
จุดยืนองค์กร 

วิสัยทัศน	์ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ	ที่รวมพลังสังคม	เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ	 พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ	อย่างมีส่วนร่วม	และยั่งยืน

เป้าหมาย	 ประชาชนสุขภาพดี	เจ้าหน้าที่มีความสุข	ระบบสุขภาพยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ  
Prevention & Promotion Excellence
 1. อตัราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกนิ 15 ต่อการเกดิ

มชีพีแสนคน 
 2. ร้อยละของเดก็อาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั
 3. ร้อยละของเดก็วยัเรยีน สูงดสีมส่วน 
 4. ร้อยละของเดก็กลุ่มอาย ุ0-12 ปี ฟันดไีม่มผี ุ 

(Cavity Free)
 5. ร้อยละของการตั้งครรภ์ในหญงิอาย ุ15-19 ปี
 6. ร้อยละของต�าบลที่มรีะบบส่งเสรมิสขุภาพดูแล 

ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาสและการดูแล
ระยะยาวในชมุชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์

 7. ร้อยละของจงัหวดัมศีูนย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ 
(EOC) และทมีตระหนกัรู้สถานการณ์ (SAT)  
ที่สามารถปฏบิตังิานได้จรงิ

 8. อตัราความส�าเรจ็การรกัษาผู้ป่วยวณัโรครายใหม่
และกลบัเป็นซ�้า

 9. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดนัโลหติสูง 
ที่ขึ้นทะเบยีนได้รบัการประเมนิโอกาสเสี่ยงต่อ 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด (CVD Risk)

10. อตัราการเสยีชวีติจากการจมน�้าของเดก็อาย ุ< 15 ปี 
11. อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจบ็ทางถนน
12. ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป 

มคีวามปลอดภยั
13. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพตดิที่หยดุเสพต่อเนื่อง  

3 เดอืน หลงัจ�าหน่ายจากการบ�าบดัรกัษา 
ตามเกณฑ์ก�าหนด

14. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพื่อสขุภาพได้รบัการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก�าหนด

15. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามยัสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
	 	ระยะ20 ปี	ด้านสาธารณสุข
           การด�าเนินงานปี 2560

บริการเป็นเลิศ Service Excellence
 1. ร้อยละของพื้นที่ที่มคีลนิกิหมอครอบครวั (Primary Care Cluster)
 2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสูงที่ควบคมุได้ 
 3. อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง
 4. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล
 5. อตัราตายของทารกแรกเกดิ อายนุ้อยกว่าหรอืเท่ากบั 28 วนั
 6. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รบับรกิารการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลอืกที่ได้มาตรฐาน
 7. อตัราการฆ่าตวัตายส�าเรจ็
 8. อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดหวัใจ
 9. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตดั เคมบี�าบดั รงัสรีกัษาของมะเรง็ 5 อนัดบัแรก
10. ร้อยละของผูป่้วย CKD ที่มอีตัราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
11. ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)  

ได้รบัการผ่าตดัภายใน 30 วนั
12. จ�านวนการปลูกถ่ายไตส�าเรจ็ 
13. ร้อยละของ รพ.F2 ขึ้นไปที่มรีะบบ ECS คณุภาพ 
14. อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจบ็ (Trauma)
15. ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอ�าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดบัการพฒันาคณุภาพ
16. ร้อยละของหน่วยบรกิารผ่านการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน (HA)

บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence
 1. ร้อยละของเขตสขุภาพที่มกีารบรหิารจดัการระบบการผลติ 

และพฒันาก�าลงัคนได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
 2. ร้อยละของหน่วยงานที่มกีารน�าดชันคีวามสขุของคนท�างาน  

(Happy Work Life Index) ไปใช้
 3. ร้อยละของอ�าเภอที่มบีคุลากรสาธารณสขุเพยีงพอ
 4. ร้อยละของครอบครวัที่มศีกัยภาพในการดูแลสขุภาพตนเองได้ 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล  
Governance Excellence
 1. ร้อยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุผ่านเกณฑ์ 

การประเมนิ ITA
 2. ร้อยละของการจดัซื้อร่วมของยา เวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา วสัดวุทิยาศาสตร์ 

