
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านสาธารณสุข  



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจดัสรร

7. สำธำรณสุข
BR0701 การปฏรูิปการจดัการภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอบุัติใหม่ เพื่อความ
มั่นคงแหง่ชาติด้านสุขภาพ

1.มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กบักลไกและ
ระบบที่กรมป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั
2.มีแผนบูรณาการการท างานเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
จดัการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ
3.มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจทิัล ที่สามารถแสดง critical information
ได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจงัหวดั และระดับประเทศ
4.มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการจดัการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ
5.มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

 5 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน

864,779,000
12 โครงการ

จาก 7 หน่วยงาน
322,083,580          

โครงการจดัหาวคัซีน ยา เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 
กรมควบคุมโรค

7,200,000,000        

BR0702 การปฏรูิปเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลของการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกนั
และดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับ
ประชาชน และผู้ป่วย

1.นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ที่บูรณาการเข้ากบัระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
สวสัดิการ
2.การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
ป้องกนัโรคเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเข้ากบัระบบบริการทางการแพทย์
3.การพัฒนาและขยายการใช้อปุกรณ์ดิจทิัลส่วนบุคคล รวมทั้งการด าเนินการในพื้นที่ใน
รูปแบบปฐมภมูิเชิงนวตักรรม
4.การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
5.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกนัและลด
อนัตรายจากอาหารและสารเคมีที่กอ่ใหเ้กดิโรคไม่ติดต่อ

5 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน 5,734,230

6 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

43,941,000            4

BR0703 การปฏรูิประบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้าน การบริบาลดูแลรักษาที่
บ้าน/ ชุมชน และระบบสนับสนุนการ
เตรียมตัวของประชาชนในการเป็น
ผู้สูงอายุในอนาค

1.ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจดัการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
2.ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา โดยใช้ Digital Platform ที่บูรณา
การข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจดัการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน
4.เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว
5.ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิงนวตักรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภมูิ
6.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

4 โครงการ
จาก  หน่วยงาน

1 โครงการ
จาก  หน่วยงาน

8

BR0704 การปฏรูิประบบหลักประกนัสุขภาพ
และกองทุนที่เกี่ยวข้องใหม้ีความเป็น
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม  ทั่วถึง
เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

1.มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจดัการด้านบริการสุขภาพในระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ  
2.คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกนัสุขภาพภาคบังคับ โดยมี
ทางเลือกรูปแบบต่างๆ
3.มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจา่ยค่าบริการสาธารณสุขในระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4.มีการน าร่องการจดับริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพื้นที่เขต
สุขภาพ 
5.มีกลไก/ระบบการก ากบัติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนกจิกรรมปฏรูิประบบ
หลักประกนัสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง

5 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

25,464,250.00        - - ไม่มี -

BR0705 การปฏรูิปเขตสุขภาพใหม้ีระบบ
บริหารจดัการแบบบูรณาการ คล่องตัว
 และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหวา่งหน่วยงานและท้องถิ่น

1.ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านก าลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยี
สุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้านภาวะผู้น า & อภบิาลระบบ ที่เร่ิมด าเนินการ
ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ
2.ระบบระเบียนสุขภาพอเิล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกนัสุขภาพ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง) ส าหรับ 4 เขต
สุขภาพ
3.ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ได้รับประโยชน์ จ านวนร้อยละ 30

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น 

: 3 โครงการ

สรุปแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏริปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big

 Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

   2. องค์การเภสัชกรรม

   3. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 - กระทรวงแรงงาน  - กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

 - กระทรวงคมนาคม 

 - กระทรวงการตา่งประเทศ   - กระทรวงกลาโหม

 - ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ  - กรุงเทพมหานคร 

 - กระทรวงการคลัง  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

ทกุจังหวดัสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ใหส้งบได้ภายใน 21 - 28 วนั ก.ย.64 - ธ.ค.65

อัตราปว่ยตายจากโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 นอ้ยกวา่ร้อยละ 1.6 ในป ี2564 และ 2565 ก.ย.64 - ธ.ค.65

ประชาชนเข้าถึงบริการการตรวจเพื่อการคุ้มครองและเฝ้าระวงัเพิ่มมากขึน้ ก.ย.64 - ธ.ค.65

มีระบบ บริหารจัดการ Big Data ต.ค.64 - ก.ย.65

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านสุขภาพและรองรับการด าเนนิงานภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข

ต.ค.64 - ก.ย.65

มกีารขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบรูณาการเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการจัดการ
ภาวะฉกุเฉนิ ดา้นสาธารณสุขและความมัน่คงดา้นสุขภาพ

ก.ย.64 - ธ.ค.65

มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยดีจิิทัล ทีส่ามารถแสดง critical informationไดแ้บบ realtime ครบทุก
องค์ประกอบทัง้ในระดบัจังหวัด และระดบัประเทศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านสุขภาพและรองรับการดาเนนิงานภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขแบบ real time

ต.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนปฏบิติัการเฝ้าระวงั ปอ้งกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวงั โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือ โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง  ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ก.ค.64 - ก.ย.65

จังหวดัที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชือ่มโยง กับกลไกและระบบที่กรมปอ้งกัน และบรรเทาสา
ธารณภยัมีอยู ่ และสามารถตัดสินใจและส่ังการ ได้อย่างมีเอกภาพ ม.ค.64 - ก.ย.64

มแีผนบรูณาการการท างานเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิ ดา้น
สาธารณสุขและความมัน่คงดา้นสุขภาพของประเทศ ม.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนบรูณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมัน่คงด้าน
สุขภาพของประเทศ ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ม.ค.64 - ก.ย.64

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มกีลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตกุารณ์ทีส่อดคล้องเชือ่มโยง กับกลไกและระบบทีก่รมปอ้งกัน และ
บรรเทาสาธารณภยั

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กองโรคปอ้งกันดว้ยวัคซีน, กองดา่นควบคุมโรคตดิตอ่ระหว่างประเทศ , กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะ
ฉกุเฉนิ)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นสาธารณสุข

การปฏริูปการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่เพ่ือความมัน่คง
แห่งชาตดิา้นสุขภาพ BR0701
ประเทศมรีะบบงานความมัน่คงดา้นสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ทีค่รบวงจรและบรูณาการ เพ่ือยกระดบัความมัน่คงแห่งชาตดิา้น
สุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิไดทุ้กภยั รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่อยา่งรวดเร็ว เปน็ระบบ มคีวาม
เปน็เอกภาพ 
มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภยั เพ่ือปกปอ้งชวีิต สวัสดภิาพ และความเปน็อยูข่องประชาชนชาวไทย ดว้ยความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนแบบ
บรูณาการและยัง่ยนื

   1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กรมการแพทย ์กรมอนามัย, อย, สถาบนัวัคซีนแห่งชาติ, ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฉุกเฉิน, ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

 - กระทรวงมหาดไทย



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

เปา้หมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)

เปา้หมายย่อยที่ 5.5 (MS5.5)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมควบคุมโรค
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

BR0701X01 โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการวัคซีน

เปา้หมาย : พัฒนาระบบสนบัสนนุการ
บริหารจัดการวคัซีนใหม้ีประสิทธภิาพ
ผลผลิต : มีระบบสนบัสนนุการบริหาร
จัดการวคัซีน 2 ระบบ
ผลลัพธ ์: 
- การเบกิ-จ่ายวคัซีน เพื่อควบคุมการ
ระบาดของโรค มีความรวดเร็ว
- การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบ
ลูกโซ่ความเย็นได้รับการแก้ไขเพื่อช่วย
ลดการสูญเสียวคัซีน

ต.ค.64 - ธ.ค.65 1,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 5.3
ตัวชีว้ัดที่ 6

กรมควบคุมโรค
กองด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศและกักกันโรค

BR0701X02 โครงการพัฒนา
ระบบตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
ห้องปฏบิัติการ ณ 
ชอ่งทางเขา้ออก
ประเทศ

มีการเชือ่มโยงผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิติัการทางสาธารณสุขระหวา่ง
ช่องทางเข้าออกประเทศ สู่ระบบเฝ้า
ระวงัและระบบกักกันโรคได้อย่างรวดเร็ว

ต.ค.64 - ธ.ค.65 19,698,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.4
ตัวชีว้ดัที่  6

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ช่องทางเข้าออกประเทศมีระบบตรวจจับคัดกรองโรคทางหอ้งปฏบิติัการ ต.ค.64 - ธ.ค.65

มีการพัฒนาการตรวจวนิฉิัยทางหอ้งปฏบิติัการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมัน่คงด้าน
สุขภาพ

ต.ค.64 - ก.ย.65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

มีกฎหมายวา่ด้วยโรคติดต่อ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบการจัดการด้านวคัซีน ยา เวชภณัฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

มแีผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมัน่คงดา้นสุขภาพและการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมัน่คงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความเหน็ชอบจาก 
ครม.

ต.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1-2 MS3.1 
MS3.2 
MS3.3  

MS4.1-4.3  MS5.2-5.3  

MS3,4,5 MS3.1 
MS3.2 

MS4.1-4.2  
MS4.1-4.2  

MS4.1-4.3  MS1 
MS5.2-5.3  

MS1.1  
MS5.1  
MS5.5 MS5.4 MS3.3 

MS2.1  
MS4 MS3,5 

MS2 MS2.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. กรมควบคุมโรค
กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพใน
ภาวะฉกุเฉนิ
2. กองสาธารณสุขฉกุเฉนิ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0701X03 โครงการยกระดับ
การจัดการภาวะ
ฉกุเฉนิด้าน
สาธารณสุขที่มี
ความรุนแรงใน
ระดับที่สูง 

เป้าหมาย : ศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข(PHEOC) 103 แห่ง
1. ในสังกดักรมควบคุมโรค 14 แห่ง( กรม /
สคร/สปคม) 
2. ในสังกดั สป สธ 89 แห่ง(12เขตสุขภาพ 
และ76 จงัหวัด) 
ผลผลิต: 
1. แผนปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานEOC
2. EOC ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน
3.  หลักสูตรการจดัการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มีความรุนแรงในระดับที่สูง
4. Well trained EOC STAFF 
5. แผนปฏิบัติการ (operational plan) และ
แผนเผชิญเหตุ (incident action plan ระดับ
จงัหวัด/เขต/กรม
6. เขต /จว ฝึกซ้อมแผนฯ ผลลัพธ์ :PHEOC 
มีศักยภาพในการจดัการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มีความรุนแรงใน

ต.ค.64 - ก.ย..65 4,400,000 บาท 
( กรม คร :2,300,00

 บาท
กสธฉ:2,100,00 

บาท )

 

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

ms5.1
ตัวชีว้ดัที่ 6

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
กลุม่ พ.ร.บ.

BR0701X04 โครงการจัดท า
แผนปฏบิัติการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง 
โรคติดต่ออันตราย 

แผนปฏบิติัการเฝ้าระวงั ปอ้งกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวงั 
โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือ 
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ฉบบัที่ ...

