ร่าง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๓) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ สรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทย

๑
๓

มีสุขภาวะที่ดี
๒.๑ บทนา

๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๓

๒.๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

๓

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ๔

ส่วนที่ ๓ แนวทางการพัฒนา ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๓.๑ แผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

๕
๕

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา

๕

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

๖

๓.๑.๓ แผนงานและโครงการสาคัญ

๗

๓.๑.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการสาคัญ

๙

๓.๒ แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

๑๐

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๐

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี

๑๑

๓.๒.๓ แผนงานและโครงการสาคัญ

๑๒

๓.๒.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการสาคัญ

๑๔

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี

๑๕

๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา

๑๕

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี

๑๖

๓.๓.๓ แผนงานและโครงการสาคัญ

๑๗

๓.๓.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการสาคัญ

๑๙

๓.๔ แผนย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒๐

๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา

๒๐

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒๑

๓.๔.๓ แผนงานและโครงการสาคัญ

๒๒

๓.๔.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการสาคัญ

๒๓

๓.๕ แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

๒๔

๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา

๒๔

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

๒๖

๓.๕.๓ แผนงานและโครงการสาคัญ

๒๘

๓.๕.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการสาคัญ

๓๑

๑

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สุขภาวะ ประกอบกับการเป็นสังคมสูงวัย จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและระบบรองรองรับการพัฒนาที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับคนไทย และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษา
ผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า ได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรสู่การเป็ น สังคมสู งวัย การเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม จึง มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
การจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งเสริ ม ให้ ค นไทยมี สุ ข ภาวะที่ ดี และมี ทั ก ษะด้ า นสุ ข ภาวะ
ที่เหมาะสม การพัฒนาระบบบริ การสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุ ขภาวะที่ดี การกระจายบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติ
ซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ประเด็น การเสริม สร้างให้ คนไทยมีสุ ขภาวะที่ดี ประกอบด้ว ย
๕ แผนย่อย ดังนี้
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยพัฒนาสื่อ
เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน
ชุมชน ท้อ งถิ่น ให้ มีความรู้ เ กี่ย วกับ การเจ็ บป่ ว ยและตายจากโรคที่ป้ องกั นได้ สร้า งเสริมความรู้เพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้ องกัน ควบคุม และกลไกการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อ
การยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสุขภาพประชาชน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ เพื่อการกาหนดนโยบาย
และขับเคลื่อนการดาเนนิงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล
อาเภอ และระดับ จั งหวัด สร้างการมีส่ ว นร่ว มเฝ้ าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุ ขภาพ และการพัฒ นา
คุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพ ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและ
ยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ปฏิรูประบบหลักประกัน
สุ ข ภาพของประชาชนตลอดช่ ว งชี วิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยอยู่ บ นพื้ น ฐานความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง
นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ

๒
การกระจายบริ การสาธารณสุขอย่า งทั่วถึงและมีคุณ ภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่ อมล้ า
ในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพิ่มกาลังคนและนาเทคโนโลยีดิจิตทัล
มาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
การพัฒนาและสร้า งระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ให้ความสาคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัย
และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ การติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า รวมทั้งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์
และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายใน
การรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่างๆ

๓

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
๒.๑ บทน้า
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ
สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

๒.๑.๒

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑)

๒)

๓)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
๔.๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๗ สร้ างความเป็ นธรรมในการเข้าถึ งบริการสาธารณสุ ข และการศึกษา
โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ
เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๖ เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า

๔
๒.๒



เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
คนไทยมีสุขภาวะ อายุคาดเฉลี่ยของการ
ไม่น้อยกว่า ๖๘ ปี
ไม่น้อยกว่า ๗๐ ปี
ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี
ที่ดีขึ้น และมี
มีสุขภาพเพิ่มขึ้น
ความเป็นอยู่ดี
ต่อเนื่อง

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี
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๕

ส่วนที่ ๓
แนวทางการพัฒนา
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและการเสริ ม สร้ า งให้ คนไทยมี สุ ข ภาวะที่ ดี ใ นแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะมุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกันและควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐาน
ในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
โดยมีแนวทางการพัฒนา ๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม
สุขภาวะ
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะ
ทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดารงชีวิต รวมทั้ง
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย ซึ่งปัจจัยสาคัญที่จะขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะให้บรรลุผลเป็น
รูปธรรมได้นั้น จะต้องอาศัยการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ผสานกันการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาใช้
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้
ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง โดยสะดวก และน าไปใช้ ใ นการจั ด การสุ ข ภาพได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
๒) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและ
ตายจากโรคที่ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม
สุขภาวะ ได้ด้วยตัวเอง นาไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอานาจการวางแผน
การตัดสินใจ เพื่อให้ดาเนินการด้า นสุขภาพต่าง ๆ ตอบสนองต่อความจาเป็นในพื้นที่
อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับ
๓) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย
๔) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบ
บูรณาการทุกระดับ
๕) การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