และวสัดทุนัตกรรม
 3. ร้อยละของประชากรเข้าถงึบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ
 4. ร้อยละของหน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ
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สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/85
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แผนงานที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 
ทุกกลุ่มวัย	(ด้านสุขภาพ)	(4	โครงการ)
 • โครงการพฒันาและสร้างเสรมิศกัยภาพ 

คนไทยกลุ่มสตรแีละเดก็ปฐมวยั
 • โครงการพฒันาและสร้างเสรมิศกัยภาพคนไทย 

กลุ่มวยัเรยีนและวยัรุ่น
 • โครงการพฒันาและสร้างเสรมิศกัยภาพคนไทย 

กลุ่มวยัท�างาน
 • โครงการพฒันาและสร้างเสรมิศกัยภาพคนไทย 

กลุ่มวยัผู้สูงอายุ

แผนงานที่ 2 
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	 
(3	โครงการ)
 • โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ 

และภยัสขุภาพ
 • โครงการควบคมุโรคตดิต่อ
 • โครงการควบคมุโรคไม่ตดิต่อและภยัสขุภาพ

แผนงานที่ 3 
การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	(3	โครงการ)
 • โครงการส่งเสรมิและพฒันาความปลอดภยัด้านอาหาร
 • โครงการลดปัจจยัเสี่ยงด้านสขุภาพ
 • โครงการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลติภณัฑ์ 

สขุภาพและบรกิารสขุภาพ

แผนงานที่ 4  
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	(2	โครงการ)
 • โครงการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการคุ้มครองสขุภาพประชาชนจากมลพษิ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)

แผนงานที่ 5  
การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ	 
(Primary	Care	Cluster)	(1	โครงการ)
 • โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ

และเครอืข่ายระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ (DHS)

แผนงานที่ 6   
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 
(Service	Plan)	(14	โครงการ)
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ  

สาขาโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั
 • โครงการป้องกนัและควบคมุการดื้อยาต้านจลุชพี 

และการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล
 • โครงการพฒันาศูนย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาทารกแรกเกดิ
 • โครงการดูแล ผู้สูงอาย ุผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส  

แบบประคบัประคอง
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารการแพทย์แผนไทยฯ
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาสขุภาพจติ

และจติเวช
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 5 สาขาหลกั
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคหวัใจ
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคมะเรง็
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคไต
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาจกัษวุทิยา
 • โครงการพฒันาระบบการดูแลสขุภาพช่องปาก
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาปลูกถ่ายอวยัวะ

แผนงานที่ 7  
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 
และระบบการส่งต่อ	(1	โครงการ)
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิครบวงจร

และระบบการส่งต่อ

แผนงานที่ 8   
การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ	
(2	โครงการ)
 • โครงการพฒันาและรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน (HA) 

ส�าหรบัสถานพยาบาล
 • โครงการพฒันาคณุภาพ รพ.สต.

แผนงานที่ 9   
การพัฒนาตามโครงการพระราชด�าร ิ
และพื้นที่เฉพาะ	(3	โครงการ)
 • โครงการพฒันา รพ.เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา  

และ รพ.สมเดจ็พระยพุราช
 • โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ และสขุภาพ 

แรงงานข้ามชาต ิ(Migrant Health)
 • โครงการเพิ่มการเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพชายแดนใต้

แผนงานที่ 10   
ประเทศไทย	4.0	ด้านสาธารณสุข	 
(2	โครงการ)
 • โครงการพฒันาสถานบรกิารด้านสขุภาพ
 • โครงการพฒันาผลติภณัฑ์สขุภาพและเทคโนโลย ี

ทางการแพทย์

แผนงานที่ 12  
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ	(2	โครงการ)
 • โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส
 • โครงการพฒันาระบบควบคมุภายในและบรหิาร 

ความเสี่ยง

แผนงานที่ 13   
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ	 
(2	โครงการ)
 • โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยสีขุภาพ

แห่งชาต ิ(NHIS)
 • โครงการพฒันาสขุภาพด้วยเศษฐกจิดจิทิลั (Digital 

Economy)

แผนงานที่ 14   
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ	 
(2	โครงการ)
 • โครงการลดความเหลื่อมล�้าของ 3 กองทนุ 
 • โครงการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลงั

แผนงานที่ 15   
การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู ้
ด้านสุขภาพ	(2	โครงการ)
 • โครงการพฒันางานวจิยั
 • โครงการสร้างองค์ความรู้ 