ก.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000 บาท เสนอของบประมาณ
ในป ี2564-2565

MS2.2
ตัวชีว้ดัที่ 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
 - กองระบาดวิทยา
 - กองกฎหมาย

BR0701X05 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558

 - ฐานข้อมูลเจ้าพนกังานควบคุม
โรคติดต่อ
 - ข้อมูลสารสนเทศหนว่ยปฏบิติัการ
ควบคุมโรคติดต่อ

ต.ค.64 - ธ.ค.65  1,500,000 บาท  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3
ตัวชีว้ดัที่ 3

กรมอนามยั 
กองแผนงาน

BR0701X06 โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพดีวิถี
ไทยใหม ่สร้างไทย 
สร้างชาติ 

 - ระบบสุขภาพดีวถิีไทยใหม่ สร้างไทย 
สร้างชาติ 1 ระบบ
 - ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวถิีไทยใหม่ 
สร้างไทย สร้างชาติ 1 ล้านคน
 - เปน็ศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล
การประเมินตามมาตรฐานสุขอนามัย
และอนามัยส่ิงแวดล้อม ของกรมอนามัย
 และจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้าน
สุขภาพด้านโรคติดต่ออุบติัใหม่และภยั
สุขภาพ (Health Literacy) ส าหรับ
สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ 
และประชาชน

ต.ค.64 - ก.ย.65  68,500,000 บาท  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2
ตัวชีว้ดัที่ 3

กรมการแพทย์
ส านักดิจิทัลการแพทย์ 

BR0701X07 โครงการยกระดับ
ระบบบริหารจัดการ
กรมการแพทย์แนว
ใหมด่้วยระบบดิจิทัล
 (Digital DMS 
New 
Management 
System) 
 

ผลผลิต (Output)   
1. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล 
(Tele-Consult) แบบองค์รวม ใน
สถานการณ์
2. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล 
(Tele-Consult) แบบองค์รวม ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 และการเปล่ียนผ่านสู่หลัง
การแพร่ระบาด (New Normal) 
กรมการแพทย์ ระยะที่ 2 (ส่วน 
Software)
3. ระบบบิ๊กดาต้า (Big data) กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4. ระบบการส่งต่อการรักษาผู้ปว่ย
ทางไกล (Tele-refer) ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
และการเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)
5.ระบบ Health Data Platform สมุด

ต.ค.64 - ก.ย.65 80,806,080 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3,3.2,3.1
ตัวชีว้ดัที่ 3

ยกเวน้กิจกรรมที่ 7 ยัง
ไม่มีแหล่งเงิน วงเงิน 
15,000,000 บาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สุขภาพระดับตติยภมูิแบบองค์รวมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 และ การเปล่ียนผ่านสู่หลัง
การแพร่ระบาด (New Normal)
6. เทคโนโลยีดิจิทลั Medical 
Workstation เพื่อการตรวจรักษา
ผู้ปว่ยด่านหนา้ต้าน COVID-19 ผ่าน
ระบบการแพทย์ทางไกล
7. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
ส าหรับกรมการแพทย์ (DMS ERP) 
ระยะที่ 2 ป ี2564
1. ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ศูนย์
ปฏบิติัการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนนุการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจด้านการวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP) ในการต่อสู้กับไวรัส 
COVID-19 และการเปล่ียนผ่านสู่หลัง
การแพร่ระบาด (New Normal)
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล

(HRIS on cloud) เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนษุย์ในการต่อสู้กับ
ไวรัส COVID-19 และการเปล่ียนผ่านสู่
หลังการแพร่ระบาด (New Normal)
3. ระบบ AI Cloud Service (GPU for
 AI Processing) เพื่อรองรับวเิคราะห์
ข้อมูลไวรัส COVID-19 และการเปล่ียน
ผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด (New 
Normal)

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์

BR0701X08 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรค
ติดเชือ้อุบัติใหม-่
อุบัติซ้ าการ
พัฒนาการป้องกัน
และควบคุมการติด
เชือ้ในโรงพยาบาล 
(Hospital 
infection Control)

1. ลดอัตราการปว่ย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อน ลดการกระจายเชือ้จาก
โรงพยาบาลสู่ประชาชน
2. มีแนวทางการวนิจิฉัย รักษาผู้ปว่ย
โรคติดเชือ้อุบติัใหม่อุบติัซ้ า และ
แนวทางการเฝ้าระวงัการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล
3. บคุลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน
การวนิจิฉัยและดูแลรักษาผู้ปว่ย
4. มีแผนเตรียมความพร้อมรับการ
ระบาดโรคอุบติัใหม่อุบติัซ้ า และ
แผนการปอ้งกัน/ควบคุมการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 4,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 4.3
ตัวชีว้ดัที่ 5

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์
ส านักนิเทศระบบการแพทย์

BR0701X09 โครงการพัฒนา
ระบบบริการทาง
การแพทย์ฉกุเฉนิ
ครบวงวรและระบบ
ส่งต่อ

1. มีการติดตามและพัฒนาแผน BCP ใน รพ.
ระดับ A,S และการฝึกซ้อมแผนที่เป็นรูปธรรม
และต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออบุัติใหม่
2.มีการขยายผลการพัฒนาแผน BCP ไปยงั 
รพ.ระดับต่างๆ
3.การให้บริการของโรงพยาบาลไม่หยดุชะงัก
เมื่ออยูใ่นสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออบุัติใหม่
และฟืน้ตัวได้เร็ว
4.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การแพทยไ์ด้อยา่งทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ความแออดัของผู้ป่วยลดลง
6.ผู้ป่วยและเจา้หน้าที่มีความปลอดภัย (2P 
Safety)
7. ลดอตัราการป่วย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย EIDS และ Non EIDS

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,151,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.2
ตัวชีว้ัดที่ 5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

8.มีการขยายผลการน ารูปแบบระบบ
การกูช้ีพแบบองค์รวม(CLS system 
model) ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและระบบ
ส่งต่อในสถานการณ์ EIDs ใหก้ับ
สถานพยาบาลในเขตสุขภาพ
9. ผู้เจ็บปว่ยวฤิตฉุกเฉิน(ทั้งผู้ปว่ย EIDS
 และ Non EIDS) ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม เทา่เทยีม ทั่วถึง ทนัเวลา 
ประทบัใจ และปลอดภยัทั้งผู้ใหแ้ละ
ผู้รับริการ (2 P safety)
10. ลดอัตราการปว่ย และ การตาย
จากภาวะ วฤิตฉุกเฉินทั้งในผู้ปว่ย EIDS 
และ Non EIDS

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์
สาธารณสุข/สถาบันชวีวิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์/
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)

BR0701X10 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพ
ห้องปฏบิัติการเพ่ือ
รองรับโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า
 - กิจกรรมที่ 1 ด้าน
โรคติดเชือ้อุบัติใหม่
อุบัติซ้ า
 - กิจกรรมที่ 2 
ด้านพันธุกรรม
 - กิจกรรมที่ 3 
ด้านวัคซีนและ
ผลิตภณัฑ์

1.ได้วธิกีารตรวจโรคอุบติัใหม่อุบติัซ้ า 
อย่างนอ้ย 2 กลุ่มโรค
2.ขยายศักยภาพการตรวจโรคอุบติัใหม่
อุบติัซ้ า ใหแ้ก่หอ้งปฏบิติัการเครือข่าย 
อย่างนอ้ย 15 แหง่
3.ได้ข้อมูลพันธรุรมเชือ้โรคและมนษุย์ที่
เกีย่วข้องกับการเกิดโรค และมีระบบ
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศของ
พันธรุรมของเชือ้โรคและมนษุย์
4.มีชุดทดสอบต้นแบบในการตรวจการ
ติดเชือ้ COVID-19 และผลิตชุดทดสอบ
เปน็ไปตามมาตรฐานสากล  
5.มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน Good 
Laboratory Practice (GLP) และด้าน
 Good Clinical Practice (GCP)
6.มีหอ้งปฏบิติัการชีวนริภยัเพื่อการวิ
นฉิัยและวจิัยเชือ้อันตรายสูง (BSL3)
7.มีศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ 
(Bio bank)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 63,525,500  บาท 
(งปม. ภาพรวม คก.)
18,525,500 บาท 

(ก.1)
 30,000,000 บาท 

(ก.2)
15,000,00  บาท 

(ก.3)

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.5
ตัวชีว้ัดที่ 6

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉกุเฉนิ 
 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร

BR0701X11 โครงการระบบ
สารสนเทศ
ภมูศิาสตร์เพ่ืองาน
สาธารณสุขฉกุเฉนิ

เพื่อสนบัสนนุในการวเิคราะห ์วางแผน 
เฝ้าระวงั และจัดการต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมถึงช่วยในการสรุปผล
น าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเปน็อีกหนึง่
ช่องทางในการช่วยการตัดสินใจ และส่ัง
การต่อภยัพิบติัต่างๆ ที่มีโอกาส
เกิดขึน้ในประเทศไทย

ม.ค.64 - ธ.ค.65 19,028,500 บาท ไม่มีงบประมาณ
รองรับ

MS3
MS3.3

ตัวชีว้ดัที่ 3

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉกุเฉนิ 
 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร

BR0701X12 โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาวะฉกุเฉนิ
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข WEB 
EOC (Web 
Emergency 
Operation 
Center)

ศูนย์ปฏบิติัการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในหนว่ยงานระดับ
กระทรวงสาธารณสุข และระดับจังหวดั
สามารถส่ือสารส่ังการ ถ่ายทอดนโยบาย
 เชือ่มโยงแผนปฏบิติัการ บริหาร
จัดการทรัพยากรรวมถึงสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานเกีย่วข้อง ตอบสนองต่อโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และภยัสุขภาพด้านอืน่ๆ ได้อย่างทนั
สถานการณ์

ม.ค.64 - ธ.ค.65 14,500,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3
ตัวชีว้ดัที่ 3

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0701X13 โครงการสร้างความ
มัน่คงด้านยาและ
เวชภณัฑ์ในภาวะ
ฉกุเฉนิ

1. มีระบบก ากับดูแลการผลิต/น าเข้า
วตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตยาและ
เวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน
2. มีระบบการก ากับดูแลผลิตภณัฑ์ยา
และเวชภณัฑ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
3. มีระบบเฝ้าระวงัประสิทธผิล ความ
ปลอดภยัของยาและเวชภณัฑ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน
4. มีกฎระเบยีบที่เอือ้ต่อการจัดซ้ือ
จัดหายาและเวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน

ต.ค.64 - ก.ย.65 20,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.3
ตัวชีว้ดัที่ 6



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมควบคุมโรค 
กองโรคติดต่อทั่วไป

BR0701X14 โครงการจัดท าแผน
บูรณาการเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และจัดท าแผน
ปรับปรุงโครงสร้าง
การท างานความ
มัน่คงด้านสุขภาพ
และการจัดการ
ภาวะฉกุเฉนิด้าน
สาธารณสุข

แผนบรูณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานฯ

ม.ค.64 - ก.ย.65 181,000 บาท 
งบประมาณป ี2564

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1
ตัวชีว้ัดที่ 2,6

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย BR0701X15 โครงการพัฒนาห่วง
โซ่อุปทานชดุ
อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล 
(Personal 
Protective 
Equipment, PPE) 
โดยกลุม่ MEDTEXT

1. สร้างหว่งโซ่หว่งโซ่อุปทานชุด
อุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบคุคล (ที่ได้
มาตรฐาน) ที่ท าในประเทศไทย 100%
2. รักษาหวงโซ่อุปทานใหส้ามารถด ารง
อยู ่เพื่อใหส้ามารถน ามาผลิตได้ในเวลา
ฉุกเฉิน

มี.ค.2563-มี.ค. 2564 ประมาณ 140 ล้าน
บาท มีการจัดซ้ือไป
แล้วประมาณ 120 

ล้านบาท

MS 5.3
ตัวชีว้ัดที่ 6

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม

BR0701X16 โครงการพัฒนา
แพลตฟอรม์ดจิทิัลของ
รฐั 
กิจกรรมพัฒนาระบบ
คลาวน์กลางภาครฐั  
(Government Data 
Center and Cloud 
service: GDCC)

ใหบ้ริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(GDCC) กับหนว่ยงานภาครัฐ จ านวน 
12,000 VM หรือ 48,000 vCPU และ
รองรับบริการข้อมูลแบบเปดิไม่นอ้ยกวา่
 7 ชุดข้อมูล (Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 845.7631 ล้านบาทโครงการที่ได้รับจดัสรรตาม พรบ . 64 MS 3.1 
ตัวชีว้ดัที่ 3