๖
๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๑ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
ปี ๒๕๗๖ ๒๕๖๕
๒๕๗๐
๒๕๗๕
๒๕๘๐
ประชาชนมี Health Literacy
อัตราการตายของกลุ่มโรค
๔๘๔ ต่อแสนคน ๔๘๔ ต่อแสนคน ๔๘๔ ต่อแสนคน ๔๘๔ ต่อแสนคน
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรม
ที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง
สุขภาพที่พึงประสงค์ และ
อัตราการตายของเด็กอายุต่ากว่า
สามารถป้องกันและลดโรคที่
๕ ปี ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน ลดลงร้อยละ ๑๕ ลดลงร้อยละ ๒๕ ลดลงร้อยละ ๓๓ ลดลงร้อยละ ๓๕
สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคม
ลดลง
บ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดี อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของ ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
ประชากร
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๗
๓.๑.๓ แผนงานและโครงการส้าคัญ
แผนงานบูรณาการการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
(หน่วยงานดาเนินงาน สธ. ศธ. รง. ดศ. กก. วธ. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๑)

โครงการพั ฒ นาข้ อ มู ล และระบบสื่ อ สารสุ ข ภาพผ่ า นช่ อ งทางที่ เ หมาะสมกั บ
ประชากรเป้าหมาย โดยใช้การตลาดเชิงสังคม
๑.๑) สาระส าคั ญ พั ฒ นาช่ อ งทางการสื่ อ สารมี ค วามส าคั ญ อย่ า งสู ง ต่ อ การรั บ รู้
ข่าวสารของประชาชนในปัจจุบัน โดยมีรูปแบบการนาเสนอข่าวสารที่น่าสนใจ
เพื่ อ ให้ ข่ า วสารส าคั ญ ด้ า นสุ ข ภาพที่ ส าคั ญ สามารถส่ ง ถึ ง ผู้ รั บ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกลุ่มสื่อสารมวลชนและผู้ชานาญ
ด้านการตลาดเชิงสั งคม รวมถึงสื่ อโซเชียล เพื่อสร้างข้อมูลสุ ขภาพที่ถูกต้อง
ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก และสามารถนาไปใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของ
ประชาชนในการจัดการสุขภาพ
๑.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐

๒)

โครงการพัฒนาระบบข่าวกรองด้านสุขภาวะ และระบบการตอบโต้ข่าวสารด้านโรค
และภัยสุขภาพ
๒.๑) สาระสาคัญ ให้ความสาคัญกับการเฝ้าระวังข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่มี
การเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (สื่อหลัก สื่อโซเชี่ยล และสื่ออื่นๆ) ตรวจสอบ
ข่าวสารความเที่ยงตรงของข่าว วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น รวมถึงการจัดระบบการสื่อสารทาความความเข้าใจกับประชาชน และ
ตอบโต้ข่าวสารที่มีความคลาดเคลื่อน/บิดเบือนอย่างรวดเร็ว โดยดาเนินการ
ร่ ว มกับ หน่ ว ยข่า วกรองด้า นสุ ข ภาพอื่น ๆ ในระดับ นานาชาติ เช่ น องค์ การ
อนามั ย โลก ศู น ย์ ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคแห่ ง ชาติ สหรั ฐ อเมริ ก า ศู น ย์ ป้ อ งกั น
ควบคุมโรคของสหภาพยุโรป องค์การสุขภาพสัตว์ เป็นต้น
๒.๒) ระยะเวลาดาเนินการ: ระยะพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ และระยะ
ดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๓)

โครงการส่งเสริ มความรอบรู้ ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แ ก่ประชาชน และการ
พัฒนาประเด็นความรู้หลักให้ครอบคลุมประเด็นสุขภาพที่ส้าคัญของคนทุกกลุ่มวัย
๓.๑) สาระสาคัญ เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะแก่ประชาชนให้สามารถ
ดูแ ลตนเองและครอบครั ว พร้อ มทั้ ง เท่ า ทั น ข่า วสารด้ า นสุ ขภาพและการมี
พฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม โดยการมีส่ วนร่วมของภาคีเครือข่ายประชาชน
ชุมชน ท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ และ
ขยายต่อไปเรื่องอื่น จัด ล าดับความส าคัญของประเด็นสุ ขภาพที่ส าคัญและ
จ าเป็ น ต้ อ งสื่ อ สารในแต่ ล ะกลุ่ ม วั ย และช่ ว งเวลา มี ร ะบบการคั ด กรอง
สาระส าคั ญ ส าหรั บ แต่ ล ะประเด็ น สุ ข ภาพ เพื่ อ สร้ า งเป็ น ข่ า วสารที่ จ าเป็ น
ถูกต้อง ทันกาล และมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๓.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐

๘
๔)

โครงการพัฒนาระบบหลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
๔.๑) สาระสาคัญ พัฒนาระบบหลักเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะประกอบด้วยระบบการสาธารณสุข ระบบการศึกษาที่ช่วยยกระดับการรู้
หนังสือและทักษะสุขภาพนาไปสู่การปรับวิธีการสอนและหลักสูตร และระบบ
วัฒนธรรมและความเชื่อ
๔.๒) ระยะเวลาดาเนินการ: ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

๕)

โครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๕.๑) สาระสาคัญ การปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ ยงให้ มีประสิ ทธิภ าพใน
ระดับพื้นที่มักเป็นกิจกรรมที่จาเป็นต้องอาศัยการทางานที่บูรณาการกันทั้งใน
แนวระนาบ (บุคลากรจากหน่วยงานที่แตกต่างกันในพื้นที่เดียวกัน) และใน
แนวดิ่ง (หน่วยงานทั้งจากส่วนกลาง ระดับเขต หรือระดับพื้นที่) เช่น เหตุการณ์
การควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ที่ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากฝ่าย
สาธารณสุข เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติฯ และฝ่ายปกครอง เป็นต้น หน่ว ย
ปฏิบัติการร่วมป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะจึงเป็นกลไกที่
สาคัญในการดาเนินงานควบคุมปัจจัยเสี่ยงฯ
๕.๒) ระยะเวลาดาเนินการ: ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

๙
๓.๑.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการส้าคัญ
แผนงานที่

๑

ชื่อและรายละเอียด

แผนงานบูรณาการการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และการป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยง
๑.๑ โครงการพัฒนาข้อมูลและระบบสื่อสารสุขภาพผ่านช่องทางที่เหมาะสม
กับประชากรเป้าหมาย โดยใช้การตลาดเชิงสังคม
๑.๒ โครงการพัฒนาระบบข่าวกรองด้านสุขภาวะ และระบบการตอบโต้
ข่าวสารด้านโรคและภัยสุขภาพ
๑.๓ โครงการส่งเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน
และการพัฒนาประเด็นความรู้หลักให้ครอบคลุมประเด็นสุขภาพที่สาคัญ
ของคนทุกกลุ่มวัย
๑.๔ โครงการพัฒนาระบบหลักเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาความรอบรูด้ ้านสุข
ภาวะ
๑.๕ โครงการพัฒนาหน่วยปฏิบัตกิ าร ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทีค่ ุกคาม
สุขภาวะ

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)

๑

วงเงินตามระยะเวลาด้าเนินการ (ล้านบาท)
๒
๓
๔
๕ ๖ ๗ ๘

๙

๑๐

หน่วยงานด้าเนินงาน
หลัก

สธ ศธ รง ดศ กก
วธ. มท. กษ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๐

๓.๒ แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดทามาตรการทางการเงิน
การคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริม
การมีสุขภาวะ รวมทั้งกาหนดให้มีการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการ
ดาเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ นอกจากนี้ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี ใน
ทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้าน
สุขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน
โดยรัฐจะทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมี
สุขภาวะดีของตนเองได้ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นที่ ครอบคลุม ๑) การ
สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการ
ร่วมกับชุมชน ๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัย
บริการด้านเวชกรรม และระบบบริการสุขภาพ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน
๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
ประชาชน
๓) การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ยง การประเมินความต้องการด้านสุ ขภาพ เพื่อการกาหนด
นโยบายและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม
สุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด
๔) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
บริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน

๑๑

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จานวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

จานวนอัตราการครองเตียงลดลง

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
ไม่เกินร้อยละ
๑๐๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ไม่เกินร้อยละ
๑๐๐

หมายเหตุ

๑๒
๓.๒.๓ แผนงานและโครงการส้าคัญ
แผนงานบูรณาการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (หน่วยงานดาเนินงาน
สธ. มท. ศธ. พม. กษ. วท. ดศ. รง. กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๑)

๒)

๓)

๔)

โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
๑.๑) สาระสาคัญ การปรับปรุงกฎหมายส าคัญเพื่อบรรลุดาเนินการตามแนวทาง
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ ปรับปรุงกฎหมายผังเมือง
ให้ มี พื้ น ที่ ส วนสาธารณะ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ ให้ ร องรั บ สั ง คมสู ง วั ย การ
ออกแบบเพื่ อ คนทั้ ง มวล ออกแบบให้ กั บ คนทุ ก ๆ กลุ่ ม ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพประชาชน
๑.๒) ระยะเวลาดาเนินการ: ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่ท้างาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อุบัติเหตุ
และภัยอื่นๆ
๒.๑) สาระสาคัญ สถานที่ทางานทุกประเภทตั้งแต่โรงเรียน มหาวิทยาลัย สานักงาน
ไปจนถึงโรงงาน นับเป็นพื้นที่ที่สาคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้ที่ทางานอยู่ในสถานที่
นั้นๆ ทั้งสุขภาพกาย ใจ และสังคม การกาหนดมาตรฐานสถานที่ทางานอย่าง
เหมาะสมจึ ง เป็นมาตรการที่จะส่ งเสริมให้ ผู้ ที่อยู่ ในสถานที่นั้น ๆ มีสุ ขภาวะ
ปลอดโรค ปลอดภัย
๒.๒) ระยะเวลาดาเนินการ: ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
โครงการสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
๓.๑) สาระสาคัญ การปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบต่างๆ เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ เช่น อาหาร ของใช้ เป็นต้น
ซึ่ ง มาตรการสร้ า งแรงจู ง ใจอาจประกอบด้ ว ยมาตรการทางการเงิ น (เช่ น
มาตรการทางภาษี หรือการจัดหาทุน) มาตรการส่งเสริมการขาย (เช่น การให้
เครื่ อ งหมายสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สุ ข ภาพ เครื่ อ งหมายผั ก ปลอดภั ย ) หรื อ
มาตรการทางสังคม เป็นต้น
๓.๒) ระยะเวลาดาเนินการ: ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
โครงการพัฒนาสมรรถนะชุมชน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ด้านการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง การประเมิน ความต้องการด้า นสุขภาพ และการก้า หนดนโยบาย รวมทัง
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการ
ด้านสุขภาพ
๔.๑) สาระสาคัญ: การสร้างพลัง พื้นที่ให้มีศักยภาพในการกาหนดทิศทาง นโยบาย
และการดาเนินงานด้านสุขภาพได้เอง ซึง่ เป็นการกระจายอานาจการดาเนินงาน
ด้านสุขภาพสู่ประชาชน และชุมชน โดยอาศัยเครื่องมือ อานาจ และกฎหมายที่
มีอยู่แล้วในระดับต่างๆ การพัฒนาสมรรถนะของชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด
ตามโครงการนี้จะช่วยให้การดาเนินงานต่างๆ ของชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด
ถูกต้อง สอดคล้ องกับหลั กวิช าการ มีประสิ ทธิภ าพ และสามารถจัดการกับ
ปั ญ หาได้ รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง พยากรณ์ เตื อ นภั ย และสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ ปัจจัยเสี่ยงฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ

๑๓

๕)

ข้อมูลที่สาคัญจาเป็น ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างรอบด้าน ในทุกมิติ
ของสุขภาพตามหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว อย่างบูรณาการ รวมทั้ง การปรับปรุง
มาตรฐานการดาเนินงานเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้ทันสมัย มีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลอัตโนมัติ พร้อมการวิเคราะห์ความเสี่ยง และ
การคาดพยากรณ์สถานการณ์
๔.๒) ระยะเวลาดาเนินการ: ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
โครงการส่งเสริมให้มีกลไกระดับเขตและพื้นที่เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
๕.๑) สาระสาคัญ สร้างกลไกระดับเขตและพื้นที่ ซึ่งยึดโยงยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
ในภาพรวม และตอบสนองปัญหาสุขภาพในระดันพื้นที่ มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านสุ ขภาพ และถอดออกมาเป็น แผนธุรกิจ แผนการลงทุนทั้งคน
สถานที่ ของที่ต้องใช้อย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
ลงทุน และพิจารณาในภาพรวมของเขต รวมทั้งกากับติดตามผลสั มฤทธิ์ทั้ ง
เป้าหมายทางสุขภาพและเงินที่ใช้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินมีความคุ้มค่า
๕.๒) ระยะเวลาดาเนินการ: ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

๖) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคนไทยสุขภาพดี
๖.๑) สาระสาคัญ ระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ควรประกอบด้วยกิจกรรม
ตั้งแต่การเฝ้าระวัง การประเมินความเสี่ยง การตระหนักรู้สถานการณ์ การป้องกัน
การตรวจจับปัญหา และการจัดการตอบโต้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความจาเป็นต้อง
พัฒ นาทั้ งในด้า นของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่อ งไม้ เครื่อ งมือ ที่ส าคั ญจาเป็ น และ
ระบบงาน และมีความจาเป็นต้องดาเนินการในทุกระดับ ทุกภาคส่วนอย่างบูรณา
การและสร้างสรรค์
๖.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี

๑๔
๓.๒.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการส้าคัญ
แผนงานที่

ชื่อและรายละเอียด

๑

แผนงานบูรณาการการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดี โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

๑.๑ โครงการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดี
๑.๒ โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่ทางาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค อุบัติเหตุ และภัยอื่นๆ
๑.๓ โครงการสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสุขภาพ
๑.๔ โครงการพัฒนาสมรรถนะชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด ด้านการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ และการ
กาหนดนโยบาย รวมทังพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์
ความเสีย่ ง การประเมินความต้องการด้านสุขภาพ
๑.๕ โครงการส่งเสริมให้มีกลไกระดับเขตและพื้นที่เพื่อสร้างสุขภาวะที่
ดีในทุกพื้นที่
๑.๖ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคน
ไทยสุขภาพดี

