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คำนำ
แผนปฏิบตั กิ ารตามกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๓ จัดทาขึ ้นโดย
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินงานด้ านสุขภาพโลกของไทยให้ มีความสอดคล้ องกันและส่งเสริมการทางานระหว่าง
กระทรวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กระทรวงสาธารณสุขหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบตั กิ ารนี ้ จะนาไปสูก่ ารปฏิบตั สิ าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเข้ มแข็งเพื่อส่งเสริมความเป็ นเอกภาพในการดาเนินงานด้ านสุขภาพโลกและความมัน่ คงด้ านสุขภาพ
ของไทย ซึง่ จะส่งประโยชน์ตอ่ ทังประชาชนไทยและประชาคมโลก
้

กระทรวงสาธารณสุข
มีนาคม ๒๕๖๐
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กิตติกรรมประกำศ
กระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง สังกัดกระทรวงอื่นๆ
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิ ช ย์ รวมทัง้ ผู้เข้ าร่ วมการประชุมเชิ ง
ปฏิบตั กิ ารจัดทาแผนสุขภาพโลกของไทยทุกท่านที่กรุณาให้ คาแนะนาและข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ตอ่ การ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการ และขอขอบพระคุณอาจารย์ สุจิตรา อังคศรี ทองกุล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริ ฐ นายแพทย์วิ โรจน์ ตังเจริ
้ ญเสถียร ที่ปรึกษา
ด้ านการต่างประเทศของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะ
จิตรา ที่กรุณาให้ คาแนะนาด้ านสารัตถะของแผนปฏิบตั ิการตามกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๓ จนทาให้ แผนปฏิบตั กิ ารฉบับนี ้สาเร็จด้ วยดี

กระทรวงสาธารณสุข
มีนาคม ๒๕๖๐
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สำรบัญ
คานา

๒

กิตติกรรมประกาศ

๓

ส่ วนที่ ๑ สาระสาคัญของกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลก

๕

ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓
ส่ วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และตัวชี ้วัดในภาพรวมของแผนปฏิบตั กิ าร

๙

ส่ วนที่ ๓แผนปฏิบตั กิ าร

๑๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การส่งเสริมความมัน่ คงด้ านสุขภาพ

๑๒

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทนาและความรับผิดชอบ

๑๗

ด้ านสุขภาพโลกของไทยในประชาคมโลก
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การเสริมสร้ างความสอดคล้ องระหว่าง

๒๗

นโยบายสุขภาพภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การเสริมสร้ างระบบสุขภาพให้ เข้ มแข็ง ยุตธิ รรม

๓๐

และเป็ นธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การเสริมสร้ างขีดความสามารถของบุคลากรองค์กร

๓๔

และข้ อมูลในด้ านสุขภาพโลกอย่างต่อเนื่อง
ส่ วนที่ ๔ ตัวชี ้วัดและเป้าหมาย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๐)

๓๗

ส่ วนที่ ๕ การนาแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

๔๑

ภำคผนวก ๑ กระบวนการการจัดทาแผน

๔๔

ภำคผนวก ๒ คาย่อ

๔๕
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ส่ วนที่ ๑
สำระสำคัญของกรอบยุทธศำสตร์ สุขภำพโลก
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓

กรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓ เป็ นกรอบการดาเนินงาน
ระยะเวลา ๕ ปี ที่กาหนดทิศทางการทางานร่วมกันอย่างเป็ นระบบของภาคส่วนต่างๆในการสร้ างความ
มัน่ คงด้ านสุขภาพและบทบาทนาของประเทศไทยในการร่วมพัฒนาสุขภาพโลกอย่างต่อเนื่องซึง่ ได้ กาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ดังนี ้
วิสัยทัศน์ (Vision)
ประเทศไทยมีบทบาทนาด้ านความมัน่ คงด้ านสุขภาพและร่วมส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพโลกที่ยงั่ ยืน

พันธกิจ (Mission)
1. จัด ท ายุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพโลกของประเทศไทยที่ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ดาเนินงานด้ านสุขภาพโลกของไทยในระดับประเทศ ด้ วยหลักการสิทธิมนุษยชน
2. เสริ ม สร้ างความร่ วมมื อ ของเครื อ ข่ายสุข ภาพในประเทศและระหว่างประเทศทัง้ ด้ า น
เศรษฐกิจสังคม การเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ และการปฏิบตั ิตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศของไทยในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพโลกตามหลักการคุ้มครองทางสังคม
3. ส่งเสริมความสอดคล้ องบูรณาการการดาเนินงานด้ านสุขภาพโลกของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องในและนอกกระทรวงสาธารณสุขตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4. เสริมสร้ างกลไกการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสุขภาพให้ เข็มแข็ง ยุตธิ รรม และเป็ นธรรม
ตามหลักการความมัน่ คงของมนุษย์
5. เสริมสร้ างขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรข้ อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เอื ้อต่อการ
พัฒนางานด้ านสุขภาพโลกของประเทศไทยด้ วยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
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เป้ ำหมำย(Goal)
ประเทศไทยมีความมัน่ คงด้ านสุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคามด้ านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมและส่งเสริมให้ เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้ อย่างยัง่ ยืน รวมทังสามารถมี
้
บทบาทและความ
ร่วมมือระดับสากลเพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างสร้ างสรรค์ด้านสุขภาพโลกในเวทีระหว่างประเทศ
ยุทธศำสตร์
1. การส่งเสริมความมัน่ คงด้ านสุขภาพ
2. การส่งเสริมบทบาทนาและความรับผิดชอบของไทยในประชาคมโลก
3. การเสริมสร้ างความสอดคล้ องระหว่างนโยบายสุขภาพภายในประเทศและระหว่างประเทศ
4. การเสริมสร้ างระบบสุขภาพไทยให้ เข้ มแข็งยุตธิ รรมและเป็ นธรรม
5. การเสริมสร้ างขีดความสามารถของบุคลากรองค์กร และคุณภาพของข้ อมูลด้ านสุขภาพโลก
ผลคำดว่ ำจะได้ รับ
๑. ประชาชนที่อาศัยในผืนแผ่นดินไทยมีความมัน่ คงทางสุขภาพ
๒. ประเทศไทยมีส่วนร่วมกาหนดนโยบายสุขภาพโลกและมีบทบาทนาด้ านสุขภาพโลกใน ๘ ด้ าน
๑.ศูนย์กลางการให้ บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน ๒.การสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
และเอเชีย

๔.เครื อข่ายนักระบาดวิทยา

๓.การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ

๖.ทีมปฏิบตั ิการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะ
ภัยพิบตั ิ

๕.หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
๗. การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพ

๘. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

๓. นโยบายสาธารณะและนโยบายสุขภาพโลกของประเทศไทยมีความสอดคล้ องและสมดุลระหว่าง
ผลประโยชน์ทางการค้ าการลงทุนกับสุขภาพของประชาชน
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๔. ระบบสุขภาพไทยมีความเข้ มแข็งยุตธิ รรมและเป็ นธรรม
๕. บุคลากรองค์กร ข้ อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศมีศกั ยภาพสามารถดาเนินงานด้ านสุขภาพโลกของ
ประเทศไทยได้ อย่างต่อเนื่อง
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แผนที่ยุทธศำสตร์ สุขภำพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีบทบำทนำด้ ำนควำมมั่นคงด้ ำนสุขภำพและร่ วมส่ งเสริมกำรพัฒนำสุขภำพโลกที่ย่ งั ยืน

มิติท่ ี ๑ ด้ ำนประสิทธิผล
ตำมพันธกิจ

มิติท่ ี ๒ ด้ ำนคุณภำพภำย
กำรให้ บริกำร

มิติท่ ี ๓ ด้ ำนประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติรำชกำร

มิติท่ ี ๔ ด้ ำนกำรพัฒนำ
องค์ กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริ มสร้ างความมัน่ คงด้ านสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ ประชาชนที่อาศัยในผืนแผ่นดินไทยมีความมัน่ คงด้ านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การส่งเสริ มบทบาทนาและความรับผิดชอบไทย
ในประชาคมโลก
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ประเทศไทยมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายสุขภาพ
โลกและมีบทบาทนาด้ านสุขภาพโลกอย่างน้ อย ๘ ด้ าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การเสริ มสร้ างความสอดคล้ อง
ระหว่างนโยบายสุขภาพภายในและระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ นโยบายสาธารณะและนโยบาย
สุขภาพของประเทศไทยมีความสอดคล้ องและสมดุล
ระหว่างผลประโยชน์ทางการค้ าการลงทุนกับสุขภาพของ
ประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การเสริ มสร้ างระบบสุขภาพให้ เข้ มแข็งยุติธรรมและเป็ นธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ ระบบสุขภาพไทยมีความเข้ มแข็งยุตธิ รรมและเป็ นธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การเสริ มสร้ างขีดความสามารถของบุคลากร องค์กรและคุณภาพข้ อมูลในด้ านสุขภาพโลก
เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ บุคลากร องค์กรมีศกั ยภาพและข้ อมูลมีคณ
ุ ภาพที่เอื ้อต่อการดาเนินงานด้ านสุขภาพโลกได้ อย่างต่อเนื่อง
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ส่ วนที่ ๒
ยุทธศำสตร์ และตัวชีว้ ัดในภำพรวมของแผนปฏิบัตกิ ำร