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม

BR0701X17 โครงการบูรณาการ
ขอ้มลูสถิติและ
สารสนเทศภาครัฐ

ผลผลิต 
1.ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับโครงการ  
1.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดการ
ข้อมูล (Data Platform)
1.2 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือในการการ
แลกเปล่ียนข้อมูล (Data Integration)
1.3 สนบัสนนุการทา User 
Authentication ผ่านรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น Native user authentication 
ระบบโปรแกรมบริหารรายการข้อมูล
หลัก (Master Data Management)
1.4 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือเพื่อการ
วเิคราะหข์้อมูล (Data Analytics)
1.5 ระบบบริการข้อมูลทางสถิติ (Web 
Portal and Web Services)

1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 102.6530 ล้านบาท เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 MS 3.1
ตัวชีว้ดัที่ 3

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม

BR0701X18  โครงการขบัเคลือ่น
การวิเคราะห์และ
บริหารขอ้มลูขนาด
ใหญ่ภาครัฐ

ผลผลิต : 1 หนว่ยงานภาครัฐมีการ
วเิคราะหข์้อมูลด้าน Big Data
2. บคุลากรได้รับการพัฒนาด้าน Big 
Data
3. จัดประชุมวชิาการและนทิรรศการ
ด้าน Big Data
4. พัฒนาสถาบนัส่งเสริมการวเิคราะห์
และบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data Institute : 
GBDi)
ตัวชีว้ดั : 1. ใหบ้ริการวเิคราะหข์้อมูล
ด้าน Big Data ภาครัฐ 40 หนว่ยงาน/
โครงการ
2. พัฒนาบคุลากรด้าน Big Data 
ภาครัฐ 868 คน
3. จัดประชุมวชิาการและนทิรรศการ
ด้าน Big Data 1 คร้ัง
4. พัฒนาสถาบนัส่งเสริมการวเิคราะห์
และบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data Institute : 
GBDi) 1 สถาบนั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  16.7002 ล้านบาท  โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 3.2
ตัวชีว้ดัที่ 3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

BR0701X19 โครงการจัดหา
วัคซีน ยา 
เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า

มรีะบบบริหารจัดการวคัซีน ยา 
เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา

ม.ค. 64 - ก.ย. 64          7,200,000,000  ขอสนับสนุนงบกลาง
ภาวะฉุกเฉิน

MS 5.3
ตัวชีว้ดัที่ 6

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉกุเฉนิ 

BR0701X20 โครงการพัฒนา
กลไกการจัดการ
แบบบูรณาการใน
การจัดการภาวะ
ฉกุเฉนิด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข  
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

กลไกการจัดการแบบบรูณาการในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 64  134,700  ได้รับจดัสรรตาม พรบ. 
งบประมาณปี 2564

MS1.1
ตัวชีว้ดัที่ 1

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกักกันโรค
- กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ในภาวะฉกุเฉนิ

BR0701X21 โครงการพัฒนา
ระบบรับมอื
โรคติดต่ออุบัติใหม ่
อุบัติซ้ าและภยั
สุขภาพ
1. พัฒนาระบบคัด
กรองด่านและชอ่ง
ทางเขา้ออก
ระหว่างประเทศ
2. ยกระดับศูนย์
ปฏบิัติการตอบโต้
ภาวะฉกุเฉนิ
3. พัฒนาศักยภาพ
ทีมสอบสวนควบคุม
โรค
4. พัฒนาระบบ
สถานกักกันแห่งรัฐ

ทมีสอบสวนควบคุมโรค 3,000 ทมี ม.ค. 64 - ก.ย. 64   32,000,000 บาท
ปี 2564 จ านวน 
12,000,000 บาท
ปี 2565 จ านวน 

20,000,000 บาท 

 ได้รับจดัสรรตาม พรบ. 
งบประมาณปี 2564

และเสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS4.1
ตัวชีว้ดัที่ 4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปฏริูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การปอ้งกันและ
ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ปว่ย

กิจกรรมปฏริูประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

แผนการปฏริูปประเทศดา้น สาธารณสุข
         1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

BR0702

ผู้ปว่ยและคนวัยท างานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหติสูง ได้รับบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น
ด้วยการบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปอ้งกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเปน็ระบบและต่อเน่ือง

กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ีค.64 - ธ.ค.65

 
 มี.ค.64 - มิ.ย.64

กรมควบคุมโรค (กองโรคไม่ติดต่อ , กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม, กองนวตักรรมและวจิัย) 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ, ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร)
กรมอนามัย (ส านักโภชนาการ, ส านักส่งเสริมสุขภาพ)
กรมการแพทย์ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอาย,ุ 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (กองสวสัดิการแรงงาน, กองความ
ปลอดภยัแรงงาน)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสาธารณสุขท้องถิ่น)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน ดา้นสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ ที่บรูณาการ
เข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์และสวสัดกิาร

ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

นโยบายในที่ท างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ที่เชื่อมโยงกบัระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ/ประกนัสุขภาพ 
มี 1 โครงการ 4 กิจกรรม      
                    1. โครงการก าหนดนโยบายปอ้งกันควบคุมโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพในสถานที่ท างาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่) 
                        1.1 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในที่ท างานส าหรับหน่วยงานราชการ เชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบคุคล
และสวสัดกิาร (ส ำนักงำน กพ.)              
                        1.2 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในที่ท างานส าหรับสถานประกอบการ เชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากร
บคุคลและสวสัดกิาร (กรมสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำน กองสวสัดกิำรแรงงำน, กองควำมปลอดภัยแรงงำน )  
                        1.3 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในที่ท างานส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เชื่อมโยงกับระบบบริหาร
ทรัพยากรบคุคลและสวสัดกิาร (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน)
                        1.4 กิจกรรม : ประกาศนโยบายในที่ท างาน เชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบคุคลและสวสัดกิาร  (กรม
ควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)                            

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)



น าร่องด าเนินงานตามนโยบายในที่ท างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ในที่
ท างานในภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ ่ในเขตสุขภาพ 4 เขต
มี 1 โครงการ 3 กิจกรรม        
                    1. กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ ใน 4 เขตสุขภาพ
 ในสถานที่ท างานภาครัฐ สถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้โครงการจดัท าแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น (กรมควบคุม
โรค กองโรคไม่ตดิตอ่) 
                    2. กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ ผ่านการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้น าการเปลี่ยนแปลงดา้นสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน)
                    3. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วยัท างานสุขภาพดใีนสถานประกอบการ (กรมอนำมัย ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ) 
                    4. กิจกรรม : การสัมมนา Chief Health Officer หน่วยงานองค์กรภาครัฐ (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)

รายงานการทบทวนสถานการณ์ และรูปแบบบริการ (Service Model) เชงินวัตกรรม ที่มีการใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัล และมาตรฐานการ
บริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
มี 1 โครงการ 3 กิจกรรม       
                    1. โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ ์รูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดจิทิัล และมาตรฐานการบริการการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม  ส าหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง (กรมควบคุมโรค 
กองโรคไม่ตดิตอ่) 
                        1.1 กิจกรรม : ก าหนดกรอบการทบทวนฯ 
                        1.2 กิจกรรม : ค้นหารูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยดีจิทิัล ส าหรับ
ผู้ปว่ยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง 
                        1.3 กิจกรรม : ทบทวนอยา่งเปน็ระบบ (Systematic review) สถานการณร์ูปแบบบริการ (Service Model) 
เชิงนวตักรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยดีจิทิัล และมาตรฐานการบริการส าหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง

ชดุสิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยและ
ประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่มีการบูรณาการของระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 
มี 1 โครงการ
                    1. โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และบรูณาการกลไกทางการเงินดา้นการสร้างเสริมสุขภาพการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิส ำนักสนับสนุน
ระบบบริกำรทุตยิภูมิและตตยิภูมิ)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3) 

การบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ดา้นสุขภาพและปอ้งกันโรคเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมเข้ากับ
ระบบบริการทางการแพทย์

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

กลไกและมาตรการเพือ่ส่งเสริม/สนับสนุนการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกนัโรคเขา้กบัการ
รักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน
มี 1 กิจกรรม                   
                    1. กิจกรรม : ก าหนดเกณฑ์คุณภาพคลินิค NCDs ให้มีองค์ประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
 และปอ้งกันโรคบรูณาการเข้ากับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐ ภายใต้โครงการการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ยคุ 
New Normal (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)

 
  

 มี.ค.64 - ก.ย. 64

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2) แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ส าหรับสถานที่ท างานรัฐ เอกชน และท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการ
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค รวมถงึก าหนดบทบาทผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health Officer) ในองค์กร  
มี 1 โครงการ 6 กิจกรรม      
                    1. โครงการจดัท าแนวทางองค์กรสุขภาพดา้นการปอ้งกันควบคุมโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง และส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพ ส าหรับสถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน  (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                        1.1 กิจกรรม : ประชุมจดัท าแนวทางระดบัชาต ิเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่
ตดิตอ่ ส าหรับสถานที่ท างานรัฐ เอกชน และท้องถ่ิน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                        1.2 กิจกรรม : ก าหนดบทบาท Worker Health Leader ในสถานประกอบการ (กรมควบคุมโรค กองโรค
จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม)
                        1.3 กิจกรรม : ก าหนดบทบาท HR ดา้นสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ในองค์กร
ราชการและท้องถ่ิน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                        1.4 กิจกรรม : ก าหนดเน้ือหาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ ในการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าการเปลี่ยนแปลงดา้นสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน)
                        1.5 กิจกรรม : ก าหนดเน้ือหาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ ลงในหลักสูตร
การอบรมเจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดบัเทคนิคขั้นสูง (กรมสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำน กองควำมปลอดภัย
แรงงำน)
                        1.6 กิจกรรม : บรรจเุน้ือหาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ในหลักสูตร
การอบรมพัฒนาสุขภาพ ความปลอดภัยของวยัแรงงาน และจดัท ามาตรฐานคลินิกโรคจากการท างาน (เครือข่ายอาชีวเวชศาสตร)์
 ที่มีการบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ กลุ่มวยัท างาน (กรมกำรแพทย ์โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี 
กระทรวงสำธำรณสุข)
                                                            
                                    

ม.ค.64-ธ.ค.65

ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

มี.ค.64 -  มิ.ย.65

 
ก.ค.64 - ก.ย.64

 

มี.ค.64 - มิ.ย.65



ม.ค.64-ธ.ค.65

 

ก.พ.64 - ก.ย.64

 

ก.พ.64 - ก.ย.64

แนวทางการจดัสรรงบประมาณเพิม่เติมส าหรับหรับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกนัโรค (P&P) 
มี 1 โครงการ
                    1. โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และบรูณาการกลไกทางการเงินดา้นการสร้างเสริมสุขภาพการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงในระบบประกันสุขภาพาครัฐ (ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิส ำนักสนับสนุน
ระบบบริกำรทุตยิภูมิและตตยิภูมิ)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.4 (MS2.4)

สนับสนุนรูปแบบบริการ (Service Model) เชงินวัตกรรม ที่มีการใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัล เพือ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในสถานพยาบาล
ภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนโดยระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
มี 1 โครงการ           
                    1. โครงการพัฒนาตอ่ยอดระบบบริการทางการแพทยด์า้นโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรังวถีิใหม่ โดยใช้เทคโนโลยดีจิทิัล เพ่ือ
การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมใน 4 ภูมิภาค (กรมกำรแพทย ์สถำบนัเวชศำสตร์สมเดจ็พระสังฆรำชญำณสังวรเพ่ือผู้สูงอำย)ุ

รายงานสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยเีคร่ืองมือดิจติอลเพือ่ชว่ยในการดูแลและป้องกนัโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 มี 1 กิจกรรม
                    1. กิจกรรมทบทวนสถานการณน์วตักรรมเทคโนโลยแีละเครื่องมือดจิทิัลเพ่ือช่วยสนับสนุนการดแูลตนเอง การ
สร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง (กรมควบคุมโรค กองโรค
ไม่ตดิตอ่)

