
 
 
 
 
 
 

7 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

ด้านสาธารณสุข  



7. สาธารณสุข
BR0701 การปฏรูิปการจดัการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรค

ระบาดระดับชาติและโรคอบุติัใหม่ เพือ่ความมั่นคงแหง่ชาติ
ด้านสุขภาพ

1.มีกลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กบักลไกและระบบที่กรมปอ้งกนั และบรรเทาสาธารณภยั
2.มีแผนบรูณาการการท างานเพือ่ยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการจดัการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ
ของประเทศ
3.มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจทิัล ที่สามารถแสดง critical informationได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจงัหวัด และ
ระดับประเทศ
4.มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนบรูณาการเพือ่ยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการจดัการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและ
ความมั่นคงด้านสุขภาพ
5.มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจดัการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

BR0702 การปฏรูิปเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การปอ้งกนัและดูแล
รักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชน และผู้ปว่ย

1.นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อ ที่บรูณาการเข้ากบัระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ
2.การบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและปอ้งกนัโรคเพือ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเข้ากบัระบบบริการทาง
การแพทย์
3.การพัฒนาและขยายการใช้อปุกรณ์ดิจทิัลส่วนบคุคล รวมทั้งการด าเนินการในพืน้ที่ในรูปแบบปฐมภมูิเชิงนวัตกรรม
4.การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
5.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการปอ้งกนัและลดอนัตรายจากอาหารและสารเคมีที่กอ่ใหเ้กดิโรคไม่ติดต่อ

BR0703 การปฏรูิประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้าน การบริบาลดูแล
รักษาที่บา้น/ ชุมชน และระบบสนับสนุนการเตรียมตัวของ
ประชาชนในการเปน็ผู้สูงอายุในอนาค

1.ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจดัการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบบรูณาการ
2.ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึง่พา โดยใช้ Digital Platform ที่บรูณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจดัการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
4.เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว
5.ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้น/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเปน็ส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภมูิ
6.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุแบบบรูณาการ

BR0704 การปฏรูิประบบหลักประกนัสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องใหม้ี
ความเปน็เอกภาพ บรูณาการ เปน็ธรรม  ทั่วถึงเพียงพอและ
ยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

1.มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจดัการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ  
2.คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกนัสุขภาพภาคบงัคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ
3.มีการพัฒนาและบรูณาการระบบฐานข้อมูลการเบกิจา่ยค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4.มีการน าร่องการจดับริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพืน้ที่เขตสุขภาพ 
5.มีกลไก/ระบบการก ากบัติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนกจิกรรมปฏรูิประบบหลักประกนัสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง

BR0705 การปฏรูิปเขตสุขภาพใหม้ีระบบบริหารจดัการแบบบรูณาการ 
คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงาน
และท้องถิ่น

1.ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านก าลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้านภาวะผู้น า & อภบิาลระบบ
 ที่เร่ิมด าเนินการส าหรับ 4 เขตสุขภาพ
2.ระบบระเบยีนสุขภาพอเิล็กทรอนิกส์ส่วนบคุคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกนัสุขภาพ และกองทุนที่
เกี่ยวข้อง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ
3.ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ได้รับประโยชน์ จ านวนร้อยละ 30

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

   2. องค์การเภสัชกรรม

   3. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

 - กระทรวงแรงงาน  - กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา

 - กระทรวงคมนาคม 

 - กระทรวงการตา่งประเทศ   - กระทรวงกลาโหม

 - ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ  - กรุงเทพมหานคร 

 - กระทรวงการคลัง  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มกีลไกบรหิารสถานการณ์และบญัชาการเหตกุารณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ
ภยัแหง่ชาติ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นสาธารณสขุ

การปฏริปูการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่เพ่ือความมั่นคง
แหง่ชาตดิา้นสุขภาพ BR0701
ประเทศมรีะบบงานความมั่นคงดา้นสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ที่ครบวงจรและบรูณาการ เพ่ือยกระดบัความมั่นคงแหง่ชาตดิา้น
สุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิไดท้กุภยั รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่อย่างรวดเรว็ เปน็ระบบ มคีวาม
เปน็เอกภาพ 
มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภยั เพ่ือปกปอ้งชวีิต สวัสดภิาพ และความเปน็อยู่ของประชาชนชาวไทย ดว้ยความรว่มมอืจากทกุภาคส่วนแบบ
บรูณาการและยั่งยืน

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กองโรคปอ้งกันดว้ยวัคซีน, กองดา่นควบคุมโรคตดิตอ่ระหว่างประเทศ, กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะ
ฉกุเฉนิ)

   1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมอนามัย, อย, สถาบนัวัคซีนแหง่ชาติ, ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฉุกเฉิน, ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)

 - กระทรวงมหาดไทย

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จังหวัดที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับแผนการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภยัแหง่ชาติ  และสามารถตัดสินใจและส่ังการ ได้อย่างมีเอกภาพ ม.ค.64 - ก.ย.64

มแีผนบรูณาการการท างานเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิ ดา้น
สาธารณสุขและความมั่นคงดา้นสุขภาพของประเทศ ม.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนบรูณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและ
ความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ม.ค.64 - ก.ย.64

จัดท าแผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือ 
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง  ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ก.ค.64 - ก.ย.65

มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยีดจิิทลั ที่สามารถแสดง critical informationไดแ้บบ realtime ครบทกุ
องค์ประกอบทั้งในระดบัจังหวัด และระดบัประเทศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพและรองรับการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแบบ real time

ต.ค.64 - ก.ย.65

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

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพและรองรับการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ต.ค.64 - ก.ย.65

มกีารขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบรูณาการเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการจัดการ
ภาวะฉกุเฉนิ ดา้นสาธารณสุขและความมั่นคงดา้นสุขภาพ

ก.ย.64 - ธ.ค.65

ทกุจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหส้งบได้ภายใน 21 - 28 วัน ก.ย.64 - ธ.ค.65
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เปา้หมายย่อยที่ 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

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคปอ้งกันด้วยวัคซีน

BR0701X01 โครงการพฒันา
ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ
วัคซีน

เปา้หมาย : พฒันาระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการวัคซีนใหม้ี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต : 
- มีระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการวัคซีน 2 ระบบ
ผลลัพธ์ : 
- การเบกิ-จ่ายวัคซีน เพื่อควบคุม
การระบาดของโรค มีความรวดเร็ว
- การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
ระบบลูกโซ่ความเย็นได้รับการ
แก้ไขเพื่อช่วยลดการสูญเสียวัคซีน

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

MS 5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

กรมควบคุมโรค
กองด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศและกักกันโรค

BR0701X02 โครงการพฒันา
ระบบตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
หอ้งปฏบิติัการ ณ
 ช่องทางเข้าออก
ประเทศ

มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกันโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศ
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)

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

MS5.4
ตัวชี้วัดที่ 6

อัตราปว่ยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่าร้อยละ 1.6 ในป ี2564 และ 2565 ก.ย.64 - ธ.ค.65

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

จัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความ
เหน็ชอบจาก ครม. ต.ค.64 - ก.ย.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

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

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

มีการพฒันาการตรวจวินิฉัยทางหอ้งปฏบิติัการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความ
มั่นคงด้านสุขภาพ ต.ค.64 - ก.ย.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มแีผนปรบัปรงุโครงสรา้งการท างานความมั่นคงดา้นสุขภาพและการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1 

MS1.1, MS2.1 

MS2 

MS2.2, MS3.1, 
MS3.2, MS3.3, 
MS5.1, MS5.5 

MS3, MS4. MS5 

MS4.1, MS4.2, 
MS4.3, MS5.2, 
MS5.3, MS5.4  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1. กรมควบคุมโรค
กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน
2. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0701X03 โครงการยกระดับ
การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มี
ความรุนแรงใน
ระดับที่สูง 

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
ตัวชี้วัดที่ 6

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
กลุ่ม พ.ร.บ.

BR0701X04 โครงการจัดท า
แผนปฏบิติัการ
เฝ้าระวัง ปอ้งกัน 
และควบคุม
โรคติดต่อที่ต้อง
เฝ้าระวัง 
โรคติดต่ออันตราย
 โรคระบาด หรือ 
โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง ฉบบัที่ ...

แผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน 
และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวัง โรคติดต่ออันตราย โรค
ระบาด หรือ โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง ฉบบัที่ ...

ก.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000 บาท เสนอขอ
งบประมาณในป ี

2564-2565

MS2.2
ตัวชี้วัดที่ 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
 - กองระบาดวิทยา
 - กองกฎหมาย

BR0701X05 โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศ
ตาม
พระราชบญัญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.
2558

 - ฐานข้อมูลเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ
 - ข้อมูลสารสนเทศหน่วย
ปฏบิติัการควบคุมโรคติดต่อ

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

MS3.3
ตัวชี้วัดที่ 3

กรมอนามัย 
กองแผนงาน

BR0701X06 โครงการพฒันา
ระบบสุขภาพดีวิถี
ไทยใหม่ สร้างไทย
 สร้างชาติ 

 - ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้าง
ไทย สร้างชาติ 1 ระบบ
 - ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทย
ใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 1 ล้านคน
 - เปน็ศูนย์กลางในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินตามมาตรฐาน
สุขอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูล
ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้าน
โรคติดต่ออุบติัใหม่และภยัสุขภาพ 
(Health Literacy) ส าหรับสถาน
ประกอบการ/สถานที่สาธารณะ 
และประชาชน

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

MS3.2
ตัวชี้วัดที่ 3

เปา้หมาย : ศูนย์ปฏบิติัการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(PHEOC) 
103 แหง่
1. ในสังกัดกรมควบคุมโรค 14 แหง่
 (กรม/สคร/สปคม) 
2. ในสังกัด สป สธ 89 แหง่ (13 
เขตสุขภาพ และ76 จังหวัด) 
ผลผลิต: 
1. แผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
EOC
2. EOC ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
3.  หลักสูตรการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่มีความ
รุนแรงในระดับที่สูง
4. Well trained EOC STAFF
5. มาตรฐานการปฏบิติัของ
กระบวนงานที่ส าคัญ (Standard 
operating procedure) 
6. แผนปฏบิติัการ (operational 
plan) และแผนเผชิญเหตุ 
(incident action plan ระดับ
จังหวัด/เขต/กรม
7. เขต /จว ฝึกซ้อมแผนฯ 
ผลลัพธ์ : PHEOC มีศักยภาพใน
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มีความรุนแรงใน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมการแพทย์
ส านักดิจิทลัการแพทย์ 