๑. ยุทธศำสตร์ ท่ ี ๑ กำรสร้ ำงเสริมควำมมั่นคงด้ ำนสุขภำพ
ให้ ความสาคัญในการสร้ างความร่วมมือด้ านการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง ตอบโต้ โรคระบาดข้ าม
พรมแดน จัดการภัยคุกคามและปั จจัยเสี่ยงด้ านสุขภาพ โดยเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานตาม
กฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR, 2005)เพื่ อป้องกัน และควบคุม โรคระบาดข้ ามพรมแดนและ
สามารถจัดการภัยคุกคามและปัจจัยเสี่ยงด้ านสุขภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ยุทธศำสตร์ ท่ ี ๒ กำรส่ งเสริมบทบำทนำและควำมรั บผิดชอบของไทยในประชำคมโลก
ให้ ความสาคัญในการสร้ างเสริ มบทบาทนาของไทยใน ๘ ด้ าน โดยเน้ น (๑)การส่งเสริ มธุรกิจด้ าน
การส่งเสริ มสุขภาพ(๒) การพัฒ นาเครื อข่ายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (๓)การจัดการความ
เสี่ ย งจากภัย พิ บัติ (๔)การพัฒ นาเครื อ ข่า ยนัก ระบาดวิ ท ยา (๕)การพัฒ นาเครื อ ข่า ยหน่ ว ย
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ ว (๖)การพัฒนาเครื อข่ายทีมปฏิบตั ิการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัย
พิ บัติ (๗)สร้ างรู ป แบบการประเมิ น เทคโนโลยี แ ละนโยบายด้ า นสุข ภาพ (๘) พัฒ นาเครื อ ข่า ย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมผลักดันการจัดทา ข้ อมติ ประกาศ ถ้ อยแถลงให้
เป็ นบรรทัดฐานกับนานาประเทศ และใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก ส่งเสริ มการใช้
นวัตกรรมด้ านสุขภาพของไทยและให้ ความช่วยเหลือด้ านสาธารณสุขที่ไทยมีศกั ยภาพแก่ประเทศ
กาลังพัฒนา
๓. ยุทธศำสตร์ ท่ ี ๓ กำรเสริมสร้ ำงควำมสอดคล้ องระหว่ ำงนโยบำยสุขภำพภำยในประเทศ
และระหว่ ำงประเทศ
ให้ ความสาคัญในการสร้ างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเน้ นกระบวนการการมี
ส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการจัดทานโยบายสาธารณะ มีการประเมินผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะต่อสุขภาพ และปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาด้ านสุขภาพโลก
๔. ยุทธศำสตร์ ท่ ี ๔ กำรเสริมสร้ ำงระบบสุขภำพให้ เข้ มแข็งยุตธิ รรมและเป็ นธรรม
ให้ ความส าคัญ ในพัฒ นาระบบ กลไกการบริ ห ารจัดการทรัพ ยากร ข้ อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประเมินผล ครอบคลุมทัง้ ๘ ด้ าน เพื่อส่งเสริ มให้ การดาเนินงานด้ านสุขภาพ
โลกของไทยเป็ นแบบบูรณาการ ประชาชนเข้ าถึงบริการได้ สะดวก
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๕. ยุทธศำสตร์ ท่ ี ๕ กำรเสริมสร้ ำงขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร องค์ กร และพัฒนำคุณภำพ
ของข้ อมูลในด้ ำนสุขภำพโลก
ให้ ความส าคัญ ในการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากร องค์กร อย่างต่อเนื่ อง การปรับ โครงสร้ าง
หน่วยงานด้ านการต่างประเทศของกระทรวงสาธารณสุขให้ เอื ้อต่อการดาเนินงานด้ านสุขภาพโลก
เชิงรุก และการพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพโลกให้ สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
จะเห็นว่าการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทงั ้ ๕ มีความเชื่อมโยงกันทังทางตรงและทางอ้
้
อมและ
สนับสนุนการดาเนินงานไปสู่เป้าประสงค์และเป้าหมาย (goal)ของกรอบยุทธศาสตร์ ของสุขภาพ
โลก แสดงดังผังด้ านล่าง
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ภำพรวมของแผนปฏิบัตกิ ำรตำมกรอบยุทธศำสตร์ สุขภำพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ประเทศไทยมีความมัน่ คงด้ านสุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคามด้ านสุขภาพเพื่อขับเคลือ่ นและส่งเสริ มให้ เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้ อย่างยัง่ ยืน
รวมทังสามารถมี
้
บทบาทและความร่วมมือระดับสากลเพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างสร้ างสรรค์ด้านสุขภาพโลกในเวทีระหว่างประเทศ
๑.๑ ร้ อยละความสาเร็ จในการป้องกันและควบคุมภัยคุกคามและปัจจัยเสี่ยงด้ านสุขภาพของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ ประชาชนที่อาศัยใน
ผืนแผ่นดินไทยมีความมัน่ คงด้ านสุขภาพ

๑.๒ ร้ อยละความสาเร็ จของประชาชนที่ข้ามพรมแดน สามารถดาเนินการป้องกันโรคระบาดตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
๑.๓ ร้ อยละความสาเร็ จในการสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศและองค์ระหว่างประเทศด้ านความมัน่ คงทางสุขภาพของประชาชนระดับโลก
๑.๔ ร้ อยละความสาเร็ จในการดาเนินงานตามพันธะสัญญาระหว่างประเทศด้ านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมและสภาพภูมิอากาศ ที่มีผล

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้ าง
ความมัน่ คงด้ านสุขภาพ

ต่อสุขภาพประชาชนไทยและประชากรโลก
๑.๕ ร้ อยละความสาเร็ จในการผลักดันความร่วมมือการส่งเสริ มสุขภาพมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนไทยและประชากรโลก

เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ ประเทศไทยมีสว่ นร่วม
ในการกาหนดสุขภาพโลกและมีบทบาทนา
ด้ านสุขภาพโลก ๘ ด้ าน

๒.๑ ร้ อยละความพึงพอใจของเครื อข่ายความร่วมมือด้ านสุขภาพโลกของไทยต่อภาพลักษณ์ในบทบาทนาและการพัฒนานโยบายสุขภาพระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก
๒.๒ร้ อยละความสาเร็ จของการส่งเสริ มภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
๒.๓ ร้ อยละความสาเร็ จของการจัดทาข้ อมติ ประกาศ และถ้ อยแถลงทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับโลกที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒การส่งเสริมบทบาทนา
และความรับผิดชอบของไทยใน
ประชาคมโลก

๒.๔ร้ อยละความสาเร็ จขององค์ความรู้ในการเผยแพร่และ/หรื อนวัตกรรมด้ านสุขภาพของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๒.๕ ร้ อยละเฉลี่ยความสาเร็ จด้ านสุขภาพของความร่วมมือด้ านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๓.๑ นโยบายสาธารณะและ
นโยบายสุขภาพของประเทศไทยมีความ
สอดคล้ องและสมดุล

๓.๑ ร้ อยละความสาเร็ จของการดาเนินนโยบายที่สอดคล้ องระหว่างผลประโยชน์ทางการค้ าการลงทุน กับสุขภาพของประชาชน
๓.๒ ร้ อยละความสาเร็ จในการผลักดันการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาด้ านสุขภาพโลก

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การเสริมสร้ างความ
สอดคล้ องระหว่างนโยบายสุขภาพ
ภายในและระหว่างประเทศ

๓.๓ ร้ อยละความสาเร็ จในการจัดการผลกระทบด้ านสุขภาพของนโยบายสาธารณะ

เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ ระบบสุขภาพไทยมี
ความเข้ มแข็งยุติธรรมและเป็ นธรรม