และการจดัการความรู้ด้านสขุภาพ

แผนงานที่ 16  
การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมาย 
ด้านสุขภาพ	(1	โครงการ)
 • โครงการปรบัโครงสร้างและพฒันากฎหมายด้านสขุภาพ

สู่การปฏิบัติใน 16 แผนงาน	 48	 โครงการ
 6  แผนงาน 
 23		โครงการบริการเป็นเลิศ  5  แผนงาน 

 9		โครงการ

บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล

 1  แผนงาน 
 4		โครงการบุคลากรเป็นเลิศ

 4  แผนงาน 
 12		โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคเป็นเลิศ

แผนงานที่ 11   
การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคน 
ด้านสุขภาพ	(4	โครงการ)
 • โครงการพฒันาการวางแผนก�าลงัคนด้านสขุภาพ
 • โครงการผลติและพฒันาก�าลงัคนด้านสขุภาพ 

สู่ความเป็นมอือาชพี
 • โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการก�าลงัคน
 • โครงการพฒันาเครอืข่ายก�าลงัคนด้านสขุภาพ

ยุทธศาสตร์
ความเป็นเลิศ              ด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคเป็นเลิศ 
Prevention &  
Promotion Excellence

บริการเป็นเลิศ 
Service Excellence

บุคลากรเป็นเลิศ 
People Excellence

บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมมาภิบาล 
Governance Excellence

Excellence



นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มอบนโยบายการด าเนินงาน 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ



ปฏิรูป
ระบบ

สาธารณสุข

ระบบบริการสุขภาพ 
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

แพทย์แผนไทย
 และศูนย์กลางด้านการแพทย์

การคลังสุขภาพ
และระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ

การอภบิาล
ระบบสุขภาพ

กรอบการน าเสนอ
 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
 บริการด้านสาธารณสุข

สร้างอาชีพ สร้างรายได้
พัฒนาเศรษฐกิจไทย

บริบทสุขภาพคนไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ด้านสาธารณสุข



ความเป็น
สังคมเมือง

สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

โลกเชื่อมต่อ
การค้าการลงทุน

Future Events

ความก้าวหน้า
Technology



4

ลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม

4

• พัฒนาระบบศนูย์ปฏิบตัิการ  
   ภาวะฉกุเฉินทกุจังหวัด 

• คณะกรรมการโรคติดต่อ
  จังหวัด ครบทุกจังหวัด 

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
 ชีวนิรภัยให้สามารถตรวจเช้ือ    
   โรคตดิต่ออุบัติใหม่ได้
      ภายใน 8 ชั่วโมง

ป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่

MERS

EBOLA

ZIKA

• พัฒนาระบบป้องกันการติด
เช้ือในทุกสถานพยาบาล
• พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง  
คัดกรอง และทีมสอบสวนโรค 

เตรียมพร้อม 

เฝ้าระวัง 

ตรวจจับได้เร็ว 

ตอบโต้

พบผูป่้วยโรคทางเดนิ

หายใจตะวนัออกกลาง 

(MERS) 3 ราย และ

ไมม่กีารระบาด

ตอ่เนือ่ง

ลดการสญูเสียทางเศรษฐกิจ

กว่าพนัลา้นบาท



5

ปี 2559  ตัง้คลินิกชะลอไตเส่ือม ครอบคลมุ

               โรงพยาบาลชมุชนทัว่ประเทศ

ยดึระยะเวลาการเกิดไตวาย 7 ปี 

เป็นประเทศแรกของโลก

ปลกุถ่ายไตใหผ้ ูป่้วยไตวาย

เรื้อรงักว่า 600 ราย 

ประหยดังบประมาณ 

กว่า 15,000 บาท/ปี

ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์



ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์

ปี 2559 

พฒันาระบบการจ่ายคา่บริการการแพทยฉ์กุเฉิน 

Emergency Claim Online (EMCO)

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถรักษาได้ทุกที่ ได้ทุกสิทธิ์ 