BR0701X07 โครงการยกระดับ
ระบบบริหาร
จัดการกรมการ
แพทย์แนวใหม่
ด้วยระบบดิจิทลั 
(Digital DMS 
New 
Management 
System) 
 

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

MS3.3,3.2,3.1
ตัวชี้วัดที่ 3

ยกเว้นกิจกรรมที่ 7 
ยังไม่มีแหล่งเงิน 

วงเงิน 15,000,000 
บาท

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์

BR0701X08 1. ลดอัตราการปว่ย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อน ลดการกระจาย
เชื้อจากโรงพยาบาลสู่ประชาชน
2. มีแนวทางการวินิจฉัย รักษา
ผู้ปว่ยโรคติดเชื้ออุบติัใหม่อุบติัซ้ า 
และแนวทางการเฝ้าระวังการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
3. บคุลากรทางการแพทย์ที่มี
มาตรฐานการวินิจฉัยและดูแล
รักษาผู้ปว่ย
4. มีแผนเตรียมความพร้อมรับการ
ระบาดโรคอุบติัใหม่อุบติัซ้ า และ
แผนการปอ้งกัน/ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

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

MS 4.3
ตัวชี้วัดที่ 5

ผลผลิต (Output)   
1. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล 
(Tele-Consult) (ส่วน Hardware)
2. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล 
(Tele-Consult ระยะที่ 2 (ส่วน 
Software)
3. ระบบ Big data กรมการแพทย์ 
4. ระบบการส่งต่อการรักษาผู้ปว่ย
ทางไกล (Tele-refer) 
5. ระบบ Health Data Plat form
 สมุดสุขภาพระดับตติยภมูิแบบ
องค์รวม 
6. เทคโนโลยีดิจิทลั Medical 
Workstation เพื่อการตรวจรักษา
ผู้ปว่ยด่านหน้าต้าน COVID-19 
ผ่านระบบการแพทย์ทางไกล
7. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
ส าหรับกรมการแพทย์ (DMS ERP)
 ระยะที่ 2
ป ี2564
1. ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ศูนย์
ปฏบิติัการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจด้านการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ในการ
ต่อสู้กับไวรัส COVID-19 และการ
เปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด 
(New Normal)
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บคุคล (HRIS on cloud) เพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
การต่อสู้กับไวรัส COVID-19 และ
การเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)
3. ระบบ AI Cloud Service (GPU
 for AI Processing) เพื่อรองรับ
วิเคราะหข์้อมูลไวรัส COVID-19 
และการเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)

โครงการพฒันา
ศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรค
ติดเชื้ออุบติัใหม-่
อุบติัซ้ าการ
พฒันาการปอ้งกัน
และควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital 
Associated 
Infection )
- การยกระดับ
และระบบงาน
บริหารของหอ้ง
ฉุกเฉินใหส้ามารถ
ใหบ้ริการผู้ปว่ย
โรคติดเชื้อได้
อย่างปลอดภยั
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ 
(Infection 
control 
committee: ICC)
 ทกุระดับ 
- เฝ้าระวังโรคติด
เชื้อในเจ้าหน้าที่
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์
ส านักนิเทศระบบการแพทย์

BR0701X09 โครงการพฒันา
ระบบบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ

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

MS4.2
ตัวชี้วัดที่ 5

โครงการพฒันา
ศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรค
ติดเชื้ออุบติัใหม-่
อุบติัซ้ าการ
พฒันาการปอ้งกัน
และควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital 
Associated 
Infection )
- การยกระดับ
และระบบงาน
บริหารของหอ้ง
ฉุกเฉินใหส้ามารถ
ใหบ้ริการผู้ปว่ย
โรคติดเชื้อได้
อย่างปลอดภยั
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ 
(Infection 
control 
committee: ICC)
 ทกุระดับ 
- เฝ้าระวังโรคติด
เชื้อในเจ้าหน้าที่
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

1. มีการติดตามและพฒันาแผน 
BCP ใน รพ.ระดับ A,S และการ
ฝึกซ้อมแผนที่เปน็รูปธรรมและ
ต่อเนื่องส าหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติด
เชื้ออุบติัใหม่
2.มีการขยายผลการพฒันาแผน 
BCP ไปยัง รพ.ระดับต่างๆ
3.การใหบ้ริการของโรงพยาบาลไม่
หยุดชะงักเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ
จากโรคติดเชื้ออุบติัใหม่และฟื้นตัว
ได้เร็ว
4.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและ
เทา่เทยีม
5. ความแออัดของผู้ปว่ยลดลง
6.ผู้ปว่ยและเจ้าหน้าที่มีความ
ปลอดภยั (2P Safety)
7. ลดอัตราการปว่ย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ย EIDS 
และ Non EIDS
8.มีการขยายผลการน ารูปแบบ
ระบบการกู้ชีพแบบองค์รวม(CLS 
system model) ไปปรับใช้ในการ
พฒันาระบบบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบส่งต่อใน
สถานการณ์ EIDs ใหก้ับ
สถานพยาบาลในเขตสุขภาพ
9. ผู้เจ็บปว่ยวิฤตฉุกเฉิน(ทั้งผู้ปว่ย 
EIDS และ Non EIDS) ได้รับการ
ดูแลอย่างเหมาะสม เทา่เทยีม 
ทั่วถึง ทนัเวลา ประทบัใจ และ
ปลอดภยัทั้งผู้ใหแ้ละผู้รับริการ (2 P
 safety)
10. ลดอัตราการปว่ย และ การ
ตายจากภาวะ วิฤตฉุกเฉินทั้งใน
ผู้ปว่ย EIDS และ Non EIDS

7/34



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(สถาบนัวิจัยวิทยาศาตร์
สาธารณสุข/สถาบนัชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย/์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย)์

BR0701X10 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพ
หอ้งปฏบิติัการ
เพื่อรองรับโรค
อุบติัใหม่อุบติัซ้ า
 - กิจกรรมที่ 1 
ด้านโรคติดเชื้อ
อุบติัใหม่อุบติัซ้ า
 - กิจกรรมที่ 2 
ด้านพนัธุกรรม
 - กิจกรรมที่ 3 
ด้านวัคซีนและ
ผลิตภณัฑ์

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
ตัวชี้วัดที่ 6

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

BR0701X11 โครงการระบบ
สารสนเทศ
ภมูิศาสตร์เพื่องาน
สาธารณสุขฉุกเฉิน

เพื่อสนับสนุนในการวิเคราะห ์
วางแผน เฝ้าระวัง และจัดการต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงช่วยใน
การสรุปผล
น าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเปน็อีก
หนึ่งช่องทางในการช่วยการ
ตัดสินใจ และส่ังการต่อภยัพบิติั
ต่างๆ ที่มีโอกาส
เกิดขึ้นในประเทศไทย

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

MS3
MS3.3

ตัวชี้วัดที่ 3

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

BR0701X12 โครงการพฒันา
ระบบบริหาร
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข WEB 
EOC (Web 
Emergency 
Operation 
Center)

ศูนย์ปฏบิติัการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขใน
หน่วยงานระดับกระทรวง
สาธารณสุข และระดับจังหวัด
สามารถส่ือสารส่ังการ ถ่ายทอด
นโยบาย เชื่อมโยงแผนปฏบิติัการ 
บริหารจัดการทรัพยากรรวมถึง
สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวข้อง 
ตอบสนองต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และภยั
สุขภาพด้านอื่นๆ ได้อย่างทนั
สถานการณ์

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

MS3.3
ตัวชี้วัดที่ 3

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0701X13 โครงการสร้าง
ความมั่นคงด้าน
ยาและเวชภณัฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน

1. มีระบบก ากับดูแลการผลิต/
น าเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตยา
และเวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน
2. มีระบบการก ากับดูแลผลิตภณัฑ์
ยาและเวชภณัฑ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
3. มีระบบเฝ้าระวังประสิทธิผล 
ความปลอดภยัของยาและเวชภณัฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน
4. มีกฎระเบยีบที่เอื้อต่อการจัดซ้ือ
จัดหายาและเวชภณัฑ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน

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

MS5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

1.ได้วิธีการตรวจโรคอุบติัใหม่อุบติั
ซ้ า อย่างน้อย 2 กลุ่มโรค
2.ขยายศักยภาพการตรวจโรคอุบติั
ใหม่อุบติัซ้ า ใหแ้ก่หอ้งปฏบิติัการ
เครือข่าย อย่างน้อย 15 แหง่
3.ได้ข้อมูลพนัธุกรรมเชื้อโรคและ
มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค 
และมีระบบการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศของพนัธุกรรมของเชื้อ
โรคและมนุษย์
4.มีชุดทดสอบต้นแบบในการตรวจ
การติดเชื้อ COVID-19 และผลิต
ชุดทดสอบเปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล  
5.มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน Good 
Laboratory Practice (GLP) และ
ด้าน Good Clinical Practice 
(GCP)
6. มีศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์
7. มีแผนรองรับการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางหอ้งปฏบิติัการใน
ภาวะฉุกเฉิน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค 
กองโรคติดต่อทั่วไป

BR0701X14 โครงการจัดท า
แผนบรูณาการ
เพื่อยกระดับ
ศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน
 และจัดท าแผน
ปรับปรุง
โครงสร้างการ
ท างานความ
มั่นคงด้านสุขภาพ
และการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข

แผนบรูณาการเพื่อยกระดับ
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานฯ

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

2564

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1
ตัวชี้วัดที่ 2,6

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0701X15 โครงการพฒันา
หว่งโซ่อุปทานชุด
อุปกรณ์ปอ้งกัน
ส่วนบคุคล 
(Personal 
Protective 
Equipment, 
PPE) โดยกลุ่ม 
MEDTEXT

1. สร้างหว่งโซ่หว่งโซ่อุปทานชุด
อุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบคุคล (ที่ได้
มาตรฐาน) ที่ท าในประเทศไทย 
100%
2. รักษาหวงโซ่อุปทานใหส้ามารถ
ด ารงอยู่ เพื่อใหส้ามารถน ามาผลิต
ได้ในเวลาฉุกเฉิน

มี.ค.2563-มี.ค. 2564 ประมาณ 140 
ล้านบาท มีการ
จัดซ้ือไปแล้ว

ประมาณ 120 
ล้านบาท

MS 5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0701X16 โครงการพฒันา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ 
กิจกรรมพฒันา
ระบบคลาวน์ก
ลางภาครัฐ  
(Government 
Data Center 
and Cloud 
service: GDCC)

ใหบ้ริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(GDCC) กับหน่วยงานภาครัฐ 
จ านวน 12,000 VM หรือ 48,000 
vCPU และรองรับบริการข้อมูล
แบบเปดิไม่น้อยกว่า 7 ชุดข้อมูล 
(Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