๔.๑ ร้ อยละความสาเร็ จของการบริ หารจัดการระบบสุขภาพไทยแบบบูรณาการที่มีความเข้ มแข็ง ยุติธรรมและเป็ นธรรมใน ๘ ด้ าน
๔.๒ ร้ อยละความสาเร็ จของการบริ หารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการสนับสนุนงานสุขภาพโลกของไทยในกระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔การเสริมสร้ างระบบ
สุขภาพให้ เข้ มแข็งยุติธรรมและเป็ นธรรม

๔.๓ ร้ อยละความสาเร็ จของการสร้ าง พัฒนาระบบ กลไกการบริ หารจัดการข้ อมูล ความรู้และ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการในระบบสุขภาพไทย
๔.๔ ร้ อยละความสาเร็ จของผลการประเมินยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของประเทศไทยแบบบูรณาการในแต่ละปี

เป้าประสงค์ที่ ๕.๑ บุคลากร องค์กรมี
ศักยภาพและข้ อมูลมีคณ
ุ ภาพที่เอื ้อต่อการ

๕.๑ ร้ อยละของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้ านสุขภาพโลกของไทยในส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถนะที่จาเป็ นตามที่กาหนด

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การเสริมสร้ างขีด

๕.๒ ร้ อยละความสาเร็ จของการปฏิรูประบบโครงสร้ างองค์กรด้ านการต่างประเทศที่สว่ นราชการกาหนด

ความสามารถของบุคลากร องค์กร และ

ดาเนินงานด้ านสุขภาพโลกได้ อย่างต่อเนื่อง

๕.๓ ร้ อยละของฐานข้ อมูลสุขภาพโลกของประเทศไทย มีความครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพ สามารถเข้ าถึง และ มีความทันสมัย ตามมาตรฐานที่กาหนด

พัฒนาคุณภาพของข้ อมูลในด้ านสุขภาพโลก

ส่ วนที่ ๓
แผนปฏิบัตกิ ำรตำมกรอบยุทธศำสตร์ สุขภำพโลกของประเทศไทย

ประเด็นยุทธศำสตร์ ท่ ี ๑ การส่งเสริมความมัน่ คงด้ านสุขภาพ
เป้ ำประสงค์ :ประชาชนที่อาศัยในผืนแผ่นดินไทยมีความมัน่ คงทางสุขภาพ

ตัวชีว้ ัด (Indicators)

โครงกำร/กิจกรรม (Action )

๑.๑ ร้ อยละความสาเร็จในการป้องกันและลดผลกระทบจากควบคุม

๑.โครงการป้องกันและลดกระทบจากควบคุมภัยคุกคามและ

ภัยคุกคาม1และปัจจัยเสี่ยงด้ านสุขภาพ2ของประชาชน

ปัจจัยเสี่ยงของประชาชนด้ านสุขภาพระดับโลกของไทย
๑) เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของประชาชนในการเฝ้าระวังโรค
ระบาดข้ ามพรมแดน ภายในประเทศ
๒) สนับสนุนการสร้ างมาตรการทางสังคมของประชาชนควบคุม
ภัยคุกคามและปัจจัยเสี่ยงด้ านสุขภาพระดับโลก
๓) เสริมสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชน จัดการภัยคุกคามและ
ปัจจัยเสี่ยงของประชาชนด้ านสุขภาพระหว่างประเทศและระดับ

หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ
สธ (คร กรม อ. อย)
ทส
กษ
ทส
สธฉ
สพฉ
กต
มท

1 ครอบคลุมภัยพิบตั ิจากสิ งแวดล้อมและภาวะฉุ กเฉิ น

่

2 ครอบคลุมโรคติดต่อทังอุบตั ิใหม่และอุบตั ิซา สารเคมี
้
้
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ตัวชีว้ ัด (Indicators)

๑.๒ ร้ อยละความสาเร็จของประชาชนที่ข้ามพรมแดน3 สามารถ
ดาเนินการป้องกันโรคระบาดตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
(International Health Regulation, 2005)

โครงกำร/กิจกรรม (Action )

หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ

โลก
๔) จัดทาคูม่ ือประชาชนในการจัดการภัยคุกคามและปัจจัยเสี่ยง
ของประชาชนด้ านสุขภาพระดับโลก
๕) สร้ างความตระหนักและเตรี ยมความพร้ อมสาหรับโรคติดต่อ
และโรคอุบตั ใิ หม่ของประชาชนตามแนวชายแดน
๖)เพิ่มช่องทางแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การจัดการภัยคุกคามและปัจจัย
เสี่ยงของประชาชนด้ านสุขภาพระดับโลก
๗) ประเมินผลการมีสว่ นร่วมจัดการภัยคุกคามและปัจจัยเสี่ยงของ
ประชาชนด้ านสุขภาพระดับโลก
๒. โครงการการเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง และสมรรถนะประชาชน
ดาเนินการ ป้องกันโรคระบาดข้ ามพรมแดนตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ
๑) เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถ ของประชาชนที่
ข้ ามพรมแดน ดาเนินการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
(International Health Regulations, 2005)
๒) พัฒนาเพิ่มศักยภาพการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ ประชาชนของ
ประเทศในภูมิภาค สามารถประเมินและป้องกันตามมาตรการ
ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

วท

3 หมายถึงช่องทางเข้าออกประเทศ (ท่าอากาศยาน ท่าเรื อ จุดผ่านแดน)
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ตัวชีว้ ัด (Indicators)

โครงกำร/กิจกรรม (Action )

หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ

๓) จัดทาคูม่ ือประชาชนในการดาเนินการ ป้องกันโรคระบาดข้ าม
พรมแดนตามกฎอนามัยระหว่าง
๔) ประเมินศักยภาพการดาเนินการตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ(International Health Regulations, 2005)ของประชาชน
ในประเทศ
๑.๓ ร้ อยละความสาเร็จในการสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศและ
๓. โครงการการสร้ างเสริมศักยภาพประชาชนในการป้องกัน การ
องค์ระหว่างประเทศด้ านความมัน่ คงทางสุขภาพของประชาชนระดับโลก ค้ นหา การตอบโต้ ตอ่ ภัยสุขภาพ และภัยพิบตั ทิ ี่เกิดจากมนุษย์
ธรรมชาติ และเทคโนโลยี4
๑) เพิ่มศักยภาพด้ านการป้องกัน การค้ นหา การตอบโต้ ตอ่ ภัย
สุขภาพ และภัยพิบตั ทิ ี่เกิดจากมนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี
๒)เพิ่มและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและกับองค์
ระหว่างประเทศ5ด้ านความมัน่ คงสุขภาพระดับโลก
๓) ประเมินผลความสาเร็จการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและองค์ระหว่างประเทศด้ านความมัน่ คงสุขภาพของ
ประชาชนระดับโลก
๔) จัดทาคูม่ ือประชาชนในการดาเนินการ การป้องกัน การค้ นหา
4 เช่นการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
5 เช่น องค์การอนามัยโลก กองทุนโลกต่อสู ้เอดส์ วัณโรคและมาลาเรี ย สานักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพือ่ การลดภัยพิบตั ิแห่ งสหประชาชาติ (UNISDR)
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ตัวชีว้ ัด (Indicators)

โครงกำร/กิจกรรม (Action )

หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ

การตอบโต้ ตอ่ ภัยสุขภาพ และภัยพิบตั ทิ ี่เกิดจากมนุษย์ ธรรมชาติ
และเทคโนโลยี
๕) ประชุม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความสาเร็จการสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและองค์ระหว่างประเทศด้ านความมัน่ คง
สุขภาพโลกของประชาชนไทย
๑.๔ ร้ อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามพันธะสัญญาระหว่าง
ประเทศด้ านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมและสภาพภูมิอากาศ
(Climate change)ที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนไทยและประชากรโลก

๔ โครงการการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้ อมและภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนไทยและ
ประชากรโลก
๑)สนับสนุนการสร้ างศักยภาพการจัดการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมและภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ
ประชาชนไทยและประชากรโลก
๒) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชน ในการดาเนินการตาม
พันธะสัญญาระหว่างประเทศด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change )
๓) จัดทาคูม่ ือประชาชนในการประเมินผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมและภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ
ประชาชนไทยและประชากรโลก
๔) ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อมและ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนไทยและประชากรโลก
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ตัวชีว้ ัด (Indicators)

โครงกำร/กิจกรรม (Action )

หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ

๕) ประชุม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้ อมและภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนไทยและ
ประชากรโลก
๑.๕ ร้ อยละความสาเร็จในการผลักดันความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพ ๕. โครงการการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนด้ านสุขภาพ
มนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนไทยและประชากร มนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนไทยและ
โลก
ประชากรโลก
๑)เพิ่มศักยภาพประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ เตรี ยมความพร้ อม
ป้องกัน และแก้ ไขปัญหาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แห่งชาติและแผน
ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
๒)สนับสนุนประชาชนดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เตรี ยม
ความพร้ อม ป้องกัน และแก้ ไขปัญหาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แห่งชาติ
และแผนยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
๓)ประเมินผลความสาเร็จของประชาชนในการผลักดันความร่วมมือการส่งเสริม
สุขภาพมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อสุขภาพประชาชน
ไทยและประชากรโลก
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ยุทธศำสตร์ ท่ ี ๒: การส่งเสริมบทบาทนาและความรับผิดชอบของไทยในประชาคมโลก
เป้ ำประสงค์ : ประเทศไทยมีสว่ นร่วมกาหนดนโยบายสุขภาพโลกและมีบทบาทนาด้ านสุขภาพโลกใน ๘ ด้ าน
๑.ศูนย์กลางการให้ บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย

๒.การสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า

๓.การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ

๔.เครื อข่ายนักระบาดวิทยา

๕.หน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว

๖.ทีมปฏิบตั ิการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบตั ิ

๗. การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพ

๘. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/ กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒.๑ ร้ อยละความพึงพอใจของเครื อข่ายความร่วมมือด้ าน ๑. โครงการผลักดัน สร้ างเสริ มธุรกิจการให้ บริการสุขภาพของไทย ด้ านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness
สธ (สบส กรมแพทย์ กรม
สุขภาพโลกของไทยต่อภาพลักษณ์ในบทบาทนาและการ
พัฒนาการแพทย์แผน
๑) ประชุมการกาหนดรูปแบบ และแนวทางปฏิบตั ขิ องเครื อข่ายสุขภาพโลกของไทยในการจัดการบริการธุรกิจ
พัฒนานโยบายสุขภาพใน ๘ ด้ าน ระดับภูมิภาคและ
ไทยฯ คร HITAP )
สุขภาพให้ เป็ นศูนย์กลางด้ านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness)ของภูมิภาค
ระดับโลก
สปสช
๒) จัดการบริ การธุรกิจสุขภาพกับเครื อข่ายทุกภาคส่วนให้ เป็ นศูนย์กลางด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ
สพฉ
สธฉ
(Wellness)ของภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
ศธ (มหาวิทยาลัย)
๓) )ประเมินผลการจัดการบริการธุรกิจสุขภาพกับเครื อข่ายทุกภาคส่วนให้ เป็ นศูนย์กลาง
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/ กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้ านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness)ของภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
๔) ประชุม สรุปบทเรี ยนการจัดการบริการธุรกิจสุขภาพกับเครื อข่ายทุกภาคส่วนให้ เป็ น
ศูนย์กลางด้ านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness)ของภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
๕) ประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของเครื อข่ายความร่วมมือด้ านสุขภาพโลกของ
ไทยต่อภาพลักษณ์ในการจัดการบริ การธุรกิจสุขภาพให้ เป็ นศูนย์กลางด้ านการส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness)ของภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
๒. โครงการการสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายหลักประกันสุขภาพถ้ วน
หน้ า (Universal Health Coverage: UHC) ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค
๑) พัฒนารูปแบบและแนวทางการปฏิบตั กิ ารจัดการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
(Universal Health Coverage: UHC) กับเครื อข่ายภายในประเทศ
๒) ประชุมสรุปบทเรี ยนการจัดการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า(Universal Health
Coverage: UHC) กับเครื อข่ายภายในประเทศ
๓)ประชุมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เผยแพร่บทเรี ยน การจัดการหลักประกันสุขภาพถ้ วน
หน้ า(Universal Health Coverage: UHC) กับเครื อข่ายระหว่างประเทศและระดับ
ภูมิภาค
๔)ประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของเครื อข่ายความร่วมมือด้ านสุขภาพโลกของ
ไทยต่อภาพลักษณ์ในการพัฒนารูปแบบและแนวทางการปฏิบตั ิการจัดการหลักประกัน
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/ กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สุขภาพถ้ วนหน้ า(Universal Health Coverage: UHC) กับเครื อข่ายภายในประเทศ
๓.โครงการการผลักดัน ร่วมเครื อข่ายทุกภาคส่วนจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั (ิ Disaster
Risk Management ) ในระดับภูมิภาค
๑)ประชุมการกาหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั (ิ Disaster Risk
Management ) ในระดับภูมิภาคของเครื อข่ายทุกภาคส่วน
๒)จัดทาคูม่ ือแนวทางการปฏิบตั กิ ารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั (ิ Disaster Risk
Management ) ในระดับภูมิภาค
๓)จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั (ิ Disaster Risk Management ) ระหว่างเครื อข่าย
ภายในและระหว่างประเทศ
๔)ประชุม สรุปบทเรี ยนการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ(Disaster Risk Management
) ระหว่างเครื อข่ายภายในและระหว่างประเทศ
๕) ประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของเครื อข่ายความร่วมมือด้ านสุขภาพโลกของ
ไทยต่อภาพลักษณ์ในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั (ิ Disaster Risk Management )
ระหว่างเครื อข่ายภายในและระหว่างประเทศ
๔. โครงการการสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายนักระบาดวิทยาในเครื อข่ายภูมิภาคอาเซียน
๑) สร้ างเครื อข่ายนักระบาดวิทยาในเครื อข่ายภูมิภาคอาเซียน
๒) จัดทารูปแบบ และหลักสูตร การพัฒนาเครื อข่ายนักระบาดวิทยาในเครื อข่ายภูมิภาค
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/ กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

อาเซียน
๓) พัฒนาเครื อข่ายนักระบาดวิทยาในระดับภูมิภาคอาเซียนกับเครื อข่ายภายในและ
ระหว่างประเทศ
๔) ประเมินศักยภาพเครื อข่ายนักระบาดวิทยาที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาเครื อข่ายนัก
ระบาดวิทยาในระดับภูมิภาคอาเซียน
๕)ประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของเครื อข่ายนักระบาดวิทยาระดับภูมิภาค
อาเซียนที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาเครื อข่ายนักระบาดวิทยาในเครื อข่ายภูมิภาคอาเซียน
๖)ประชุม สรุปบทเรี ยนการพัฒนาเครื อข่ายนักระบาดวิทยาของเครื อข่ายภูมิภาคอาเซียน
๕. โครงการการสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายหน่วยสวบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance
and Rapid Response Team (SRRT)ในระดับภูมิภาคอาเซียน

สธ (คร)

๑) สร้ างเครื อข่ายหน่วยสวบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response
Team (SRRT)ในระดับภูมิภาคอาเซียน
๒) จัดทารูปแบบ และหลักสูตร การพัฒนาเครื อข่าย
หน่วยสวบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team (SRRT)ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน
๓) พัฒนาเครื อข่ายหน่วยสวบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response
Team (SRRT)ในระดับภูมิภาคอาเซียน
กับเครื อข่ายภายในและระหว่างประเทศ
20

ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/ กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔) ประเมินศักยภาพเครื อข่ายหน่วยสวบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid
Response Team (SRRT)ในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่ผา่ นหลักสูตรการพัฒนาเครื อข่าย
หน่วยสวบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ในระดับภูมิภาคอาเซียน
๕)ประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของเครื อข่ายหน่วยสวบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
(Surveillance and Rapid Response Team (SRRT)ในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่ผา่ น
หลักสูตรการพัฒนาเครื อข่ายหน่วยสวบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ในระดับภูมิภาคอาเซียน
๖)ประชุม สรุปบทเรี ยนการพัฒนาเครื อข่ายหน่วยสวบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วของเครื อข่าย
ภูมิภาคอาเซียน
๖.โครงการการพัฒนาเครื อข่ายทีมปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบตั ิ
( Medical Emergency Response Team: MERT)ภายในและระหว่างประเทศ

สธ (สธฉ)

๑)สร้ างเครื อข่ายทีมปฏิบตั ิการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบตั ิ
( Medical Emergency Response Team: MERT)ภายในและระหว่างประเทศ
๒) จัดทารูปแบบ และหลักสูตร การพัฒนาเครื อข่ายทีมปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์
ในภาวะภัยพิบตั ใิ นระดับภูมิภาคอาเซียน
๓) พัฒนาเครื อข่ายทีมปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบตั ิ
( Medical Emergency Response Team: MERT)ในระดับภูมิภาคอาเซียนกับเครื อข่าย
ภายในและระหว่างประเทศ
๔) ประเมินศักยภาพเครื อข่าย ทีมปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบตั ิ
( Medical Emergency Response Team: MERT)ในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่ผา่ น
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สพฉ

ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/ กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลักสูตรการพัฒนาเครื อข่ายทีมปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบตั ิ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนกับเครื อข่ายภายในและระหว่างประเทศ
๕)ประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของเครื อข่ายทีมปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์
ในภาวะภัยพิบตั ิ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่ผา่ นหลักสูตรการพัฒนาเครื อข่ายหน่วยทีม
ปฏิบตั ิการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบตั ิ ในระดับภูมิภาคอาเซียน
๖)ประชุม สรุปบทเรี ยนการพัฒนาเครื อข่ายทีมปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะ
ภัยพิบตั ิ ในระดับภูมิภาคอาเซียน
๗. โครงการการสร้ างรูปแบบ ร่วมเครื อข่ายการประเมินเทคโนโลยี/นโยบายด้ านสุขภาพ
(Health Intervention and Technology Assessment )

HITAP

๑)ประชุมการกาหนดรูปแบบและการจัดทาเครื่ องมือการประเมินเทคโนโลยี/นโยบายด้ าน
สุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment )ระหว่างเครื อข่ายสุขภาพ
โลกของไทย
๒) จัดทาคูม่ ือการประเมินเทคโนโลยี/นโยบายด้ านสุขภาพ (Health Intervention and
Technology Assessment )ระหว่างเครื อข่ายสุขภาพโลกของไทย
๓)ประเมินเทคโนโลยี/นโยบายด้ านสุขภาพ (Health Intervention and Technology
Assessment )ระหว่างเครื อข่ายสุขภาพโลกของไทย
๔)ประชุมสรุปบทเรี ยนการประเมินเทคโนโลยี/นโยบายด้ านสุขภาพ (Health Intervention
and Technology Assessment )ระหว่างเครื อข่ายสุขภาพโลกของไทย
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กรมการแพทย์

ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/ กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๕)จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การพัฒนารูปบแบบการประเมินเทคโนโลยี/นโยบายด้ าน
สุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment )ระหว่างเครื อข่ายสุขภาพ
โลกของไทย
๘.โครงการการสร้ างและพัฒนาเครื อข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(Thai Traditional and Alternative Medicines)ในระดับภูมิภาค

๒.๒ ร้ อยละความสาเร็จของการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
ไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก

๒.๓ ร้ อยละความสาเร็จของการจัดทาข้ อมติ ประกาศ
และถ้ อยแถลงทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับโลกที่เพิ่มขึ ้น

สธ
(กรมพัฒนาการแพทย์

๑)ประชุมการกาหนดรูปแบบการพัฒนาเครื อข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (Thai Traditional and Alternative Medicines)ในระดับภูมิภาค
ระหว่างเครื อข่ายสุขภาพโลกของไทย
๒) พัฒนาเครื อข่ายภายในและระหว่างประเทศด้ านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (Thai Traditional and Alternative Medicines)
๓) ประเมินความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของเครื อข่ายภายในและระหว่างประเทศ
ด้ านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Thai Traditional and Alternative
Medicines)
❖ สนับสนุนการทางานด้ านสุขภาพโลกขององค์การระหว่างประเทศ
❖ สนับสนุนให้ บคุ คลากรมีบทบาทเป็ นประธาน รองประธาน ผู้บนั ทึกรายงาน
(Rapporteur) ในการประชุมระดับนโยบายสุขภาพโลก

แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก)

สรป
กต
ทุกหน่วยงาน

โครงการการพัฒนาความร่วมมือและการใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก
แบบบูรณาการในการร่วมจัดทาข้ อมติ ประกาศ ถ้ อยแถลงให้ เป็ นบรรทัดฐานกับนานา

สธ (สานักการ
สาธารณสุขระหว่าง
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/ กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในแต่ละปี

ประเทศ
๑) จัดกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ของเครื อข่ายภายในและระหว่างประเทศในการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก แบบบูรณาการในการร่วมจัดทาข้ อมติ ประกาศ
ถ้ อยแถลงให้ เป็ นบรรทัดฐานกับนานาประเทศ
๒) ร่วมเครื อข่ายสุขภาพภายในประเทศและระหว่างประเทศในการร่วมจัดทาข้ อมติ
ประกาศ ถ้ อยแถลงให้ เป็ นบรรทัดฐานกับนานาประเทศ
๓) จัดทาเอกสาร คูม่ ือ แนวทางการปฏิบตั ิการจัดทาข้ อมติ ประกาศ ถ้ อยแถลง ในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก
๔) ประเมินผลความสาเร็จในการร่วมจัดทาข้ อมติ ประกาศ ถ้ อยแถลง ในระดับภูมิภาค
และระดับโลก

๒.๔ร้ อยละความสาเร็จขององค์ความรู้ ในการเผยแพร่

โครงการการสนับสนุนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมด้ าน

ประเทศ)
กต (กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ
คณะผู้แทนถาวรฯ นคร
เจนีวา)
รง
พณ
ยธ
สศช
มท
สช
สสส
สวรส
ตม
กค
กห
พม
อก
สธ (กรมการแพทย์)
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/ กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

และ/หรื อนวัตกรรมด้ านสุขภาพของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ

สุขภาพของไทยให้ เป็ นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ
๑) ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมด้ านสุขภาพของไทย
๒) ส่งเสริมการใช้ นวัตกรรมด้ านสุขภาพของไทยภายในประเทศและในต่างประเทศ
๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระบบสุขภาพกับนานาประเทศ
๔) เพิ่มและพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมด้ านสุขภาพในเวที
ระหว่างประเทศที่หลากหลาย
๕)ประชุมสร้ างความสัมพันธ์ และสรุปบทเรี ยนความสาเร็ จในการเผยแพร่นวัตกรรมด้ าน
สุขภาพในเวทีระหว่างประเทศ
๖)จัดทาเอกสาร คูม่ ือ แนวทางการปฏิบตั บิ ทเรี ยนความสาเร็จในการเผยแพร่นวัตกรรม
ด้ านสุขภาพในเวทีระหว่างประเทศ
๗) ประเมินผลความสาเร็จในการเผยแพร่นวัตกรรมด้ านสุขภาพเวทีระหว่างประเทศ

กต

๒.๕ ร้ อยละเฉลี่ยความสาเร็ จด้ านสุขภาพของความ
ร่วมมือด้ านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Health Diplomacy)

โครงการการสนับสนุน ให้ ความช่วยเหลือด้ านสาธารณสุขที่ไทยมีศกั ยภาพแก่ประเทศ
กาลังพัฒนา (Health Diplomacy)
๑) สร้ างความร่วมมือด้ านสุขภาพระหว่างเครื อข่ายภายในประเทศที่สง่ ผลต่อเศรษฐกิจ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒) สนับสนุนความช่วยเหลือทางบริการสุขภาพแก่ประเทศเพื่อนบ้ านที่กาลังพัฒนาที่
ส่งผลต่อความร่วมมือด้ านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๓) ให้ ความร่วมมือด้ านวิชาการทางด้ านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ไทยมีศกั ยภาพ

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
กต
สสส
สปสช
มท
องค์กรพัฒนาเอกชน
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/ กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔)ประเมินผลความสาเร็จการใช้ สาธารณสุขเป็ นเครื่ องมือในการด้ านสุขภาพของความ
ศธ (มหาวิทยาลัย)
ร่วมมือด้ านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อภ
๕)จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การใช้ สาธารณสุขเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความร่วมมือด้ าน
พณ
เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Health Diplomacy)
รง
ทส
สพฉ
สสส
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ยุทธศำสตร์ ท่ ี ๓ กำรเสริมสร้ ำงควำมสอดคล้ องระหว่ ำงนโยบำยสุขภำพภำยในประเทศและระหว่ ำงประเทศ
เป้ ำประสงค์ : นโยบายสาธารณะและนโยบายสุขภาพโลกของประเทศไทยมีความสอดคล้ องและสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการค้ า
การลงทุนกับสุขภาพของประชาชน

ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๓.๑ ร้ อยละความสาเร็จของการดาเนินนโยบายที่
โครงการการสนับสนุนความสอดคล้ องของนโยบายสาธารณะ (Public policies) สธ (สนย สรป อย )
สอดคล้ องระหว่างผลประโยชน์ทางการค้ าการลงทุน กับ
กับนโยบายด้ านสุขภาพโลกที่สมดุลระหว่างผลประโยชน์การค้ า และการลงทุนด้ าน สช
สุขภาพของประชาชน
สุขภาพของประชาชน
พณ
๑) เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