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาด้าเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙ ๑๐

หน่วยงาน
ด้าเนินงานหลัก
สธ. มท. ศธ. พม.
กษ. วท. ดศ. รง.
กค. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๑๕

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ทั น สมั ย สนั บ สนุ น การสร้ า งสุ ข ภาวะที่ ดี โดยน าเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและ
ทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิ ษฐ์ในการให้คาปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ
และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน
ทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูป
ระบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่ างมีประสิทธิภาพ พอเพียง
เป็นธรรม และยั่งยืน
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบการบริหาร
ที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน
๒) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
๓) ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่
บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง
๔) นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบ
บริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล
๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการ
สุขภาพ

๑๖
๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน สุขภาพของประชาชนตลอดชีวิต
ที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ รายจ่ายสุขภาพรวมทั้งรัฐต่อ
ผลผลิตมวลรวม
ร้อยละของสถานบริการที่ผ่าน
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สถานพยาบาลโดยเฉพาะ

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชนตลอดชีวิต
ไม่เกิน ๕
ร้อยละ ๑๐๐
ของ รพ.สต.

ไม่เกิน ๕.๒
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
รพ. ศูนย์/รพท./
รพ.สังกัดกรมการ
แพทย์ กรม
สุขภาพจิต กรม
ควบคุมโรคติดต่อ

ไม่เกิน ๕.๒
ร้อยละ ๑๐๐
ของ รพ.ทุก
ประเภท

ไม่เกิน ๕.๒
ร้อยละ ๑๐๐
ของ รพ.ทุก
ประเภท

หมายเหตุ

๑๗
๓.๓.๓ แผนงานและโครงการส้าคัญ
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
(หน่วยงานดาเนินงาน สธ. ดศ. วท. ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๑) โครงการปฏิ รูประบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐานสากล ความยั่งยืน
ทางการคลังครอบคลุมในทุกระดับ และระบบดูแลสุขภาพระยะยาว
๑.๑) สาระส าคัญ พั ฒ นาระบบการวางแผนการดูแ ลสุ ข ภาพ ร่ ว มกั บประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง โดยมีผู้ดูแลสุขภาพของประชาชนแต่ละคน ในการจาแนก
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการรักษาสุ ข
ภาวะ ป้องกันโรค การดูแลตัวเอง และการใช้บริการสุขภาพอย่างเหมาะสม
และจัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการให้ผู้มีโรคเรื้อรัง (ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ) ใช้ระบบสารสนเทศที่ เชื่อมโยงข้ามหน่วยงาน
เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลรั ก ษาและป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ นเรื้ อ รั ง มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบการปรึกษาทางโทรศัพท์ อย่างเป็น
รู ป ธรรม ปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพตาม
มาตรฐานสากลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยมีบริการร่วมเป็นเครือข่ายระบบบริการ
สุขภาพทุกระดับ พร้อมทั้งพัฒนากลไกระบบโครงสร้างการบริหารจัดการด้าน
สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการหลังช่วงป่วยเฉียบพลัน หรือที่เรียกกันว่า
ระบบการบริการชั้นกลาง การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว การพัฒนาระบบ
การดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งบริการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่ง
ต่อ
๑.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐
๒) โครงการยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานการวิ จั ย ด้ า นวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข
๒.๑) สาระสาคัญ การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ที่ มี อ ยู่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริการ ไม่มีศักยภาพเพียงพอสาหรับการวิจัย
ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขในระดับสู ง เช่น การวิจัยเพื่อพัฒ นายาหรือ
วัคซีน เป็นต้น) การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมู ล
ซอฟท์ แ วร์ และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย การพิ จ ารณาลงทุ น ใน
โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ควรมีกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสม ให้มีปริมาณที่
เพียงพอเหมาะสม ลดความซ้าซ้อน ในขณะเดียวกัน สามารถก่อให้เกิดการ
แข่งขันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป
๒.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๗๐
๓) โครงการพัฒนาระบบการให้ค้าปรึกษาด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพทางไกล
๓.๑) สาระสาคัญ การพัฒนาระบบบริการให้คาปรึกษาและคาแนะนาการปฏิบัติด้าน
สุขภาพที่ถูกต้อง ให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมสาหรับประชาชนหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งการให้คาปรึกษาทางการแพทย์
และfดูแลและรักษาที่ทันการณ์
๓.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕

๑๘
๔)

โครงการพัฒนาระบบบันทึกสุขภาพดิจิทัลเพื่อการบริการสุขภาพ
๔.๑) สาระสาคัญ เพื่อสนับสนุนให้เกิด กระบวนการนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ใน
ระบบสุขภาพ กิจกรรมในโครงการควรประกอบด้วยการัดทาแผนแม่บทเพื่อ
การพัฒนาระบบบันทึกสุขภาพดิจิทัล การลงทุนและพัฒนาระบบข้อมูล การ
พัฒนาแบบจาลองที่จาเป็น การจัดตั้งระบบและองค์กรหลักเพื่อขับเคลื่อนการ
ปฏิ รู ป และบู ร ณาการสารสนเทศสุ ข ภาพของชาติ การพั ฒ นาก าลั ง คนด้ า น
สารสนเทศสุขภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ แ ล ะ
การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศสุขภาพดิจิทัล
๔.๒) ระยะเวลาดาเนินการ: ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