845.7631 ล้านบาทโครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64MS 3.1 
ตัวชี้วัดที่ 3

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0701X17 โครงการบรูณา
การข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
ภาครัฐ

1 ต.ค.63 - 30 
ก.ย.64

102.6530 ล้านบาทเสนอขอต้ังงบประมาณในป ี65MS 3.1
ตัวชี้วัดที่ 3

ผลผลิต 
1.ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับโครงการ  
1.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานการ
จัดการข้อมูล (Data Platform)
1.2 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือใน
การการแลกเปล่ียนข้อมูล (Data 
Integration)
1.3 สนับสนุนการทา User 
Authentication ผ่านรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น Native user 
authentication ระบบโปรแกรม
บริหารรายการข้อมูลหลัก (Master
 Data Management)
1.4 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือเพื่อ
การวิเคราะหข์้อมูล (Data 
Analytics)
1.5 ระบบบริการข้อมูลทางสถิติ 
(Web Portal and Web Services)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

BR0701X18  โครงการ
ขับเคล่ือนการ
วิเคราะหแ์ละ
บริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  16.7002 ล้านบาท  โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 3.2
ตัวชี้วัดที่ 3

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

BR0701X19 โครงการจัดหา
วัคซีน ยา 
เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา

มีระบบบริหารจัดการวัคซีน ยา 
เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 7,200,000,000  ขอสนับสนุนงบ
กลางภาวะฉุกเฉิน

MS 5.3
ตัวชี้วัดที่ 6

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

BR0701X20 โครงการพฒันา
กลไกการจัดการ
แบบบรูณาการใน
การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข  
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

กลไกการจัดการแบบบรูณาการใน
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 64  134,700  ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ. 

งบประมาณป ี
2564

MS1.1
ตัวชี้วัดที่ 1

ผลผลิต : 1 หน่วยงานภาครัฐมีการ
วิเคราะหข์้อมูลด้าน Big Data
2. บคุลากรได้รับการพฒันาด้าน 
Big Data
3. จัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการด้าน Big Data
4. พฒันาสถาบนัส่งเสริมการ
วิเคราะหแ์ละบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data 
Institute : GBDi)
ตัวชี้วัด : 1. ใหบ้ริการวิเคราะห์
ข้อมูลด้าน Big Data ภาครัฐ 40 
หน่วยงาน/โครงการ
2. พฒันาบคุลากรด้าน Big Data 
ภาครัฐ 868 คน
3. จัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการด้าน Big Data 1 คร้ัง
4. พฒันาสถาบนัส่งเสริมการ
วิเคราะหแ์ละบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data 
Institute : GBDi) 1 สถาบนั

โครงการพฒันา
ระบบรับมือ
โรคติดต่ออุบติัใหม่
 อุบติัซ้ า และภยั
สุขภาพ
2.1.1 พฒันา
ระบบเฝ้าระวัง
ปอ้งกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
2.1.2 พฒันา
ระบบและกลไก
การกักกันโรคแหง่
รัฐ (Hospitel, 
Cohort ward, 
Cohort Building)
2.1.3 พฒันา
ศักยภาพทมี
สอบสวนควบคุม
โรค

มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกันโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศและ
สถานที่กักกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยความพร้อมใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลไปยังหน่วยบริการและ
บคุลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
Output: 
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)
3. มาตรฐานระบบการกักกันโรค 
(สถานที่กักกัน 4 ประเภท)
4. ระบบติดตามตัวบคุคล 
Personal tracking form (1ระบบ)
5. ความพร้อมใช้ประโยชน์ของ
ระบบข้อมูลแบบ Real timeเพื่อ
การวางแผน บริหารจัดการของ
หน่วยบริการด้านการแพทย์และ
บคุลากรทางสาธารณสุข
6. ระบบการส่ือสารข้อมูลการ
กักกันโรคไปยังระบบบริการ
สุขภาพในพื้นที่ (1ระบบ)

MS4.1
ตัวชี้วัดที่ 4

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกักกันโรค
- กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

BR0701X21 ม.ค. 64 - ก.ย. 64  1. ป ี2564 
จ านวน 
12,000,000 บาท
2. ป ี2564 จ านวน
 6,800,000 บาท
3. ป ี2565 จ านวน
 20,000,000 บาท
4. ป ี2565 จ านวน
 1,942,590,000 
บาท
หมายเหตุ: 
- ข้อ 2.1.1 ใช้งบ 
พรก.เงินกู้ 
- ข้อ 2.1.2 ไม่มี
งบประมาณ

 1. ตาม พรบ. 
จัดสรรงบประมาณ
 2564
2. ได้รับจัดสรร
ตาม พรก.เงินกู้ 
3. เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี
2565
4. ยังไม่มี
งบประมาณ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงการพฒันา
ระบบรับมือ
โรคติดต่ออุบติัใหม่
 อุบติัซ้ า และภยั
สุขภาพ
2.1.1 พฒันา
ระบบเฝ้าระวัง
ปอ้งกันควบคุม
โรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
2.1.2 พฒันา
ระบบและกลไก
การกักกันโรคแหง่
รัฐ (Hospitel, 
Cohort ward, 
Cohort Building)
2.1.3 พฒันา
ศักยภาพทมี
สอบสวนควบคุม
โรค

มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกันโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศและ
สถานที่กักกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยความพร้อมใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลไปยังหน่วยบริการและ
บคุลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
Output: 
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)
3. มาตรฐานระบบการกักกันโรค 
(สถานที่กักกัน 4 ประเภท)
4. ระบบติดตามตัวบคุคล 
Personal tracking form (1ระบบ)
5. ความพร้อมใช้ประโยชน์ของ
ระบบข้อมูลแบบ Real timeเพื่อ
การวางแผน บริหารจัดการของ
หน่วยบริการด้านการแพทย์และ
บคุลากรทางสาธารณสุข
6. ระบบการส่ือสารข้อมูลการ
กักกันโรคไปยังระบบบริการ
สุขภาพในพื้นที่ (1ระบบ)

MS4.1
ตัวชี้วัดที่ 4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกักกันโรค
- กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

BR0701X21 ม.ค. 64 - ก.ย. 64  1. ป ี2564 
จ านวน 
12,000,000 บาท
2. ป ี2564 จ านวน
 6,800,000 บาท
3. ป ี2565 จ านวน
 20,000,000 บาท
4. ป ี2565 จ านวน
 1,942,590,000 
บาท
หมายเหตุ: 
- ข้อ 2.1.1 ใช้งบ 
พรก.เงินกู้ 
- ข้อ 2.1.2 ไม่มี
งบประมาณ

 1. ตาม พรบ. 
จัดสรรงบประมาณ
 2564
2. ได้รับจัดสรร
ตาม พรก.เงินกู้ 
3. เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี
2565
4. ยังไม่มี
งบประมาณ
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แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น สาธารณสขุ

กิจกรรมปฏริปูระเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3) 

เปา้หมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครฐั เอกชน และทอ้งถ่ิน ดา้นสรา้งเสรมิสุขภาพ ความรอบรู ้และปอ้งกันโรคไม่
ตดิตอ่ ที่บรูณาการเขา้กับระบบบรหิารทรพัยากรมนุษย์ และสวัสดกิาร ม.ีค.64 - ธ.ค.65

แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ติดต่อ ส าหรับสถานที่ท างานรัฐ เอกชน และทอ้งถิ่น ที่มี
การบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค รวมถึงก าหนดบทบาทผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health 
Officer) ในองค์กร

 มี.ค.64 - ก.ย.64

นโยบายในที่ท างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ติดต่อ ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบบริหารทรัพยากรบคุคลและสวัสดิการ/ประกันสุขภาพ

 มี.ค.64 - ก.ย.64

น าร่องด าเนินงานตามนโยบายในที่ท างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่
ติดต่อ ในที่ท างานในภาครัฐ องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 
4 เขต

ต.ค.64 - ก.ย.65

การบรูณาการบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ การสรา้งเสรมิความรอบรูด้า้นสุขภาพและปอ้งกันโรคเพ่ือการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมเขา้กับระบบบรกิารทางการแพทย์

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปฏริปูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสรา้งเสรมิสุขภาพ ความรอบรูด้า้นสุขภาพ การปอ้งกัน
และดแูลรกัษาโรคไมต่ดิตอ่ส าหรบัประชาชนและผู้ปว่ย BR0702
ผู้ปว่ยและคนวัยท างานที่เสี่ยงกับโรคไมต่ดิตอ่ โดยเฉพาะเบาหวานและความดนัโลหติสูง ไดร้บับรกิารทางการแพทย์และการสรา้งเสรมิสุขภาพแนวใหมท่ี่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นดว้ยการบรูณาการบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ ความรอบรูด้า้นสุขภาพและปอ้งกันโรคเขา้กับการรกัษาอย่างเปน็
ระบบและตอ่เน่ือง

กรมควบคุมโรค (กองโรคไม่ติดต่อ , กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม, กองนวัตกรรมและวิจัย) 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)
กรมอนามัย (ส านักโภชนาการ, ส านักส่งเสริมสุขภาพ)
กรมการแพทย์ (สถาบนัเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอาย,ุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน)ี
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กองสวัสดิการแรงงาน, กองความปลอดภยัแรงงาน)
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (กองสาธารณสุขทอ้งถิ่น)
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

ม.ค.64-ธ.ค.65

รายงานการทบทวนสถานการณ์ และรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และ
มาตรฐานการบริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส าหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

มี.ค.64 -  ก.ย.65

กลไกและมาตรการเพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการบรูณาการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปอ้งกันโรคเข้า
กับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน

ต.ค.64 - ก.ย.65

ชุดสิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองส าหรับ
ผู้ปว่ยและประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ที่มีการบรูณาการของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ

มี.ค.64 - ธ.ค.64

แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับหรับการสร้างเสริมสุขภาพปอ้งกันโรค (P&P) มี.ค.64 - ธ.ค.64

สนับสนุนรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนโดยระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ 4 เขต

ต.ค.64 - ก.ย.65
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เปา้หมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การพัฒนาและขยายการใชอุ้ปกรณ์ดจิิทลัส่วนบคุคล รวมทั้งการด าเนินการในพ้ืนที่ในรปูแบบปฐมภมูเิชงินวัตกรรม ม.ค.64-ธ.ค.65

รายงานสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีเคร่ืองมือดิจิตอลเพื่อช่วยในการดูแลและปอ้งกันโรคเบาหวานและความดัน
โลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64

กลไกและมาตรการในการสนับสนุนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและเคร่ืองมือดิจิตอลส าหรับการดูแลตนเองของผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.65

กลไกและมาตรการเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับประชาชน
ในการใช้อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคล

ต.ค.64 - ก.ย.65

น าร่องและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเคร่ืองมือดิจิตอล ในเขตสุขภาพ 4 เขต ต.ค.64 - ก.ย.65

การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มลู ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชุดข้อมูลมาตรฐานในการแลกเปล่ียน/เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้านโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พ.ค.63 - มิ.ย.64

น าร่อง เชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ส าหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2
 จังหวัด

ม.ค.64 - ต.ค.64

น าร่อง ระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ส าหรับประชาชนและผู้ปว่ยต้นแบบ
 2 จังหวัด

ม.ค.65 - ธ.ค.65

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

น าร่อง ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพิ่ม
ประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบบรูณาการ ในพื้นที่ต้นแบบ 1 จังหวัด

ก.พ.64 - ก.ย.64

ขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลใหก้ับประชาชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตสุขภาพ
 4 เขต จ านวน 1 จังหวัด/เขต

ม.ค.65 - ธ.ค.65

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายระดบัมหภาคและแนวทางเฉพาะดา้นในการปอ้งกันและลดอันตรายจากอาหารและ
สารเคมทีี่ก่อใหเ้กิดโรคไมต่ดิตอ่

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการปอ้งกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่
ก่อใหเ้กิดโรคไม่ติดต่อ  โดยเฉพาะน้ าตาล โซเดียม และสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตร

ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS4.1 MS1.3, MS2.1, Ms2.2, MS2.5, 
MS3.2, MS3.3, MS3.4 

MS2.3, MS2.4 

MS4.2 MS4.3, MS4.5, 
MS5.1 

MS3.4 
MS3.2 

MS3.3 

MS1.1, MS1.2, 
MS3.1, MS4.4 

MS1, MS2, MS3, MS4, MS5 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X01 โครงการจัดท าแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานที่
ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น 
กิจกรรม : จัดท าแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานที่
ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น

แนวทางการ
ด าเนินงานของ
องค์กรลุขภาพ 
และบทบาทของ
ผู้น าองค์กรสุขภาพ
 (Chief Health 
Officer)

 มี.ค.64 - ก.ย.64 500,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64 (รอปรับแผน)

MS1.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X02 หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น เข้าร่วม
ประกาศนโยบาย
ปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง 
และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ท างาน

  มี.ค.64 - ก.ย. 64 250,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64 (รอปรับแผน)

MS1.2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X03 สถานที่ท างาน
ภาครัฐ สถาน
ประกอบการและ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นน าร่อง
ใช้แนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้ และ
ปอ้งกันโรคไม่
ติดต่อ 4 เขต
สุขภาพ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS1.3

โครงการขับเคล่ือนนโยบายปอ้งกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และ
ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่น ที่เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ 
1.1 กิจกรรม : พฒันานโยบาย
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่นที่เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ 
1.2 กิจกรรม : ประกาศนโยบาย
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่นที่เชื่อมโยงกับระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกันสุขภาพ

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
นโยบายในที่ท างาน (Workplace 
Policy) ตามแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้
สุขภาพ ในที่ท างานในภาครัฐ 
องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น และ
สถานประกอบการภาคเอกชน
ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
1.1 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ผ่านการ
อบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภายใต้
โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ 2565 
1.2 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ในสถานที่
ท างานภาครัฐ 
1.3 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ร่วมกับ
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วัย
ท างานสุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ (ปงีบประมาณ 
64-65) 
1.4 กิจกรรม :  การสัมมนา Chief
 Health Officer หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ 
1.5 กิจกรรม : ประเมิน
ประสิทธิภาพและผลส าเร็จ การ
ด าเนินงานแนวทางองค์กรสุขภาพ
ด้านการปอ้งกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้สุขภาพ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X04 มี.ค.64 -  ก.ย.65 830,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณ

ในป ี65

MS2.1

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน
นโยบายในที่ท างาน (Workplace 
Policy) ตามแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้
สุขภาพ ในที่ท างานในภาครัฐ 
องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น และ
สถานประกอบการภาคเอกชน
ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
1.1 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ผ่านการ
อบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภายใต้
โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ 2565 
1.2 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ในสถานที่
ท างานภาครัฐ 
1.3 กิจกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนินงานนโยบายในที่ท างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ร่วมกับ
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วัย
ท างานสุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ (ปงีบประมาณ 
64-65) 
1.4 กิจกรรม :  การสัมมนา Chief
 Health Officer หน่วยงาน
องค์กรภาครัฐ 
1.5 กิจกรรม : ประเมิน
ประสิทธิภาพและผลส าเร็จ การ
ด าเนินงานแนวทางองค์กรสุขภาพ
ด้านการปอ้งกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังและความรอบรู้สุขภาพ

โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์
 รูปแบบบริการ (Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และมาตรฐานการบริการ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ส าหรับ
ผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดัน
โลหติสูง
1.1 กิจกรรม : ก าหนดกรอบการ
ทบทวนฯ 
1.2 กิจกรรม : ค้นหารูปแบบ
บริการ (Service Model) เชิง
นวัตกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั ส าหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหติสูง(ภายใต้
โครงการพฒันาคุณภาพ NCD 
Clinic Plus ป ี2564) 
1.3 กิจกรรม : ทบทวนอย่างเปน็
ระบบ (Systematic review) 
สถานการณ์รูปแบบบริการ 
(Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่
มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัและ
มาตรฐานการบริการส าหรับผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

1. กรอบการ
ทบทวน
สถานการณ์ 
รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ที่มี
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และ
มาตรฐานการ
บริการการ
2. รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม 
ส าหรับผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหติ
สูง
3. ผลการทบทวน
สถานการณ์ 
รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ที่มี
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และ
มาตรฐานการ
บริการการ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X05 กิจกรรม : ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ
คลินิค NCDs ใหม้ีองค์ประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และปอ้งกันโรคบรูณา
การเข้ากับการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลรัฐ ภายใต้โครงการ
การด าเนินงาน NCD Clinic Plus 
ยุค New Normal

เกณฑ์คุณภาพ
คลินิค NCDs ใหม้ี
องค์ประกอบการ
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และ
ปอ้งกันโรคบรูณา
การเข้ากับการ
รักษาพยาบาล
ของ
สถานพยาบาลรัฐ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS2.2

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ ส านักสนับสนุนระบบ
บริการทติุยภมูิและตติยภมูิ

BR0702X06 โครงการพฒันาชุดสิทธิประโยชน์
และบรูณาการกลไกทางการเงิน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพการ
ปอ้งกันและควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหติสูงในระบบ
ประกันสุขภาพภาครัฐ

มี.ค.64 - ธ.ค.64  - โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3, MS2.4

กรมการแพทย์ สถาบนัเวช
ศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

BR0702X07 โครงการพฒันาต่อยอดระบบ
บริการทางการแพทย์ด้านโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังวิถีใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน 4 ภมูิภาค

ต.ค.64 - ก.ย. 65        10,085,600 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS2.5

1.ชุดสิทธิ
ประโยชน์ในการ
สร้างเสริมสุขภาพ
และปอ้งกันโรค 
ส าหรับผู้ปว่ยและ
ประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวาน
และความดัน
โลหติสูง ที่มี
การบรูณาการของ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
อย่างน้อย 1 ชุด
2. แนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมส าหรับ
การสร้างเสริม
สุขภาพปอ้งกันโรค
 (P&P) ส าหรับ
ประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวาน
และความดัน
โลหติสูง

1. จ านวนและ
ร้อยละของหน่วย
บริการสุขภาพที่
ประสบ
ความส าเร็จใน
การพฒันาระบบ
บริการทาง
การแพทย์ด้านโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรังวิถี
ใหม่
2. ประชาชนมี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ สามารถ
ดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พงึประสงค์และ
สามารถปอ้งกัน
โรคที่สามารถ
ปอ้งกันได้
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X08 กิจกรรมทบทวนสถานการณ์
นวัตกรรมเทคโนโลยีและเคร่ืองมือ
ดิจิทลัเพื่อช่วยสนับสนุนการดูแล
ตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการ
ปอ้งกันควบคุมโรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง

รายงาน
สถานการณ์
นวัตกรรม
เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือดิจิทลั
เพื่อช่วยสนับสนุน
การดูแลตนเอง 
การสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ 
และการปอ้งกัน
ควบคุม
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64 - - MS3.1

กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรม
และวิจัย

BR0702X09 โครงการพฒันากลไกและมาตรการ
ในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
 ส าหรับการดูแลสุขภาพประชากร
วัยท างาน

1. กลไกและ
กระบวนการบม่
เพาะนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ
2. มาตรการและ
ระบบเฝ้าระวัง
โรคและภยัสุขภาพ

ก.พ.64 - ก.ย.65 900,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X10 กิจกรรม : จัดท า MOU ร่วมกับ
กรมการปกครองส่วนทอ้งถิ่นและ
ส านักสนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพชุมชน (สปสช) เพื่อ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลส าหรับประชาชนใน
การใช้อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคล 
และ สถานีสุขภาพดิจิทลั (Digital 
Health Station)

ต.ค.64 - ก.ย.65 700,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3.3บนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือจาก
กรมการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและ
ส านักสนับสนุน
ระบบบริการ
สุขภาพชุมชน 
(สปสช) เพื่อ
สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลส าหรับ
ประชาชนในการ
ใช้อุปกรณ์ดิจิทลั
ส่วนบคุคล และ 
สถานีสุขภาพ
ดิจิทลั (Digital 
Health Station)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X11 ต.ค.64 - ก.ย.65 49,992,500 (18,792,500
เสนอขอต้ัง
งบประมาณ
ในป ี65 และ
31,200,000

ขอสนับสนุนงบจาก
กองทนุสุขภาพ

ต าบล)

MS3.4

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X12 กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลขั้นต่ า 
(Minimum data set of 
Personal Health Record) เพื่อ
การแลกเปล่ียนระดับปฐมภมูิ
ระหว่างผู้ใหบ้ริการและผู้รับบริการ

ชุดข้อมูลขั้นต่ า 
(Minimum data 
set of Personal
 Health Record)
 เพื่อการ
แลกเปล่ียนระดับ
ปฐมภมูิระหว่างผู้
ใหบ้ริการและ
ผู้รับบริการ

พ.ค.63 - ธ.ค.63            550,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS4.1