กต

ภาครัฐในกระบวนการการเจรจาการค้ าเสรี
๒) จัดทาคูม่ ือการ ปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาข้ อมติ/ข้ อตกลงระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องด้ านสุขภาพโลก
๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และสรุปบทเรี ยนที่ได้ จากการสนับสนุนความ
สอดคล้ องของนโยบายสาธารณะ (Public policies)กับนโยบายด้ านสุขภาพโลก
ที่สมดุลระหว่างผลประโยชน์การค้ า และการลงทุนด้ านสุขภาพของประชาชน
๔) เผยแพร่นโยบายสาธารณะและนโยบายสุขภาพของประเทศไทย ที่สอดคล้ อง
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

และสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการค้ าการลงทุนกับสุขภาพของประชาชน
๕) ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินนโยบายที่สอดคล้ องระหว่างผล
ประโยชน์ทางการค้ า การลงทุน กับสุขภาพของประชาชน
๓.๒ ร้ อยละความสาเร็จในการผลักดันการปฏิบตั ิตาม
พันธะสัญญาด้ านสุขภาพโลก

โครงการการผลักดัน ขับเคลื่อน สนับสนุนการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา

สธ (ทุกหน่วยงานในสังกัด)

ด้ านสุขภาพโลก

กต

๑)จัดกิจกรรมผลักดัน ขับเคลื่อน สนับสนุนการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาด้ าน

มหาวิทยาลัย(มหิดลสุขภาพโลก)

สุขภาพโลก

สสส

๒)จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สรุปบทเรี ยนการผลักดัน ขับเคลื่อน สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาด้ านสุขภาพโลก

สช

๓) ประเมินผลความสาเร็จในการผลักดันการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาด้ าน
สุขภาพโลก

กษ
ทส
มท
รง
พณ
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรพ
สพฉ
อปท

๓.๓ร้ อยละความสาเร็จในการจัดการผลกระทบด้ าน
สุขภาพของนโยบายสาธารณะ

โครงการการผลักดัน สนับสนุนการจัดการผลกระทบด้ านสุขภาพของนโยบาย
สาธารณะ (HIA)

สธ (คร กรม อ.)

(Health impact assessment: HIA)

๑)จัดกิจกรรมผลักดัน สนับสนุนการจัดการผลกระทบด้ านสุขภาพของนโยบาย
สาธารณะ (HIA)

พณ

๒) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สรุปบทเรี ยนการผลักดัน สนับสนุนการจัดการ
ผลกระทบด้ านสุขภาพของนโยบายสาธารณะ (Health impact assessment

สช

ภาคประชาสังคม
ศธ (มหาวิทยาลัย)

๓) ประเมินผลความสาเร็จในการผลักดัน สนับสนุนการจัดการผลกระทบด้ าน
สุขภาพของนโยบายสาธารณะ (HIA)
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ยุทธศำสตร์ ท่ ี ๔ การเสริมสร้ างระบบสุขภาพให้ เข้ มแข็งยุตธิ รรมและเป็ นธรรม
เป้ ำประสงค์ : ระบบสุขภาพไทยมีความเข้ มแข็งยุตธิ รรมและเป็ นธรรม
ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔.๑ ร้ อยละความสาเร็จของการบริ หารจัดการระบบ

โครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการพัฒนาระบบสุขภาพไทยแบบบูรณาการให้ สธ (สนย สบส สธฉ คร HITAP

สุขภาพไทยแบบบูรณาการที่มีความเข้ มแข็ง ยุตธิ รรม
และเป็ นธรรมใน ๘ ด้ าน

มีความเข้ มแข็ง ยุตธิ รรมและเป็ นธรรม ครอบคลุมใน ๘ ด้ าน ตามหลักการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

๑)ด้ านการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพของไทย

๑) จัดทาระบบ กลไกการเป็ นศูนย์กลางด้ านบริ การสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน
๒) ด้ านการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าใน และเอเชีย
๒) จัดทาระบบ กลไกการสร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าในระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ
๓) จัดทาระบบ กลไกการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิในระดับภูมิภาค
๓) ด้ านการจัดการกลไกความเสี่ยงจากภัยพิบตั ิ
๔) จัดทาระบบ กลไกเครื อข่ายนักระบาดวิทยาในระดับภูมิภาค
ในระดับประเทศ

๕) จัดทาระบบ กลไกหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในระดับประเทศ

๔)ด้ านการจัดกระบวนการพัฒนา เครื อข่ายนักระบาด
วิทยาในระดับภูมิภาค

๖)จัดทาระบบ กลไกทีมปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบตั ใิ นระดับ
ภูมิภาค

๕) ด้ านการจัดกระบวนการพัฒนาหน่วยสอบสวนโรค
เคลื่อนที่เร็วในระดับประเทศ

๗) จัดทาระบบ กลไกการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพในระดับ

กรมการแพทย์ สป
กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยฯ)
สพฉ
มท (ปภ)
สปสช

ภูมิภาค
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/กิจกรรม (Action )

6)ด้ านการจัดกระบวนการพัฒนาทีมปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน

๘) จัดทาระบบ กลไกการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน

ทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบตั ิ ในระดับภูมิภาค

ระดับประเทศ

7)ด้ านการจัดการระบบ การประเมินเทคโนโลยีและ

๙) ประเมินผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพไทยแบบบูรณาการที่มีความเข้ มแข็ง

นโยบายด้ านสุขภาพในระดับภูมิภาค

ยุตธิ รรมและเป็ นธรรมใน ๘ ด้ าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

8) ด้ านการจัดการระบบ การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในระดับประเทศ

๔.๒ ร้ อยละความสาเร็จของการบริ หารจัดการ

โครงการการสร้ าง พัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการทรัพยากร แบบบูรณาการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากร (คน งาน งบประมาณ สิ่งของ)แบบบูรณาการ สนับสนุนงานสุขภาพโลกของไทยในกระทรวงสาธารณสุข ให้ มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนงานสุขภาพโลกของไทยในกระทรวง
๑) จัดทาระบบและกลไกการจัดการตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่ข้ามพรมแดน
สาธารณสุข
๒) ส่งเสริมให้ เอกชนลงทุนสถานบริ การสุขภาพบริเวณชายแดนในเขตประเทศ
เพื่อนบ้ าน
๓ )สนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิและองค์กรที่ไม่หวังผลกาไรในการให้ บริการ
สุขภาพตามบริเวณชายแดน
๔) จัดทาระบบกลไก การบริ หารจัดการทรัพยากร (คน งาน งบประมาณ สิ่งของ)

สาธารณสุข
กต
พณ
บีโอไอ

แบบบูรณาการสนับสนุนงานสุขภาพโลกของไทยของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๕)ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากร
(คน งาน งบประมาณ สิ่งของ)แบบบูรณาการสนับสนุนงานสุขภาพโลกของไทยใน
กระทรวงสาธารณสุข
๔.๓ ร้ อยละความสาเร็จของการสร้ าง พัฒนาระบบ
กลไกการบริหารจัดการข้ อมูล ความรู้และ เทคโนโลยี

โครงการการสร้ าง พัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการข้ อมูลความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศแบบบูรณาการในระบบสุขภาพไทยให้ มีประสิทธิภาพ

สารสนเทศแบบบูรณาการในระบบสุขภาพไทย

๑) สร้ างระบบ กลไกการบริหารจัดการข้ อมูล ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
บูรณาการในระบบสุขภาพไทยให้ มีประสิทธิภาพ

สธ
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร สนย )
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

๒)พัฒนาระบบ กลไกการบริ หารจัดการข้ อมูล ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
บูรณาการในระบบสุขภาพไทยให้ มีประสิทธิภาพ
๓) ประเมินผลการสร้ างและ พัฒนาระบบ กลไกการบริ หารจัดการข้ อมูล ความรู้
และ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการในระบบสุขภาพไทย

๔.๔ ร้ อยละความสาเร็จของผลการประเมินยุทธศาสตร์ โครงการการสร้ าง พัฒนาระบบ กลไกการประเมินผลยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของ
สุขภาพโลกของประเทศไทยแบบบูรณาการในแต่ละปี

สธ ( HITAP )