๑๙
๓.๓.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการส้าคัญ
แผนงานที่
๑

ชื่อและรายละเอียด
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่
ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี

๑.๑ โครงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ให้มี
ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนทางการคลังครอบคลุมใน
ทุกระดับ และระบบดูแลสุขภาพระยะยาว
๑.๒ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
๑.๓ โครงการพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
และการดูแลสุขภาพทางไกล
๑.๔ โครงการพัฒนาระบบบันทึกสุขภาพดิจิทลั เพื่อการ
บริการสุขภาพ

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาด้าเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

หน่วยงาน
๑๐ ด้าเนินงานหลัก
สธ. ดศ. วท. ศธ.
อปท. และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(ไม่รวมงบ อปท.)

๓.๔ แผนย่อย การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
การกระจายบริ ก ารสาธารณสุ ข อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพเป็ น แนวทางการพั ฒ นาที่ จ ะช่ ว ยลด
ความเหลื่ อ มล้ าในการเข้ า ถึ ง บริ การทางสาธารณสุ ข ด้ ว ยการพั ฒ นาสถานพยาบาลให้ เ พิ่ ม บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ให้เพียงพอและนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑)

ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผู้ สู ง อายุ ที่มี ภ าวะพึ่ งพิ ง ไปยั ง ส่ ว นภู มิภ าค โดยเฉพาะองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
พัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการปฐมภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบ
และบุคลากร

๒)

การพัฒนากาลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างและพัฒนา
กลไกการบริ ห ารจั ด การระบบการผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพตลอดจน
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้านสุขภาพ

๒๑
๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๑ปี ๒๕๖๖ปี ๒๕๗๑๒๕๖๕
๒๕๗๐
๒๕๗๕
ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ทุกจังหวัด
ทุกจังหวัด
ทุกจังหวัด
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๗ ไม่ต่ากว่า ๐.๖๘ ไม่ต่ากว่า ๐.๖๙

ปี ๒๕๗๖๒๕๘๐
ทุกจังหวัด
ไม่ต่ากว่า ๐.๗๐

ร้อยละของบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพและ
ไม่น้อยกว่าร้อย ไม่น้อยกว่าร้อย ไม่น้อยกว่าร้อย ไม่น้อยกว่าร้อย
คุณลักษณะที่เหมาะสมในเขตสุขภาพหรือพื้นที่ที่ ละ ๖๐
ละ ๘๐
ละ ๙๐
ละ ๙๕
กาหนดตามแผนพัฒนาบุคลากรที่วางไว้

หมายเหตุ

๒๒

๓.๔.๓ แผนงาน/โครงการส้าคัญ
๑) แผนงาน ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาว
ส้าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค
๑.๑) สาระสาคัญ พัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการปฐมภูมิ และบริการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ทั่ว ถึงแก่ป ระชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นในการจัด
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
๑.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี
๑.๓) หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก กระทรวงสาธารณสุ ข องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย
๒) แผนงาน การพัฒนาก้าลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพ
๒.๑) สาระสาคัญ สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกระดับ ภาครัฐและเอกชน พัฒนา
กาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายด้านสุขภาพ
๒.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ๒๐ ปี
๒.๓) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข สถาบันอุดมศึกษา

๒๓
๓.๔.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการส้าคัญ
แผนงานที่
๑
๒

ชื่อและรายละเอียด
แผนงาน ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมแิ ละบริการดูแลระยะยาวส้าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค
แผนงาน การพัฒนาก้าลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพ

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาด้าเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

หน่วยงาน
ด้าเนินงานหลัก
สธ. มท.
สธ. มท.