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X13 กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูล
มาตรฐาน เพื่อการแลกเปล่ียน
ระหว่างผู้ใหบ้ริการ ระดับปฐมภมูิ 
ทติุยภมูิ และตติยภมูิ โดยเร่ิมต้น
จาก Standard code ของยาและ
เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา

ชุดข้อมูลมาตรฐาน
 เพื่อการ
แลกเปล่ียน
ระหว่างผู้
ใหบ้ริการ ระดับ
ปฐมภมูิ ทติุยภมูิ 
และตติยภมูิ

พ.ค.63 - มิ.ย.64 - - MS4.1

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X14 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและ
แลกเปล่ียนข้อมูลโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหติสูง ส าหรับ
สถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จังหวัด

แพลตฟอร์มระบบ
ข้อมูลดิจิทลัด้าน
สุขภาพ

ม.ค.64 - ต.ค.64        50,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.2

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X15 โครงการระบบมาตรฐานและคืน
ข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหติสูง ส าหรับ
ประชาชนและผู้ปว่ยต้นแบบ 2 
จังหวัด

ระบบข้อมูล
สุขภาพส่วนบคุคล
แบบดิจิทลั 
(Personal 
Health Record: 
PHR)

ม.ค.64 - ต.ค.64        20,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.3

1. สถานีสุขภาพ
ดิจิทลั (Digital 
Health Station)
 ต้นแบบในชุมชน
2. จังหวัดมี
รายงานประเมิน
ความเส่ียง 
ประเมินความ
ต้องการด้าน
สุขภาพด้านโรคไม่
ติดต่อ และ
ก าหนดนโยบาย
เร่งด่วนด้าน
ปอ้งกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ
3. จังหวัด
ด าเนินการระบบ
สุขภาพดิจิทอล
ส าหรับเพิ่ม
สมรรถนะ
ประเมินความ
เส่ียงด้วยตนเอง

โครงการเพิ่มสมรรถนะ Smart 
digital health และ platform  
เพื่อจัดการลดความเส่ียงด้าน
สุขภาพส าหรับประชาชน
1.1. กิจกรรมจัดต้ังสถานีสุขภาพ
ดิจิทลั (Digital Health Station) 
(เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองชั่ง
น้ าหนัก สายวัดรอบเอว 
เคร่ืองตรวจน้ าตาลในเลือดที่ปลาย
นิ้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ แอ
ลกอออล์ กล่องเก็บอุปกรณ์) พร้อม
ระบบ IoT และ Platform ที่
เชื่อมโยงรองรับการใหบ้ริการ 
สถานีสุขภาพดิจิทลัเพื่อประชาชน 
(กองโรคไม่ติดต่อ+อปท. บรูณา
การ) งบกองทนุสุขภาพต าบล
1.2 อบรมเจ้าหน้าที่ IT และ
เจ้าหน้าที่ด้านโรคไม่ติดต่อ ระดับ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล เพื่อ
จัดระบบสุขภาพดิจิทอลส าหรับ
เพิ่มสมรรถนะประเมินความเส่ียง
ด้วยตนเองของประชาชน และ
เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพรายบคุคล 
(Personal Health Record) ที่
น าเข้าจากสถานีสุขภาพ เชื่อมกับ
ข้อมูลจากสถานพยาบาลบน 
national cloud platform
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X16 ก.พ.64 - ก.ย.64            931,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS4.4

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
และกองตรวจราชการ

BR0702X17 โครงการขยายผล น าร่อง/
แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพและคืน
ข้อมูลใหก้ับประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตสุขภาพ
 4 เขต จ านวน 1 จังหวัด/เขต

ขยายผลระบบ
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บคุคลในรูปแบบ
ดิจิทลับน
แพลตฟอร์มของ
กระทรวง
สาธารณสุข ใน
เขตสุขภาพ 4 เขต

ต.ค.64 - มิ.ย.65        10,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.5

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0702X18 โครงการจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเร่ืองการก าหนดเพดาน
ปริมาณโซเดียมในผลิตภณัฑ์
อาหารที่เปน็แหล่งโซเดียมสูง

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและการ
จัดการปริมาณ
โซเดียมใน
ผลิตภณัฑ์อาหารที่
เปน็แหล่งโซเดียม
สูง 1 เร่ือง

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS5.1

กรมอนามัย ส านักโภชนาการ BR0702X19 โครงการพฒันานโยบายการ
ควบคุมการตลาดอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับ
เด็ก

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการ
ควบคุมการตลาด
อาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ 
ส าหรับเด็ก 1 เร่ือง

ม.ค.64 - ธ.ค.65  300,000 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 150,000 บาท
และ เสนอขอต้ัง

งบประมาณในป ี65
150,000 บาท

MS5.1

กรมควบคุมโรค กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

BR0702X20 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษ ี
กฎหมาย และกฎระเบยีบในการ
ปอ้งกันและลดอันตรายจาก
สารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาค
การเกษตร

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ปอ้งกันและลด
อันตรายจาก
สารเคมีอันตรายที่
ใช้ในภาค
การเกษตร 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65  2,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.1

โครงการพฒันาการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่
ติดต่อ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการ
คณะท างาน
กิจกรรมที่ 2 พฒันาฐานข้อมูล
ส าหรับพฒันาการคัดกรองสุขภาพ
และพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมที่ 3 พฒันารูปแบบ
รายงานส่วนแสดงผล Dashboard
 การคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เส่ียงโรคไม่ติดต่อ 
กิจกรรมที่ 4 วิเคราะหก์าร
เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลการ
คัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เส่ียงโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรมที่ 5 ประชุมการ
พฒันาการคัดกรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ 
กิจกรรมที่ 6 ติดตามลงพื้นที่ถอด
บทเรียนด าเนินงานการพฒันาการ
คัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เส่ียงโรคไม่ติดต่อ

1. พื้นที่ต้นแบบ
การคัดกรอง
สุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียง
โรคไม่ติดต่อ  1 
จังหวัด
2.แบบการคัด
กรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียง
โรคไม่ติดต่อโดยอ
สม.ผ่านออนไลน์
3.ระบบวิเคราะห ์
ประมวลผลและ
การแสดงผลข้อมูล
 (dashboard) 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

BR0702X21 โครงการศึกษาผลกระทบ ข้อเสนอ
มาตรการภาษ ีกฎหมาย 
กฎระเบยีบในการปอ้งกันและลด
อันตรายจากผู้ก่อใหเ้กิดมลพษิ 
(Pollution Tax) และพฒันาระบบ
เตือนภยัสุขภาพ

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ปอ้งกันและลด
อันตรายจากผู้
ก่อใหเ้กิดมลพษิ 
(Pollution Tax) 
1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X22 กิจกรรม : ต้ังคณะท างานจัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวก
สนับสนุนใหเ้กิดสถานที่ท างานสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ปอ้งกันโรคไม่ติดต่อ

ข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวก
สนับสนุนใหเ้กิด
สถานที่ท างาน
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้
สุขภาพ และการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ปอ้งกัน
โรคไม่ติดต่อ 
อย่างน้อย 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X23 กิจกรรม : ต้ังคณะท างานจัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวก
สนับสนุนใหเ้กิดการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทลั ส าหรับประชาชน
กลุ่มเปา้หมายและผู้ปว่ย

ข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวก
สนับสนุนใหเ้กิด
การเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทลั 
ส าหรับประชาชน
กลุ่มเปา้หมาย
และผู้ปว่ย อย่าง
น้อย 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถาบนัพระบรมราชชนก

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

ส านักงานประกันสังคม

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง

สภาการพยาบาล

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เปา้หมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.5 (MS4.5)

เปา้หมายย่อยที่ 4.6 (MS4.6)

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) 

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบและกลไกการสรา้งและบรหิารจัดการผู้บรบิาลผู้สูงอายุแบบบรูณาการ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

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

เครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับพื้นที่ 1 เครือข่าย เม.ย. - ม.ิย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

สาธารณสขุ

การปฏริปูระบบบรกิารสุขภาพผู้สูงอายุดา้นการบรบิาล การรกัษาพยาบาลที่บา้น/ชมุชน และการดแูลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงินวัตกรรม BR0703
ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บา้น/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูิเชิงนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหล่ือมล้าในการเข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของทอ้งถิ่น

เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรและคู่มือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ 1 ชุด เม.ย. - ก.ย. 64

ระบบข้อมูลกลางของผู้บริบาลผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับต่างๆ ทั้งประเทศ โดยใช้ 
Digital Platform 1 ระบบ

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบขอ้มลูกลางของผู้สูงอายุและระดบัการพ่ึงพา โดยใช ้Digital Platform ที่บรูณาการขอ้มลูของทกุหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้ง

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา ทั้งประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ Blue Book Application ซ่ึงเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและ
ระดับการพึ่งพา

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ไดร้บัการฝึกอบรมใหม้ศัีกยภาพในการจัดการดแูลผู้สูงอายุในชมุชน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ 
พร้อมคู่มือและการประเมินผล จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เรง่รดัสรา้งผู้บรบิาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชกิในครอบครวั ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุและหลักสูตรการเปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุส าหรับนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ 2 
หลักสูตร

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทั่วประเทศมีทกัษะและประสบการณ์เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทั่วประเทศมีทกัษะเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 9,000 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ จ านวน 13,000 คน (จากโครงการของหน่วยงานต่างๆที่มีเปา้หมายและงบประมาณแล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอายุรวมทั้งใน 4 เขตสุขภาพ 10,000 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

หลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-learning กับการฝึกปฏบิติัจริง มี.ค. 64 - ก.ย. 64
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

เปา้หมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X01 โครงการพฒันาระบบและกลไก
การสร้างและบริหารจัดการผู้
บริบาลผู้สูงอายุที่บรูณาการความ
ร่วมมือระดับชาติและพื้นที่

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

 (1. - 3.) ป ี64 
โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64
 (4.) ป ี65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ
 (พจิารณาขอรับ
จัดสรร
งบกลางตามความ
จ าเปน็)

MS1.1-1.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบ/รปูแบบการบรบิาล รกัษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้น/ชมุชน และรปูแบบ/กลไกการเงนิการคลังเชงินวัตกรรม
เปน็ส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพปฐมภมูิ ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้น/ชุมชน  รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และระบบบริการของทมีแพทย์ประจ า
ครอบครัว อย่างน้อย 3 ระบบ/รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

รูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริบาล และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ใน 4 เขตสุขภาพ
 อย่างน้อย 3 รูปแบบ/กลไก มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสุขภาพและการสื่อสารส าหรบัผู้สูงอายุแบบบรูณาการ ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้แบบ 
Onestop โดยมี Platform กลาง 1 ระบบ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมในการส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและการปอ้งกันโรคกับผู้สูงอายุผ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคลและหรืออาสาสมัครในทอ้งถิ่น/ชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 2 ระบบ/รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1 - 6 MS 4.6 MS 1.1, MS 1.2, MS 1.3, MS 4.1 

