แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป

ดานสาธารณสุข
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561)

¤Ó¹Ó
แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) พ.ศ. 2560 - 2579 นี้ จัดทำขึน้ เพือ่ เปนแนวทาง

ในการดำเนินงานของหนวยงานดานสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อใหสอดรับกับนโยบายในระดับชาติ รวมไปถึง
การปฏิรปู ประเทศและปฏิรปู ระบบสุขภาพไปสูความเปนประเทศไทย 4.0

กระทรวงสาธารณสุข ภายใตการนำของ ศาสตราจารยคลินิกนายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดจัดประชุมผูบริหารระดับสูง “การถอยเพื่อทบทวนหรือการถอยตั้งหลักกอนที่จะกาว
ตอไปขางหนา (Retreat)” เพือ่ กำหนดกรอบและทิศทางการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต โดยมีเปาหมาย “ประชาชน
สุขภาพดี เจาหนาทีม่ คี วามสุข ระบบสุขภาพยัง่ ยืน” อีกทัง้ ไดมกี ารทบทวนแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ใหมี
ความสอดคลองและเชือ่ มโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายประเทศไทย 4.0 เปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) โดยแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ประกอบดวย สถานการณและปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ สถานะสุขภาพ ยุทธศาสตร
ความเปนเลิศ 4 ดาน ของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1) สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุม ครองผูบ ริโภคเปนเลิศ (Promotion,
Prevention & Protection Excellence) 2) บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 3) บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
และ 4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) มีแผนงาน/โครงการรวมทัง้ สิน้ 15 แผนงาน 45 โครงการ
ซึง่ มีเปาหมาย ตัวชีว้ ดั และมาตรการสำคัญในแตละโครงการ ตลอดจนแนวทางการขับเคลือ่ นและการประเมินผลการดำเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนและสรางความเขาใจรวมกันในการดำเนินงานดานสาธารณสุขใหแกทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่สาธารณสุขทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่มีสวนรวม

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ ใหมคี วามสมบูรณ และหวังเปนอยางยิง่ วาแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ จะเปนกรอบการปฏิบตั งิ าน
ดานสาธารณสุขใหกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อบรรลุเปาหมาย “ประชาชน
สุขภาพดี เจาหนาทีม่ คี วามสุข ระบบสุขภาพยัง่ ยืน” ตอไป

กระทรวงสาธารณสุข
ธันวาคม 2560

º·ÊÃØ»

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลง

ปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สงผลตอระบบสุขภาพ อาทิเชน
การเปลีย่ นแปลงโครงสรางประชากรไทย การเปลีย่ นแปลงฐานเศรษฐกิจ
ไปสูยุคดิจิทัล การเกิดโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ การเสียชีวิตดวยโรค
ไมตดิ ตอทีส่ ามารถปองกันได ปญหามลพิษสิง่ แวดลอม ภัยพิบตั ธิ รรมชาติ
และภัยกอการราย กระทรวงสาธารณสุขไดจดั ทำแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) พ.ศ. 2560 - 2579 โดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ เปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหนวยงานดานสาธารณสุข
ในการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริบททางสิง่ แวดลอม แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายประเทศไทย 4.0 เปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมไปถึงนโยบายการปฏิรูปประเทศมุงสู
“ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”

¼ÙŒºÃÔËÒÃ

โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตรฉบับนี้

กระทรวงสาธารณสุขไดจัดประชุมผูบริหารระดับสูง “การถอยเพื่อทบทวนหรือการถอยตั้งหลัก
กอนทีจ่ ะกาวตอไปขางหนา (Retreat)” เพือ่ เปนกรอบและทิศทางการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
ในอนาคต โดยมีเปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
และไดจดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทัง้ สวนกลางและสวนภูมภิ าค เพือ่ ทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) และกำหนดยุทธศาสตร กระบวนการดำเนินงาน คาเปาหมาย ตัวชีว้ ดั
พรอมรายละเอียดตามเปาหมายหลัก รวมทัง้ แผนงาน/โครงการ โดยกำหนดเปาหมายการดำเนินงาน
เปน 4 ระยะ ระยะละ 5 ป และมีจุดเนนแตละระยะ คือ
ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 4