กลไกและมาตรการเพือ่สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับประชาชนในการใชอ้ปุกรณ์
ดิจทิัลส่วนบุคคล 
มี 1 กิจกรรม 
                    1. กิจกรรม : จดัท า MOU ร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถ่ินและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
(สปสช) เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับประชาชนในการใช้อุปกรณด์จิทิัล
ส่วนบคุคล และ สถานีสุขภาพดจิทิัล (Digital Health Station) ภายใต้โครงการเพิม่สมรรถนะ Smart digital health และ 
platform  เพือ่จดัการลดความเส่ียงด้านสุขภาพส าหรับประชาชน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.4 (MS3.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.5 (MS2.5)

น าร่อง ระบบมาตรฐานและคืนขอ้มูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับประชาชนและผู้ป่วยต้นแบบ 2 จงัหวัด
มี 1 โครงการ       
                     1. โครงการระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง ส าหรับประชาชนและ
ผู้ปว่ยตน้แบบ 2 จงัหวดั (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ศูนยเ์ทคโนยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.3 (MS4.3)

น าร่อง เชื่อมโยงขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จงัหวัด
มี 1 โครงการ          
                     1. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง ส าหรับสถานพยาบาล
รัฐตน้แบบ 2 จงัหวดั (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ศูนยเ์ทคโนยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร)

กลไกและมาตรการในการสนับสนุนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือดิจติอลส าหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  
มี 1 โครงการ     
                    1. โครงการพัฒนากลไกและมาตรการในการสนับสนุนการสร้างนวตักรรม ส าหรับการดแูลสุขภาพประชากรวยั
ท างาน (กรมควบคุมโรค กองนวตักรรมและวจิยั)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3) การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณด์จิทิัลส่วนบคุคล รวมทั้งการด าเนินการในพ้ืนที่ในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวตักรรม

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

ม.ค.64 - ต.ค.64

 

ม.ค.65 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

น าร่องและสนับสนุนการใชน้วัตกรรมเคร่ืองมือดิจติอล ในเขตสุขภาพ 4 เขต
มี 1 โครงการ 2 กิจกรรม          
                     1. โครงการเพ่ิมสมรรถนะ Smart digital health และ platform  เพ่ือจดัการลดความเสี่ยงดา้นสุขภาพ
ส าหรับประชาชน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                         1.1. กิจกรรมจดัตั้งสถานีสุขภาพดจิทิัล (Digital Health Station) (เครื่องวดัความดนั เครื่องชั่งน้ าหนัก สาย
วดัรอบเอว เครื่องตรวจน้ าตาลในเลือดที่ปลายน้ิว เทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ แอลกอออล์ กล่องเก็บอุปกรณ์) พร้อมระบบ IoT 
และ Platform ที่เชื่อมโยงรองรับการให้บริการ สถานีสุขภาพดจิทิัลเพ่ือประชาชน (กองโรคไม่ตดิตอ่+อปท. บรูณำกำร) งบ
กองทุนสุขภำพต ำบล
                         1.2 อบรมเจา้หน้าที่ IT และเจา้หน้าที่ดา้นโรคไม่ตดิตอ่ ระดบัโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบล เพ่ือจดัระบบสุขภาพดจิทิอลส าหรับเพ่ิมสมรรถนะประเมินความเสี่ยงดว้ยตนเองของประชาชน และเชื่อมตอ่ข้อมูล
สุขภาพรายบคุคล (Personal Health Record) ที่น าเข้าจากสถานีสุขภาพ เชื่อมกับข้อมูลจากสถานพยาบาลบน national 
cloud platform (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)

การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ชดุขอ้มูลมาตรฐานในการแลกเปล่ียน/เชื่อมโยงขอ้มูลสุขภาพด้านโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร่วมกนัของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 มี 2 กิจกรรม         
                     1. กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลขั้นต่ า (Minimum data set of Personal Health Record) เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนระดบัปฐมภูมิระหวา่งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                     2. กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลมาตรฐาน เพ่ือการแลกเปลี่ยนระหวา่งผู้ให้บริการ ระดบัปฐมภูมิ ทุตยิภูมิ และตตยิ
ภูมิ โดยเริ่มตน้จาก Standard code เช่น ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

 

พ.ค.63 - มิ.ย.64

ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 

มี.ค.64 - มิ.ย.65



เปา้หมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.4 (MS4.4) น าร่อง ระบบจดัการขอ้มูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิม่ประสิทธิผลในการดูแล
สุขภาพประชาชนแบบบูรณาการ ในพืน้ที่ต้นแบบ 1 ต าบล 
มี 1 กิจกรรม 
                 1.พฒันาแบบคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อแบบอเิล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงกบั 43 แฟม้ ที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับพืน้ที่ / องค์กร / สถานที่ท างาน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)

ม.ค.64 - ธ.ค.65

 
  

ก.พ.64 - ก.ย.64

 

ม.ค.65 - ธ.ค.65

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จใน
ช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดบัมหภาคและแนวทางเฉพาะดา้นในการปอ้งกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรค
ไม่ตดิตอ่

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกนัและลดอนัตรายจากอาหารและสารเคมีที่กอ่ให้เกดิโรคไม่
ติดต่อ  โดยเฉพาะน้ าตาล โซเดียม และสารเคมีอนัตรายที่ใชใ้นภาคการเกษตร
มี 4 โครงการ 2 กิจกรรม             
                 1. โครงการจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการก าหนดเพดานปริมาณโซเดยีมในผลิตภัณฑ์อาหารที่เปน็แหล่ง
โซเดยีมสูง (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                 2. โครงการพัฒนานโยบายการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับเดก็ (กรมอนำมัย 
ส ำนักโภชนำกำร) 
                 3. โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย และกฎระเบยีบในการปอ้งกันและลดอันตรายจากสารเคมีอันตรายที่ใช้
ในภาคการเกษตร 
                  (กรมควบคุมโรค กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม)
                 4. โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย และกฎระเบยีบในการปอ้งกันและลดอันตรายจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ 
(Pollution Tax) (กรมควบคุมโรค กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม)
                 5. กิจกรรม : ตั้งคณะท างานจดัท าข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกิดสถานที่ท างานสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้สุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่
                  (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                 6. กิจกรรม : ตั้งคณะท างานจดัท าข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยดีจิทิัล ส าหรับ
ประชาชนกลุ่มเปา้หมายและผู้ปว่ย (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการ
ปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย 
อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

 

ม.ค.64 - ก.ย.65
ม.ค.64 - ก.ย.65
ต.ค.64 - ก.ย.65

ต.ค.64 - ธ.ค.65
ต.ค.64 - ธ.ค.65

ต.ค.64 - ธ.ค.65

ขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนขอ้มูลสุขภาพและคืนขอ้มูลให้กบัประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพ 4 เขต จ านวน 1
 จงัหวัด/เขต
มี 1 โครงการ         
                      1. โครงการขยายผล น าร่อง/แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตสุขภาพ 4 เขต จ านวน 1 จงัหวดั/เขต (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำร และกองตรวจรำชกำร)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.5 (MS4.5)

MS4 
MS5 

MS1.3  
MS2.5 

MS3.1
MS3.2
MS4.2MS2.2 

MS1.2 
MS1.1 
MS4.1 

MS2.1 
MS2.3 
MS2.4 

MS3.4 
MS4.5 

MS3 
MS2 
MS1 
MS3.3 

MS4.3 

MS5.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้ำนที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตวัชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X01 โครงการก าหนดนโยบายป้องกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ
ในสถานทีท่ างานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น
1.1 กจิกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างาน
ส าหรับหน่วยงานราชการ เชื่อมโยงกบัระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและสวสัดิการ 
(ส านักงาน กพ.)   
1.2 กจิกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างาน
ส าหรับสถานประกอบการ เชื่อมโยงกบัระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและสวสัดิการ (กรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กองสวสัดิการ
แรงงาน, กองความปลอดภัยแรงงาน )  
1.3 กจิกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างาน
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อมโยง
กบัระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ
สวสัดิการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
1.4 กจิกรรม : ประกาศนโยบายในทีท่ างาน 
เชื่อมโยงกบัระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ
สวสัดิการ                              

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และท้องถิ่น 
เข้าร่วมประกาศ
นโยบายป้องกนัควบคุม
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และ
ส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพในสถานทีท่ างาน

 ม.ีค.64 - ม.ิย.64 500,000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตามพรบ. 64 (รอปรับ

แผน)

MS1.1 1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X02 โครงการจดัท าแนวทางองค์กรสุขภาพด้าน
การป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและ
ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพส าหรับสถานที่
ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
1.1 กจิกรรม : ประชุมจดัท าแนวทาง
ระดับชาติ เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ส าหรับ
สถานทีท่ างานรัฐ เอกชน และท้องถิ่น (กรม
ควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)
1.2 กจิกรรม : ก าหนดบทบาท Worker 
Health Leader ในสถานประกอบการ (กรม
ควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อม)
1.3 กจิกรรม : ก าหนดบทบาท HR ด้านสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่
ติดต่อในองค์กรราชการและท้องถิ่น (กรม
ควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)
1.4 กจิกรรม : ก าหนดเนือ้หาหลักสูตรการ
สร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรค
ไม่ติดต่อ ในการอบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง

แนวทางการด าเนินงาน
ขององค์กรลุขภาพ และ
บทบาทของผู้น าองค์กร
สุขภาพ (Chief Health
 Officer)

  มี.ค.64 - ก.ย. 64 300,000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตามพรบ. 64 (รอปรับ

แผน)

MS1.2 1

ส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
1.5 กจิกรรม : ก าหนดเนือ้หาเร่ืองการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่
ติดต่อ ลงในหลักสูตรการอบรมเจา้หน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน ระดับเทคนิคขั้น
สูง (กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กอง
ความปลอดภัยแรงงาน)
1.6 กจิกรรม : บรรจเุนือ้หาแนวทางการสร้าง
เสริม

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X03 กจิกรรม : ส่งเสริมการใช้แนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่
ติดต่อ ใน 4 เขตสุขภาพ ในสถานทีท่ างาน
ภาครัฐ สถานประกอบการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจดัท า
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกนัควบคุม
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพ ส าหรับสถานทีท่ างานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และท้องถิ่น

สถานทีท่ างานภาครัฐ 
สถานประกอบการและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าร่อง ในการใช้
แนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ 
และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ
 4 เขตสุขภาพ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS1.3 1

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0702X04 กจิกรรม : ส่งเสริมการใช้แนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่
ติดต่อ ผ่านการอบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ภายใต้โครงการอบรมพฒันา
ศักยภาพผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2565

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีน่ าแนว
ทางการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ 
และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ
ไปใช้ในหน่วยงาน

ก.พ.65 - เม.ย.65 2,500,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.3 1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้ำนที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตวัชีว้ัดใด

กรมอนามัย ส านักส่งเสริมสุขภาพ BR0702X05 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วยัท างาน
สุขภาพดีในสถานประกอบการ

จ านวนสถาน
ประกอบการทีน่ าแนว
ทางการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ 
และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ
ไปใช้

ต.ค.64 - ก.ย.65 25,402,730 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64 
(4,634,230)

และเสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

(20,768,500)

MS1.3 1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X06 กจิกรรม : การสัมมนา Chief Health Officer
 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ

 Chief Health Officer
 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS1.3 1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X07 โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์ รูปแบบ
บริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ทีม่ี
การใช้เทคโนโลยีดิจทิัล และมาตรฐานการ
บริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ส าหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
1.1 กจิกรรม : ก าหนดกรอบการทบทวนฯ 
1.2 กจิกรรม : ค้นหารูปแบบบริการ (Service
 Model) เชิงนวตักรรม ทีม่ีการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิัล ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
1.3 กจิกรรม : ทบทวนอย่างเป็นระบบ 
(Systematic review) สถานการณ์รูปแบบ
บริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ทีม่ี
การใช้เทคโนโลยีดิจทิัล และมาตรฐานการ
บริการส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

