
SUCCESS STORY
ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ

กรมการแพทย 

กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก

โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาการแพทยแผนไทย

และการแพทยผสมผสาน

กรมควบคุมโรค
โครงการคนหาวัณโรคเชิงรุก
ในเรือนจำโดยคัดกรองดวย
การถายภาพรังสีทรวงอก

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

โครงการการพัฒนาคุณภาพยา
ในประเทศและการพัฒนายาชีววัตถุ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต

กรมอนามัย

สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

โครงการเสริมสรางศักยภาพการดูแลสุขภาพ
ตนเองระดับครอบครัว ปงบประมาณ 2560

โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา

โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข

โครงการการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ



Service Excellence

โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å / Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜ÞËÒ 

à»‡ÒËÁÒÂ

¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â�

 กรมการแพทยใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให
สถานพยาบาลสามารถดูแลรักษาผูปวยอยางครบวงจร ตามมาตรฐานอยางเหมาะสม 
ครอบคลุม และท่ัวถึง ชวยลดอัตราการตายและความพิการโดยเฉพาะโรคท่ีเปนปญหา 
สำคัญของประเทศไทย เชน โรคหลอดเลือดสมอง Stroke หรือ CVD (Cerebrovas-
cular disease) โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (ST elevate 
myocardium infarction) เนื่องจากเปนสาเหตุของการเสียชีวิต และการสูญเสีย 
ปสุขภาวะ (disability adjusted life year) ระดับตนของของประเทศ 

 เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ใหสถานพยาบาลสามารถดูแลรักษา 
ผูปวยอยางครบวงจร ตามมาตรฐานอยางเหมาะสม ครอบคลุม และท่ัวถึง ชวยลด 
อัตราการตายและความพิการโดยเฉพาะโรคท่ีเปนปญหาสำคัญของประเทศไทย

á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µ‹Íà¹×èÍ§ (5 »‚)  
โรคหลอดสมอง Stroke:
1. มีระบบ Stroke fast track , Stroke Unit, Standard Stroke Center Certify,  
   Refer (Stroke Network) , 
2. พัฒนาสมรรถนะผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน แพทยประสาทวิทยา 
   ประสาทอายุแพทย ประสาทศัยกศาสตร พยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง 
   นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เปนตน
3. พัฒนาระบบและเช่ือมโยงระบบฐานขอมูล เชน  data dashboard DM/HTม
   HDC, Stroke Benchmarking เปนตน
4. พัฒนาและใชเคร่ืองมือเทคโนโลยีและส่ือตางๆในการการดำเนินงาน
5. สนับสนุนงานลดเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือดในชุมชน
โรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI : 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพและเครือขายเพ่ือใหบริการตรวจสวนหัวใจและใหยาละลาย
   ล่ิมเลือดได 24 ชม.
2. จัดต้ังคลินิกพิเศษในทุกโรงพยาบาลศูนยหัวใจทุกจังหวัดและโรงพยาบาลต้ังแต
   ระดับ F2 ข้ึนไป
3. วางแผนในการผลิตอายุรแพทยและศัลยแพทยใหเพียงพอกับความตองการอยาง
    ตอเน่ือง
4. มีศูนยกลางรวบรวมขอมูลของเข โดยรวมมือกับเครือขายโรคหัวใจ  
   จัดทำแบบการลงทะเบียนผูปวย  Acute coronary syndrome    
   และมีระบบบริหารจัดการขอมูลในระดับประเทศ  National cardiovascular 
   data center (Acute Coronary Syndrome, Heart  Failure Clinic,
    Anticoagulant Clinic และระบบการรอคิวผาตัด)
5. ประชาสัมพันธ "Heart Attack Alert" Campaignเพ่ือใหผูปวยท่ีมีอาการมาถึง  
   โรงพยาบาลไดเร็วภายใน 12 ช่ัวโมง

á¹Ç·Ò§ / ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke 

   - อัตราตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองลงเหลือ 9.10 ตอแสนประชากร

โรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

   - อัตราตายผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจลงเหลือ 26.58 ตอแสนประชากร

   - ผูปวยกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน STEMI ไดรับยาละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic 

drug) และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (Primary Percutaneous Coronary 

Intervention หรือ PPCI : เพ่ิมข้ึน รอยละ 82.36  

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞ

1. พัฒนาแนวทางมาตรฐานการรักษาดูแลผูปวยท่ีไดมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล 

2. ผลักดันสูการเปนนโยบายระดับชาติ  

3. สงเสริมศักยภาพสถานพยาบาล โดยอาศัยความรวมมือเขตสุขภาพ 

4. ติดตาม ประเมิน เพ่ือใหดำเนินการตามมาตฐาน (อภิบาลระบบ)

»˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
1. ขอมูลแนวทางในการแกไขปญหาสุขภาพท่ีมีหลักฐานอางอิงทางวิชาการ 
2. การมีนโยบายท่ีชัดเจน
3. ความรวมมือของเขตสุขภาพ
4. การรอบรูเร่ืองสุขภาพของประชาชน

»˜ÞËÒÍØ»ÊÃÃ¤
1.การคัดกรองผูปวยกลุมเส่ียงในชุมชนยังไมครอบคลุม
2. ผูปวยมามาถึงโรงพยาบาลลาชา
3. ข้ันตอนยุงยาก ซับซอนในการสงตอภายในเขตหรือบริเวณรอยตอ ทำใหสงตอ  
   ผูปวยลาชา
4. การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทาง 
5. ขาดอุปกรณและเคร่ืองมือ และจำนวนเตียง Stroke Unit (SU)  ไมเพียงพอ 
6. ระบบฐานขอมูลไมเปนทิศทางเดียวกัน