MS 1.4, MS 2.1, MS 2.2, MS 
3.1, MS 4.2, MS 4.3, MS 4.4, 
MS 4.5, MS 5.1, MS 5.2, MS 
6.1, MS 6.2 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X02 โครงการพฒันาระบบข้อมูลกลาง
ของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา 
โดยใช้ Digital Platform ที่บรูณา
การข้อมูลของทกุหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1. ระบบข้อมูล
กลางของผู้สูงอายุ
และระดับการ
พึ่งพา ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ
2. ระบบการคัด
กรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยใช้ 
Blue Book 
Application ซ่ึง
เชื่อมโยงกับระบบ
ข้อมูลกลางของ
ผู้สูงอายุและ
ระดับการพึ่งพา

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

 (1.) ป ี65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ
 (พจิารณาขอรับ
จัดสรร
งบกลางตามความ
จ าเปน็)
 (2.) - ป ี64 
โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64
 - ป ี65 เสนอขอ
ต้ังงบประมาณในปี
 65

MS2.1-2.2

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X03 โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใน
การจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อส
ม.) ได้รับการ
ฝึกอบรมใหม้ี
ศักยภาพในการ
จัดการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 
พร้อมคู่มือและ
การประเมินผล 
จ านวน  4,000 คน

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3.1

สภาการพยาบาล BR0703X04 โครงการพฒันาหลักสูตรการดูแล
ระยะยาว (Long Term Care) 
ผู้ปว่ยและผู้สูงอายุส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรการ
บริบาลผู้สูงอายุ
และหลักสูตรการ
เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลทั่ว
ประเทศ 2 
หลักสูตร

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 -                 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS4.1

สภาการพยาบาล BR0703X05 โครงการพฒันาผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลใหม้ีทกัษะและ
ประสบการณ์เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอายุ

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาล
ทั่วประเทศมี
ทกัษะและ
ประสบการณ์เปน็
ผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 20 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.2

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

สภาการพยาบาล BR0703X06 โครงการพฒันาผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลใหม้ีทกัษะการ
ดูแลระยะยาว (Long Term Care)
 ส าหรับผู้ปว่ยและผู้สูงอายุ

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาล
ทั่วประเทศมี
ทกัษะเปน็ผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 
9,000 คน

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.3

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

(รวบรวม)

BR0703X07 โครงการพฒันาผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
โดยการร่วมด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ (จากโครงการของ
หน่วยงานต่างๆที่มีเปา้หมายและ
งบประมาณแล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)

โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 

64
และ

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.4

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

(รวบรวม)

BR0703X08 โครงการความร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย) 
(13,072,900 บาท)

โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 

64

MS4.4

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

(รวบรวม)

BR0703X09 โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาสมัครพฒันาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย(์เชี่ยวชาญด้าน
ผู้สูงอาย)ุ (กรมกิจการผู้สูงอาย)ุ 
(11,837,900 บาท)

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.4

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X10 โครงการพฒันาศักยภาพสมาชิก
ครอบครัวผู้สูงอายุใหเ้ปน็ผู้บริบาล  
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

สมาชิกครอบครัว
ผู้สูงอายุที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเปน็ผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
รวมทั้งใน 4 เขต
สุขภาพ 10,000 
คน (ป ี2565)

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.5

สภาการพยาบาล BR0703X11 โครงการพฒันาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัว
ผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-learning
 กับการฝึกปฏบิติัจริง

หลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิก
ในครอบครัว
ผู้สูงอายุแบบ
ผสมผสาน 
E-learning กับ
การฝึกปฏบิติัจริง

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.6

กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X12 โครงการพฒันาระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมการบริบาล 
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บา้น/
ชุมชน  รวมถึงระบบบริการ
รักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, telepharmacy, 
telenursing, video call และ
ระบบบริการของทมีแพทย์ประจ า
ครอบครัว

ระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมการ
บริบาล 
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุที่บา้น/
ชุมชน  รวมถึง
ระบบบริการ
รักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, 
telepharmacy, 
telenursing, 
video call และ
ระบบบริการของ
ทมีแพทย์ประจ า
ครอบครัว อย่าง
น้อย 3 ระบบ/
รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.1

24,910,800       มี.ค. 64 - ก.ย. 65ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
จ านวน 13,000 
คน (จากโครงการ

ของหน่วยงาน
ต่างๆที่มีเปา้หมาย
และงบประมาณ
แล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายุระดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระดับ
พื้นที่ 1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ 1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายุที่ผ่าน
หลักสูตรที่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ (สปสช.)

BR0703X13 โครงการพฒันารูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพื่อ
สนับสนุนการบริบาล และการ
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

รูปแบบ/กลไก
การเงินการคลัง
เชิงนวัตกรรม 
เพื่อสนับสนุนการ
บริบาล และการ
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุ ใน 4 
เขตสุขภาพ อย่าง
น้อย 3 รูปแบบ/
กลไก

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.2

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X14 โครงการพฒันาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุที่เข้าถึงได้แบบ Onestop 
โดยมี Platform กลาง

ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุที่
เชื่อมโยงข้อมูล
จากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้และ
เข้าถึงได้แบบ 
Onestop โดยมี 
Platform กลาง 1
 ระบบ

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS6.1

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X15 โครงการพฒันาระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมในการส่ือสารการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ
และการปอ้งกันโรคกับผู้สูงอายุ
ผ่านอุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคลและ
หรืออาสาสมัครในทอ้งถิ่น/ชุมชน

ระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมใน
การส่ือสารการ

สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้

สุขภาพและการ
ปอ้งกันโรคกับ
ผู้สูงอายุผ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลั
ส่วนบคุคลและ
หรืออาสาสมัคร

ในทอ้งถิ่น/ชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 
2 ระบบ/รูปแบบ

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS6.2

*จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
**จัดล าดับความส าคัญ สีแดง = มีความส าคัญจ าเป็นเรง่ด่วนทีสุ่ด สีเหลือง = มีความส าคัญจ าเป็นเรง่ด่วน สีเขยีว = มีความส าคัญจ าเป็น
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวง
สาธารณสุข

 -  ส านักงานประกันสังคม 

 - กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

 -  ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 - สถาบนั
การแพทย์ฉุกเฉิน

 -  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.)

 - องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น (อปท.)

 -  สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) มค.-มีค.65

(1) ประเทศมรีะบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่เก่ียวขอ้งที่มกีารบรูณาการและเปน็เอกภาพ เปน็ธรรม ทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืนดา้นการเงนิการคลัง
 อีกทั้งส่งผลใหเ้กิดการด าเนินงานตามเปา้หมายของการปฏริปูดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ สามารถ
บรรลุผลส าเรจ็เพ่ิมขึ้น  โดยมุ่งเน้นการบรูณาการ 8 ระบบที่ส าคัญ ไดแ้ก่ 1. ระบบบรหิารการจ่ายค่าบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรค (P&P), 
บรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care), บรกิารดแูลผู้ปว่ยในชมุชน/ที่บา้น (Comminity/Home Care), บรกิารผู้ปว่ยใน (IP) 2. ระบบการบรหิารจัดการ 
รวมทั้งสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบรกิารรองรบัวิกฤตดิา้นสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่3. ระบบงบประมาณ
และกิจกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคที่ตอ่เน่ือง 4. ระบบการดแูลระยะยาวในชมุชน/ที่บา้น  5. ระบบขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบรกิารสุขภาพ 6. 
ระบบประกันสุขภาพคนตา่วดา้ว 7. การจัดบรกิารที่เน้นคุณค่า  8. การจ่ายชดเชยค่าบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ    
(2) ประชาชนเขา้ถึงบรกิารอย่างทั่วถึงและมคีวามพึงพอใจเพ่ิมขึ้น

มีการปรับปรุงอัตรา เง่ือนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ปน็ระบบเดียวกันทั้งรัฐและ
เอกชน

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มกีารพัฒนาระบบการเงนิการคลังและการบรหิารจัดการดา้นบรกิารสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครฐั		 มค.64-กย.65 

ครม. เหน็ชอบการขยายความครอบคลุมการประกันสุขภาพภาคบงัคับไปยังคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาหรืออยู่ใน
ประเทศไทย และยังไม่มีระบบประกันสุขภาพ ตามหลักการประกันสุขภาพภาคบงัคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า การจ่าย
สมทบเหมาะสม และบรูณาการการบริหารจัดการระบบเดียวหรือมาตรฐานเดียว ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) นักทอ่งเที่ยว (2)
 ผู้ต้องขัง (3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้รับผ่อนผันใหท้ างานในประเทศชั่วคราว และ (4) คนที่รอพสูิจน์สถานะ
และสิทธิ

เม.ย.64-ธค.65

มีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เปน็กลไกขับเคล่ือนการบรูณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหม้ีความสอดคล้อง
กลมกลืนเปน็มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประเด็นอื่นๆที่ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเหน็ชอบร่วมกัน เช่น กลไก
การเงินระยะยาวส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ การรวมศูนย์กลไกการจัดหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64

บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน (LTC) ส าหรับผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง มีมาตรฐานและ
บริหารจัดการระบบเดียว

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสขุ 

การปฏริปูระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่เก่ียวขอ้งใหม้คีวามเปน็เอกภาพ บรูณาการ เปน็ธรรม ทั่วถึง 
เพียงพอและยั่งยืนดา้นการเงนิการคลัง BR0704

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 

มีค.-กค.64

โรคระบาด โรคอุบติัใหม่ มีชุดสิทธิประโยชน์ที่จ าเปน็และกลไกการเงินการคลัง ภายใต้การบริหารจัดการระบบเดียว
ส าหรับทั้งคนไทยและคนต่างด้าว

กค.-กย. 64

กย.64-มีค.65

ครม. เหน็ชอบให ้สปสช. ขยายการบรูณาการบริการ P&P ร่วมกับ สสส. กสธ. ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และ
กองทนุที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรุณาการงบประมาณและกิจกรรม P&P อย่างต่อเนื่อง

มค.-กย..65

คนตา่งดา้วทกุคนที่เขา้มาในประเทศไทย มรีะบบประกันสุขภาพภาคบงัคับ โดยมทีางเลือกรปูแบบตา่งๆ เม.ย.64-ธค.65

มกีารพัฒนาและบรูณาการระบบฐานขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบรกิารสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครฐั 
และน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์