๒๔

๓.๕ แผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบั ติซ้า ที่ป ระเทศไทยควรเฝ้ าระวังและเตรียมความพร้อมหมายถึง โรคติดต่อ
อั น ตราย ที่ ไ ด้ ป ระกาศตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้ ว ย กาฬโรค ไข้ ท รพิ ษ
ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง ไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินทางหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส และโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า หรือโรคติดต่ออันตรายมักเกิดการระบาดเป็นระยะ ๆ ทั้ง
ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างกว้างขวาง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การเตรียมการเฝ้าระวังและสร้างความพร้อมรับมือ เพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อเหล่านี้
รวมทั้งจัดเตรียมยาหรือวัคซีนเพื่อแก้ไขและรักษาผู้ป่วยจากโรคเหล่านี้ ดังนั้น การรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่
อุบัติซ้า หรือโรคติดต่ออันตราย จาเป็นต้องเป็นวาระของโลก ดังปรากฏใน “วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก”
และแนวทางของ “กฎอนามัยระหว่างประเทศ”
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุ ข
เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
รองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒) พัฒนาและยกระดับ ระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกัน
ทั้งระบบติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า ตลอดจน พัฒนาระบบ
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ
๓) ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุก
กลุ่ ม โดยพัฒ นาและสร้างระบบรับมือปรับตัว ต่อสุ ขภาพที่เกิดจากการเปลี่ ยนสภาพ
ภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุ ข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรค
และภั ย สุ ข ภาพให้ มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการรองรั บ การปรั บ ตั ว จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์
ป้ อ งกั น ทั้ ง ระบบ และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการติ ด ตาม วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น
คาดการณ์แนวโน้มและโอกาสเกิดปัญหาโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการเกิดโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
๔) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มโรคอุบัติใหม่และอุบัติ
ซ้า สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ ม เพิ่มขึดความสามารถในการ
ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
พัฒ นาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิด

๒๕
สุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ
อุบัติใหม่
๕) เพิ่มความครอบคลุมการให้วัคซีนโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้าแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง

๒๖
๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ประชาชนมีความรู้ สัดส่วนประชาชนที่มี
สุขภาพ เรื่องโรค
อุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้าที่เกิดจาก
การเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศ

ความรูส้ ุขภาพ เรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(ร้อยละของประชากร
ทั้งหมด)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
เพิ่มเป็นร้อยละ ๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๐

หมายเหตุ
โรคติดต่ออุบัติใหม่
อุบัติซ้ำ ที่ประเทศไทย
ควรเฝ้ำระวังและเตรียม
ควำมพร้อมหมำยถึง
โรคติดต่ออันตรำย
จ้ำนวน ๑๒ โรค ที่ได้
ประกำศตำม
พระรำชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบด้วย กำฬโรค
ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก
ไครเมียนคองโก ไข้
เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง ไข้
ลำสซำ โรคติดเชือไวรัส
นิปำห์ โรคติดเชือไวรัส
มำร์บวร์ก โรคติดเชือ
ไวรัสอีโบลำ โรคติดเชือ
ไวรัสเฮนดรำ โรคทำง
เดินทำงหำยใจ
เฉียบพลันรุนแรงหรือ
โรคซำร์ส และโรค
ทำงเดินหำยใจ
ตะวันออกกลำง

๒๗
เป้าหมาย

๒. ระบบรับมือ

ปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้าที่เกิดจาก
การเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด
สัดส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
พร้อมรับมือปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมด)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๓๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๔๐

หมายเหตุ

๒๘
๓.๕.๓ แผนงาน/โครงการส้าคัญ
๑) โครงการจั ดท้าระบบพัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรอบรู้ สุขภาพ: ด้า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นโรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ แ ละอุ บั ติ ซ้ า และด้ า นโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๑.๑) สาระสาคัญ การจัดการกับโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยกระบวนการ
จัดการตั้งแต่การป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการรับมือจัดการกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น การสื่อสารความเสี่ยงและสร้างความรอบรู้สุขภาพให้กับประชาชนจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการให้ครอบคลุมทั้ง ๓ กระบวนการ เพื่อช่วยให้ประชาชน
สามารถรั บ ทราบระดั บ ความเสี่ ย ง วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การเตรี ย มการที่ ส าคั ญ
ที่ประชาชนจาเป็นต้องดาเนินการด้วยตัวเอง วิธีการจัดการกับสถานการณ์กรณีที่มี
ผู้ป่วยเกิดขึ้น วิธีปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ และการปฏิบัติตัวที่สาคัญจาเป็นของ
ประชาชน โดยการดาเนินการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อสร้างความรอบรู้นี้จาเป็นต้อง
ดาเนินการตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างเนื้อหา
สาระจาเป็นจะต้องมีความเข้าใจทั้งสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น กระบวนการบริหาร
จัดการเหตุการณ์ บริบทของสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนกระบวนการและกลไก
การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ในสถานการณ์ ป กติ แ ละสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
นอกจากนี้ การวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลก็นับเป็น
ปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับงานด้านนี้อีกด้วย
๑.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ๙ ปี
๑.๓) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงานสนับสนุน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒) โครงการการท้างานบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อรับมือโรคติดต่อ
อุบัติใหม่
๒.๑) สาระสาคัญ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และมนุษย์นับเป็นปัญหาที่สาคัญโดยมีทั้งโรค
ประจาถิ่นและโรคที่เกิดขึ้นใหม่ หรือโรคอุบัติใหม่ เช่ น โรคไข้หวัดนก โรคเมอร์ส
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา นอกจากนี้ ยังพบปัญหา จุลชีพดื้อยา มีความสัมพันธ์กับ
การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์อย่างใกล้ชิด การดาเนินงานในลักษณะเครือข่ายสุขภาพ
หนึ่งเดียว จึงเป็นวิธีการที่สาคัญที่จะหยุด และป้องกันการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้
อย่างแท้จริง การดาเนินการตามหลักการสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย เป็น
การบู ร ณาการร่ ว มมื อกั นท างาน ด้า นสาธารณสุ ข ปศุสั ตว์ และสั ต ว์ป่ าของ ๓
หน่ ว ยงานหลั ก ได้ แ ก่ กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข กรมปศุ สั ต ว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีองค์กรภาคเอกชนเข้ามาร่วม
ดาเนินการสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นแนวคิดการร่วมมือกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ควบคุ ม ป้ อ งกั น และก าจั ด โรค เตรี ย มความพร้ อ มในกรณี ที่ มี ก ารระบาดของ
โรคติดต่อระหว่างสัตว์กับคน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ได้มาจาก