á¹Ç·Ò§á¡Œä¢ / ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
โรคหลอดสมอง Stroke :
1. เนน Public Aawareness/ Alert 
2. พัฒนาระบบสงตอ/ เครือขาย 
3. พัฒนาระบบ Fast track อยางตอเน่ือง 
4. ปรับเพ่ิมจำนวนเตียง SU ใหเหมาะสม 
5. ดูแลผูปวย Hemorrhage ใน SU
6. พัฒนาระบบสงตอกลับ รพช.เพ่ือรับการฟนฟูอยางตอเน่ือง
โรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI :
1. จัดประชาสัมพันธระดับประเทศเร่ือง STEMI alert และ Heart attack alert  
   ใหกับประชาชน
2. แนวทางการใหยา Tenecteplase (TNK) แทน Streptokinase (SK) รวมไปถึง  
   สิทธิการเบิกจายจาก สปสช.
3. สงเสริมใหมี Cardiologists, Nurse Case Manager ทุกโรงพยาบาล
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหเปนทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม 
   ACS registry, National cardiovascular data base
5. วางระบบจัดเก็บขอมูลและพัฒนาระบบการดูแลผูปวย ACS ท้ังหมด (STEMI &  
   NSTEMI & unstable angina)



Service Excellence

โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å / Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜ÞËÒ 

á¹Ç·Ò§ / ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

à»‡ÒËÁÒÂ

á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µ‹Íà¹×èÍ§ (5 »‚)  

»˜ÞËÒÍØ»ÊÃÃ¤

»˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

 กระทรวงสาธารณสุขไดใหความสำคัญและสงเสริมสนับสนุนใหนำ 

การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานมีบทบาทในระบบสุขภาพอยางเปนระบบ 

ในระยะ 3 ปที่ผานมา พบวา รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทย 

และการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 16.02, รอยละ 17.51 และ 

รอยละ 17.15 ในป พ.ศ. 2557, 2558 และ 2559 ตามลำดับ

 ประชาชนทุกกลุมวัยเขาถึงระบบบริการการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก ภายใตตัวชี้วัดรอยละผูปวยนอกไดรับบริการดาน 

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน รอยละ 18.5

1. จัดทำเกณฑมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพงานการแพทยแผนไทย เพื่อพัฒนา     

   คลินิกแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในโรงพยาบาลใหเขาสูกระบวน     

   การรับรองคุณภาพ (HA TTM) 

2. พัฒนาแนวทางการตรวจ วินิจฉัย และรักษาทางการแพทยแผนไทย 

3. พัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผนไทยฯ

4. พัฒนาการบันทึกขอมูลและติดตามผลการจัดบริการการแพทยแผนไทยฯ 

   ผานระบบ HDC

5. สงเสริมองคความรูและสนับสนุนการใชยาแผนไทยในระบบสุขภาพ 

6. สงเสริมและสนับสนุนโรงพยาบาลที่เปนแหลงผลิตยาสมุนไพรไดรับคุณภาพ        

   WHO-GMP และมีกลไกสนับสนุนในการผลิตยาแผนโบราณ

7. พัฒนาแนวทางการเบิกคารักษาพยาบาลของผูปวยในดานการแพทยแผนไทย   

   (DRGs) ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

8. กำหนดใหมี CTMO (Chief Thai Traditional Medicine Officer) ทุกเขต/จังหวัด    

   ขับเคลื่อนการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในสวนภูมิภาค

1. ปรับรูปแบบระบบบริการ และการบริการใหมีความเปนเลิศ มีแนวทางดังนี้ 

- พัฒนารูปแบบบริการดานการแพทยแผนไทยและติดตั้งบริการรวมกับสหวิชาชีพใน    

  Primary Care Cluster (PCC) 

- ประเมินมาตรฐานคลินิกแพทยแผนไทยฯ ในโรงพยาบาลใหเขาสูกระบวนการ      

  รับรองคุณภาพ

- จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานไทยประจำภาคทั้ง 6 ภาค 

2. สนับสนุนใหเกิดการวิจัยเชิงนวัตกรรม และนำใชในระบบบริการ 

3. ปรับกลไกการเงินในระบบหลักประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน โดยการปรับกลไก   

    การจายคาใชจายรายหัวดานการแพทยแผนไทย ในหมวด OP / IP และขยายชุดสิทธิ    

    ประโยชนการบริการดานการแพทยแผนไทยฯ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่และทั้ง 3 กองทุน

1. การใชกลไก CTMO ในการขับเคลื่อนงานการแพทยแผนไทยฯ ในสวนภูมิภาค

2. นโยบายการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยฯ ในระดับรัฐบาล ที่มีชัดเจนและตอเนื่อง

3. หนวยงานสวนภูมิภาคใหความสำคัญในการใชสมุนไพร First Line Drugs 

ในการใหบริการมากขึ้น 

1. การประเมินมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพงานการแพทยแผนไทยเปนไปอยางลาชา  

   กวาที่ควรจะเปน เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการจัดทำมาตรฐาน

2. บทบาทของแพทยแผนไทยในระบบบริการสุขภาพไมชัดเจนสงผลตอการจัด

   บริการสุขภาพ

á¹Ç·Ò§á¡Œä¢ / ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
1. สรางความรวมมือกับสถานศึกษาและสภาวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและ   