มค.-ธค.65

มีการบรูณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทนุ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐอื่นๆ
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ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงการพฒันา
ระบบการเงินการ
คลังและการ
บริหารจัดการ
ด้านบริการ
สุขภาพในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ

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

64

MS1.1 - MS1.5

มีการน าข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการรวมถึงการใช้บริการสาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ โดยมี สปสช.เปน็หน่วยงานหลักใน
การคืนข้อมูลใหก้ับหน่วยงานบริหารการเงินการคลังของประเทศ (เช่น กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ สภา
พฒันาการเศรษฐกิจฯ)  หน่วยบริการ และประชาชน

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มิย.64-กย.65

มกีลไก/ระบบการก ากับตดิตามประเมนิผลการขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริปูระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่
เก่ียวขอ้ง

มคี.64-ธค.65

ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่เกี่ยวข้อง กระจายอ านาจผ่านกลไกอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต 
(อปสข.) ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนเขตสุขภาพระบบบริการที่พงึประสงค์

เม.ย.-ธค.65

มกีารน ารอ่งการจัดบรกิารแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพ มยิ.64-กย.65

มีกิจกรรมหรือพื้นที่น าร่อง (Sand box) ที่ใช้การจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) เปน็กลไก
บรูณาการการเงินการคลังสุขภาพในพื้นที่  ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการที่บา้น 
(Home chemo, palliative care) บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรคหอบหดื บริการปฐมภมูิไปที่ไหนก็ได้ในเขต 
เปน็ต้น	

มิย.64-กย.65

มีรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเปา้หมายการปฏรูิประบบหลักประกันสุขภาพฯ รวมทั้ง ข้อเสนอในการ
พฒันา/ขยายผล ข้อจ ากัดและปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้าม)ี ทกุ 3 เดือน

มีค.64-ธค.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01

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 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01 (1) จัดต้ังกลไก
ขับเคล่ือนการบรู
ณาการระบบ
หลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ ที่
บรูณาการ
เชื่อมโยง
เปา้หมายและ
กิจกรรมปฏรูิป
ด้านอื่นๆ ทั้งการ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข โรค
ไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ
 และเขตสุขภาพ

(1) มีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
การสร้างความกลมกลืนในระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ ภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ ซ่ึงมีองค์ประกอบผู้แทน
จาก 3 กองทนุประกันสุขภาพ
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เปน็กลไกขับเคล่ือนการบรูณาการ
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
ใหม้ีความสอดคล้องกลมกลืนเปน็
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประเด็น
อื่นๆ ที่ระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐเหน็ชอบร่วมกัน เช่น กลไก
การเงินระยะยาวส าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ การรวมศูนย์กลไกการ
จัดหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64 360,000           MS1.1

มีค.-กค.64 600,000           MS1.2

(3) โรคระบาด โรคอุบติัใหม่ มีชุด
สิทธิประโยชน์ที่จ าเปน็และกลไก
การเงินการคลัง ภายใต้การบริหาร
จัดการระบบเดียวส าหรับทั้งคน
ไทยและคนต่างด้าว 
     (3.1) ครม มีมติมอบ

กค.-กย.64 100,000           MS1.3

(4) มีการปรับปรุงอัตรา เง่ือนไข 
และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ปน็
ระบบเดียวกัน ทั้งรัฐและเอกชน

กย.64-มีค.65 1,800,000        MS1.4

(2) บริการ P&P, NCDs (DM, HT)
 และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน 
(LTC) ส าหรับผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง
 มีมาตรฐานและบริหารจัดการ
ระบบเดียว 
    (2.1) ครม.มีมติมอบ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ และ สปสช. ท าหน้าที่
บริหารจัดการชุดสิทธิประโยชน์
หลักที่จ าเปน็ส าหรับคนไทยทกุคน 
ใหม้ีมาตรฐานภายใต้การบริหาร
จัดการระบบเดียว ทั้งด้านขอบเขต
สิทธิประโยชน์ กลไกการเงินการ
คลังและธุรกรรมการเบกิจ่าย (โดย
แยกงบบริการดังกล่าวออกจากงบ
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ) และระบบ
บริการรองรับ โดยเฉพาะบริการ
ปฐมภมูิและการมีหมอประจ า
ครอบครัว

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01

(2) พฒันา
ข้อเสนอชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักที่
จ าเปน็ส าหรับคน
ไทยทกุคน ที่มี
มาตรฐานและ
บริหารจัดการ
ระบบเดียว
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01 (3) จัดท าข้อเสนอ
ต่อ ครม. เพื่อ
เหน็ชอบให ้สปสช.
 ขยายการบรูณา
การบริการ P&P 
ร่วมกับ สสส. 
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
และกองทนุที่
เกี่ยวข้อง เพื่อ
บรุณา
การงบประมาณ
และกิจกรรม P&P
 อย่างต่อเนื่อง

(5) ครม. มีมติเหน็ชอบให ้สปสช. 
ขยายการบรูณาการบริการ P&P 
ร่วมกับ สสส. กสธ. ระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ และ
กองทนุที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรูณา
การงบประมาณและกิจกรรม P&P
 อย่างต่อเนื่อง

มค.-กย.65 300,000           MS1.5

(1) ครม.เหน็ชอบการขยายความ
ครอบคลุมการประกันสุขภาพภาค
บงัคับไปยังคนต่างด้าวที่เดิน
ทางเข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทย 
และยังไม่มีระบบประกันสุขภาพ 
ตามหลักการประกันสุขภาพภาค
บงัคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า การ
จ่ายสมทบเหมาะสม และบรูณา
การการบริหารจัดการระบบเดียว
หรือมาตรฐานเดียว ดังนี้

เมย.64-ธค.65 500,000           โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1

    (1.1) นักทอ่งเที่ยว 
          - สิทธิประโยชน:์ 
ครอบคลุมบริการเจ็บปว่ยฉุกเฉิน/
อุบติัเหตุ และโรคติดต่อ โรคอุบติั
ใหม่
          - งบประมาณ: ค่าเบี้ย
ประกันตามขอบเขตสิทธิประโยชน์
ที่ได้รับ จัดเก็บโดยหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย 
          - การบริหารจัดการ: 
หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ สปสช. ท าหน้าที่บริหารสิทธิ
ประโยชน์ การเบกิจ่ายค่าบริการ
และระบบฐานข้อมูล

เมย.64-ธค.65 200,000           MS2.1

    (1.2) ผู้ต้องขัง 
          - สิทธิประโยชน:์ 
ครอบคลุมบริการสร้างเสริม
สุขภาพและปอ้งกันโรค การ
รักษาพยาบาลที่จ าเปน็ และ
โรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่
          - งบประมาณ: เงินสมทบ
จากรัฐบาลตามขอบเขตสิทธิ
ประโยชน์
          -  การบริหารจัดการระบบ
เดียว โดย สปสช.ท าหน้าที่เปน็
หน่วยงานบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน์ การเงินการคลังและการ
เบกิจ่ายค่าบริการ และระบบข้อมูล

พค.-กย.64 100,000           MS2.1

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
 ส าหรับคนต่าง
ด้าวทกุคนที่เข้า
มาประเทศไทย
(1) จัดท าภาพพงึ
ประสงค์ของการ
ประกันสุขภาพ
ภาคบงัคับส าหรับ
คนต่างด้าวที่เข้า
มาประเทศไทย 
และข้อเสนอแนว
ทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยังคนต่างด้าวที่
ยังไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกี่ยวข้อง
ทกุภาคส่วน
(2) ออกแบบ
ระบบการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 
และหน่วยงาน
รับผิดชอบ ทั้งนี้ 
อาจน าร่องคนต่าง
ด้าวบางกลุ่ม เช่น
 นักทอ่งเที่ยว 
ผู้ต้องขัง เปน็ต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
เพื่อพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยังคนต่างด้าวที่
ยังไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพ 
และมอบหมาย
หน่วยงานหลัก
และหน่วยงาน
สนับสนุนด้าน
ต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ
ระบบประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ส าหรับคนต่าง
ด้าวที่เดินทางเข้า
มาประเทศไทย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01     (1.3) แรงงานต่างด้าว 3 
สัญชาติที่ได้รับการผ่อนผันให้
ท างานในประเทศไทยชั่วคราว
          - สิทธิประโยชน:์ บริการ
สาธารณสุขที่จ าเปน็ เช่นเดียวกับ
คนไทย
          -  งบประมาณ: ค่าเบี้ย
ประกัน (ทกุคนต้องซ้ือบตัรประกัน
สุขภาพ) กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน เปน็หน่วยงาน
หลักในการจัดเก็บเบี้ยประกัน
          - การบริหารจัดการ: มี
หน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมาย 
หรือ สปสช. เปน็หน่วยงานบริหาร
ธุรกรรมการเบกิจ่ายและระบบ
ข้อมูล (clearing house) และ
บริหารจัดการสิทธิประโยชน์

กค.64-กย.65 100,000           MS2.1

   (1.4) คนที่รอพสูิจน์สถานะและ
สิทธิ (Stateless)
          -  สิทธิประโยชน:์ บริการ
สาธารณสุขที่จ าเปน็ เช่นเดียวกับ
คนไทย
          -  งบประมาณ: เงินสมทบ
จากรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข
เปน็หน่วยงานหลักในการจัดท าค า
ของบประมาณและบริหารจัดการ
สิทธิประโยชน์
          -  การบริหารจัดการ: 
สปสช.เปน็หน่วยงานบริหาร
ธุรกรรมการเบกิจ่ายและระบบ
ข้อมูล (clearing house)

กค.64-กย.65 100,000           MS2.1

มค.-ธค.65 19,904,250        MS3.1 - 
MS3.2

(1) มีการบรูณาการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการ
สาธารณสุขของระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทนุ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
รัฐอื่นๆ

มค.-มีค.65 12,515,750       MS3.1

เมย.-ธค.65 7,388,500        MS3.2(2) มีการน าข้อมูลการเบกิจ่าย
ค่าบริการ รวมถึงการใช้บริการ
สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
    (2.1) สปสช. เปน็กลไกหลักใน
การจัดระบบคืนข้อมูล เพื่อให้
กลุ่มเปา้หมายน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
    (2.2) หน่วยงานรัฐที่ดูแล
การเงินการคลังของประเทศ ได้แก่
 กระทรวงการคลัง ส านักงาน
งบประมาณ สภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ มีการ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายด้านการคลัง
สุขภาพและอื่นๆ
    (2.3) หน่วยบริการ มีการน า
ข้อมูลไปใช้ในการติดตามการ
ใหบ้ริการและพฒันาบริการเพื่อ
ประโยชน์การดูแลประชาชน
    (2.4) ประชาชน มีการน าข้อมูล
ไปใช้ในการติดตาม/นัดหมายการ
รับบริการ โดยเฉพาะการสร้าง
เสริมสุขภาพปอ้งกันโรค และโรค
เร้ือรัง (DM HT)