2560 - 2564

2565 - 2569

2570 - 2574

2575 - 2579

ปฏิรูประบบ

สรางความ
เขมแข็ง

สูความยั่งยืน

เปน 1 ใน 3
ของเอเชีย

โดยมียุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน

คือ 1) สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุม ครองผูบ ริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention
& Protection Excellence) 2) บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 3) บุคลากรเปนเลิศ
(People Excellence) และ 4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ประกอบดวย 15 แผนงาน 45 โครงการ โดยกำหนดเปาหมาย และมาตรการสำคัญ ใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใตงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความคุมคา
มากที่สุด รวมทั้งไดกำหนดแนวทางการถายทอดยุทธศาสตรและตัวชี้วัด สรางความเขาใจ
แกผูปฏิบัติงานในทุกระดับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง และมี
การติดตาม ประเมินผลที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานอีกดวย

ÊÒÃºÑÞ
หนา
บทที่ 1 บทนำ

9

บทที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอระบบสุขภาพ

15

บทที่ 3 สถานะสุขภาพ

23

31
บทที่ 4 สถานการณ
บริการสุขภาพ

37
บทที่ 5 ยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ.2560 - 2579)

- ยุทธศาสตร
ที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
42
(PP & P Excellence)

- ยุทธศาสตร
ที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ
55
(Service Excellence)

- ยุทธศาสตร
ที่ 3 ดานบุคลากรเปนเลิศ
78
(People Excellence)

- ยุทธศาสตร
ที่ 4 ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล
82
(Governance Excellence)
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผล
เอกสารอางอิง

93
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บทที่ 1

บทนำ

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

09

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ
ÃÐÂÐ 20 »‚ ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (¾.È.2560 - 2579)
SDGs
รัฐธรรมนูญ
นโยบายรัฐบาล
Thailand 4.0
แผนปฏิรูปประเทศ
ประชารัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนพัฒนาสุขภาพ
แหงชาติ ฉบับที่ 12

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1 (พ.ศ. 2561)

ไดพฒ
ั นาจากการวิเคราะหเงือ่ นไข และสถานการณ ภายใตบริบทสิง่ แวดลอมของสังคมไทย และกระแสโลกในปจจุบนั จนถึงแนวโนมความทาทายในอนาคต
ทีม่ คี วามเกีย่ วของกับสุขภาพของประชาชน โดยแผนยุทธศาสตรฯ นีม้ คี วามสอดคลองและเชือ่ มโยงสูเ ปาหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนขององคการสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) เปนไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 รวมทัง้ แนวนโยบาย
ประชารัฐ และประเด็นเรงดวน เพือ่ เปาหมายการปฏิรปู ประเทศไทยของรัฐบาล ซึง่ เกีย่ วของกับการปฏิรปู สาธารณสุข 10 ประเด็นสำคัญ ไดแก 1) คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำเภอ (พชอ.) 2) การพัฒนาคลินกิ หมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) 3) การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)
4) การดูแลผูส งู อายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) 5) นโยบายเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต มีสทิ ธิทกุ ที่ (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP)
6) การพัฒนาศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน ดานการแพทยและสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) 7) การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย
ครบวงจร 8) การเพิม่ ประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียน และใบอนุญาต 9) ยุทธศาสตรเขตสุขภาพพิเศษ และ 10) โครงการ GREEN & CLEAN Hospitals
โดยกรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตรชาติฯ นี้ เปนกรอบการพัฒนาระยะยาว มุง เนนเพือ่ ใหบรรลุวสิ ยั ทัศน “ประเทศไทย มีความมัน่ คง
มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนองคกรหลักในการขับเคลือ่ น
ทีใ่ หความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขายตางๆ เพื่อเปาหมายสูงสุดใหคนไทยมีสุขภาพดี
10
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¤ÇÒÁàª×่ÍÁâÂ§¢Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ 20 »‚
áÅÐ á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õ่ 12
การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ
สรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน

เสริมสราง
ความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ
สูความมั่งคั่ง และยั่งยืน

ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา

¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
¡ÒÃ»ÃÑºÊÁ´ØÅ
áÅÐ¾Ñ²¹Ò
ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¨Ñ´¡ÒÃÀÒ¤ÃÑ°

การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ

20 »‚

¡ÒÃÊÃŒÒ§
¡ÒÃàµÔºâµº¹¤Ø³ÀÒ¾
ªÕÇÔµ·Õèà»š¹ÁÔµÃ
¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