1. กรอบการทบทวน
สถานการณ์ รูปแบบ
บริการ (Service 
Model) เชิงนวตักรรม 
ทีม่ีการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิัล และมาตรฐาน
การบริการการ
2. รูปแบบบริการ 
(Service Model) เชิง
นวตักรรม ส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
3. ผลการทบทวน
สถานการณ์ รูปแบบ
บริการ (Service 
Model) เชิงนวตักรรม 
ทีม่ีการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิัล และมาตรฐาน
การบริการการ

ม.ีค.64 -  ก.ย.65 830,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X08 กจิกรรม : ก าหนดเกณฑ์คุณภาพคลินิค NCDs
 ให้มีองค์ประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกนัโรคบูรณา
การเข้ากบัการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลรัฐ ภายใต้โครงการการ
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus ยุค New 
Normal

เกณฑ์คุณภาพคลินิค 
NCDs ให้มีองค์ประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และป้องกนัโรคบูรณา
การเข้ากบัการ
รักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลรัฐ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS2.2 2

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ
ส านักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ

BR0702X09 โครงการพฒันาชุดสิทธปิระโยชน์และบูรณา
การกลไกทางการเงินด้านการสร้างเสริม
สุขภาพการป้องกนัและควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในระบบประกนัสุขภาพ
ภาครัฐ

1.ชุดสิทธปิระโยชน์ใน
การสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรค ส าหรับ
ผู้ป่วยและประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ทีม่ี
การบูรณาการของ
ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ จ านวน 
1 ชุด
2. แนวทางการจดัสรร
งบประมาณเพิม่เติม
ส าหรับการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกนัโรค 
(P&P) ส าหรับประชากร
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
จ านวน 1 ชุด

ม.ีค.64 - ก.ย.65  - โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3, MS2.4 2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้ำนที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตวัชีว้ัดใด

กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพือ่ผู้สูงอายุ

BR0702X10 โครงการพฒันาต่อยอดระบบบริการทาง
การแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเร้ือรังวถิีใหม่ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล เพือ่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใน 4 ภูมิภาค

1. จ านวนและร้อยละ
ของหน่วยบริการ
สุขภาพทีป่ระสบ
ความส าเร็จในการ
พฒันาระบบบริการทาง
การแพทย์ด้านโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังวถิีใหม่
2. ประชาชนมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาวะ สามารถ
ดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพทีพ่งึ
ประสงค์และสามารถ
ป้องกนัโรคทีส่ามารถ
ป้องกนัได้

ต.ค.64 - ก.ย. 65                10,085,600 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS2.5 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X11 กจิกรรมทบทวนสถานการณ์นวตักรรม
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือดิจทิัลเพือ่ช่วย
สนับสนุนการดูแลตนเอง การสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการ
ป้องกนัควบคุมโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

รายงานสถานการณ์
นวตักรรมเทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือดิจทิัลเพือ่ช่วย
สนับสนุนการดูแลตนเอง
 การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และการป้องกนัควบคุม
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64 - - MS3.1 2

กรมควบคุมโรค กองนวตักรรมและวจิยั BR0702X12 โครงการพฒันากลไกและมาตรการในการ
สนับสนุนการสร้างนวตักรรม ส าหรับการดูแล
สุขภาพประชากรวยัท างาน

1. กลไกและ
กระบวนการบ่มเพาะ
นวตักรรมด้านสุขภาพ
2. มาตรการและระบบ
เฝ้าระวงัโรคและภัย
สุขภาพ

ก.พ.64 - ก.ย.64 900,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X13 กจิกรรม : จดัท า MOU ร่วมกบักรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส านักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพชุมชน (สปสช) เพือ่
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับ
ประชาชนในการใช้อปุกรณ์ดิจทิัลส่วนบุคคล 
และ สถานีสุขภาพดิจทิัล (Digital Health 
Station)

บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือจากกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และส านักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน (สปสช) เพือ่
สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลส าหรับ
ประชาชนในการใช้
อปุกรณ์ดิจทิัลส่วนบุคคล
 และ สถานีสุขภาพ
ดิจทิัล (Digital Health 
Station)

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS3.3 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X14 โครงการเพิม่สมรรถนะ Smart digital 
health และ platform  เพือ่จดัการลดความ
เส่ียงด้านสุขภาพส าหรับประชาชน
1.1. กจิกรรมจดัต้ังสถานีสุขภาพดิจทิัล 
(Digital Health Station) (เคร่ืองวดัความดัน
 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก สายวดัรอบเอว 
เคร่ืองตรวจน้ าตาลในเลือดทีป่ลายนิว้ 
เทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ แอลกอออล์ กล่อง
เกบ็อปุกรณ์) พร้อมระบบ IoT และ Platform
 ทีเ่ชื่อมโยงรองรับการให้บริการ สถานี
สุขภาพดิจทิัลเพือ่ประชาชน (กองโรคไม่
ติดต่อ+อปท. บูรณาการ) งบกองทุนสุขภาพ
ต าบล
1.2 อบรมเจา้หน้าที ่IT และเจา้หน้าทีด้่านโรค
ไม่ติดต่อ ระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล เพือ่จดัระบบ
สุขภาพดิจทิอลส าหรับเพิม่สมรรถนะประเมิน
ความเส่ียงด้วยตนเองของประชาชน และ
เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพรายบุคคล (Personal 
Health Record) ทีน่ าเข้าจากสถานีสุขภาพ 
เชื่อมกบัข้อมูลจากสถานพยาบาลบน 
national cloud platform

1. สถานีสุขภาพดิจทิัล 
(Digital Health 
Station) ต้นแบบใน
ชุมชน
2. จงัหวดัมีรายงาน
ประเมินความเส่ียง 
ประเมินความต้องการ
ด้านสุขภาพด้านโรคไม่
ติดต่อ และก าหนด
นโยบายเร่งด่วนด้าน
ป้องกนัควบคุมโรคไม่
ติดต่อ
3. จงัหวดัด าเนินการ
ระบบสุขภาพดิจทิอล
ส าหรับเพิม่สมรรถนะ
ประเมินความเส่ียงด้วย
ตนเอง

ต.ค.64 - ก.ย.65 49,992,500 (18,792,500
เสนอขอต้ังงบประมาณ

ในปี 65 และ
31,200,000

ขอสนับสนุนงบจาก
กองทุนสุขภาพต าบล)

MS3.4 2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้ำนที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตวัชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X15 กจิกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลขั้นต่ า (Minimum
 data set of Personal Health Record) 
เพือ่การแลกเปล่ียนระดับปฐมภูมิระหวา่งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ

ชุดข้อมูลขั้นต่ า 
(Minimum data set 
of Personal Health 
Record) เพือ่การ
แลกเปล่ียนระดับปฐม
ภูมิระหวา่งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ

พ.ค.63 - ธ.ค.63                    550,000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS4.1 3

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X16 กจิกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลมาตรฐาน เพือ่
การแลกเปล่ียนระหวา่งผู้ให้บริการ ระดับปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยเร่ิมต้นจาก 
Standard code ของยาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา

ชุดข้อมูลมาตรฐาน เพือ่
การแลกเปล่ียนระหวา่ง
ผู้ให้บริการ ระดับปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

พ.ค.63 - ม.ิย.64 - - MS4.1 3

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X17 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูล
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ส าหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จงัหวดั

แพลตฟอร์มระบบข้อมูล
ดิจทิัลด้านสุขภาพ

ม.ค.64 - ต.ค.64                50,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS4.2 3

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X18  โครงการระบบมาตรฐานและคืนข้อมูล
สุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
 ส าหรับประชาชนและผู้ป่วยต้นแบบ 2 จงัหวดั

ระบบข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคลแบบดิจทิัล 
(Personal Health 
Record: PHR)

ม.ค.64 - ต.ค.64                20,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS4.3 3

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X19 กจิกรรม : พฒันาแบบคัดกรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อแบบ
อเิล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงกบั 43 แฟม้ ที่
สนับสนุนการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไม่
ติดต่อในระดับพืน้ที ่/ องค์กร / สถานทีท่ างาน
 ภายใต้โครงการพฒันาระบบข้อมูล และการ
ติดตาม ประเมินผลการควบคุมป้องกนัโรคไม่
ติดต่อในประเทศไทย : CCS phase 4

พืน้ทีต้่นแบบ 1 ต าบล ก.พ.64 - ก.ย.64                 1,132,000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS4.4 3

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
และกองตรวจราชการ

BR0702X20 โครงการขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนข้อมูล
สุขภาพและคืนข้อมูลให้กบัประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพ 4 
เขต จ านวน 1 จงัหวดั/เขต

ขยายผลระบบข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลใน
รูปแบบดิจทิัลบน
แพลตฟอร์มของ
กระทรวงสาธารณสุข

ต.ค.64 - ม.ิย.65                10,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS4.5 3

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X21 โครงการจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่ือง
การก าหนดเพดานปริมาณโซเดียมใน
ผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ป็นแหล่งโซเดียมสูง

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและการจดัการ
ปริมาณโซเดียมใน
ผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ป็น
แหล่งโซเดียมสูง 1 เร่ือง

ม.ค.64 - ก.ย.65 2,000,000 ยังไม่มีงบประมาณ 
(เสนอพจิารณารับ
จดัสรรเพิม่เติม)

MS5.1 4

กรมอนามัย ส านักโภชนาการ BR0702X22 โครงการพฒันานโยบายการควบคุมการตลาด
อาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับ
เด็ก

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการควบคุม
การตลาดอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ ส าหรับเด็ก
 1 เร่ือง

ม.ค.64 - ธ.ค.65  300,000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS5.1 4

กรมควบคุมโรค กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม

BR0702X23 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย 
และกฎระเบียบในการป้องกนัและลดอนัตราย
จากสารเคมีอนัตรายทีใ่ช้ในภาคการเกษตร

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการป้องกนัและลด
อนัตรายจากสารเคมี
อนัตรายทีใ่ช้ในภาค
การเกษตร 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65  2,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS5.1 4

กรมควบคุมโรค กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม

BR0702X24 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย 
และกฎระเบียบในการป้องกนัและลดอนัตราย
จากผู้กอ่ให้เกดิมลพษิ (Pollution Tax)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการป้องกนัและลด
อนัตรายจากผู้กอ่ให้เกดิ
มลพษิ (Pollution Tax)
 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS5.1 4

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X25 กจิกรรม : ต้ังคณะท างานจดัท าข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกดิสถานที่
ท างานสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ป้องกนัโรคไม่
ติดต่อ

ข้อเสนอแนะมาตรการ
เชิงบวกสนับสนุนให้เกดิ
สถานทีท่ างานสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบ
รู้สุขภาพ และการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ป้องกนัโรคไม่ติดต่อ 
อย่างน้อย 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1 4

150,000 บาท 
และ เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

65 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้ำนที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตวัชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X26 กจิกรรม : ต้ังคณะท างานจดัท าข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกดิการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจทิัล ส าหรับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายและผู้ป่วย

ข้อเสนอแนะมาตรการ
เชิงบวกสนับสนุนให้เกดิ
การเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจทิัล ส าหรับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และผู้ป่วย อย่างน้อย 1 
เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1 4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

(ข้อมูล ณ วนัที ่11 ก.พ. 64)

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธกิาร 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถาบนัพระบรมราชชนก

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

ส านักงานประกันสังคม

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง

สภาการพยาบาล

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยที ่4.3 (MS4.3)

เป้าหมายย่อยที ่4.4 (MS4.4)

เป้าหมายย่อยที ่4.5 (MS4.5)

เป้าหมายย่อยที ่4.6 (MS4.6)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยที ่5.2 (MS5.2) ม.ีค. 64 - ก.ย. 65
รูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวตักรรม เพือ่สนับสนุนการบริบาล และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ใน 4 เขตสุขภาพ อย่างน้อย 3 
รูปแบบ/กลไก

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

สาธารณสุข

ประเทศมรีะบบบรกิารสุขภาพผู้สูงอายุดา้นการบรบิาล การรกัษาพยาบาลทีบ่า้น/ชมุชนและการดแูลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงินวัตกรรม 
เพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตและลดความเหลื่อมล้าในการเขา้ถึงบรกิาร โดยการมสี่วนรว่มของทอ้งถ่ิน