72 ชั่วโมงแรก ไม่จ่ายค่ารักษาเพิ่ม หรือถูกเรียกเก็บก่อน 

ภาครัฐและเอกชนร่วมกัน
ก าหนดรูปแบบและอัตราจ่ายของกองทุน 

ระบบบริการ

ระบบการสง่ต่อ

คณุภาพ

ลดความเหลื่อมล า้

ระบบบริการทีม่คีณุภาพ 

ประสิทธิภาพ ครอบคลมุ ทัว่ถึง

และรบัรองสิทธ์ิภายใน 15 นาที



ผลิตยาสมนุไพรทดแทนยาแผนปัจจบุนั

ลดคา่ยาน าเขา้กว่า 2,6๐๐ ลา้นบาท/ปี 

สง่เสรมิตลาดยาแผนไทย

สมนุไพรไทย 

ความยัง่ยืนของระบบสขุภาพ 

ส ูค่วามมัง่คัง่ของเศรษฐกิจไทย

กวาวเครอืขาว กระชายด า บวับก ยาอายวุฒันะ-เครือ่งส าอาง

    สรา้งมลูค่าการตลาดกว่า 10,000 ลา้นบาท/ปี

ขม้ินชนั มะขามป้อม ยาแผนไทย 

สรา้งอาชีพ สรา้งรายได ้พฒันาเศรษฐกิจไทย
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LE HALE Expon. (HALE)

อายคุาดเฉล่ียและการมีสขุภาพดีเม่ือแรกเกิด 

(รวมชาย-หญิง)

ที่มา: LE - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล
       HALE - ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

Japan 84.0 Singapore 83.0
Malaysia 75.0 Thailand 74.75

บริบทสขุภาพคนไทย

LE : World bank 
2014

HALE & Exponential



Future Scenarios

ประชาชน

ทุกกลุ่มวัยได้รับการ
พัฒนาตามวัย

อายุขัยเฉลี่ยและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

    ประชาชนได้รบั
        การส่งเสรมิ ป้องกัน 
     ควบคุมโรค รักษาพยาบาล 
และฟื้นฟสูุขภาพ อย่างเท่าเทียม

ระบบบริการ

ระบบการส่งต่อ
คุณภาพ

ลดความเหลื่อมล้ า

ลดความแออัด

ระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ครอบคลุม ทั่วถึง

ค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพลดลงและยั่งยืน

มีระบบตอบสนองต่อภัยสุขภาพต่างๆ

ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส ประเทศ

9



ม.48 ม.55 ม.258

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ที่ผ่านประชามติเม่ือ 7 ส.ค. 2559

ม.47

บุคคลยากไร้ย่อมมี
สิทธิได้รับบริการ

สาธารณสุขของรัฐ
โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายตามที่
กฎหมายบัญญัติ

สิทธิของมารดาในช่วง
ระหว่างก่อนและหลัง
การคลอด บุตรย่อม
ได้รับความคุ้มครอง
และช่วยเหลือตามที่

กฎหมายบัญญัติ

เสริมสร้างให้ประชาชนมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค และส่งเสริม

สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิ
ปัญญาด้านแพทย์แผนไทย

ครอบคลุมการส่งเริมสุขภาพ 
การควบคุมและป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาล และการ

ฟื้นฟูสุขภาพ

จัดให้มีระบบจัดการและ
ก าจัดขยะมูลฝอย เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูแลประชาชนในสัดสว่นที่

เหมาะสม

ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้ประชาชนได้รับสิทธแิละ

ประโยชน์จากการบริหารจัดการ 
และการเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพ



ปี 2559 

จดัแพทยเ์ฉพาะทางดา้นเวชศาสตรค์รอบครวั 48 ทีม  

ดแูลทกุครวัเรือนแบบองคร์วม น ารอ่งเขตเมือง 16 จงัหวดั 

เพ่ิม 350 ทีม

 115 แห่ง

เพ่ิม 3,250 ทีม 
1,100 แห่ง

(ทกุเขตเทศบาล)

6,500 ทีม 
2,200 แห่ง

(ทกุพื้นที่ รวม กทม.)

ปี 2560 ปี 2565 ปี 2570

พฒันาระบบบรกิารปฐมภมิู

เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง

บรกิารดา้นสาธารณสขุ

(ทกุอ าเภอเมือง)

แนวคิด

เสมือนมีหมอ

เป็นญาติ

ปี 2560 

ดแูล 

1,000,000 

ครอบครวั



ใหบ้รกิารทกุคน ทกุท่ี ทกุอยา่ง ทกุเวลา 

ดว้ยเทคโนโลยีการสื่อสารอนัทนัสมยั

เชือ่มโยงระบบบริการสขุภาพจากชมุชนสู่

คลินกิหมอครอบครวั และโรงพยาบาลแมข่า่ย

พัฒนา
ทีมหมอครอบครัว

1 ทีมดูแล 10,000 คน

รักษา ฟ้ืนฟูสภาพ
ป้องกัน ควบคุมโรค

ร่วมสร้างเสริมสุขภาพ
ถงึครัวเรือน

โรงพยาบาลแม่ข่าย

เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง

บรกิารดา้นสาธารณสขุ



เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสงัคม

เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วม

และยั่งยนื

O riginality

People centered approachM astery
H umilityMOPH

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เป้าหมาย

แผน 20 ปี กสธ.



