
1 1 International Health Regulation (IHR)/ Globally 
Harmonized System (GHS)

นายแพทย์อ านวย  กาจีนะ
(อธิบดีกรมควบคุมโรค)

นายแพทย์ภานุมาศ  ญาณเวทย์สกุล
(รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)

กรม คร.

2 2 ASEAN /Trans-pacific partnership (TPP)/Border Health นายแพทย์ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ 
(รก.ที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริม
สุขภาพ)
นายแพทย์จิโรจ  สินธวานนท์
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม
นายแพทย์พศิิษฐ์  ศรีประเสริฐ  
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘)

สรป.

3 3 แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๔)

สนย. สป.

4 4 Academic Hub นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
(อธิบดีกรมการแพทย)์

นายแพทย์ปานเนตร  ปางพฒิุพงศ์
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

กรมการแพทย์

5 5 ความปรองดองสมานฉันท์ น.ต.นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์
(อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

นายแพทย์ภาณุวัฒน์  ปานเกตุ
(รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
นายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์
(รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต)

ปปท. สป.

6 6 ป้องกันทุจริตคอรัปชั่น
การบริหารความเส่ียง ควบคุมภายใน

นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ          
(รก.) นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน

ปปท. สป.

7 7 โรงพยาบาลคุณธรรม ความสะอาด ดร.น.พ.พงษ์สวัสด์ิ  รัตนแสง
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๕)

ปปท. สป.

8 8 District Health System (DHS) นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๓)

สบรส. สป.

9 9 Excellent center นายแพทย์สุระ วิเศษศักด์ิ
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

สนย. สป.

10 10 Human Resource Planning (HRP) นายแพทย์เจษฎา  ฉายคุณรัฐ 
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๑)

สนย. สป.

11 11 Human Resource Monitoring (HRM)/ Performance 
Management System (PMS)

นายแพทย์ไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ 
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๒)

บค. สป./ กพร. สป.
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บ
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รอง
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สมศักด์ิ
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12 12 การบริหารจัดการพสัดุ การจัดซ้ือจัดจ้างร่วม Public Private 
Partnership (PPP)

รศ.(พเิศษ) ภก.กิตติ  พทิักษ์นิตินันท์
นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ ด้านอาหารและยา

สบรส. สป.

13 13 ปฏรูิปด้านการอภบิาลระบบ/National Health Authority 
(NHA)

นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ (หลัก)
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 2)
นายแพทย์ประวิ  อ่ าพนัธุ์
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๐)

กพร. สป.

14 14 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) นายแพทย์ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ
(รก.ที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริม
สุขภาพ)
นายแพทย์ชิโนรส  ล้ีสวัสด์ิ                
(รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต)

HITAP

15 15 Patient safety ลดปัญหาฟอ้งร้อง ดร.นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๗)

ศูนย์สันติวิธีฯ (ศสส.) สป.

16 1 แผนงานยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

นายแพทย์ยอร์น  จิระนคร
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๒)

17 2 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด

นายแพทย์เจษฎา  โชคด ารงสุข
(อธิบดีกรมสุขภาพจิต)

นายแพทย์จิโรจ  สินธวานนท์ (หลัก)
(ที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม)
นายแพทย์ยอร์น  จิระนคร (รอง)
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๒)
นายแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์ (รอง)
(รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต)

 - สบรส. สป.
 - ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปรามยาเสพติดฯ (ศอ.ปส.สธ.)สป.

18 3 การจัดการภยัพบิัติ งาน Emergency operations center 
(EOC)

นายแพทย์ยอร์น  จิระนคร
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๒)

สธฉ. สป.

19 4 ปฏรูิปด้านระบบบริการ นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๓)

สบรส. สป.

รอง
ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขด้าน
พฒันาการแพทย์

(แพทย์หญงิ
ประนอม  
ค าเที่ยง)
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บ
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รอง
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บริหาร 
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สมศักด์ิ

 อรรฆศิลป)์

20 5 Service plan พฒันาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ระบบส่งต่อ นายแพทย์ณรงค์  อภกิุลวณิช
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์
ดร.น.พ.พงษ์สวัสด์ิ  รัตนแสง
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5)

 - กรมการแพทย์ 
 - สบรส. สป.

21 5.1 โรคไตเร้ือรัง (CKD) นายแพทย์ประพนธ์  ต้ังศรีเกียรติกุล
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

 - กรมการแพทย์ 
 - สบรส. สป.

22 5.2 มะเร็ง นายแพทย์ณรงค์  อภกิุลวณิช
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

 - กรมการแพทย์ 
 - สบรส. สป.

23 5.3  COPD/Asthma นายแพทย์ประพนธ์  ต้ังศรีเกียรติกุล
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

 - กรมการแพทย์ 
 - สบรส. สป.

24 5.4 การบาดเจ็บฉุกเฉิน/ PHER (การดูแลภาวะฉุกเฉิน) นายแพทย์ณรงค์  อภกิุลวณิช
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

 - กรมการแพทย์ 
 - สบรส. สป.