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามยั) 

BR0703
การปฏริปูระบบบรกิารสุขภาพผู้สูงอายุดา้นการบรบิาล การรกัษาพยาบาลทีบ่า้น/ชมุชน และการดแูลสุขภาพตนเอง
ในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงินวัตกรรม

กระทรวงสาธารณสุข ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภมูิ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) กรมการ
แพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค

เม.ย. - ม.ิย. 64

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายแุบบบรูณาการ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงกบัเครือข่ายระดับพืน้ที ่1 เครือข่าย 

คณะกรรมการบูรณาการการสร้างและบริหารจดัการผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ 1 ชุด เม.ย. - ม.ิย. 64

เม.ย. - ก.ย. 64

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เม.ย. 64 - ก.ย. 65ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึง่พา ทัง้ประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ 

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรและคู่มือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ 1 ชุด

ระบบข้อมูลกลางของผู้บริบาลผู้สูงอายุทีผ่่านหลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานระดับต่างๆ ทัง้ประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ

ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายแุละระดับการพ่ึงพา โดยใช้ Digital Platform ทีบ่รูณาการข้อมูลของทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ Blue Book Application ซ่ึงเชื่อมโยงกบัระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึง่พา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุและหลักสูตรการเป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุส าหรับนักศึกษาพยาบาลทัว่ประเทศ 2 หลักสูตร เม.ย. 64 - ม.ิย. 64

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทัว่ประเทศมีทักษะเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุ 9,000 คน 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจดัการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ พร้อมคู่มือและ
การประเมินผล จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ จ านวน 13,000 คน (จากโครงการของหน่วยงานต่างๆทีม่ีเป้าหมายและงบประมาณแล้ว ส าหรับปี 2564-2565) 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายใุนชุมชน

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุทีผ่่านการฝึกอบรมเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุรวมทัง้ใน 4 เขตสุขภาพ 10,000 คน

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64

ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายทุีบ่า้น/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเปน็ส่วนหน่ึง
ของระบบสุขภาพปฐมภมูิ

หลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-learning กบัการฝึกปฏบิัติจริง

มี.ค. 64 - ก.ย. 65เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอาย ุโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทัว่ประเทศมีทักษะและประสบการณ์เป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ระบบ/รูปแบบเชิงนวตักรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุทีบ่้าน/ชุมชน  รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และระบบบริการของทีมแพทย์ประจ าครอบครัว อย่างน้อย 3 ระบบ/
รูปแบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที ่6.1 (MS6.1)

เป้าหมายย่อยที ่6.2 (MS6.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X01 1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
สร้างและบริหารจัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายทุีบ่รูณาการความร่วมมือ
ระดับชาติและพ้ืนที่

1. คณะกรรมการบูรณา
การการสร้างและ
บริหารจัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายรุะดับชาติ 1 ชดุ
2. เครือขา่ยความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึงเชือ่มโยง
กบัเครือขา่ยระดับพื้นที่ 
1 เครือขา่ย
3. เกณฑ์คุณภาพของ
หลักสูตรและคู่มือการ
สร้างผู้บริบาลผู้สูงอาย ุ1
 ชดุ
4. ระบบขอ้มูลกลาง
ของผู้บริบาลผู้สูงอายทุี่
ผ่านหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ระดับต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช ้Digital 
Platform 1 ระบบ

เม.ย. 64 - ก.ย. 65 (1. - 3.) งปม.ปี 64 
จ านวน 50,000 บาท
(4.) งปม.ปี 65 
จ านวน 1,000,000 
บาท

 (1. - 3.) ปี 64 
โครงการได้รับจดัสรร
ตามพรบ. 64
 (4.) ปี 65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS1.1-1.4

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X02 2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง
ของผู้สูงอายแุละระดับการพ่ึงพา โดย
ใช้ Digital Platform ทีบ่รูณาการ
ข้อมูลของทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

1. ระบบข้อมูลกลาง
ของผู้สูงอายุและ
ระดับการพึง่พา ทัง้
ประเทศ โดยใช้ 
Digital Platform 1 
ระบบ
2. ระบบการคัด
กรองสุขภาพผู้สูงอายุ
 โดยใช้ Blue Book 
Application ซ่ึง
เชื่อมโยงกบัระบบ
ข้อมูลกลางของ
ผู้สูงอายุและระดับ
การพึง่พา

เม.ย. 64 - ก.ย. 65  (1.) - งปม.ปี 65 
จ านวน 1,000,000 
บาท
 (2.) - งปม.ปี 64 
จ านวน 360,000 
บาท
 - งปม.ปี 65 จ านวน
 480,000 บาท

 (1.) ปี 65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ
จ าเป็น)
 (2.) - ปี 64 โครงการ
ได้รับจดัสรรตาม
พรบ. 64
 - ปี 65 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1-2.2

ระบบ/รูปแบบเชิงนวตักรรมในการส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและการป้องกนัโรคกบัผู้สูงอายุผ่านอปุกรณ์ดิจทิัล
ส่วนบุคคลและหรืออาสาสมัครในท้องถิ่น/ชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 2 ระบบ/รูปแบบ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการสือ่สารส าหรับผู้สูงอายแุบบบรูณาการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุทีเ่ชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ชื่อถือได้และเข้าถึงได้แบบ Onestop โดยมี 
Platform กลาง 1 ระบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1 - 

MS 
1.3 
MS 

MS 
1.1 
MS 

MS 1.4 
MS 2.1 - 
2.2 
MS 3.1  
MS 4.2 - 
4.5  
MS 5.1 - 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X03 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใน
การจัดการดูแลผู้สูงอายใุนชุมชน

อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
ได้รับการฝึกอบรมให้
มีศักยภาพในการ
จดัการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน ใน 4 เขต
สุขภาพ พร้อมคู่มือ
และการประเมินผล 
จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000            ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS3.1

สภาการพยาบาล BR0703X04 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
บริบาลผู้สูงอายแุละหลักสูตรการเปน็
ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายสุ าหรับ
นักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรการบริบาล
ผู้สูงอายุและ
หลักสูตรการเป็นผู้
ฝึกอบรมผู้บริบาล
ผู้สูงอายุส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล
ทัว่ประเทศ 2 
หลักสูตร

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64 -                     โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS4.1

สภาการพยาบาล BR0703X05 5. โครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลใหม้ีทกัษะและ
ประสบการณ์เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาล
ผู้สูงอาย ุร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลทัว่
ประเทศมีทักษะและ
ประสบการณ์เป็นผู้
ฝึกอบรมผู้บริบาล
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000              ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS4.2

สภาการพยาบาล BR0703X06 6. โครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลใหม้ีทกัษะเปน็ผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ9,000 คน

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลทัว่
ประเทศมีทักษะเป็น
ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
9,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000              ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS4.3

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X07 7. โครงการพัฒนาผู้บริบาลผู้สูงอาย ุ
โดยการร่วมด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ จ านวน 13,000 คน (จาก
โครงการของหน่วยงานต่างๆทีม่ี
เปา้หมายและงบประมาณแล้ว 
ส าหรับป ี2564-2565)
7.1 โครงการความร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหวา่ง
กระทรวงศึกษาธกิาร และกระทรวง
สาธารณสุข (ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย) (13,072,900 บาท)
7.2 โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาสมัครพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย์(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอาย)ุ 
(กรมกจิการผู้สูงอาย)ุ (11,837,900 บาท)

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
จ านวน 13,000 คน 
(จากโครงการของ
หน่วยงานต่างๆทีม่ี
เป้าหมายและ
งบประมาณแล้ว 
ส าหรับปี 
2564-2565)

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 24,910,800           7.1 ปี 64 โครงการ
ได้รับจดัสรรตาม
พรบ. 64
 7.2 ปี 65 เสนอขอ
ต้ังงบประมาณในปี 65

MS4.4

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X08 8. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ครอบครัวผู้สูงอายใุหเ้ปน็ผู้บริบาล  
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 10,000 คน (ป ี2565)

สมาชิกครอบครัว
ผู้สูงอายุทีผ่่านการ
ฝึกอบรมเป็นผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
รวมทัง้ใน 4 เขต
สุขภาพ 10,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 15,000,000          ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS4.5

สภาการพยาบาล BR0703X09 9. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ
แบบผสมผสาน E-learning กับการ
ฝึกปฏบิตัิจริง

หลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิกใน
ครอบครัวผู้สูงอายุ
แบบผสมผสาน 
E-learning กบัการ
ฝึกปฏบิัติจริง

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64 500,000              ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS4.6



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X10 10. โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมการบริบาล 
รักษาพยาบาลผู้สูงอายทุีบ่า้น/ชุมชน  
รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ telemedicine, 
telepharmacy, telenursing, 
video call และระบบบริการของทมี
แพทยป์ระจ าครอบครัว

ระบบ/รูปแบบเชิง
นวตักรรมการบริบาล
 รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุทีบ่้าน/
ชุมชน  รวมถึงระบบ
บริการ
รักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, 
telepharmacy, 
telenursing, video
 call และระบบ
บริการของทีมแพทย์
ประจ าครอบครัว 
อย่างน้อย 3 ระบบ/
รูปแบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000            ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS5.1

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ (สปสช.)

BR0703X11 11. โครงการพัฒนารูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการบริบาล และการ
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

รูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิง
นวตักรรม เพือ่
สนับสนุนการบริบาล
 และการ
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุ ใน 4 เขต
สุขภาพ อย่างน้อย 3
 รูปแบบ/กลไก

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000            เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS5.2

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X12 12. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายทุีเ่ข้าถึงได้แบบ Onestop 
โดยมี Platform กลาง

ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุทีเ่ชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงาน
ทีเ่ชื่อถือได้และเข้าถึง
ได้แบบ Onestop 
โดยมี Platform 
กลาง 1 ระบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 1,000,000            ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS6.1

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X13 13. โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมในการสือ่สารการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและ
การปอ้งกันโรคกับผู้สูงอายผุ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคลและหรือ
อาสาสมัครในทอ้งถ่ิน/ชุมชน

ระบบ/รูปแบบเชิง
นวตักรรมในการ
ส่ือสารการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้
สุขภาพและการ
ป้องกนัโรคกบั
ผู้สูงอายุผ่านอปุกรณ์
ดิจทิัลส่วนบุคคล
และหรืออาสาสมัคร
ในท้องถิ่น/ชุมชน ใน
 4 เขตสุขภาพ 2 
ระบบ/รูปแบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000            ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS6.2

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวง
สาธารณสุข

 -  ส านักงานประกันสังคม 

 - กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

 -  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 - สถาบนั
การแพทย์ฉุกเฉิน

 -  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั (คปภ.)