ทิศทางการวางแผน 20 ปี (4 Phase)

กรอบแนวคิด

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และการปฏิรูปประเทศไทย

ด้านสาธารณสุข

การบูรณาการ (Integrated)
องค์รวมและผสมผสาน

(Holistic & Comprehensive)
การมีส่วนร่วมของพหุภาคี 

(Multisectoral)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
(SDGs)

ปฏิรูประบบ

Phase 1 (2560-2564)

สู่ความยั่งยืน

Phase3 (2570-2574)

สร้างความเข้มแข็ง

Phase 2 (2565-2569)

เป็น 1 ใน 3 
ของเอเชีย

Phase 4 (2575-2579)

แผน 20 ปี กสธ.

ประเทศไทย 4.0



ความเชื่อมโยงเป้าหมาย-ยุทธศาสตร-์แผนงานโครงการ-ตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไม่น้อยกว่า 72 ปี (HALE)

ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเอง
ของคนในองค์กร 

(Happy Work Life Index) ≥50 

ดัชนีสุขภาวะองค์กร 
(Happy Workplace Index) ≥57 

Access

Coverage

Quality

Governance

External causes

ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย

Chronic diseases

สรปุตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดัระดบัองคก์ร (Cooperate KPIs) 8 ตวั

ตวัชีว้ดัระดบัหนว่ยงาน (Functional PIs) 96 ตวั

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE)
ไม่น้อยกว่า 80 ปี 

ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย



4 Excellence Strategies
(16 แผนงาน 48 โครงการ)

1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. พัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศและกฎหมายด้านสุขภาพ
3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
4. การพัฒนางานวิจัยและองคค์วามรู้ด้านสุขภาพ
5. การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

P&P 
Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence Governance

Excellence

1. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิฃ
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ
4. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
5. การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นทีเ่ฉพาะ
6. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข

1. พัฒนาการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ (HRP)
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
4. พัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

8 Corporate 
Indicators

แผน 20 ปี กสธ.



3. ลดปัจจัยเสีย่งต้านสขุภาพ  
• ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร
• ลดปจัจยัเสี่ยงด้านสุขภาพ 
   (บุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพตดิ)
• คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
   และบริการสุขภาพ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย  
• พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย

• กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
• กลุ่มวัยเรยีนและวัยรุ่น
• กลุ่มวัยท างาน
• กลุ่มวัยผูสู้งอายุ

PP Excellence Strategies 
(4 แผนงาน 12 โครงการ)

2. ป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ  
• พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิและภัย

สุขภาพ
• ควบคุมโรคติดต่อ
• ควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและภัยสขุภาพ

แผนงาน 20 ปี กสธ.

ประชาชนสุขภาพดี

4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
• บริหารจดัการขยะและสิง่แวดล้อม
• คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)



7.  ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและส่งต่อ
• พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ

ระบบการส่งต่อ
8. พัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ

• พัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ
• พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.  

9.  การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริฯ และ
พื้นที่เฉพาะ 
• พัฒนารพ.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
• พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แรงงานข้ามชาติ
• การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้

10. ประเทศไทย4.0 สาธารณสุข
• พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยี

5.  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)
• พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและ

เครือข่ายระบบสขุภาพระดบัอ าเภอ (DHS)

Service Excellence Strategies 
(6 แผนงาน 23 โครงการ)

6.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
• 5 สาขาหลัก 
• สาขาทารกแรกเกดิ สุขภาพช่องปาก NCDs 

หัวใจ มะเร็ง ไต จักษุ สุขภาพจติและจิตเวช 
แพทยแ์ผนไทยฯ ปลูกถ่ายอวัยวะ

• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์
• ป้องกันการดื้อยาต้านจุลชพีและใชย้าอย่าง