¡ÒÃÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐ
àÊÃÔÁÊÃŒÒ§
ÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹
เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย

¡ÒÃÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤áÅÐ
à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹
·Ò§ÊÑ§¤Á

การเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน

สรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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à»‡ÒËÁÒÂÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
(´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)
ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มคี วามสุข ระบบสุขภาพยัง่ ยืน
อายุคาดเฉลี่ย
ของการมีสุขภาพดี

อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิด

75 ป

85 ป

(Health Adjusted Life
Expectancy: HALE)

(Life Expectancy: LE)

Strategy

4 Excellences

PP & P Excellence
People Excellence
สังคมผูส
 งู อายุ ปญหาสิง่ แวดลอม
การเชือ่ มตอการคา-การลงทุน

สถานะสุขภาพคนไทย
อัตราตาย

15 แผนงาน
45 โครงการ

ปจจัยทีส
่ ง ผล
ตอระบบสุขภาพ

สถานะ
สุขภาพ

Service Excellence
Governance Excellence
ปญหาการเปลีย
่ นแปลงภูมอิ ากาศ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

อัตราปวยจากโรคสำคัญ
โรคติดตออุบต
ั ใิ หม

สถานการณ
สถานการณ
บริการสุขภาพ
สถานการณ
กำลังคนดานสุขภาพ
บริการสุขภาพ

12

¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐá¼¹§Ò¹
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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บทที่ 2

ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อระบบสุขภาพ
á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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การพัฒนาอยางกาวกระโดดในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชวงศตวรรษทีผ่ า นมานัน้ สงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางสังคม เศรษฐกิจ

วัฒนธรรม รวมถึงวิถชี วี ติ และรูปแบบการใชชวี ติ ของผูค น แมความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยจะทำใหสามารถควบคุม และปองกันโรคติดเชือ้ ไดดขี น้ึ
ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น แนวโนมการเขาถึงบริการสุขภาพดีขึ้น แตอุบัติการณของโรคเรื้อรัง ปจจัยทางสังคม และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสุขภาพ
ของประชาชน (Social Determinants of Health) มีความหลากหลายควบคุมไดยากขึ้น โดยปจจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบตอบริบทสุขภาพของคนไทย มีดงั นี้ี

ÊÑ§¤Á¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

การเขาสูส งั คมผูส งู อายุอยางสมบูรณ (Aged Society) จากทีป่ ระเทศไทยเริม่ เขาสูส งั คมผูส งู อายุ (Ageing Society) สัดสวนประชากร
กลุม ผูส งู อายุไดเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว เปน 16.5 % ในป 2559 และมีแนวโนมจะเพิม่ สูงถึง 32.2% ในป 2575 นอกจากนี้แนวโนมผูสูงอายุที่ตองอยู
ตามลำพัง เจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รังเพิม่ มากขึน้ สงผลตอภาระคาใชจา ยทางสุขภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามไปดวย ในขณะทีอ่ ตั ราการเจริญพันธุร วมของประชากรไทย
ในป 2559 อยูที่ 1.62 ซึ่งต่ำกวาระดับทดแทนประชากร และคาดการณวาใน ป 2583 อัตราการเจริญพันธุรวมอาจลดลง เหลือเพียง 1.3 ทำให
ประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงานจะมีจำนวนลดลง จะสงผลตอจำนวนแรงงาน ความสามารถในการผลิต และเปนความทาทายในการพัฒนาประเทศ
ที่สำคัญในอนาคต