ประเทศไทยแบบบูรณาในแต่ละปี ให้ มีประสิทธิภาพ
๑) สร้ างระบบ กลไกการประเมินผลยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของประเทศไทยแบบ
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บูรณาในแต่ละปี ให้ มีประสิทธิภาพ
๒)พัฒนาระบบ กลไกการประเมินผลยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของประเทศไทยแบบ
บูรณาในแต่ละปี ให้ มีประสิทธิภาพ
๓)ประเมินผลยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของประเทศไทยแบบบูรณาการในแต่ละปี
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ยุทธศำสตร์ ท่ ี ๕ การเสริมสร้ างขีดความสามารถของบุคลากร องค์กร และพัฒนาคุณภาพของข้ อมูลในด้ านสุขภาพโลก
เป้ ำประสงค์ : บุคลากรองค์กร มีศกั ยภาพข้ อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศมีคณ
ุ ภาพเอื ้อต่อการดาเนินงานด้ านสุขภาพโลกของประเทศไทย
ได้ อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี ้วัด (Indicators)
๕.๑ ร้ อยละของบุคลากรที่ปฏิบตั งิ านด้ านสุขภาพโลก
ของไทยในส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี
สมรรถนะที่จาเป็ น (Functional competency) ตามที่
กาหนด

โครงการ/กิจกรรม (Action )
โครงการการส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ สามารถดาเนินงานด้ านสุขภาพโลกของไทย ได้ อย่างต่อเนื่อง
๑) พัฒนาสมรรถนะในระดับบุคคลที่ปฏิบตั ิด้านสุขภาพโลกโดยเฉพาะในด้ านที่
ไทยจะแสดงบทบาทนา ๘ ด้ าน
๒) จัดการฝึ กอบรมระยะสันด้
้ านการทูตสุขภาพโลก(Global Health Diplomacy)
๓)สนับสนุนให้ บคุ ลากรไปศึกษาหลักสูตรด้ านการทูตสุขภาพโลกในระดับปริญญา
โทและเอก
๔) สนับสนุนบุคลากรไปทางานในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ
โลก
๕) สนับสนุนให้ บคุ ลากรเข้ าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ
๖) สนับสนุนให้ มี Health Attaché (ผู้ชว่ ยทูตฝ่ ายสาธารณสุข)ประจา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-หน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
-มหาวิทยาลัย (มหิดลสุขภาพ
โลก)
-กต
-กพ

ในประเทศที่เป็ นพื ้นที่ภมู ิรัฐศาสตร์
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ตัวชี ้วัด (Indicators)
๕.๒ ร้ อยละความสาเร็จของการปฏิรูประบบโครงสร้ าง
องค์กรด้ านการต่างประเทศที่สว่ นราชการกาหนด

๕.๓ ร้ อยละของฐานข้ อมูลสุขภาพโลกของประเทศไทย
มีความครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพ สามารถเข้ าถึง และ มี
ความทันสมัย ตามมาตรฐานที่กาหนด

โครงการ/กิจกรรม (Action )

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการการปฏิรูปโครงสร้ างองค์กรด้ านการต่างประเทศที่สว่ นราชการกาหนด

หน่วยงานในสังกัด สธ
สสส
รองรับการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของไทย
สปสช
๑) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดาเนินงานสุขภาพโลก และถอด
สช
บทเรี ยนในการพัฒนาโครงสร้ างการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลก
สวรส
ของไทย
สพร
๒) ศึกษาดูงานองค์กรที่ทาหน้ าที่ด้านสุขภาพโลกทังภายในและภายนอกประเทศ
้
สพฉ
๓) ศึกษาวิจยั โครงสร้ างองค์กรด้ านการต่างประเทศที่ทางานด้ านสุขภาพโลกเพื่อได้
มหาวิทยาลัย
ข้ อเสนอแนะในการปฏิรูปโครงสร้ างองค์กรด้ านการต่างประเทศที่สว่ นราชการ
กต
กาหนดรองรับการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของไทย
พณ
๔) ยกระดับองค์การหน่วยงานด้ านการต่างประเทศให้ มีขีดความสามารถในการ
รง
ดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของไทย
ยต
๕)จัดตังGlobal
้
Health Institute(ของกระทรวงสาธารณสุข)
มท
๖) ประเมินผลความสาเร็จของการปฏิรูประบบโครงสร้ างองค์กรด้ านการ
ทส
ต่างประเทศที่สว่ นราชการกาหนด
วช
โครงการการพัฒนาฐานข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพโลกให้ มีความครอบคลุม มี
หน่วยงานในสังกัด สธ
คุณภาพ สามารถเข้ าถึงและทันสมัย ตามมาตรฐานที่กาหนด
สสส
๑)พัฒนาฐานข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพโลกให้ ทกุ กลุม่ เป้าหมายสามารถเข้ าถึง
สปสช
และใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพโลก
สช
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ตัวชี ้วัด (Indicators)

โครงการ/กิจกรรม (Action )
๒ ) จัดประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้ านการจัดการข้ อมูลสารสนเทศ ที่
ดาเนินงานด้ านสุขภาพโลกอย่างน้ อยปี ละ ๒ ครัง้
๓ ) ผลักดันประเด็นความร่วมมือด้ านการจัดการฐานข้ อมูลและข่าวสาร
(Knowledge Management)ด้ านสุขภาพโลกสนับสนุนการประชุมภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
๔) ประเมินความสาเร็จของฐานข้ อมูลตามมาตรฐานที่กาหนด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สวรส
สพร
สพฉ
ศธ (มหาวิทยาลัย)
กต
พณ
รง
ยต
มท
ทส

36

ส่ วนที่ ๔
ตัวชีว้ ัดและเป้ ำหมำย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๐)

ลำดับ
๑

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๕

๑๐๐

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๕

๑๐๐

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๕

๑๐๐

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๐

๙๐

ร้ อยละความสาเร็จในการป้องกันและควบคุม
ภัยคุกคามและปัจจัยเสี่ยงด้ านสุขภาพของประชาชน

๒

เป้ ำประสงค์ (target)

ตัวชีว้ ัด

ร้ อยละความสาเร็จของประชาชนที่ข้ามพรมแดน สามารถ
ดาเนินการป้องกันโรคระบาดตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ(IHR, 2005)

๓

ร้ อยละความสาเร็จในการสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศ
และองค์ระหว่างประเทศด้ านความมัน่ คงทางสุขภาพของ
ประชาชนระดับโลก

๔

ร้ อยละความสาเร็จในการดาเนินงานตามพันธะสัญญา
ระหว่างประเทศด้ านการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้ อม
และสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนไทยและ
ประชากรโลก

๕

ร้ อยละความสาเร็จในการผลักดันความร่วมมือการส่งเสริม
สุขภาพมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อสุขภาพ
ประชาชนไทยและประชากรโลก

๙๐
๘๐

๘๕

๙๐ ๙๐
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ลำดับ

ตัวชีว้ ัด

๖

ร้ อยละความพึงพอใจของเครื อข่ายความร่วมมือด้ านสุขภาพ
โลกของไทยต่อภาพลักษณ์ในบทบาทนาและการพัฒนา
นโยบายสุขภาพระดับภูมิภาคและระดับโลก

๗

เป้ ำประสงค์ (target)

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๐

๙๐

๘๕

๙๐ ๙๐

๙๐

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๐

๙๐

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๐

๙๐

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๐

๙๐

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๐

๙๐

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๐

ร้ อยละความสาเร็จในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเวที
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
๘๐

๗

๘

๙

ร้ อยละความสาเร็จของการจัดทาข้ อมติ ประกาศ และถ้ อย
แถลงทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับโลกที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี

ร้ อยละความสาเร็จขององค์ความรู้ในการเผยแพร่และ/หรื อ
นวัตกรรมด้ านสุขภาพของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

ร้ อยละเฉลี่ยความสาเร็จด้ านสุขภาพของความร่วมมือด้ าน
เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๑๐

ร้ อยละความสาเร็จของการดาเนินนโยบายที่สอดคล้ อง
ระหว่างผลประโยชน์ทางการค้ าการลงทุน กับสุขภาพของ
ประชาชน

๑๑

ร้ อยละความสาเร็จในการผลักดันการปฏิบตั ิตามพันธะ

38

ลำดับ

ตัวชีว้ ัด

เป้ ำประสงค์ (target)

สัญญาด้ านสุขภาพโลก
๙๐

๑๒

ร้ อยละความสาเร็จในการจัดการผลกระทบด้ านสุขภาพของ
นโยบายสาธารณะ

๑๓

๑๕

ร้ อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร (คน งาน
งบประมาณ สิ่งของ) แบบบูรณาการสนับสนุนงานสุขภาพ
โลกของไทยในกระทรวงสาธารณสุข

๑๗

๙๐ ๙๐

๙๐

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๐

๙๐

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๐

๙๐

๘๐

๘๕

๘๕ ๘๕

๙๐

๘๐

๘๕

๙๐ ๙๐

๑๐๐

๘๐

๘๕

๘๕ ๙๐

ร้ อยละความสาเร็จของการสร้ าง พัฒนาระบบ กลไกการ
บริหารจัดการข้ อมูล ความรู้และ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
บูรณาการในระบบสุขภาพไทย