สมเหตุสมผล (RDU)
• ดูแลผู้สูงอายุ พกิาร และผู้ด้อยโอกาส
  (รวม 14 โครงการ)

แผนงาน 20 ปี กสธ.ประชาชนสุขภาพดี



11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ

• พัฒนาระบบการวางแผนก าลงัคนด้านสุขภาพ

• ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสขุภาพสู่ความเป็นมืออาชพี 

• เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการก าลงัคน

• พัฒนาเครือข่ายก าลงัคนด้านสขุภาพ 

People Excellence Strategies 
(1 แผนงาน 4 โครงการ)

แผนงาน 20 ปี กสธ.

เจ้าหน้าที่มีความสุข



16. การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมาย
ด้านสขุภาพ 
• โครงการปรับโครงสร้างและพฒันา
กฎหมายด้านสุขภาพ 

12. ระบบธรรมาภบิาลและคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

•  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
•  ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

13.  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
• พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี

สุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
• พัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกจิดิจิทัล

14. การบริหารจดัการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
• ลดความเหลื่อมล้ าของ 3 ระบบกองทุน
• บริหารจดัการด้านการเงินการคลัง

Governance  Excellence Strategies 
(5 แผนงาน 9 โครงการ)

15. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน
     สุขภาพ
• พัฒนางานวิจยั
• สร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้

ด้านสขุภาพ

แผนงาน 20 ปี กสธ.

ระบบสุขภาพยั่งยืน





การติดตามและประเมินผล



4 Excellence Strategies
(16 แผนงาน 48 โครงการ)

1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. พัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศและกฎหมายด้านสุขภาพ
3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
4. การพัฒนางานวิจัยและองคค์วามรู้ด้านสุขภาพ
5. การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

P&P 
Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence Governance

Excellence

1. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิฃ
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ
4. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
5. การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นทีเ่ฉพาะ
6. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข

1. พัฒนาการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ (HRP)
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
4. พัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

8 Corporate 
Indicators

แผน 20 ปี กสธ.



ตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการ 

แผนงาน ประเด็น ตัวชี้วัด

1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยทุก
กลุ่มวัย

Child
1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

LTC
3. ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์

2.  การป้องกัน
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

TB 4. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า
OV/CCA 5. ร้อยละของต าบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ 

CVD 6. ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ทีข่ึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรค CVD

3. การลดปัจจัย
เสี่ยงด้าน
สุขภาพ

Food 
Safety 7. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

NCD
8. ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึน้ไป 
9. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

4. บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

G&C 
Hospital

10. ร้อยละของ รพ. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (Green & 
Clean Hospital)

PP Excellence Strategies 



ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน ประเด็น ตัวชี้วัด
5. พัฒนาระบบ
การแพทยป์ฐมภูมิ

PCC 11. ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)

6. การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan)

Stroke/
STEMI

12. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
13. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

RDU 14. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล

CA 15. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

CKD 16. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.73m2/yr

7. ระบบบริการ
แพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจร-ระบบส่งต่อ

ECS 17. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ

8. พัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานบริการ
ด้านสุขภาพ

HA/
รพ.สต.

18. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)             
19. ร้อยละของ รพ.สต.ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ

ตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการ Service Excellence Strategies 



ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน ประเด็น ตัวชี้วัด

11. การพัฒนาระบบ
ก าลังคนด้านสุขภาพ

MOPH
20. ร้อยละบุคลากรมีคุณลักษณะ MOPH
21. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
     ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการ 
People Excellence Strategies 



ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน ประเดน็ ตัวชี้วัด

12. ธรรมาภิบาลและ
คุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ITA
22. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

13. ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ

IT
23. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
(ปี 2560 เน้นหนัก การวินิจฉัยสาเหตุการตาย [ill-defined] <20%)

14. บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังสุขภาพ

Finance 24. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

15. พัฒนางานวิจัยและ
องค์ความรู้ด้านสุขภาพ

วิจัย
25. ร้อยละผลงาน วิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปใช้ประโยชน์

16. ปรับโครงสร้างและการ
พัฒนากฎหมายด้าน
สุขภาพ

กฎหมาย 26. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรงุได้รับการแก้ไข

ตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการ Governance  Excellence 
Strategies 