»˜ÞËÒÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

สิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสมกับสุขภาวะที่ดี ปจจุบันปญหาที่เกิดจากการจัดการและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมเหมาะสม สงผลให
ทรัพยากรธรรมชาติเสือ่ มโทรมลงอยางมาก ทัง้ ยังมีปญ
 หาสิง่ แวดลอมทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและความเปนชุมชนเมือง ตัวอยางเชน
ปญหาขยะมูลฝอยทีย่ งั ไมไดรบั การแกไขอยางมีประสิทธิภาพ โดยในป 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ 27.06 ลานตัน ในขณะทีก่ ารบริหารจัดการ
ที่ถูกกำจัดอยางถูกตองมีเพียง 9.75 ลานตัน ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป 2559 นอกจากนั้นยังมีปญหามลพิษทางอากาศ
ปริมาณฝุนละอองทีเ่ กินคามาตรฐานหลายแหง ทัง้ หมดนีจ้ ะสงผลกระทบระยะยาวตอสุขภาพอนามัยของคนไทยทัง้ ทางตรงและทางออม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโรครอน ความสมดุลที่เสียไปเนื่องจากผลอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ทำใหเกิดความแหงแลง
เปนระยะเวลายาวนาน สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงน้ำขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง
เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว โรคที่เกิดจากแมลงเปนพาหะที่สามารถแพรขยายพันธุ
»˜ÞËÒ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ และเจริญเติบโตดีขน้ึ ในสภาพอากาศรอน เชน โรคมาลาเรีย เกิดภาวะน้ำทวมและวาตภัย และสัมพันธกบั อาหารและน้ำดืม่ ทีไ่ มสะอาด
ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ

¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ
·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ
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ความกาวหนาทางเทคโนโลยี จากการจัดอันดับของ World Economic Forum ไดจดั ทำ "ดัชนีบง ชีร้ ะดับความพรอมของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (The Networked Readiness Index : NRI)” จัดใหประเทศไทยอยูในอันดับที่ 67 ในป 2557 ดีขึ้นจาก
ป 2556 ทีป่ ระเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 74 จากทัง้ หมด 148 ประเทศ แสดงถึงความกาวหนาและโอกาสในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร (Information and Communication Technology : ICT) ซึง่ อัตราการใชเทคโนโลยีของคนไทยในป 2558 พบวา มีการเขาถึง
อินเตอรเน็ต 39.3 % คอมพิวเตอร 34.9% และโทรศัพทมือถือ 79.3% ประชาชนสามารถติดตอสื่อสาร และเขาถึงขอมูลตางๆ เพิ่มขึ้น แสดงถึง
วิถีการดำรงชีวิตและความคาดหวังของประชาชนตอระบบบริการสุขภาพที่เปลี่ยนไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยีอันอาจเปนไดทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจงึ เปนอีกปจจัยสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตรชาติฯ ฉบับนี้
การเชื่อมตอการคาและการลงทุนอยางไรพรมแดน เปนวิวัฒนาการของโลกที่ไมอาจหยุดยั้งไดดวยเหตุผลหลายประการประกอบกัน
ดังตัวอยางทีป่ ระเทศไทยไดเขาสูก ารเปนสมาชิกของประชาคมโลกในดานตางๆ โดยเฉพาะกลุม ประชาคมอาเซียนทีป่ ระเทศไทยตัง้ อยูใ นสภาพทาง
ภูมศิ าสตรทเ่ี ปนศูนยกลาง จึงเกิดประโยชนอยางมากตอประเทศไทยในการสงผลใหเกิดการสงเสริมการลงทุนในประเทศ การสงออก เกิดการจางงาน
เพิ่มขึ้น เปนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสงเสริมความสามารถในการแขงขัน แตอยางไรก็ตามการเชื่อมตออยางไรพรมแดนเชนนี้ก็มี
ผลกระทบตอสุขภาพประชาชนในหลายดาน เชน ในป 2557 พบวาในพื้นที่ 10 จังหวัด เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีแรงงานตางชาติเปนจำนวนมาก
พบวาอุบตั กิ ารณของโรคมาลาเรีย อัตราการปวยวัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธสงู กวาพืน้ ทีอ่ น่ื ของประเทศ รวมทัง้ ปญหาจากแรงงานตางชาติ
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมายทีไ่ มมปี ระกันสุขภาพหรือไมมคี วามสามารถในการจายคารักษาพยาบาล ทำใหกระทรวงสาธารณสุข
ตองรับภาระคาใชจา ยดานสุขภาพทีเ่ รียกเก็บไมไดทเ่ี พิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ จาก 216.5 ลานบาท ในป 2555 เปน 399.5 ลานบาท ในป 2557

¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐá¼¹§Ò¹
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สังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ

ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing Society) ตามคำนิยามขององคการสหประชาชาติที่แบงระดับสังคมผูสูงอายุเปน 3 ระดับ ดังนี้ี
• ระดับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ
(Ageing Society) 10% ของประชากร
ทั้งประเทศ

• ระดับสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ
(Aged Society) 20% ของประชากร
ทั้งประเทศ