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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โครงการพฒันา
และบรูณาการ
ระบบฐานข้อมูล
การเบกิจ่าย
ค่าบริการ
สาธารณสุข ใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
และการน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์
(1) พฒันาและ
บรูณาการระบบ
ฐานข้อมูลการ
เบกิจ่ายและการ
ใช้บริการ
สาธารณสุขของ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 
กองทนุ เพื่อ
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ส าหรับ
หน่วยบริการ ผู้
ก าหนดนโยบาย 
กองทนุประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
นักวิชาการ/
นักวิจัย ประชาชน
 และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ
(2) พฒันาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้ง
 Application 
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้ง
การคืนข้อมูลให้
ประชาชน เพื่อ
รับทราบข้อมูลการ
ใช้บริการ 
ค่าใช้จ่าย และ/
หรือ เพื่อการ
ติดตาม/นัดหมาย
การรักษา เปน็ต้น

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
 ส าหรับคนต่าง
ด้าวทกุคนที่เข้า
มาประเทศไทย
(1) จัดท าภาพพงึ
ประสงค์ของการ
ประกันสุขภาพ
ภาคบงัคับส าหรับ
คนต่างด้าวที่เข้า
มาประเทศไทย 
และข้อเสนอแนว
ทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยังคนต่างด้าวที่
ยังไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกี่ยวข้อง
ทกุภาคส่วน
(2) ออกแบบ
ระบบการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 
และหน่วยงาน
รับผิดชอบ ทั้งนี้ 
อาจน าร่องคนต่าง
ด้าวบางกลุ่ม เช่น
 นักทอ่งเที่ยว 
ผู้ต้องขัง เปน็ต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
เพื่อพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยังคนต่างด้าวที่
ยังไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพ 
และมอบหมาย
หน่วยงานหลัก
และหน่วยงาน
สนับสนุนด้าน
ต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ
ระบบประกัน
สุขภาพภาคบงัคับ
ส าหรับคนต่าง
ด้าวที่เดินทางเข้า
มาประเทศไทย

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X03
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01

มิย.64-กย.65 1,400,000        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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 MS4.1-MS4.2

(1) มีกิจกรรมหรือพื้นที่น าร่อง 
(Sand box) ที่ใช้การจัดบริการ
แบบเน้นคุณค่า (Value-Based 
Healthcare) เปน็กลไกบรูณาการ
การเงินการคลังสุขภาพในพื้นที่ 
ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวันเดียว
กลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การ
บริการที่บา้น (Home chemo, 
palliative care) บริการอนามัย
แม่และเด็ก บริการโรคหอบหดื 
บริการปฐมภมูิไปที่ไหนก็ได้ในเขต 
เปน็ต้น	

มิย.64-กย.65 1,000,000        MS4.1

(2) ระบบหลักประกันสุขภาพและ
กองทนุที่เกี่ยวข้อง กระจายอ านาจ
ผ่านกลไกอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับเขต (อปสข.) ในการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุน
เขตสุขภาพระบบบริการที่พงึ
ประสงค์

มิย.64-กย.65 400,000           MS4.2

(2) มีการน าข้อมูลการเบกิจ่าย
ค่าบริการ รวมถึงการใช้บริการ
สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
    (2.1) สปสช. เปน็กลไกหลักใน
การจัดระบบคืนข้อมูล เพื่อให้
กลุ่มเปา้หมายน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
    (2.2) หน่วยงานรัฐที่ดูแล
การเงินการคลังของประเทศ ได้แก่
 กระทรวงการคลัง ส านักงาน
งบประมาณ สภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ มีการ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายด้านการคลัง
สุขภาพและอื่นๆ
    (2.3) หน่วยบริการ มีการน า
ข้อมูลไปใช้ในการติดตามการ
ใหบ้ริการและพฒันาบริการเพื่อ
ประโยชน์การดูแลประชาชน
    (2.4) ประชาชน มีการน าข้อมูล
ไปใช้ในการติดตาม/นัดหมายการ
รับบริการ โดยเฉพาะการสร้าง
เสริมสุขภาพปอ้งกันโรค และโรค
เร้ือรัง (DM HT)

โครงการพฒันา
และบรูณาการ
ระบบฐานข้อมูล
การเบกิจ่าย
ค่าบริการ
สาธารณสุข ใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
และการน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์
(1) พฒันาและ
บรูณาการระบบ
ฐานข้อมูลการ
เบกิจ่ายและการ
ใช้บริการ
สาธารณสุขของ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 
กองทนุ เพื่อ
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ส าหรับ
หน่วยบริการ ผู้
ก าหนดนโยบาย 
กองทนุประกัน
สุขภาพภาครัฐ 
นักวิชาการ/
นักวิจัย ประชาชน
 และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ
(2) พฒันาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้ง
 Application 
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ รวมทั้ง
การคืนข้อมูลให้
ประชาชน เพื่อ
รับทราบข้อมูลการ
ใช้บริการ 
ค่าใช้จ่าย และ/
หรือ เพื่อการ
ติดตาม/นัดหมาย
การรักษา เปน็ต้น

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X04 โครงการน าร่อง
การจัดบริการแบบ
เน้นคุณค่า 
(Value-Based 
Healthcare) ใน
พื้นที่เขตสุขภาพ
(1) จัดท าข้อเสนอ
การจัดบริการแบบ
เน้นคุณค่าโดยใช้
กลไกการเงินการ
คลังที่มีการบรูณา
การในพื้นที่เขต
สุขภาพ โดยน า
ร่องด าเนินการใน
พื้นที่ที่มีความ
พร้อม 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X01ส านักงานหลักประกันสุขภาพฯ BR0703X05 โครงการก ากับ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
กิจกรรมปฏรูิป
ระบบหลักประกัน
สุขภาพและ
กองทนุที่เกี่ยวข้อง
(1)  จัดใหม้ีกลไก/
ระบบการก ากับ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ขับเคล่ือน
กิจกรรมการ
ปฏรูิประบบ
หลักประกัน
สุขภาพฯ

(1) มีรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงานตามเปา้หมายการปฏรูิป
ระบบหลักประกันสุขภาพฯ 
รวมทั้งข้อเสนอในการพฒันา/
ขยายผล ข้อจ ากัด/ปญัหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน (ถ้าม)ี ทกุ 3 
เดือน

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

64

MS5.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 
1(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0705Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

มูลนิธิสถาบนัวิจัยเศรษฐกิจการ
คลัง และส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(กองตรวจราชการ และกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน)

BR0705X01 โครงการจัดท ากลไกการ
บริหารจัดการและบริการ
แบบบรูณาการในเขตพื้นที่
เขตสุขภาพน าร่อง

ข้อเสนอกลไกการบริหาร
จัดการและบริการ เขต
สุขภาพแบบบรูณาการ

ม.ค. 64 - พ.ย.. 65 20,000,000       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
: สถาบนัวิจัย
ระบบสาธารณสุข 
(สวรส)

MS1 การปฏรูิประบบ
บริหารจัดการด้าน

สุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสขุ

การปฏริปูเขตสุขภาพใหม้รีะบบบรหิารจัดการแบบบรูณาการ คล่องตวั และการรว่มรบัผิดชอบดา้นสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและทอ้งถ่ิน BR0705
ประเทศมเีขตสุขภาพที่มรีะบบบรหิารจัดการแบบบรูณาการและ รว่มรบัผิดชอบระหว่างหน่วยงานและทอ้งถ่ิน มคีวามคล่องตวั ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถท าใหเ้กิดผลส าเรจ็ในพ้ืนที่ตามเปา้หมายของการปฏริปูประเทศดา้นสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้น
สาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุที่เก่ียวขอ้ง

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (สปสช.) กระทรวงมหาดไทย      ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ (สช.) ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบบรหิาร 5 ระบบ 1) ดา้นก าลังคน 2) ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ 3) ดา้นเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ดา้นการเงนิการ
คลัง 5) ดา้นภาวะผู้น า & อภบิาลระบบ ที่เริม่ด าเนินการส าหรบั 4 เขตสุขภาพ

ม.ค 64 - ธ.ค. 65

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบบระเบยีนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบคุคล 4 ระบบ (ภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายุ 
ระบบประกันสุขภาพ และกองทนุที่เก่ียวขอ้ง) ส าหรบั 4 เขตสุขภาพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ไดร้บัประโยชน์ (รอ้ยละ 30 ของกลุ่มเปา้หมาย) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS2 MS3 MS1 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0705Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน และส านักงาน
เขตสุขภาพที่ 9)

BR0705X02 โครงการศึกษา
กระบวนการด าเนินงาน
และการบรรลุผลส าเร็จ
ของโครงการส าคัญตาม
นโยบายการปฏรูิปการ
บริหารจัดการเขตสุขภาพ
สู่การเปน็เขตพฒันาพเิศษ
ด้านสุขภาพ และประเด็น
มุ่งเน้นของเขตสุขภาพที่ 9
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

ข้อเสนอปจัจัยสู่
ความส าเร็จในการปฏรูิป
การบริหารจัดการเขต
พฒันาพเิศษด้านสุขภาพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,000,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
: แผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม
ของประเทศ 
(สกสว.) ในความ
รับผิดชอบของ
ส านักวิชาการ
สาธารณสุข 
กระทรวง
สาธารณสุข

MS1 การปฏรูิประบบ
บริหารจัดการด้าน

สุขภาพ

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน)

BR0705X03 โครงการพฒันาระบบ
ระเบยีนสุขภาพ อิเลกทรอ
นิกส์ส่วนบคุคล (Personal
  Health Record : PHR) 
เชื่อมต่อโปรแกรมการ
จัดการข้อมูลวัคซีนโควิด-
19 (Line Official 
Account หมอพร้อม) ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพน าร่องมีระบบ
ระเบยีนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถคืน
ข้อมูลใหป้ระชาชนใช้
ประโยชน์ในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้อย่าง
เหมาะสม

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 10,000,000       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
: สถาบนัวิจัย
ระบบสาธารณสุข 
(สวรส)
: แผนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม
ของประเทศ 
(สกสว.) ในความ
รับผิดชอบของ
ส านักวิชาการ
สาธารณสุข 
กระทรวง
สาธารณสุข

MS2
MS3

การปฏรูิประบบ
เทคโนโลยีและ

สารสนเทศสุขภาพ

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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