครงการเลีย้ งดูลกู ตาม "คำสอนพอ" ใน
พืน้ ทีค่ วามมัน่ คงและหมูบ า นยามชายแดน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ  พระบรม
ราชินนี าถในรัชกาลที่ 9 ตาม
"แผนยุทธศาสตรการ พัฒนาเพือ่ เสริม
ความมัน่ คงของชาติในระดับพืน้ ที่ ในเขต
กองทัพภาคที่ 3 (พ.ศ.2561-2564)"
7.โครงการสงเสริมความรอบรูด า นสุขภาพ
และสุขภาวะใหแกประชาชน
8.โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนแหงชาติ ป 2563
9.โครงการควบคุมและปองกันภาวะ
โลหิตจาง ป 2563
10.โครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก
และประชาชนในพืน้ ทีศ่ นู ยภฟู า พัฒนา
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี
11.โครงการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอม
พืน้ ทีโ่ ครงการพระราชดำริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ”

ศูนยอำนวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต*

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา

สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ

สภากาชาดไทย

สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงานที่
เกีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