• ระดับสังคมผูสูงอายุอยางเต็มที่
(Super-aged Society) มากกวา 20%
ของประชากรทั้งประเทศ

คาดประมาณจำนวนผูสูงอายุของประเทศไทย (หนวย 1:1,000 คน)
»‚ 2559

»‚ 2573

10,783 (16.50%)

17,578 (26.56%)

»‚ 2583

»‚ 2563

12,622 (19.12%)

สัดสวนคาใชจายดานสุขภาพสวนบุคคลของผูสูงอายุ
ตอคาใชจายดานสุขภาพทั้งหมดของทุกกลุมอายุ

84%

80%

20,519 (32.12%)
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ปญหาดานสังคม
ป 2557 มีผูสูงอายุที่อยูคนเดียว
รอยละ

29%

8.7

คาใชจายดานสุขภาพสวนบุคคล
ของทุกกลุมอายุ

31%

ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
(กลุมอายุ 60 - 80 ปขึ้นไป)

คาใชจายดานสุขภาพสวนบุคคล
ของผูสูงอายุ

2.8
เพศหญิง รอยละ 6.1
เพศชาย รอยละ

ป 2552

ป 2558

ที่มา: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ UNFPA

ที่มา: การสำรวจผูสูงอายุในประเทศไทย, สำนักงานสถิติแหงชาติ

5 อันดับปญหาดานสุขภาพ ป 2558
122
79

อันดับ 1
โรคความดันโลหิตสูง

9,489.42

(อัตราผูปวยในตอประชากรแสนคน)

6.2

อันดับ 2
โรคหัวใจ (ไมรวมหัวใจขาดเลือด)

6,580.18

อันดับ 3
โรคเบาหวาน

5,535.52

อันดับ 4
โรคมะเร็ง

3,190.57

อันดับ 5
โรคหัวใจขาดเลือด

1,950.21

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
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ปญหาสิ่งแวดลอม
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ป 2559
4.21

กรุงเทพฯ

ÅŒÒ¹µÑ¹

11.16 ÅŒÒ¹µÑ¹

เทศบาลและพัทยา

11.69 ÅŒÒ¹µÑ¹

อบต.

27.06 ÅŒÒ¹µÑ¹

รวม
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ป 2559
¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ·Õ่à¡Ô´¢Ö้¹

27.06
9.75

ÅŒÒ¹µÑ¹

¡ÒÃ¡Ó¨Ñ´ÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§

15.76

ÅŒÒ¹µÑÑ¹

5.81

ÅŒÒ¹µÑ¹

¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ·Õ่à¡็º¢¹ä´Œ

9.96

ÅŒÒ¹µÑ¹

¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ»ÃÐâÂª¹

ÅŒÒ¹µÑ¹

¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ·Õ่µ¡¤ŒÒ§

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ

มลพิษทางอากาศ ป 2559
143
93

คามาตรฐาน = 120

122
คามาตรฐาน = 100

คามาตรฐาน = 50

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5)
เฉลี่ย 24 ชม.สูงสุด (มคก./ลบ.ม.)

18

¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐá¼¹§Ò¹
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ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน
10 ไมครอน (PM10)
เฉลี่ย 24 ชม.สูงสุด (มคก./ลบ.ม.)

กาซโอโซน เฉลี่ย 1 ชม. สูงสุด (ppb)

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ
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ปญหาการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
ภาวะโลกรอน

Estimated Deaths Attributed to Climate Change in the Year 2000, by Subregion*

อัตราตายตอประชากรลานคน
0-2
2-4
4 - 70
70 - 120
no data

*Change in climate compared to baseline 1961 - 1990 climate

Data Source: McMichael,JJ,Campbell-Lendrum D,Kovats RS,et al.Global Climate Change.In Comparative Quantification of Health Risk: Global and
Regional Burden of Disease due to Selected Major Risk Factors.M. Ezzati, Lopez, AD, Rodgers A.,Murray CJL. Geneva,WHO, 2004

การคาดประมาณการสูญเสียปสุขภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
พ.ศ. 2543 และ 2563

2543

Floods

2563

Malaria
Diarrhea
Mulnutrition
120

100

80

60

จำนวนตาย (พัน)

40

20

0

2

4

6

8

10

การสูญเสียปสุขภาวะ : DALYs (ลาน)

ที่มา: Campbell-Lendrum et al., 2003
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ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี
การใชเทคโนโลยี