25 5.4 โรคหัวใจและหลอดเลือด นายแพทย์อ านวย  กาจีนะ
(อธิบดีกรมควบคุมโรค)

นายแพทย์อัษฎางค์  รวยอาจิณ
(รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)
นายแพทย์ปานเนตร  ปางพฒิุพง์
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

 - กรม คร.
 - กรมการแพทย์
 - สบรส. สป.

26 5.4 เด็กทารกแรกคลอด นายแพทย์วชิระ  เพง็จันทร์
(อธิบดีกรมอนามัย)

นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์
(รองอธิบดีกรมอนามัย)
นายแพทย์ประพนธ์  ต้ังศรีเกียรติกุล
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

 - กรมอนามัย
 - กรมการแพทย์
 - สบรส. สป.

27 5.6 การปลูกถ่ายและบริจาคอวัยวะ นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๔)

สบรส. สป.

28 5.7 บริการทันตกรรม นายแพทย์วชิระ  เพง็จันทร์
(อธิบดีกรมอนามัย)

ทันตแพทย์สุธา  เจียรมณีโชติชัย
(รองอธิบดีกรมอนามัย)
นายแพทย์ณรงค์  อภกิุลวณิช
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

กรมอนามัย

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
(อธิบดีกรมการแพทย)์
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บ
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รอง
ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขด้าน
บริหาร 

(นายแพทย์
สมศักด์ิ

 อรรฆศิลป)์

29 5.8 จักษุและโครงการเด็กไทยสายตาดี นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
(อธิบดีกรมการแพทย)์

นายแพทย์ปานเนตร  ปางพฒิุพงศ์
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์
นายแพทย์ณัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร
(รองอธิบดีกรมอนามัย)

กรมการแพทย์

30 5.9 การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ
(อธิบดีกรมพฒันาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก)

นายปราโมทย์  เสถียรรัตน์
(รองอธิบดีกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

กรมพฒัน์ฯ

31 6 Human resource development (HRD) นายแพทย์ยุทธนา  พนูพานิช
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๙)
นายแพทย์ชิโนรส  ล้ีสวัสด์ิ (รอง)
(รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต)

สบรส. สป.

32 นายแพทย์พทิักษ์พล  บุณยมาลิก
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

นายแพทย์ประวิ  อ่ าพนัธุ์
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๐)

8

33 8.1 แผนปัจจุบัน นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
(อธิบดีกรมการแพทย)์

นายแพทย์ณรงค์  อภกิุลวณิช
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

 - กรมการแพทย์
 - สบรส. สป.

34 8.2 แผนไทย นายปราโมทย์  เสถียรรัตน์
(รองอธิบดีกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

กรมพฒัน์ฯ

35 9 งานวิจัยการรักษาแพทย์แผนไทยมะเร็ง นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์
(รองอธิบดีกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

กรมพฒัน์ฯ

36 10 ผู้พกิาร นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
(อธิบดีกรมการแพทย)์

นายแพทย์ภาสกร  ชัยวานิชศิริ
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

กรมการแพทย์

กลุ่มประกันฯ สป.7 ประกันสุขภาพ การเงินโรงพยาบาล

Palliative care

นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ
(อธิบดีกรมพฒันาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก)
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บริหาร 

(นายแพทย์
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 อรรฆศิลป)์

37 1 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์

นายแพทย์อภชิาติ  รอดสม
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๖)

สบรส. สป.

38 2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพฒันา ดร.ณัฏฐญา  พฒันะวาณิชนนัท์
(นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ด้านก าลังคนสาธารณสุข)

ส านักวิชาการ สป.

3
39 3.1 แม่และเด็ก นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์

(รองอธิบดีกรมอนามัย)
กรมอนามัย

40 3.2 วัยเรียน นายแพทย์ณัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร
(รองอธิบดีกรมอนามัย)

กรมอนามัย

41 3.3 วัยท างาน นายแพทย์อ านวย  กาจีนะ
(อธิบดีกรมควบคุมโรค)

นายแพทย์อัษฎางค์  รวยอาจิณ
(รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)

กรม คร.

42 3.4 วัยรุ่น นายแพทย์เจษฎา  โชคด ารงสุข
(อธิบดีกรมสุขภาพจิต)

แพทย์หญงิพรรณพมิล  วิปุลากร
(รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต)

กรมสุขภาพจิต

3.5

43 3.5.1 วัยสูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส
Long Term Care (community based)

นายแพทย์วชิระ  เพง็จันทร์
(อธิบดีกรมอนามัย)

นายแพทย์ณัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร
(รองอธิบดีกรมอนามัย)

กรมอนามัย

44 3.5.2 วัยสูงอาย/ุ ผู้พกิาร
(hospital based)

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
(อธิบดีกรมการแพทย)์

นายแพทย์ภาสกร  ชัยวานิชศิริ
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

กรมการแพทย์

45 4 การจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา
(รองอธิบดีกรมอนามัย)

กรมอนามัย

46 5 ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา
(รองอธิบดีกรมอนามัย)

กรมอนามัย

47 6 Health literacy น.ต.นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์
(อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

นายแพทย์ภาณุวัฒน์  ปานเกตุ
(รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

กรม สบส.