   การเรียนการแพทยแผนไทยใหที่มีมาตรฐาน 

2. พัฒนาตำราอางอิงมาตรฐาน (Standard Textbook) ดานการแพทยแผนไทย 

3. พัฒนาระบบการศึกษาอยางตอเนื่อง

จำนวนผูปวยนอกที่เขารับบริการการแพทยแผนไทยฯ 

ทั้งสิ้น 32,444,810 ครั้ง จากผูปวยนอกทั้งหมด 

164,259,449 ครั้ง คิดเปนรอยละ 19.75 

ซึ่งบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞ

มีการจัดบริการผูปวยนอกดานการแพทยแผนไทยคูขนานกับ

แผนปจจุบันในสถานบริการสาธารณสุข รอยละ 71.88  

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปจัดบริการคลินิกเฉพาะโรค 

ไดแก โรคขอเขาเสื่อม ภูมิแพ อัมพฤกษ อัมพาต รอยละ 83.62 

มูลคาการใชยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นจากป 2559  คิดเปน 

406 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.56 (มูลคาการใชยาสมุนไพร 

เมื่อป 2559 เทากับ 1,723.69 ลานบาท และป 2560 เทากับ 

2,129.96 ลานบาท)

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



PP&P Excellence

โครงการคนหาวัณโรคเชิงรุกในเรือนจำ
โดยคัดกรองดวยการถายภาพรังสีทรวงอก

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å / Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜ÞËÒ 
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á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µ‹Íà¹×èÍ§ (5 »‚)  

»˜ÞËÒÍØ»ÊÃÃ¤
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 วัณโรคยังคงเปนโรคติดตอที่เปนปญหาสาธารณสุขของไทย ในป 2560 

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม ไดรวมมือกันเรงรัดคัดกรองวัณโรค 

ดวยการถายภาพรังสีทรวงอกผูตองขังทุกรายเปนครั้งแรกในเรือนจำทั่วประเทศ 

143 แหง เนื่องจากผูตองขังในเรือนจำเปนหนึ่งในกลุมเสี่ยงสำคัญที่มีโอกาส 

ปวยเปนวัณโรคไดสูงกวาคนทั่วไป 7 - 10 เทา อีกทั้งยังมีขอจำกัดในการเขาถึง 

การตรวจวินิจฉัยและรักษา 

 แผนปฏิบัติการระดับชาติดานการตอตานวัณโรค พ.ศ.2560 – 2564 

มุงสูการยุติปญหา วัณโรคประเทศไทย โดยกำหนดเปาประสงคเพื่อลดความชุก 

ของวัณโรคจาก 171 ตอประชากร 100,000 คน ในป 2557 เหลือ 88ตอประชากร 

100,000 คน ภายในสิ้นป 2564 

1. คัดกรองโดยการถายภาพรังสีทรวงอกทุกราย (X-ray 100%) 

2. ภาพรังสีทรวงอกผิดปกติเขาไดกับวัณโรค สงตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ        

    ทั้งวิธีตรวจดวยกลองจุลทรรศนและวิธีอณูวิทยา  

3. เปนวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค

4. พนโทษกอนกำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดติดตามประสานการรักษาตอเนื่อง 

1. Prevent

• เฝาระวัง XDR TB ในกลุมผูตองขัง MDR โดยสงตรวจเชื้อดื้อยา ตาม CPG

• เฝาระวังผูตองขังและผูคุมที่มีอาการไอ และมีประวัติครอบครัว ปวยเปนวัณโรค

• ผูตองขังและผูคุมที่มีอาการไอ ตองสวมหนากากอนามัย

2. Detect

• คัดกรองผูตองขังรายใหม โดย CXR ภายใน  1 เดือน กรณีมีอาการ แต CXR ปกติ     

  ใหสงตรวจเสมหะ ผูตองขังรายเกาคัดกรองอาการทุก 3 เดือน และ CXR ปละครั้ง

3. Respond

• พบผูปวยวัณโรคในเรือนจำ ตองแจง จพง. ตาม พรบ.โรคติดตอ 2558

• สอบสวนการระบาด cluster วัณโรคในเรือนจำเพื่อควบคุมโรค และจัดระบบควบคุม  

  การแพรกระจายเชื้อ

• บูรณาการการดูแลโรครวมโดยเฉพาะ HIV และสภาพจิตใจเพื่อความรวมมือการรักษา

• ติดตามประเมินผลการจัดระบบควบคุมการแพรกระจายเชื้อ

1. การคัดกรองดวย X-Ray และตรวจทางอณูวิทยาชวยใหพบผูปวยไดเร็วขึ้น

2. ผูตองขังไดรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเร็วขึ้น โอกาสรักษาสำเร็จจสูงขึ้น   

   ตัดวงจรการแพรเชื้อไดมากขึ้น

3. ผูตองขังที่ปวยเปนวัณโรคไดรับการดูแลรักษาตามมาตรฐานและสงตรวจหา   

   การดื้อยา

4. ความเขมแข็งเชิงนโยบายความรวมมือระหวางหนวยงานกระทรวงยุติธรรม และ   

   กระทรวงสาธารณสุข

5. การบูรณาการงบประมาณสนับสนุนหนวยงานในพื้นที่

การตรวจทางอณูวิทยามีจำนวนเครื่องตรวจจำกัด

1. ตองติดตามผูตองขังที่วินิจฉัยเปน “ผูปวยวัณโรค” ใหขึ้นทะเบียนรักษาทุกราย

2. ปองกันการแพรเชื้อ โดยแยกผูปวยระยะแพรเชื้อและใชหนากากอนามัยแกผูปวย   

   และ N95 สำหรับผูดูแล

3. เรงรัดอบรมการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคแกพยาบาลเรือนจำ

4. ใหความรูอาสาสมัครเรือนจำ (อสรจ.) ชวยการคนหาและดูแลรักษาวัณโรค

กรมควบคุมโรค

ผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญ

พบผูปวยวัณโรค 3,905 ราย 

ซึ่งสูงขึ้นมากกวาสองเทาของ

การดำเนินงานที่ผานมา

ผูตองขังไดรับการตรวจวินิจฉัย

และรักษาเร็วขึ้น 

โอกาสรักษาสำเร็จสูงขึ้น 

ตัดวงจรการแพรเชื้อไดมากขึ้น

ผูตองขังที่ปวยเปนวัณโรคไดรับ

การดูแลรักษาตามมาตรฐาน

และสงตรวจหาการดื้อยา



ผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญ

Service Excellence

โครงการพัฒนาคุณภาพยาในประเทศและ
การพัฒนายาชีววัตถุ

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å / Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜ÞËÒ 

á¹Ç·Ò§ / ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

à»‡ÒËÁÒÂ
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 ตามนโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตรการพัฒนา 

ระบบยา แหงชาติ พ.ศ. 2554-2559 กรมวิทยาศาสตรการแพทยซึ่งเปนหองปฏิบัติการ 

อางอิงของประเทศ จึงไดดำเนินการเชิงรุกในการเฝาระวังประกันคุณภาพผลิตภัณฑยา

หลังการจัดซื้อและสงมอบใหโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพยา 

ซึ่งดำเนินการโดยสำนักยาและวัตถุเสพติด และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ดำเนินการ 

ตั้งแตปงบประมาณ 2545 จนถึงปจจุบัน รวมถึงจัดทำโครงการพัฒนายาชีววัตถุและ 

วัคซีนตามยุทธศาสตร Biopharmaceutical ของกระทรวงสาธารณสุข

1. สรางความเชื่อมั่นใหแกบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนผูรับบริการใน  

   ระบบสุขภาพในการไดรับยาที่มีคุณภาพ

2. สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ

1. สุมตัวอยางผลิตภัณฑยาตามชื่อสามัญที่ใชในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศที่รวม

   โครงการ ตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑยา ใชวิธีมาตรฐานตามตำรายา    

   ฉบับปจจุบัน ซึ่งใชเกณฑการคัดเลือกยาจากหลักเกณฑ ดังนี้ 

- รายการยาที่อยูในแผนยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข 

- ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 

- รายการยาชวยชีวิตหรือยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ

- รายการยาที่มีมูลคาหรือปริมาณการใชสูง 

- รายการยาที่พบปญหาคุณภาพยา มาตรฐานในตำรายาของรายการยานั้น    

   มีการเปลี่ยนแปลง และรายการยาที่โรงพยาบาลสงสัยคุณภาพยา

2. รวมมือกับภาคเอกชนที่ผลิตยาชีววัตถุ เพื่อวิเคราะหยาชีววัตถุที่ผลิตในประเทศ  

   จำนวน 9 ชนิดในระยะ 5 ป และเปนหนวยงานกลางในการจัดทำ Guideline     

   ของยาชีววัตถุและยาคลายคลึงและวัคซีนในระดับเอเชีย 

1. บูรณการแผนงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อไดรับตัวอยางยาครอบคลุมและ    

    มีขอบขายทั้งยาเคมี ยาชีววัตถุ และยาสมุนไพร 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลคุณภาพยา และสื่อสารผานชองทางตางๆ เชน หนังสือ      

   GREEN BOOK และ application

3. ผลิตภัณฑ biopharmaceutical ที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นและสงออก

4. เปนศูนยฝกอบรมใหกับประเทศแถบอาเซียนดานยาชีววัตถุ ยาคลายคลึง

5. มูลคาสงออก 3,500 ลานบาท/ป

ผลิตภัณฑยาที่ไดรับไมครอบคลุมทุกทะเบียนยาที่มีใชภายในประเทศ

 สุมตัวอยางผลิตภัณฑยาใหครอบคลุมมากขึ้น โดย 

   - สุมตัวอยางยา 2 รอบ และเพิ่มระยะเวลาการสุมตัวอยาง 

   - ดำเนินโครงการรวมกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

   - โครงการ GREEN BOOK สมัครใจ

สรางและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพยาที่

บรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติและยาในหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติรวมทั้งพัฒนาผูผลิตยาในประเทศ

ใหเขาคุณภาพดวยความสมัครใจ

จัดทำหนังสือ GREEN BOOK 

ฉบับรวมเลม และ Application GREEN 

BOOK รองรับการใชงานผานสมารทโฟน

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

1. การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการใหครอบคลุมบัญชียาพื้นฐาน     

   ของประเทศดวยหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)

2. การกำหนดยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนนโยบายของกรมวิทยาศาสตร       

   การแพทยและกระทรวงสาธารณสุขดาน Biopharmaceutical

3. ไดรับสนับสนุนเชิงนโยบายระดับชาติ โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับ     

   งบประมาณบูรณาการอุตสาหกรรมศักยภาพและในป 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ 30    