อัตราการใชเทคโนโลยีของประชากรไทย ป 2558

โทรศัพท
มือถือ

79.3%

อินเตอร
เน็ต
คอมพิวเตอร

39.3%

34.9%

ที่มา: รายงานการสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สำนักงานสถิติแหงชาติ

การเปรียบเทียบความแพรหลายของการใชอินเตอรเน็ต ในประเทศอาเซียน ป 2558
สิงคโปร

82.00%

เมียนมา

12.61%
ลาว

บรูไน

14.26%

47.22%
มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

67.50%

30.47%

กัมพูชา

ไทย

31.83%

55.90%
เวียดนาม

50.13%

ฟลิปปนส

43.00%

หมายเหตุ : ขอมูลการใชอินเตอรเน็ตของประเทศไทยจาก 2 แหลง มีตัวเลขไมเทากันเนื่องจากวิธีการสำรวจและกลุมตัวอยางไมเหมือนกัน
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การเชื่อมตอ
การคา - การลงทุน
การเกิดโรคระบาด
อัตราอุบต
ั ก
ิ ารณของมาลาเรีย อัตราปวยจากวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2557

ประเทศ

โรค

สัดสวนระหวาง 10 จังหวัด
เขตเศรษฐกิจพิเศษ: ประเทศ

มาลาเรีย

0.38

0.86

2.26

วัณโรค

80.90

170

2.10

โรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

54

84.70

1.57

อัตราอุบต
ั ก
ิ ารณ

อัตราปวย

10 จังหวัด
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

หมายเหตุ 1. อุบตั กิ ารณของมาลาเรียตอประชากร 1,000 คน
2. อัตราปวยโรควัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธตอ ประชากร 100,000 คน
ทีม่ า : (ราง) แผนยุทธศาสตรดา นสาธารณสุขเพือ่ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560-2564
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร

การบริการดานสุขภาพคนตางดาว

จำนวนผูป
 ว ยนอกและผูป
 ว ยในคนตางดาวทีม
่ ารับบริการ
ในสถานบริการของประเทศไทย ปงบประมาณ 2556 - 2557

378,785

คาใชจา ยดานสุขภาพคนตางดาว

คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลทีเ่ รียกเก็บไมไดจากคนตางดาว
ของสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2555 - 2557
หนวย : ลานบาท

422,546
59,669

52,770

ป 2557

ป 2556
ผูป
 ว ยนอก

ผูป
 ว ยใน

216.5

ป 2555

223.4

ป 2556

399.5

ป 2557

ทีม่ า : (ราง) แผนยุทธศาสตรดา นสาธารณสุขเพือ่ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ.2560-2564 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร
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สถานะสุขภาพของคนไทยในปจจุบนั มีแนวโนมดีขน้ึ เมือ่ เทียบกับอดีต เห็นไดจากการมีอายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด (LE) และอายุ