 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  -  สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

มีการน าข้อมูลการเบิกจา่ยค่าบริการรวมถึงการใช้บริการสาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ 
โดยมี สปสช.เป็นหน่วยงานหลักในการคืนข้อมูลใหก้บัหน่วยงานบริหารการเงินการคลัง
ของประเทศ (เช่น กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ สภาพฒันาการเศรษฐกจิฯ)  
หน่วยบริการ และประชาชน

มีการน าร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพ มิย.64-กย.65

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ		 มค.64-กย.65 

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสุข 

การปฏริปูระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุทีเ่ก่ียวขอ้งใหม้คีวามเปน็เอกภาพ บรูณาการ เปน็ธรรม ทัว่ถึง 
เพียงพอและยั่งยืนดา้นการเงนิการคลัง BR0704
(1) ประเทศมรีะบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุทีเ่ก่ียวขอ้งทีม่กีารบรูณาการและเปน็เอกภาพ เปน็ธรรม ทัว่ถึง เพียงพอ และยั่งยืนดา้นการเงนิการคลัง 
อีกทัง้ส่งผลใหเ้กิดการด าเนินงานตามเปา้หมายของการปฏริปูดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ สามารถ
บรรลุผลส าเรจ็เพ่ิมขึน้  โดยมุง่เน้นการบรูณาการ 8 ระบบทีส่ าคัญ ไดแ้ก่ 1. ระบบบรหิารการจ่ายค่าบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรค (P&P), 
บรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care), บรกิารดแูลผู้ปว่ยในชมุชน/ทีบ่า้น (Comminity/Home Care), บรกิารผู้ปว่ยใน (IP) 2. ระบบการบรหิารจัดการ รวมทัง้
สิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบรกิารรองรบัวิกฤตดิา้นสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่3. ระบบงบประมาณและกิจกรรม
สรา้งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคทีต่อ่เน่ือง 4. ระบบการดแูลระยะยาวในชมุชน/ทีบ่า้น  5. ระบบขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบรกิารสุขภาพ 6. ระบบประกัน
สุขภาพคนตา่วดา้ว 7. การจัดบรกิารทีเ่น้นคุณค่า  8. การจ่ายชดเชยค่าบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ    
(2) ประชาชนเขา้ถึงบรกิารอย่างทัว่ถึงและมคีวามพึงพอใจเพ่ิมขึน้

กค.-กย. 64

กย.64-มีค.65

บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน (LTC) ส าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มีมาตรฐานและบริหารจดัการ
ระบบเดียว

โรคระบาด โรคอบุัติใหม่ มีชุดสิทธปิระโยชน์ทีจ่ าเป็นและกลไกการเงินการคลัง ภายใต้การบริหารจดัการระบบเดียวส าหรับทัง้คนไทย
และคนต่างด้าว

มีการปรับปรุงอตัรา เง่ือนไข และเกณฑ์จา่ยชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ป็นระบบเดียวกนัทัง้รัฐและเอกชน

เม.ย.-ธค.65

 มีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ เป็นกลไกขับเคล่ือนการบูรณาการระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 
ใหม้ีความสอดคล้องกลมกลืนเป็นมาตรฐานเดียวกนั รวมทัง้ประเด็นอืน่ๆทีร่ะบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐเหน็ชอบร่วมกนั เช่น กลไก
การเงินระยะยาวส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ การรวมศูนย์กลไกการจดัหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64

ครม. เหน็ชอบให ้สปสช. ขยายการบูรณาการบริการ P&P ร่วมกบั สสส. กสธ. ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และกองทุนทีเ่กีย่วข้อง
 เพือ่บุรณาการงบประมาณและกจิกรรม P&P อย่างต่อเนือ่ง

มค.-กย..65

มีการพัฒนาและบรูณาการระบบฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์

มค.-ธค.65

มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเบิกจา่ยค่าบริการสาธารณสุขของระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน และระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลของรัฐอืน่ๆ

มค.-มีค.65

คนต่างด้าวทกุคนทีเ่ข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบงัคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ เม.ย.64-ธค.65

ครม. เหน็ชอบการขยายความครอบคลุมการประกนัสุขภาพภาคบังคับไปยังคนต่างด้าวทีเ่ดินทางเข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทย และยัง
ไม่มีระบบประกนัสุขภาพ ตามหลักการประกนัสุขภาพภาคบังคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า การจา่ยสมทบเหมาะสม และบูรณาการการ
บริหารจดัการระบบเดียวหรือมาตรฐานเดียว ใน 4 กลุ่ม ได้แก ่(1) นักท่องเทีย่ว (2) ผู้ต้องขัง (3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติทีไ่ด้รับ
ผ่อนผันใหท้ างานในประเทศชั่วคราว และ (4) คนทีร่อพสูิจน์สถานะและสิทธิ

เม.ย.64-ธค.65

มีค.-กค.64



ล าดบั

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที ่5.1 (MS5.1)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

โครงการพัฒนา
ระบบการเงินการ
คลังและการบริหาร
จัดการด้านบริการ
สุขภาพในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ

มค.64 - กย.65 3,160,000          โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1 - MS1.5

(1) จดัต้ังกลไก
ขับเคล่ือนการบูรณา
การระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
ภาครัฐ ทีบู่รณาการ
เชื่อมโยงเป้าหมาย
และกจิกรรมปฏรูิป
ด้านอืน่ๆ ทัง้การ
จดัการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข โรค
ไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ 
และเขตสุขภาพ

(1) มีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการ
สร้างความกลมกลืนในระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ภายใต้
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ ซ่ึงมีองค์ประกอบผู้แทนจาก 3
 กองทุนประกนัสุขภาพภาครัฐและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เป็นกลไก
ขับเคล่ือนการบูรณาการระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ใหม้ีความ
สอดคล้องกลมกลืนเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั รวมทัง้ประเด็นอืน่ๆ ทีร่ะบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐเหน็ชอบ
ร่วมกนั เช่น กลไกการเงินระยะยาว
ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ การรวมศูนย์
กลไกการจดัหายาราคาแพง
ระดับประเทศ

มค.64 360,000              MS1.1

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01

มีกลไก/ระบบการก ากับติดตามประเมินผลการขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุทีเ่ก่ียวข้อง มีค.64-ธค.65

มีรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเป้าหมายการปฏรูิประบบหลักประกนัสุขภาพฯ รวมทัง้ ข้อเสนอในการพฒันา/ขยายผล 
ข้อจ ากดัและปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน (ถ้าม)ี ทุก 3 เดือน

มีค.64-ธค.65

มีกจิกรรมหรือพืน้ทีน่ าร่อง (Sand box) ทีใ่ช้การจดับริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) เป็นกลไกบูรณาการการเงิน
การคลังสุขภาพในพืน้ที ่ ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวนัเดียวกลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการทีบ่้าน (Home chemo, palliative 
care) บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรคหอบหดื บริการปฐมภมูิไปทีไ่หนกไ็ด้ในเขต เป็นต้น	

มิย.64-กย.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

มิย.64-กย.65

ระบบหลักประกนัสุขภาพและกองทุนทีเ่กีย่วข้อง กระจายอ านาจผ่านกลไกอนุกรรมการหลักประกนัสุขภาพระดับเขต (อปสข.) ในการ
สนับสนุนงบประมาณเพือ่สนับสนุนเขตสุขภาพระบบบริการทีพ่งึประสงค์

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1.2 
MS1.1 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 

MS1.3 MS1.4 
MS3.1 

MS1.5 
MS4.1 
MS4.2 

MS2.1 
MS3.2 
MS5.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 (2) บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และ
บริการดูแลระยะยาวในชุมชน (LTC) 
ส าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มี
มาตรฐานและบริหารจดัการระบบเดียว 
    (2.1) ครม.มีมติมอบคณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ และ 
สปสช. ท าหน้าทีบ่ริหารจดัการชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักทีจ่ าเป็นส าหรับคนไทย
ทุกคน ใหม้ีมาตรฐานภายใต้การบริหาร
จดัการระบบเดียว ทัง้ด้านขอบเขตสิทธิ
ประโยชน์ กลไกการเงินการคลังและ
ธรุกรรมการเบิกจา่ย (โดยแยกงบบริการ
ดังกล่าวออกจากงบค่ารักษาพยาบาล
อืน่ๆ) และระบบบริการรองรับ 
โดยเฉพาะบริการปฐมภมูิและการมีหมอ
ประจ าครอบครัว

มีค.-กค.64 600,000              MS1.2

(3) โรคระบาด โรคอบุัติใหม่ มีชุดสิทธิ
ประโยชน์ทีจ่ าเป็นและกลไกการเงินการ
คลัง ภายใต้การบริหารจดัการระบบ
เดียวส าหรับทัง้คนไทยและคนต่างด้าว 
     (3.1) ครม มีมติมอบคณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ และ 
สปสช. ท าหน้าทีบ่ริหารจดัการชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักทีจ่ าเป็นส าหรับคนไทย
ทุกคนและคนต่างด้าวทีอ่าศัยในประเทศ
ไทย ใหม้ีมาตรฐานภายใต้การบริหาร
จดัการระบบเดียว ทัง้ด้านขอบเขตสิทธิ
ประโยชน์ การคัดกรองโรค การรักษา 
กลไกการเงินการคลังและธรุกรรมการ
เบิกจา่ย
     (3.2) มีการก าหนดกลไกตามข้อ 3.1
 ไวใ้น พรบ.ควบคุมโรคฉบับใหม่

กค.-กย.64 100,000              MS1.3

(4) มีการปรับปรุงอตัรา เง่ือนไข และ
เกณฑ์จา่ยชดเชยค่าบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ป็นระบบเดียวกนั 
ทัง้รัฐและเอกชน

กย.64-มีค.65 1,800,000            MS1.4

(3) จดัท าข้อเสนอต่อ
 ครม. เพือ่เหน็ชอบ
ให ้สปสช. ขยาย
การบูรณาการบริการ
 P&P ร่วมกบั สสส. 
กระทรวงสาธารณสุข
 ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ และ
กองทุนทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่บุรณา
การงบประมาณและ
กจิกรรม P&P อย่าง
ต่อเนือ่ง

(5) ครม. มีมติเหน็ชอบให ้สปสช. ขยาย
การบูรณาการบริการ P&P ร่วมกบั สสส.
 กสธ. ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ
 และกองทุนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่บูรณา
การงบประมาณและกจิกรรม P&P 
อย่างต่อเนือ่ง

มค.-กย.65 300,000              MS1.5

(1) ครม.เหน็ชอบการขยายความ
ครอบคลุมการประกนัสุขภาพภาคบังคับ
ไปยังคนต่างด้าวทีเ่ดินทางเข้ามาหรืออยู่
ในประเทศไทย และยังไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ ตามหลักการประกนั
สุขภาพภาคบังคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า 
การจา่ยสมทบเหมาะสม และบูรณาการ
การบริหารจดัการระบบเดียวหรือ
มาตรฐานเดียว ดังนี้

เมย.64-ธค.65 500,000             โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกันสุขภาพ
ภาคบงัคับ ส าหรับ
คนต่างด้าวทกุคนที่
เข้ามาประเทศไทย
(1) จดัท าภาพพงึ
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับส าหรับคนต่าง
ด้าวทีเ่ข้ามาประเทศ
ไทย และข้อเสนอ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยังคนต่าง
ด้าวทีย่ังไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมอย่าง
กวา้งขวางของผู้มี
ส่วนได้เสียและ
ผู้เกีย่วข้องทุกภาค
ส่วน
(2) ออกแบบระบบ
การบริหารจดัการ
ด้านต่างๆ และ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 ทัง้นี ้อาจน าร่องคน
ต่างด้าวบางกลุ่ม เช่น
 นักท่องเทีย่ว 
ผู้ต้องขัง เป็นต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพือ่
พจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบแนวทาง
การขยายความ
ครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยังคนต่าง
ด้าวทีย่ังไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ และ
มอบหมายหน่วยงาน
หลักและหน่วยงาน
สนับสนุนด้านต่างๆ 
ในการบริหารจดัการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบังคับ
ส าหรับคนต่างด้าวที่
เดินทางเข้ามา
ประเทศไทย

(2) พฒันาข้อเสนอ
ชุดสิทธปิระโยชน์
หลักทีจ่ าเป็นส าหรับ
คนไทยทุกคน ทีม่ี
มาตรฐานและ
บริหารจดัการระบบ
เดียว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01     (1.1) นักทอ่งเทีย่ว 
          - สิทธปิระโยชน์: ครอบคลุม
บริการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน/อบุัติเหตุ และ
โรคติดต่อ โรคอบุัติใหม่
          - งบประมาณ: ค่าเบีย้ประกนั
ตามขอบเขตสิทธปิระโยชน์ทีไ่ด้รับ 
จดัเกบ็โดยหน่วยงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
          - การบริหารจดัการ: หน่วยงาน
หลักทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือ สปสช. ท า
หน้าทีบ่ริหารสิทธปิระโยชน์ การ
เบิกจา่ยค่าบริการและระบบฐานข้อมูล