48 8 การส่ือสาร น.ต.นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์
(อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

นายแพทย์ภาณุวัฒน์  ปานเกตุ
(รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

กรม สบส.

นายแพทย์วชิระ  เพง็จันทร์
(อธิบดีกรมอนามัย)

รอง
ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขด้าน
พฒันาการ

สาธารณสุข 
(นายแพทย์
สุวรรณชัย 

วัฒนายิ่งเจริญชัย)

การพัฒนาคนตลอดชว่งชวีิต
นายแพทย์วชิระ  เพง็จันทร์
(อธิบดีกรมอนามัย)

วัยสูงอายุ
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CIPO ขบัเคลื่อน 59Cluster ล าดั
บ

ล าดับ โปรแกรม อธิบดี หมายเหตุ

รอง
ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขด้าน
บริหาร 

(นายแพทย์
สมศักด์ิ

 อรรฆศิลป)์

49 9 Data center/ พฒันาเศรษฐกิจดิจิทัล/คุณภาพระบบรายงาน 
(HDC)

นายแพทย์ยุทธนา  พนูพานิช
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๙)

 - ศูนย์เทคโนฯ สป.
 - สนย. สป.

50 10 Road traffic injury (RTI) นายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก
(รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)

กรม คร.

51 11 ระบบป้องกันควบคุมโรค นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ 
(รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)

กรม คร.

52 12 พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ 
(รองอธิบดีกรมควบคุมโรค)
นายแพทย์ณรงค์  อภกิุลวณิช
(รองอธิบดีกรมการแพทย)์

 - กรม คร.
 - กรมการแพทย์

53 13 พฒันาอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) นายแพทย์วชิระ  เพง็จันทร์
(อธิบดีกรมอนามัย)

นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์
(รองอธิบดีกรมอนามัย)

กรมอนามัย

54 14 บูรณาการ 5 กลุ่มวัยในต าบลจัดการสุขภาพ น.ต.นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์
(อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร
(รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

กรม สบส.

55 15 อาหารปลอดภยั นายแพทย์อภชิัย  มงคล
(อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์

นายแพทย์พเิชฐ  บัญญติั
(รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์

กรมวิทยฯ

56 16 ปฏรูิปการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นายแพทย์ไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๒)

 - สบรส. สป.
 - กรมอนามัย

นายแพทย์อ านวย  กาจีนะ
(อธิบดีกรมควบคุมโรค)
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CIPO ขบัเคลื่อน 59Cluster ล าดั
บ

ล าดับ โปรแกรม อธิบดี หมายเหตุ

รอง
ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขด้าน
บริหาร 

(นายแพทย์
สมศักด์ิ

 อรรฆศิลป)์

1

57 1.1 Wellness hub นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร 
(รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

กรม สบส.

58 1.2 Service hub นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร 
(รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

กรม สบส.

59 1.3 Product hub นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ
(อธิบดีกรมพฒันาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก)

นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์
(รองอธิบดีกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

กรมพฒันาฯ

2

60 2.1 ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ นายแพทย์บุญชัย  สมบูรณ์สุข
(เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)

นายแพทย์ไพศาล  ด่ันคุ้ม
(รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)

อย.

61 2.2 ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ น.ต.นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์
(อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร 
(รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

กรม สบส.

62 2.3 ปฏรูิประบบคุ้มครองผู้บริโภค นายแพทย์ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ 
(รก.ที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริม
สุขภาพ)

อย.

63 3 การพฒันากฎหมายและบังคับใช้ ดร.นายแพทย์พศิิษฐ์  ศรีประเสริฐ
(สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘)

กลุ่มกฎหมาย สป.

64 4 การผลิตยาและวัคซีน เภสัชกรประพนธ์  อางตระกูล
(รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)

อย.

65 5 การขึ้นทะเบียนยา อาหาร และอื่นๆ เภสัชกรประพนธ์  อางตระกูล
(รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)

อย.

66 6 Antimicrobial drug resistance (AMR) นายแพทย์อภชิัย  มงคล
(อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์
นายแพทย์บุญชัย  สมบูรณ์สุข
(เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)

รศ.คลินิกแพทย์หญงิวารุณี  จินารัตน์
(รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์
เภสัชกรประพนธ์  อางตระกูล
(รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)

กรมวิทยฯ

67 7 การพฒันาห้องปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร์ นายแพทย์อภชิัย  มงคล
(อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์

นางจุรีภรณ์  บุณยวงศ์วิโรจน์
(รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์

กรมวิทยฯ

68 8 งานสาธารณสุขมูลฐาน น.ต.นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์
(อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร
(รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

กรม สบส.

รวมทั้งสิ้น 68 โปรแกรม/โครงการ

รอง
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขด้าน
สนับสนุนงาน
บริการสุขภาพ   
  (นายแพทย์
วิศิษฎ์
ต้ังนภากร)

รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

น.ต.นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์
(อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

ระบบคุ้มครองผู้บริโภค

นายแพทย์บุญชัย  สมบูรณ์สุข
(เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)
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