คาดเฉลีย่ ของการมีสขุ ภาพดี (HALE) ทีม่ แี นวโนมเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ เพศหญิงและชาย โดยในป 2558 คนไทยมีอายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด (LE) ที่ 74.9 ป
และมีอายุคาดเฉลีย่ ของการมีสขุ ภาพดี (HALE) ถึง 66.8 ป ดัชนีทบ่ี อกถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพก็มแี นวโนมดีขน้ึ เชน อัตราการตายของมารดา
ทีต่ ำ่ ลงถึง 24.6 ตอการเกิดมีชพี แสนคน อัตราทารกตาย 6.2 ตอการเกิดมีชพี พันคน และอัตราตายเด็กต่ำกวา 5 ปลดลงเปน 8.6 ตอการเกิดมีชพี พันคน
ในป 2558 เปนตน แตอยางไรก็ตามสาเหตุการสูญเสียปสขุ ภาวะจากการตายกอนวัยอันควรของคนไทยจากโรคไมตดิ ตอ และโรคเรือ้ รัง ก็กลับมีแนวโนมสูงขึน้
และมีรปู แบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากอดีตทีม่ กั เปนกลุม โรคติดเชือ้ โดยในป 2557 สาเหตุทช่ี ายไทยสูญเสียปสขุ ภาวะสูงสุด เกิดจากอุบตั เิ หตุทางถนน
โรคหลอดเลือดสมอง การติดติดเชื้อ HIV/เอดส และโรคหัวใจขาดเลือด สวนสาเหตุที่หญิงไทยสูญเสียปสุขภาวะสูงสุดเกิดจากโรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคขอเสือ่ ม ตามลำดับ
ทั้งนี้ สาเหตุการตายสำคัญที่มีแนวโนมสูงขึ้น คือ อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนสง รองลงมาไดแก การทำรายตนเอง จมน้ำ ถูกทำราย
และการพลัดตกหกลม ตามลำดับ สวนอัตราการตายทีม่ แี นวโนมสูงขึน้ มากทีส่ ดุ อันมีสาเหตุจากโรคเรือ้ รัง คือ โรคมะเร็ง รองลงมาไดแก โรคหลอดเลือด
ในสมอง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเบาหวาน ตามลำดับ
สำหรับสาเหตุของความเจ็บปวยของประชากรไทยนัน้ จากขอมูลในป 2558 พบวาประชากรทีม่ อี ายุตง้ั แต แรกเกิดถึง 59 ป เขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลแบบผูปวยในดวยโรคระบบหายใจมากที่สุด รองลงมาคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบยอยอาหาร
โรคมะเร็ง และโรคระบบกลามเนือ้ เสนเอ็น กระดูกและขอ ตามลำดับ สวนสาเหตุของการตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูส งู อายุ (อายุ 60 ป
ขึน้ ไป) มีสาเหตุมาจากโรคระบบไหลเวียนโลหิต รองลงมาคือโรคระบบหายใจ โรคระบบยอยอาหาร โรคมะเร็ง และโรคระบบกลามเนือ้ เสนเอ็น กระดูก
และขอ ตามลำดับ
ที่สำคัญ พบวาใน ชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา โรคติดตออุบัติใหมมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และมีความรุนแรงมากขึ้น สวนใหญเปนโรคติดตอ
ระหวางสัตวและคน โดยมีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคและการระบาดขามพรมแดนผานการเคลื่อนยายของประชากร สินคาและแรงงาน ตลอดจน
การเพิม่ ขึน้ ของสัตวพาหะนำโรคโดยโรคติดตออุบตั ใิ หม ทีส่ ำคัญในปจจุบนั นัน้ ยังมีหลายโรคทีต่ อ งควบคุม และเฝาระวังอยางใกลชดิ เชน โรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง โรคไขหวัดนก และโรคไขหวัดใหญ เปนตน
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สถานะสุขภาพคนไทย

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) และอายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) ของคนไทย ป 2558

อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิด

74.9 ป
(LE)

อายุคาดเฉลี่ย
ของการมีสุขภาพดี

66.8 ป
(HALE)

ที่มา: World Health Statistic 2016, WHO

การสูญเสียปสุขภาวะของประเทศ (DALYs) จำแนกตามสาเหตุสำคัญ พ.ศ. 2557

เพศชาย
โรคหัวใจขาดเลือด

อุบัติเหตุทางถนน

โรคหลอดเลือดสมอง

10.1%

6.6%

การติดเชื้อ HIV/เอดส

5.1%

โรคเบาหวาน
การเสพติดเครื่องดื่ม
โรคมะเร็งตับ
โรคหัวใจขาดเลือด
โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีแอลกอฮอล

4.9%

4.5%

4.4%

3.9%

เพศหญิง

ภาวะตับแข็ง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคมะเร็งหลอดลม
และปอด

โรคอื่นๆ

โรคขอเสื่อม

2.3%

51.2%

3.6%

3.4%

8.4%

7.3%

4.3%

การติดเชื้อ HIV/ เอดส
อุบัติเหตุทางถนน
โรคสมองเสื่อม
?

??

3.9%

3.6%

3.6%

3.1%

โรคมะเร็งตับ

โรคไตอักเสบ
และไตพิการ

โรคมะเร็งเตานม

โรคอื่นๆ

2.5%

2.2%

2.0%

59.1%

ที่มา: รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2557 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
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อัตราตาย
อัตราตายจากสาเหตุภายนอก (External Causes)
และโรคเรื้อรัง (Chronic Diseases) 5 อันดับแรก ป 2559

ÊÒàËµØÀÒÂ¹Í¡

อันดับ 1

âÃ¤àÃ×éÍÃÑ§

อันดับ 1

(External Causes)

ทำรายตนเอง

อุบัตเหตุการขนสง

(Chronic Diseases)