เมย.64-ธค.65 200,000              MS2.1

    (1.2) ผู้ต้องขัง 
          - สิทธปิระโยชน์: ครอบคลุม
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค
 การรักษาพยาบาลทีจ่ าเป็น และ
โรคติดต่อ โรคอบุัติใหม่
          - งบประมาณ: เงินสมทบจาก
รัฐบาลตามขอบเขตสิทธปิระโยชน์
          -  การบริหารจดัการระบบเดียว 
โดย สปสช.ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน
บริหารจดัการสิทธปิระโยชน์ การเงิน
การคลังและการเบิกจา่ยค่าบริการ และ
ระบบข้อมูล

พค.-กย.64 100,000              MS2.1

    (1.3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่
ได้รับการผ่อนผันใหท้ างานในประเทศ
ไทยชัว่คราว
          - สิทธปิระโยชน์: บริการ
สาธารณสุขทีจ่ าเป็น เช่นเดียวกบัคนไทย
          -  งบประมาณ: ค่าเบีย้ประกนั 
(ทุกคนต้องซ้ือบัตรประกนัสุขภาพ) 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 
เป็นหน่วยงานหลักในการจดัเกบ็เบีย้
ประกนั
          - การบริหารจดัการ: มี
หน่วยงานหลักทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือ 
สปสช. เป็นหน่วยงานบริหารธรุกรรม
การเบิกจา่ยและระบบข้อมูล (clearing 
house) และบริหารจดัการสิทธปิระโยชน์

กค.64-กย.65 100,000              MS2.1

   (1.4) คนทีร่อพิสูจน์สถานะและสิทธิ
 (Stateless)
          -  สิทธปิระโยชน์: บริการ
สาธารณสุขทีจ่ าเป็น เช่นเดียวกบัคนไทย
          -  งบประมาณ: เงินสมทบจาก
รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเป็น
หน่วยงานหลักในการจดัท าค าขอ
งบประมาณและบริหารจดัการสิทธิ
ประโยชน์
          -  การบริหารจดัการ: สปสช.
เป็นหน่วยงานบริหารธรุกรรมการ
เบิกจา่ยและระบบข้อมูล (clearing 
house)

กค.64-กย.65 100,000              MS2.1

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกันสุขภาพ
ภาคบงัคับ ส าหรับ
คนต่างด้าวทกุคนที่
เข้ามาประเทศไทย
(1) จดัท าภาพพงึ
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับส าหรับคนต่าง
ด้าวทีเ่ข้ามาประเทศ
ไทย และข้อเสนอ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยังคนต่าง
ด้าวทีย่ังไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมอย่าง
กวา้งขวางของผู้มี
ส่วนได้เสียและ
ผู้เกีย่วข้องทุกภาค
ส่วน
(2) ออกแบบระบบ
การบริหารจดัการ
ด้านต่างๆ และ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 ทัง้นี ้อาจน าร่องคน
ต่างด้าวบางกลุ่ม เช่น
 นักท่องเทีย่ว 
ผู้ต้องขัง เป็นต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพือ่
พจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบแนวทาง
การขยายความ
ครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยังคนต่าง
ด้าวทีย่ังไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ และ
มอบหมายหน่วยงาน
หลักและหน่วยงาน
สนับสนุนด้านต่างๆ 
ในการบริหารจดัการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบังคับ
ส าหรับคนต่างด้าวที่
เดินทางเข้ามา
ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 มค.-ธค.65 19,904,250        โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS3.1 - MS3.2

(1) มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การเบิกจา่ยค่าบริการสาธารณสุขของ
ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 3 
กองทุน และระบบสวสัดิการ
รักษาพยาบาลของรัฐอืน่ๆ

มค.-มีค.65 12,515,750          MS3.1

(2) มีการน าข้อมูลการเบิกจา่ยค่าบริการ
 รวมถึงการใช้บริการสาธารณสุขไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้
    (2.1) สปสช. เป็นกลไกหลักในการ
จดัระบบคืนข้อมูล เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมาย
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
    (2.2) หน่วยงานรัฐทีดู่แลการเงินการ
คลังของประเทศ ได้แก ่
กระทรวงการคลัง ส านักงานงบประมาณ
 สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาติ มีการน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนและก าหนดนโยบายด้านการ
คลังสุขภาพและอืน่ๆ
    (2.3) หน่วยบริการ มีการน าข้อมูลไป
ใช้ในการติดตามการใหบ้ริการและ
พฒันาบริการเพือ่ประโยชน์การดูแล
ประชาชน
    (2.4) ประชาชน มีการน าข้อมูลไปใช้
ในการติดตาม/นัดหมายการรับบริการ

เมย.-ธค.65 7,388,500            MS3.2

เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทัง้ 
Application รองรับ
การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ รวมทัง้
การคืนข้อมูลให้
ประชาชน เพือ่
รับทราบข้อมูลการ
ใช้บริการ ค่าใช้จา่ย 
และ/หรือ เพือ่การ
ติดตาม/นัดหมาย
การรักษา เป็นต้น

โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพป้องกนั
โรค และโรคเร้ือรัง (DM HT)

มิย.64-กย.65 1,400,000          โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS4.1-MS4.2

(1) มีกจิกรรมหรือพืน้ทีน่ าร่อง (Sand 
box) ทีใ่ช้การจดับริการแบบเน้นคุณค่า 
(Value-Based Healthcare) เป็นกลไก
บูรณาการการเงินการคลังสุขภาพใน
พืน้ที ่ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวนัเดียว
กลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการที่
บ้าน (Home chemo, palliative care)
 บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรค
หอบหดื บริการปฐมภมูิไปทีไ่หนกไ็ด้ใน
เขต เป็นต้น	

มิย.64-กย.65 1,000,000            MS4.1

(2) ระบบหลักประกนัสุขภาพและ
กองทุนทีเ่กีย่วข้อง กระจายอ านาจผ่าน
กลไกอนุกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
ระดับเขต (อปสข.) ในการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่สนับสนุนเขตสุขภาพ
ระบบบริการทีพ่งึประสงค์

มิย.64-กย.65 400,000              MS4.2

โครงการน ารอ่งการ
จดับรกิารแบบเน้น
คุณค่า (Value-Based
 Healthcare) ในพ้ืนที่
เขตสุขภาพ
(1) จัดท าขอ้เสนอการ
จัดบริการแบบเน้น
คุณค่าโดยใชก้ลไก
การเงินการคลังที่มี
การบูรณาการในพื้นที่
เขตสุขภาพ โดยน าร่อง
ด าเนินการในพื้นที่ที่มี
ความพร้อม 

BR0733X04ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ

โครงการพัฒนา
และบรูณาการ
ระบบฐานข้อมูลการ
เบกิจ่ายค่าบริการ
สาธารณสุข ใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ และ
การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
(1) พฒันาและ
บูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลการ
เบิกจา่ยและการใช้
บริการสาธารณสุข
ของระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน 
เพือ่รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ส าหรับหน่วยบริการ
 ผู้ก าหนดนโยบาย 
กองทุนประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
นักวชิาการ/นักวจิยั 
ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
(2) พฒันาระบบ

BR0733X03ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X05 โครงการก ากับ
ติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน
กิจกรรมปฏริูป
ระบบหลักประกัน
สุขภาพและกองทนุ
ทีเ่ก่ียวข้อง
(1)  จดัใหม้ีกลไก/
ระบบการก ากบั
ติดตามประเมินผล
การขับเคล่ือน
กจิกรรมการปฏรูิป
ระบบหลักประกนั
สุขภาพฯ

(1) มีรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการปฏรูิป
ระบบหลักประกนัสุขภาพฯ รวมทัง้
ข้อเสนอในการพฒันา/ขยายผล 
ข้อจ ากดั/ปัญหาอปุสรรคในการ
ด าเนินงาน (ถ้าม)ี ทุก 3 เดือน

มีค.64 - ธค.65 500,000             โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS5.1

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0705Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มูลนิธสิถาบนัวิจัยเศรษฐกิจการ
คลัง และส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองตรวจราชการ 
และกองยทุธศาสตร์และแผนงาน)

BR0705X01 โครงการการจัดท ากลไกการบรูณา
การและการจัดการเขตสุขภาพแบบ
บรูณาการในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพน าร่อง 
(4 เขต)

ข้อเสนอกลไกการ
บริหารจัดการเขต
สุขภาพแบบบรูณา
การ

ม.ค. 64 - พ.ย.. 65 20,000,000        เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิไดร้ายไดอ่ื้น

: สถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุข (สวรส)

MS1 การปฏริปูระบบบรหิาร
จดัการดา้นสุขภาพ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข สถำบันวจิยัระบบสำธำรณสุข (สวรส.)ส้ำนักงำนหลักประกนัสุขภำพแหง่ชำติ (สปสช.) กระทรวงมหำดไทย      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพ
แหง่ชำติ (สช.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
 กรมสุขภำพจติ กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านก าลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยสีุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้าน
ภาวะผู้น า & อภบิาลระบบ ทีเ่ริ่มด าเนินการส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

ม.ค 64 - ธ.ค. 65

ระบบระเบยีนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบคุคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอาย ุระบบประกัน
สุขภาพ และกองทนุทีเ่ก่ียวข้อง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสุข

ประเทศมเีขตสุขภาพทีม่รีะบบบรหิารจัดการแบบบรูณาการและ รว่มรบัผิดชอบระหว่างหน่วยงานและทอ้งถ่ิน มคีวามคล่องตวั ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 สามารถท าใหเ้กิดผลส้าเรจ็ในพ้ืนทีต่ามเปา้หมายของการปฏริปูประเทศดา้นสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไม่
ตดิตอ่ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุทีเ่ก่ียวขอ้ง

กระทรวงสาธารณสุข

BR0705การปฏริปูเขตสุขภาพใหม้รีะบบบรหิารจัดการแบบบรูณาการ คล่องตวั และการรว่มรบัผิดชอบดา้นสุขภาพระหว่าง
หน่วยงานและทอ้งถ่ิน

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

ประชาชนรวมทัง้ผู้สูงอาย ุ4 เขตสุขภาพ ทีไ่ด้รับประโยชน์ จ านวนร้อยละ 30 ม.ค. 64 - ก.ย. 64

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

MS2 MS3 
MS1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0705Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองยทุธศาสตร์และ
แผนงาน และส านักงานเขต
สุขภาพที ่9)

BR0705X02 โครงการศึกษากระบวนการ
ด าเนินงานและการบรรลุผลส าเร็จของ
โครงการส าคัญตามนโยบายการปฏริูป
การบริหารจัดการเขตสุขภาพสูก่าร
เปน็เขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และ
ประเด็นมุง่เน้นของเขตสุขภาพที ่9 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอปจัจัยสู่
ความส าเร็จในการ
ปฏริูปการบริหาร
จัดการเขตพัฒนา
พิเศษด้านสุขภาพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,000,000          เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิไดร้ายไดอ่ื้น
: แผนงานดา้น
วทิยาศาสตร ์วจิยั และ
นวตักรรมของประเทศ 
(สกสว.) ในความ
รบัผิดชอบของส านัก
วชิาการสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข

MS1 การปฏริปูระบบบรหิาร
จดัการดา้นสุขภาพ

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองยทุธศาสตร์และ
แผนงาน)

BR0705X03 โครงการระเบยีนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบคุคล เพ่ือการ
วิเคราะหแ์นวโน้มสถานะสุขภาพและ
การวางแผนบริหารจัดการสุขภาพ
ประชาชน (Personal Health 
Record : PHR) ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพ
น าร่อง

เขตสุขภาพน าร่องมี
ระบบระเบยีน
สุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถคืนข้อมูล
ใหป้ระชาชนใช้
ประโยชน์ในการ
จัดการสุขภาพ
ตนเองได้อยา่ง
เหมาะสม

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 10,000,000        เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิไดร้ายไดอ่ื้น

: สถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุข (สวรส)

MS2
MS3

การปฏริปูระบบ
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

สุขภาพ

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)
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