ในป 2559 ขึ้นทะเบียน Erythropoietin 

มูลคา 2,000 ลานบาทตอป

ผลิตภัณฑ New Biopharmaceutical จะขึ้นทะเบียน 

และสงออกไดอยางนอย 1 ชนิดมูลคาสงออก 3,500 ลานบาท/ป

เปนหองปฏิบัติการวัคซีนใหกับองคการ

อนามัยโลก โดยเปนหองปฏิบัติการ 1 ใน 12 

ของระดับโลก และเปนหองปฏิบัติการ 1 ใน 2 

แหงของประเทศในเอเชีย

เปนคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เพื่อรองรับการจัดเก็บวัคซีนมาตรฐานที่ใชรวมกันใน

ระดับภูมิภาคกำลังจะขยายเปนระดับเอเชีย

1. ตองติดตามผูตองขังที่วินิจฉัยเปน “ผูปวยวัณโรค” ใหขึ้นทะเบียนรักษาทุกราย

2. ปองกันการแพรเชื้อ โดยแยกผูปวยระยะแพรเชื้อและใชหนากากอนามัยแกผูปวย   

   และ N95 สำหรับผูดูแล

3. เรงรัดอบรมการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคแกพยาบาลเรือนจำ

4. ใหความรูอาสาสมัครเรือนจำ (อสรจ.) ชวยการคนหาและดูแลรักษาวัณโรค



 People Excellence

โครงการเสริมสรางศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง
ระดับครอบครัว 
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 กระทรวงสาธารณสุข มีเปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ 20 ป เพื่อขับเคลื่อนทุกภาคสวนไปสูเปาหมาย ซึ่งยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ 

แผนที่ 11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนดานสุขภาพ โครงการที่ 4 

โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ ใหมีการพัฒนาอาสาสมัครประจำ 

ครอบครัว (อสค.) โดยสงเสริมใหคนในครอบครัว มาเปน อสค. เพื่อใหแตละครอบครัว 

มีคนที่ชวยดูแลสุขภาพคนในครอบครัว ใหครอบคลุมทั่วถึง และกลับมาพึ่งตนเองได 

โดยครอบครัวหนึ่ง จำเปนตอง อสค. อยางนอย 1 คน โดยมีเปาหมายการพัฒนา อสค. 

จำนวน 4 ลานคนทั่วประเทศ ภายใน 5 ป (2560-2564) 

1. เปาหมายการพัฒนา อสค. : ป 2560 จำนวน 500,000 คน จากครอบครัวที่มีผูปวย   

   3 กลุม ไดแก CKD (stage 4) LTC และ NCD

2. เปาหมายการประเมินศักยภาพครอบครัว : ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล   

   สุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กำหนด รอยละ 50 

1. จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงาน คูมือ หลักสูตรของ อสค. 

2. พัฒนาโปรแกรมการขึ้นทะเบียน, การพิมพบัตร, ประกาศนียบัตรของ อสค. 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเนื้อหาการประเมินคุณภาพ อสค. และครอบครัว

4. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฯ อสค. และการประเมิน อสค. ใหจังหวัด

5. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน (พัฒนาและคัดเลือก อสค. และประเมินศักยภาพ  

   ครอบครัวฯ)

6. พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน อสค. รวมทั้งติดตามสนับสนุน และประเมินผล

 ป 2560 กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเปนตัวชี้วัดการตรวจราชการคณะที่ 3 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ตัวชี้วัด: รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล 

สุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กำหนด 

จำนวน อสค. 561,022 คน 

(คิดเปนรอยละ 112.20)

จำนวนครอบครัวที่ไดรับการประเมิน 227,449  

ครอบครัว จำนวนครอบครัวที่ผานการประเมิน 

212,917 ครอบครัว (คิดเปนรอยละ 93.61)

- ป 2562 มีจำนวน อสค. 1,000,000 คน  ครอบครัวที่มีศักยภาพฯ รอยละ 60

- ป 2563 มีจำนวน อสค. 1,000,000 คน  ครอบครัวที่มีศักยภาพฯ รอยละ 65

- ป 2564 มีจำนวน อสค. 1,000,000 คน  ครอบครัวที่มีศักยภาพฯ รอยละ 70

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

1. การสื่อสารและการถายทอดนโยบายและแนวทางการพัฒนาอสค. แกบุคลากร 

มีความลักลั่นทำใหเกิดชองวางและความคลาดเคลื่อนตอความเขาใจของบุคลากร

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่

2. การแลกเปลี่ยนพัฒนา อสค. ระหวางพื้นที่มีนอย ทั้งในระดับพื้นที่และสวนกลาง

1. กำหนดเปนตัวชี้วัดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตลอดปงบประมาณ 

2560-2564 ตามแผนบริหารยุทธศาสตรสาธารณสุขที่สงผลตอตัวชี้วัด 20 ป 

เพื่อความตอเนื่องและวัดผลเชิงคุณภาพได

2. พัฒนาระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดชองวางและความคลาดเคลื่อนตอ 

ความเขาใจของบุคลากรผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งดานนโยบายและการถายทอด 

นโยบาย เปาหมาย แนวทางการดำเนินงานพัฒนา อสค. การจัดสรรงบประมาณ 

เบิกจายแทนกันและสื่อเอกสารประกอบการดำเนินงาน ในทุกระดับ
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โครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา
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กรมสุขภาพจิต

 กรมสุขภาพจิตเนนการติดตามดูแลพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการลาชา 