๒๙
สัตว์ และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังเป็นการบูรณาการการทางาน
ตั้งแต่ระดับนานาชาติจนถึงระดับชุมชนรากหญ้าอีกด้วย
๒.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี
๒.๓) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน สภากาชาดไทย กระทรวงคมนาคม เครือข่ายมหาวิทยาลัย
สุขภาพหนึ่งเดียวและภาคเอกชน
๓) โครงการยกระดั บ สมรรถนะตามกฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศและวาระความมั่ น คง
ด้านสุขภาพโลก
๓.๑) สาระสาคัญ แม้ว่าประเทศไทยจะพยายามพัฒนาสมรรนะตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ได้มีการทบทวนและ
กาหนดสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศใหม่ โดยการเพิ่ม จานวนประเด็น
สมรรถนะ และปรับเพิ่มระดับคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ของแต่ล ะสมรรถนะให้
สู งขึ้น ประกอบกับผลการประเมิ นสมรรถนะที่ผ่ านมาชี้ ชัดว่าประเทศไทยยัง มี
ความจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่
ตามกรอบการพั ฒ นาของกฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศและวาระความมั่ น คง
ด้านสุขภาพโลกต่อไปอย่างเร่งด่วน ดังนั้น การเพิ่มสมรรถนะตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุ ขภาพโลก จึงนับได้ว่าเป็นเรื่องที่มี
ความสาคั ญ สู ง มากเป็ น ล าดั บ ต้ น ๆ ของการจั ด การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อม
๓.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี
๓.๓) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔) โครงการพั ฒนาระบบการจั ด การภาวะฉุ ก เฉิน ทางสาธารณสุ ข อย่ า งครบวงจรและ
บูรณาการ
๔.๑) สาระสาคัญ โรคติดต่ออันตราย (โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้า) ส่วนใหญ่เป็นโรคที่ยัง
ไม่ มี ม าตรการการป้ อ งกั น โรคและการรั ก ษาที่ ไ ด้ ผ ล (ไม่ มี วั ค ซี น และไม่ มี ย า)
การจั ด การกั บ ปั ญ หานี้ จึง ขึ้ น อยู่ กั บการพั ฒ นาสมรรถนะของระบบการจัด การ
ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง การจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง
สาธารณสุ ข ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมตั้ ง แต่ ก ารป้ อ งกั น การเตรี ย มความพร้ อ ม
การตอบโต้ และการฟื้นฟูสภาพ ด้วยเหตุนี้ การมีสมรรถนะสูงในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคติดต่ออันตรายที่แพร่
ระบาดในประเทศ และสามารถช่วยลดผลกระทบในวงกว้าง หากมีผู้ป่วยเกิดขึ้น

๓๐
ในขณะที่ ศูน ย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็น ระบบสาคัญที่นานาชาติยอมรับและ
สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ จัดตั้ง ทั้งนี้ การดาเนินการในเรื่องนี้ในประเทศไทยยัง
อยู่ในระยะเริ่มต้น จึงมีความจาเป็นอย่างสูงที่จะต้องเร่งรัดการพัฒนาให้ก้าวหน้ามี
ความทันสมัยและมีสมรรถนะในระดับที่สูงต่อไป
๔.๒) ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี
๔.๓) หน่วยงานดาเนินงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั งคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๓๑
๓.๕.๔ ตารางสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการส้าคัญ
แผนงาน
โครงการ
ที่

๑.

๒.
๓.
๔.

ชื่อแผนงาน/โครงการ

โครงการจัดทาระบบพัฒนาและ
สนับสนุนให้ประชาชนมีความรอบรู้
สุขภาพ: ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบตั ิซ้า และ
ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการการทางานบูรณาการ
ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเพือ่
รับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศและวาระ
ความมั่นคงด้านสุขภาพโลก
โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจรและบูรณาการ

งบประมาณ
รวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาด้าเนินการ (ล้านบาท)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

หน่วยงานด้าเนินงาน
หลัก

สธ. กรม
ประชาสัมพันธ์
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สธ. มท. ดศ. วท.
กห. กต. กษ.ศธ.
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