๑๖

๘๕

ร้ อยละความสาเร็จของการบริหารจัดการระบบสุขภาพไทย
แบบบูรณาการที่มีความเข้ มแข็ง ยุตธิ รรมและเป็ นธรรมใน ๘
ด้ าน

๑๔

๘๐

ร้ อยละความสาเร็จของผลการประเมินยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลก
ของประเทศไทยแบบบูรณาการในแต่ละปี

ร้ อยละของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้ านสุขภาพโลกของไทยใน
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ลำดับ

ตัวชีว้ ัด

เป้ ำประสงค์ (target)

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีสมรรถนะที่จาเป็ น
ตามที่กาหนด
๑๘

๙๐

ร้ อยละความสาเร็จของการปฏิรูประบบโครงสร้ างองค์กรด้ าน
การต่างประเทศที่สว่ นราชการกาหนด

๑๙

๗๐

๗๕

๘๐ ๘๕

๘๕

๗๐

๗๕

๘๐ ๘๕

๙๐

ร้ อยละของฐานข้ อมูลสุขภาพโลกของประเทศไทย มีความ
ครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพ สามารถเข้ าถึง และ มีความทันสมัย
ตามมาตรฐานที่กาหนด

ตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จ

ตัวชีว้ ัดควำมสำเร็จ
มีการดาเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของ
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓

ค่ ำเป้ ำหมำย
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ ครบทุกยุทธศาสตร์

มีหน่วยงานหรื อคณะกรรมการรับผิดชอบในการขับเคลื่อน มีหน่วยงานหรื อคณะกรรมการรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผน
แผนตามกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของประเทศไทย

ตามกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของประเทศไทยครบทุก
ยุทธศาสตร์
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ส่ วนที่ ๕
กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ

การน าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ใ ห้ เกิ ด ผลสัม ฤทธิ์ ตามเป้ า ประสงค์ ที่ ก าหนดไว้ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รับ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการจัดทาแนวทางในการดาเนินงานที่ชดั เจน ต้ องระดมทรัพยากรทังใน
้
ด้ านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์และเทคโนโลยี ตลอดจนสร้ างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสารระหว่างองค์กรที่เข้ มแข็งดังนันจึ
้ งกาหนดระยะเวลาดาเนินงานบริ หารแผนสู่การปฏิบตั เิ ป็ น๒ระยะ ดังนี ้
๕.๑ แผนงำนเร่ งด่ วน
ระยะที่๑ แผนงำนเร่ งด่ วน ระหว่างปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๑ เร่งดาเนินการตามเป้าหมาย ที่ ๕ ได้ แก่ การ
พัฒ นาศักยภาพของบุคคลากร และองค์กรปรับโครงสร้ างหน่วยงานด้ านการต่างประเทศ และพัฒ นาระบบ
ข้ อมูลข่าวสารที่เอื ้อต่อการดาเนินงานด้ านสุขภาพโลก เนื่องจากเป้าหมายนี ้จะเป็ นปั จจัย พืน้ ฐานสาคัญที่จะ
ส่ ง ผลให้ การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ - ๔ ประสบความส าเร็ จ รวมทัง้ ควรมี ก ารตัง้ หน่ ว ยงาน
(Secretariat Office) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ระยะที่ ๒ แผนงำนระหว่ ำงปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เร่ งดาเนินการตามเป้าหมาย ที่ ๑ - ๔ ให้ บรรลุผล
ตามที่กาหนดไว้ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนฯ เมื่อสิ ้นสุดระยะที่ ๑และระยะที่๒รวมทังให้
้ มี
การเตรี ยมการร่างยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกของประเทศไทยฉบับใหม่ตอ่ ไป ที่สอดคล้ องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน ยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปด้ านสุขภาพของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยคานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงด้ านภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์ ของโลก
๕.๒ บทบำทของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานสาคัญที่จะขับเคลื่อนแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย
๑. กระทรวงสำธำรณสุข มีบทบาทและหน้ าที่ ดังนี ้
๑) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์
๒) ปรับปรุงโครงสร้ างหน่วยงานด้ านการต่างประเทศ
๓) ผลักดันในการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
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๒.

๓.

๔.

๕.

๔) ดาเนินการชี ้แจงสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในสาระสาคัญของแผนปฏิบตั กิ ารฯ ให้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องรับทราบเพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนฯ
๕) วิจยั และพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดาเนินงานด้ านสุขภาพโลก
๖) สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังหน่
้ วยงานภาครัฐและเอกชน
๗) ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ ฯ
๘) จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายสุขภาพอย่างน้ อยปี ละ ๒ ครัง้ เพื่อกากับการดาเนินงานและ
ติดตามความก้ าวหน้ าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ
๙) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์
กระทรวงกำรต่ ำงประเทศมีบทบาทและหน้ าที่ ดังนี ้
๑) สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอสาหรับการปฏิบตั งิ านตามกรอบยุทธศาสตร์ ฯ
๒) ดาเนินการแปลงกรอบยุทธศาสตร์ ฯไปเป็ นกรอบในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๓) สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินงานด้ านสุขภาพโลก
๔) รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามกรอบยุทธศาสตร์ ฯ
๕) ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ ฯ
กระทรวงอื่นๆ และหน่ วยงำนอิสระ
๑) ดาเนินการแปลงกรอบยุทธศาสตร์ ฯไปเป็ นกรอบในการดาเนินงานของหน่วยงาน
๒) จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอสาหรับการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการฯอย่างเหมาะสม
๓) รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามกรอบยุทธศาสตร์ ฯ
๔) ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ ฯ
สถำบันกำรศึกษำ
๑) วิจยั และพัฒนาเพื่อสร้ างองค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก
๒) ฝึ กอบรมด้ านสุขภาพโลก/การทูตสาธารณสุข ให้ กบั หน่วยงานที่ดาเนินงานด้ านสุขภาพโลก
๓) จัดทาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลก
๔) สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอสาหรับการปฏิบตั งิ านตามกรอบยุทธศาสตร์ ฯ
๕) สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินงานด้ านสุขภาพโลก
๖) ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ ฯ
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
๑) สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการดาเนินงานตามกรอบกรอบยุทธศาสตร์ ฯ
๒) พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินงานด้ านสุขภาพโลก
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๓) ร่วมแสดงความคิดเห็นในการกระบวนการจัดทานโยบายสาธารณะให้ มีความสอดคล้ องกัน
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ภำคผนวก๑
กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบต่อกรอบยุทธศาสตร์ สขุ ภาพโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓

มิถนุ ายน ๒๕๕๙

กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมหารื อกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบตั ิการและกาหนดกลไกการดาเนินการตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ อย่างเป็ นรูปธรรม ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
ประชุมหารื อกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั กิ าร

สิงหาคม ๒๕๕๙
สิงหาคม -กันยายน
๒๕๕๙
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
กุมพันธ์ ๒๕๖๐
มีนาคม ๒๕๖๐

จัดทาร่างแผนปฏิบตั กิ ารฯ แล้ วเสร็จ
ประชุมหารื อกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพโลกรับความคิดเห็นนามาปรับปรุง
แผนปฏิบตั กิ ารฯ
ปรับปรุงร่างแผนสุดท้ ายของแผนปฏิบตั กิ ารฯ ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สุขภาพโลกแล้ วเสร็จ
กระทรวงสาธารณสุขนาเสนอร่างแผนปฏิบตั ิการการตามกรอบยุทธศาสตร์ ฯต่อ
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพโลกและเผยแพร่ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนาสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
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ภำคผนวก ๒
คำย่ อ
กค - กระทรวงการคลัง
กต - กระทรวงการต่างประเทศ
กพ - สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
กษ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กห - กระทรวงกลาโหม
ตม - สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
ทส - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
บีโอไอ - สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พณ - กระทรวงพาณิชย์
พม- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันค่ งของมนุษย์
มท - กระทรวงมหาดไทย
ยธ - กระทรวงยุตธิ รรม
รง - กระทรวงแรงงาน
วช – สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
วท – กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ศธ - กระทรวงศึกษาธิการ
สช - สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สตช - สานักงานตารวจแห่งชาติ
สธ - กระทรวงสาธารณสุข
สปสช - สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สพฉ - สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
สรพ - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สวรส - สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
สสส - สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ
อก - กระทรวงอุตสาหกรรม
อปท - องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
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อภ - องค์การเภสัชกรรม
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