อยางตอเนื่อง โดยมีการดำเนินงานทั้งในพื้นที่ปกติและการดำเนินงานพื้นที่สูงหรือ 

ทุรกันดาร ไดพัฒนาสุขศาลาพระราชทานใหมีความพรอมในการใหบริการตามเกณฑ 

รับรองคุณภาพสุขศาลาพระราชทาน เพื่อเปนที่พึ่งดานสุขภาพและใหเด็กพัฒนาการ 

ลาชามีพัฒนาการตามวัย IQ ไมต่ำกวา 100 และ EQ อยูในเกณฑปกติขึ้นไป เพื่อเปน 

กำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยใหมีความทัดเทียมกับอารยะประเทศตอไป

 เด็กไทยมี IQ เฉลี่ย ไมต่ำกวา 100 และ รอยละ 70 ของเด็กไทยมี EQ 

อยูในเกณฑปกติขึ้นไป

1. พัฒนาเครือขายการดูแลเด็กพัฒนาการลาชาในสถานบริการทุกระดับ

2. พัฒนารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของพอแม/ผูปกครอง โดยเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร   

   ประจำครอบครัว (อสค.)

3. พัฒนาเครือขายระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาพฤติกรรม – อารมณ

4. พัฒนาการดำเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็กในสุขศาลาพระราชทาน 10 จังหวัด

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทาน ผูดูแลเด็ก  

   อาสาสมัครสาธารณสุข

6. สนับสนุนใหจังหวัดจัดบริการสงเสริมพัฒนาการเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มระดับ IQ และ EQรวมทั้งจัดสิ่งแวดลอมกระตุน      

   การเรียนรูเพื่อเพิ่ม IQ และ EQ

2. พัฒนานวัตกรรมสรางการเรียนรูและสัมพันธภาพที่ดีระหวางเด็กและผูดูแลเด็ก 

3. พัฒนาคูมือสุขภาพจิตศึกษาสำหรับหญิงตั้งครรภ (Self Learning)

4. พัฒนาชุมชนในพื้นที่สูง/ทุรกันดาร เพื่อเปนชุมชนจัดการสุขภาพและสามารถ      

   เปนศูนยการเรียนรูดานสุขภาพ

5. พัฒนาสุขศาลาพระราชทานทุกแหงใหมีความพรอมดานบริการเปนไปตามเกณฑ       

   มาตรฐาน และพัฒนารูปแบบการดูแลพัฒนาการเด็กในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร         

   (Model Development)

6. พัฒนานวัตกรรมการดูแลพัฒนาการเด็กที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่หางไกล   

   ทุรกันดาร (Innovation)

7. เสริมพลังชุมชนและหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก      

   (Empowerment)

1. มีนโยบายจากระดับกระทรวงที่มุงเนนการดำเนินงานดานเด็ก

2. ผูบริหารทุกระดับใหความสนใจและสนับสนุนการดำเนินงานอยางตอเนื่อง

1. การลงขอมูลมีปญหาในระดับ รพศ./รพท. เนื่องจากตองมีรหัสผูทำและลง real time

2. แบบประเมิน TIDA-4 –I บุคลากรขาดความมั่นใจในการประเมินรายดานเชิงคลินิก

3. ผูปกครองเด็กไมใหความสนใจ

1. จัดทำแผนพัฒนาฐานขอมูลดานเด็กโดยใชขอมูลจากรายงาน 43 แฟมแหลงเดียว

2. พัฒนาระบบการติดตามเด็กกลุมเสี่ยง และเพิ่มการใหความรูผูปกครองในการใชคูมือ

ขยายการดำเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็กใน

พื้นที่สูง/ทุรกันดาร 10 จังหวัด 

พัฒนาทีมวิทยากรเรื่องการใชคูมือประเมินเพื่อชวย

เหลือเด็กปฐมวัยที่มีปญหาพัฒนาการ 

ทุกจังหวัดมีเครือขายระบบการดูแลชวยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการลาชา 

โดยมีระบบดูแลเด็กพัฒนาการลาชาตามแนวทางที่กำหนดคิดเปน

รอยละ 78.59 ใน รพช. และ รอยละ 66.18 ในศูนยบริการสาธารณสุข

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐาน

สุขศาลาพระราชทาน และมีเวทีการแลกเปลี่ยน 

เรียนรูการดำเนินงาน

สนับสนุนคูมือประเมินเพ่ือชวยเหลือใหกับเด็กปฐมวัย

ที่มีปญหาพัฒนาการ พรอมทั้งอุปกรณ รพช. รพท. 

และ รพศ. จำนวน 896 แหง และศูนยบริการ 

สาธารณสุข จำนวน 68 แหง

ผลการ
ดำเนินงาน
ที่สำคัญ
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โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 
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กรมอนามัย

 เพ่ือคุมครองบุคคลอายุเกินสิบปบริบูรณ แตยังไมถึงย่ีสิบปบริบูรณ ใหไดรับสิทธิ 
ในการรับรูขอมูลขาวสารและความรู ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับการ 
รักษาความลับและความเปนสวนตัว ไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางเสมอภาค 
และไมถูกเลือกปฏิบัติ 
เปาหมายการดำเนินงาน เพ่ือลดอัตราการคลอดมีชีพในวัยรุนอายุ 15-19 ป ลงตามลำดับ 
  - ป 2559 เปาหมายรอยละ 50 ตอ 1,000 ประชากรอายุ 15-19 ป ผลการดำเนินงาน 
    เปนรอยละ 44.8 
   - ป 2560 เปาหมายรอยละ 42 ตอ 1,000 ประชากรอายุ 15-19 ป ผลการดำเนินงาน 
     เปนรอยละ 42.5
   - ป 2561 เปาหมายรอยละ 40 ตอ 1,000 ประชากรอายุ 15-19 ป   

 การตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของวัยรุน ปญหาในครอบครัว ชุมชน ปญหาทางสังคม 
และเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ซึ่งปญหาการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศ 
มีความซับซอนและไมอาจแกไขไดดวยอำนาจของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง 
ดังนั้น จึงสมควรสรางกลไกในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดำเนินงาน 
รวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

              บูรณาการการดำเนินงานของกระทรวงหลักตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 ไดแก กระทรวงการพัฒนา 
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคม ผานกลไกตางๆ ดังนี้
1. ดำเนินงานตามอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ  
   ในวัยรุน ไดแก การประชุมคณะกรรมการฯ  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการตางๆ 
   เพ่ือขับเคล่ือนดานการพัฒนากฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ และการขับเคลื่อน  
   การบูรณาการในระดับจังหวัด
2. ผลักดันรางกฎกระทรวง ของ 5 กระทรวงหลัก
3. จัดทำยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ 
   พ.ศ. 2559-2569 และถายทอดผานแผนปฏิบัติการ
4. ขับเคล่ือนการดำเนินงานในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
5. สงเสริมการเขาถึงบริการในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  
   โดยการปองกันการต้ังครรภซ้ำดวยดวยวิธีการคุมกำเนิดแบบก่ึงถาวร การใหคำปรึกษา  
   การใหบริการท่ีเปนมิตรแกวัยรุน (Youth Friendly Health Service) การดำเนินโครงการ    
   ยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัยทางการแพทยดวยยาในระบบบริการสุขภาพ
6. ขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในระดับทองถิ่น
7. สงเสริมบทบาทวัยรุนเพ่ือเปนแกนนำในการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ 
   ในวัยรุนในทองถิ่น

á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µ‹Íà¹×èÍ§ (5 »‚)  
1. การขับเคลื่อนกลไกของคณะกรรมการและอนุกรรมการตามกฎหมาย

2. การสงเสริมการดำเนินงานตามกฎกระทรวงเมื่อมีผลบังคับใช

3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร

4. การขับเคลื่อนการดำเนินการในระดับจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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á¹Ç·Ò§á¡Œä¢ / ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

1. กลไกการประสานงาน และการสรางความเขมแข็งในการรวมกันขับเคล่ือนการดำเนินงาน  
   ระหวางหนวยงาน ภาคีเครือขายที่มีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว 
2. ความสำเร็จในมาตรการปองกันการต้ังครรภซ้ำ ตามตัวช้ีวัดท่ีเกิดจากหญิงวัยรุนต้ังครรภแรก     
   ที่คลอดทุกรายไดรับคำปรึกษา และมีการคุมกำเนิดดวยยาฝงคุมกำเนิดมากขึ้น   
   เปนปจจัยสำคัญทำใหอัตราตั้งครรภและเกิดมีชีพในวัยรุนลดลงในภาพรวม
3. พรบ.แกไขปญหาการตั้งครรภวัยรุน สงผลกระทบใหทุกขั้นกระบวนการของการแกไข  
   ปญหาตั้งครรภวัยรุนมีความชัดเจนและคลองตัวดำเนินการมากขึ้น ไดแก ทำใหมีการ 
   กำหนดหนาที่สอนเพศศึกษาในสถานศึกษา การเขาถึงคำปรึกษาและแกไขการตั้งครรภ  
   ไมพึงประสงคท่ีมีหลักเกณฑชัดเจน การกำหนดใหคณะกรรมการสามารถต้ังอนุกรรมการ 
   ทำใหสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานไดรวดเร็วขึ้น 

1. มีชองวางของการสื่อสารระหวางสวนกลางและผูปฏิบัติ ในการสรางความเขาใจ 
   เพ่ือการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ และการสรรหาและแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  
   ระดับจังหวัดฯ สงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินการเชิงกระบวนการระดับจังหวัด 
2. มีขอจำกัดของการจัดการเรียนการสอนดานเพศวิถีในสถานศึกษา เกี่ยวของกับ 
   ทัศนคติของผูบริหารสถานศึกษา ทัศนคติและทักษะในการสอนของครู ทำใหยัง  
   ไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย
3. การสงเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชน ยังไมเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
4. สวัสดิการและการคุมครองแรงงานยังไมครอบคลุมสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจาง
   จำนวนนอยกวา 50 คน และการดำเนินงานเพื่อสงเสริมอาชีพใหพอแมวัยรุน  
   เมื่อไมสมัครใจเรียนตอ
5. งานวิจัยท่ีมีอยูยังไมไดนำไปใชใหเกิดประโยชนตอขับเคล่ือนและติดตามการดำเนินงาน  
    เทาที่ควร และยังไมมีการจัดการความรูเกี่ยวกับการดำเนินงานดานการตั้งครภ  
    ในวัยรุนอยางเปนระบบ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับกระทรวง
1. มีมาตรการหนุนเสริมในการสนับสนุนนโยบาย (Policy Advocacy) จากกระทรวง  
   ที่เกี่ยวของ ใหนำไปปฏิบัติใหเปนผล (Implementation) โดยมีความรับผิดชอบ 
   รวมกันทั้งเปาหมาย ตัวชี้วัดและการดำเนินงาน
2. การชี้แจงหนวยงานปฏิบัติที่เกี่ยวของรวมกัน (5 กระทรวงหลัก) ใหเกิดความเขาใจ 
   ในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯและ/หรือกฎกระทรวง 
3. การสรางระบบและบริหารฐานขอมูลกลาง ควรเปนขอมูลที่สะทอนการดำเนินงาน 
   ของพื้นที่ไดและคำนึงถึงกระบวนการจัดเก็บซึ่งตองไมเปนภาระของผูปฏิบัติ 
4. สงเสริมใหวัยรุนมีสวนรวมคิด รวมทำ และรวมประเมินผลการดำเนินงาน 
5. การนำขอมูลในพื้นที่มาใชประโยชนในการแกไขปญหาเฉพาะกลุมที่สงผลตอการลด  
   อัตราการตั้งครรภและการคลอด 

¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞ
1. มีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ไดแก 1) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย  
   กฎกระทรวง ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน  
   2) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภใน 
   วัยรุน 3) คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนระดับจังหวัดและ กทม. 
2. จัดทำยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนระดับชาติ และแผนปฏิบัติการ 
   ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ. 2560-2569 
3. เสนอรางกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขตอ ครม. ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณา  
   ของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
4. การพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางและการแลกเปล่ียนเรียนรูการดำเนินงานตามยุทธศาสตรฯ
5. มีคำส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการฯ โดยผูวาราชการจังหวัดแลว 74 จังหวัด เพ่ือสรางกลไก  
   การดำเนินงาน และกระบวนการกำกับติดตามการดำเนินงานในระดับจังหวัด



 Service Excellence

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ
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á¹Ç·Ò§á¡Œä¢ / ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 รัฐบาลไดเดินหนาปฏิรูปเศรษฐกิจไปสู “Thailand 4.0”  โดยใหความ 

สำคัญกับกลุมผลิตภัณฑสุขภาพ โดยใหสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

ปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพใหรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุน 

การผลิตในประเทศใหมีความคลองตัวมากขึ้น ดังนั้น อย.จึงเสนอตอรัฐบาลนำมาตรา 

44 มาชวยแกไขปญหา คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงไดมีคำสั่งที่ 77/2559 เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพ

1. งานคางที่ยื่นขอกอนประกาศคำสั่งที่ 77/2559 แลวเสร็จทุกคำขอภายในป 2561

2. กระบวนการพิจารณาอนุญาตใหมเร็วขึ้นเฉลี่ยรอยละ 20

1. ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และรับฟงความคิดเห็นรวมกับภาคเอกชน     

   ภาคประชาชน โดยใชแนวทางประชารัฐ 

2. ออกประกาศฯ จำนวน 22 ประกาศ ซึ่งมีผลบังคับใชวันที่ 4 สิงหาคม 2560 

3. ปรับปรุงวิธีการทำงาน 

4. ปรับปรุงสถานที่ใหบริการ

5. จัดตั้ง 2 หนวยงานใหม ไดแก กองผลิตภัณฑสมุนไพร และกองสงเสริมการประกอบ  

   การผลิตภัณฑสุขภาพ 

6. เตรียมความพรอมบุคลากรและเริ่มปฏิบัติงานจริงตามคำสั่ง คสช.ที่ 77/2559 

1. ปรับโครงสรางองคการเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลดานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ     

   และสงเสริมการใชสมุนไพร

2. นำคำสั่งที่ 77/2559 เขาสู พรบ.เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อสรางความมั่นคง 

3. พัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

4. กอสรางอาคารศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพเบ็ดเสร็จเพื่อรองรับการใหบริการที่เพิ่มขึ้น

1. มีนโยบายชัดเจนในการขับเคลื่อน  

2. กำหนดแผนและกำกับติดตามผลเปนระยะ และเจาหนาที่ในองคการรวมกัน   

   ดำเนินการใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด

3. เปดใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมพัฒนาทุกขั้นตอน

1. อาจไมสามารถผลักดันใหมาตรการตามคำสั่งที่ 77/2559 เขาสู พรบ.เกี่ยวกับ   

   ผลิตภัณฑสุขภาพไดทันกอนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

2. องคความรูของบุคลากรในองคกรตลอดจนหลักเกณฑไมรองรับตอการเปลี่ยนแปลง  

   เทคโนโลยีดานผลิตภัณฑสุขภาพใหม

3. กฎหมายลูกรองรับคำสั่งที่ 77/2559 ยังไมแลวเสร็จ จึงทำใหติดขัดในการนำเงิน   

   รายไดมาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพ

1. เรงผลักดันนำคำสั่งที่ 77/2559 เขาสู พรบ.เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพ

2. เพิ่มผูเชี่ยวชาญภายนอกและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสามารถเปนผูเชี่ยวชาญ   

   ภายใน 

3. เรงรัดการออก กม.ลูกรองรับคำสั่งที่ 77/2559 

ลดงานคางไดรอยละ 82.85 

(จากคำขอคางยาและอาหาร 

8,785 คำขอ) 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
พิจารณาคำขออนุญาตผลิตภัณฑสุขภาพป 2561 

(ต.ค.-พ.ย.2560) ภาพรวมทุกผลิตภัณฑแลวเสร็จ 

รอยละ 93.53 จากคำขอรับทั้งหมด 45,772 รายการ 

โดยใชระยะเวลาการพิจารณาเร็วขึ้นเฉลี่ยรอยละ 20