(ร่าง) ค ารับรองปฏิบัตริาชการ
ยุทธศาสตร์ เครือ่งมอื แผนงาน ประเดน็ ตัวชี้วัด

P&P 
Excellence

PIRAB

แผนท่ี 1   พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
Child 1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

LTC 1. ร้อยละของต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ดอ้ยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์

แผนท่ี 2    การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

TB 1. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเปน็ซ้ า

OV/CCA 1. ร้อยละของต าบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชด าริ)

CVD 1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รบัการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

แผนท่ี 3    การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ Food Safety  ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

NCD
1. ความชุกของผู้สบูบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)        
2. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ตอ่ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิต์่อคนตอ่ปี)

แผนท่ี 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
G&C 

Hospital
1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (Green&Clean Hospital)

Service
Excellence

6 
Building
Blocks

แผนท่ี 5   การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ PCC 1. รอ้ยละของพืน้ที่ที่มีคลินกิหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)

แผนท่ี 6
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

Stroke/STE
MI

1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

RDU 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล

CA 1. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

CKD 1. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.73m2/yr

แผนท่ี  7 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการ
ส่งต่อ ECS 1. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คณุภาพ

แผนท่ี 8 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
HA/รพ.สต. 1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคณุภาพโรงพยาบาล (HA)             2. ร้อยละของ รพ.สต.ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ

People
Excellence

Core 
Value:
MOPH

แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบก าลังคน 
ด้านสุขภาพ

MOPH
1. ร้อยละบุคลากรมีคณุลักษณะ MOPH
2.  ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดแูลสุขภาพตนเองตามที่ก าหนด

Governance
Excellence

PMQA

แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ITA 1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

แผนงานที่ 13 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ IT 1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑค์ณุภาพข้อมูล (ปี 2560 เน้นหนักเรื่องการวินิจฉัยสาเหตุการตาย [ill-defined] นอ้ยกว่า 20%)

แผนงานที่ 14 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ Finance 1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

แผนงานที่ 15 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ วิจัย 1. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์

แผนงานที่ 16 ปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ กฎหมาย 1. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไข

26 Key-Indicators



ขอบคุณครับ



      การประชมุ Retreat กระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 

12-14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมกรงุศรีริเวอร ์จ.พระนครศรีอยุธยา

Retreat MOPH



      การประชุม Retreat กระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มภูมิภาค 14–16 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

Retreat MOPH



   ลด Premature Mortality 
เพื่อเพิ่ม (LE) ให้อายุยืน 80 ปีจ านวนผู้เสียชีวิตรวม 156,561 ราย

กรอบการวิเคราะห์

• % เสียฟันทั้งปาก (7.2%) 

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนสุขภาพดี

2) การฆ่าตัวตายส าเร็จ
ผู้เสียชีวิต: 4,179 ราย 

3) การจมน้ า
ผู้เสียชีวิต : 3,245 ราย 

4) การถกูท าร้าย
ผู้เสียชีวิต : 2,162 ราย  

1) เบาหวาน 
ผู้เสียชีวิต : 28,260 ราย

1) การบาดเจ็บจาก
การจราจร

ผู้เสียชีวิต : 14,483 ราย 
2) หลอดเลือดสมอง
ผู้เสียชีวิต: 27,521 ราย

3) หัวใจขาดเลือด
ผู้เสียชีวิต : 19,151 ราย

4) มะเร็งตับ
ผู้เสียชีวิต : 16,116 ราย

5) มะเร็งปอด
ผู้เสียชีวิต : 12,867 ราย 

6) วัณโรค
ผู้เสียชีวิต : 12,000  ราย

8) ปอดอุดกัน้เร้ือรัง
ผู้เสียชีวิต : 4,647 ราย 

7) โรคเอดส์
ผู้เสียชีวิต : *11,930 ราย  

* ขอ้มูลจากการคาดประมาณ AEM 
(AIDS Epidemic Model) 2015

ลดปัจจัยเสี่ยง/เจ็บป่วยของคนไทย
เพื่อเพิ่ม (HALE) ให้แข็งแรงถึงอายุ 72 ปี

External causes
ผู้เสียชีวิตรวม 24,069 ราย

Chronic diseases
ผู้เสียชีวิตรวม 132,492 ราย

1 2

ลดปัจจัยเสี่ยง+เจ็บป่วย ส่งเสริมสุขภาพคนไทย

1) สิ่งเสพติด (ความชุก)

• ผู้บริโภค Alcohol 32% 

• ผู้บริโภคบุหรี่ 21% 

• ผู้บริโภคยาเสพติด/บ าบัด
 78,153 คน 

2) ความดนัโลหติสงู
• ความชุก : 25% 
• อัตราป่วยท่ีคุมได้ : 26% 

3) อ้วน/น้ าหนกัเกนิ
• % BMI ปกติ (ญ<55/ ช<42)
• % (<18 ปี) สูงดีสมส่วน 

4) Reproduct & Sex Health

• % ตั้งครรภ์ซ้ า ญ<20ปี 48:1000
• อัตราคลอดมีชีพวัยรุ่น 12.8:1,000 

5) Mental/Emotion well-Being

• % เด็กไทย (EQ) (45%) 

• % Pt. ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต (45%) 

6) Active Living
• % ปชช.มีพฤติกรรมที่ดี 

7) Healthy Consuming
• % ปชช.บริโภคเหมาะสม
• % ปชช.บริโภคถูกต้อง 

8) Environment Health
• % ปชช.มีสุขลักษณะท่ีดี 
• %ปชช.ได้จัดการขยะท่ีดี 

• >6 ปีหลับพอต่อสุขภาพ

9) Oral Health



• ดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happy Work Life Index) ≥ 50 (บค./ทุกกรม)

Accessibility

ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพ

• อัตราส่วนของบุคลากรด้านสุขภาพต่อประชากร (สบช.)
แพทย์ 1:2,125 ทัตแพทย์ 1:9,876 เภสัชกร 1:5,462 
พยาบาลวิชาชีพ 1:433

บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• สัดส่วนการกระจายบุคลากรสุขภาพ (เมือง/ชนบท) 
(บค.)
Health worker density and distribution 2.47 

(2010)

สร้างความพร้อมก าลังคนด้านสุขภาพ
เชิงกลยุทธ์

• % หน่วยบริการมีอัตราก าลังสอดคล้องกับแผน
ก าลังคน (สนย.)

ดึงดดูและธ ารงรักษาก าลงัคนคุณภาพ

• ดัชนีความผาสุกขององค์กร 
(Happy Workplace Index) ≥57 (บค./ทุกกรม)

เป้าหมายที่ 2 : เจ้าหน้าที่มีความสุข

Availability

Acceptability Quality

3

4

กรอบการวิเคราะห์

Thailand
Overall No.28

Economic No.13
Government No.23
Business No.25
Infrastructure No.492016



Access

เป้าหมายที่ 3 : ระบบสุขภาพยั่งยืน

Coverage Quality Governance

1) เพ่ิมแพทย์ใน รพ.เขต
เมืองและชนบท
แพทย์ต่อปชก. เพิ่มขึ้น

2) เพ่ิมบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพ
อัตราตามมาตรฐานที่ก าหนด

หน่วยบริการทุกระดับ

3) เพ่ิมเตียงสถาน พยาบาล
ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

1) ความครอบคลุมของ
ปชช. ได้รับวัคซีนครบ
ตาม EPI

% การได้รับวัคซีนลุ่มเป้าหมาย

2) อัตราการคัดกรองผู้ป่วย

3) พฒันามาตรฐานยา 
วัคซีน และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์

4) มีบริการแผนไทยและใช้
ยาสมุนไพรในสถานบริการ
ทุกระดับ
• จ านวนสถานบริการมีบริการ

การแผนไทยและทางเลือก 

1) HA
% หน่วยงานที่ผ่าน HA

2) ลดเวลาที่ปชช.รอคอยรับ
บริการ (WaitingTime)  

3) อัตราเข้ารับบรกิารผู้ 
ป่วยในซ้ า (Re-admission 
Rate) 

4) Satisfaction Index

1) ITA (Integrity & 
Transparency 
Assessment)
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน ITA

2) Expenditure of GDP
• รายจ่ายด้านสุขภาพต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

3) IT one system
• พัฒนา/เชื่อมโยงระบบข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์สถานภาพของ
ประชาชน
• มีคลังข้อมูลสุขภาพระดับเขต
• จัดเก็บข้อมูลสุขภาพที่เป็น
มาตรฐานระดับประเทศ

4) Restructuring 
(structure & finance)
• ลดเหลื่อมล้ าบริการทุกสิทธิฯ 

5 6 7 8

กรอบการวิเคราะห์
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