มะเร็งทุกชนิด

6.4

23.8

117.7 48.7

อันดับ 2

จมน้ำ

ถูกทำราย

การพลัดตก

2.7

5.4

ËÁÒÂàËµØ : ÍÑµÃÒµ‹ÍáÊ¹»ÃÐªÒ¡Ã

43.8

32.3

อันดับ 5

เบาหวาน

2.7

อันดับ 4

หัวใจขาดเลือด

อันดับ 5

อันดับ 3

ปอดอักเสบ

อันดับ 4

หลอดเลือดในสมอง

อันดับ 3

อันดับ 2

22.3

ที่มา: สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559 กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

อัตรามารดาตาย อัตราทารกตาย และอัตราการตาย
เด็กอายุต่ำกวา 5 ป ของประชากรไทย ป 2558

อัตราทารกตาย

6.2

ตอการเกิดมีชีพพันคน

อัตรามารดาตาย

อัตราการตาย
เด็กต่ำกวา 5 ป

ตอการเกิดมีชีพแสนคน

ตอการเกิดมีชีพพันคน

24.6

8.6

ที่มา: 1. สำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
2. World Health Statistic 2016, WHO
3. Health at a Glance OECD Indicators, 2016
4. 2016 Population Reference Bureau
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อัตราปวยจากโรคสำคัญ
อัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนจากโรคที่สำคัญ ป 2558

อัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนจากโรคที่สำคัญของประชากรอายุ 0 - 59 ป
1,317

โรคของระบบหายใจ
โรคไหลเวียนโลหิต

237

1,115

499

โรคระบบยอยอาหาร
มะเร็ง

1,543

โรคระบบกลามเนื้อเสนเอ็นกระดูกและขอ

อัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนจากโรคที่สำคัญของประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไป
โรคไหลเวียนโลหิต

6,310

โรคของระบบหายใจ
โรคระบบยอยอาหาร
มะเร็ง
โรคระบบกลามเนื้อเสนเอ็นกระดูกและขอ

4,617

2,709

18,844

3,193

ที่มา: กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
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โรคติดตออุบัติใหม

โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอรส

โรคไขหวัดใหญ

โรคไขหวัดนก

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง มีจำนวนผูปวยทั่วโลก 2,103 ราย เสียชีวิต 733 ราย
จาก 27 ประเทศ ประเทศที่พบการระบาด: ซาอุดิอาระเบีย กาตาร
จอร
แดน โอมาน
ในประเทศไทย พบ 3 ราย (ก.ย. 2555 - ต.ค. 2560)
โรคไขหวัดใหญ มีจำนวนผูปวยทั่วประเทศ 192,593 ราย เสียชีวิต 55 ราย
(ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2560)
โรคไขหวัดนก มีจำนวนผูปวยทั่วประเทศ 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย
(พ.ศ. 2547 - 2549)
ที่มา: สำนักโรคติดตออุบัติใหม, WHO
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บทที่ 4

สถานการณ์บริิการสุขภาพ
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ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยไดมีการพัฒนาและขยายการใหบริการในทุกมิติอยางตอเนื่อง มีการขยาย

หนวยบริการสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับ
การบริการผูป ว ยในเพิม่ ขึน้ และสามารถใหบริการแบบผูป ว ยนอกไดมากขึน้ โดยในป 2559 กระทรวงสาธารณสุขไดใหบริการผูป ว ยนอก
ทัง้ หมด (OPD Visits) จำนวน 193,180,329 ครัง้ และใหบริการแบบผูป ว ยใน (IPD) จำนวน 9,449,326 ราย โดยอัตราการใชเตียง
เฉลีย่ ทีร่ อ ยละ 76 ของจำนวนเตียงทัง้ ประเทศ
ถึงแมสดั สวนคาใชจา ยดานสุขภาพตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestric Product: GDP) มีแนวโนมลดลง
เนื่องจากมูลคาผลผลิตจากสวนอื่นเพิ่มขึ้น ทำให GDP ของประเทศเพิ่มมากขึ้น แตจำนวนรวมคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ
มีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ จาก 371,832 ลานบาท ในป 2552 เพิม่ ขึน้ เปน 476,430 ลานบาท ในป 2556 นอกจากนีจ้ ากขอมูลในปเดียวกัน
พบวาประชาชนมีรายจายดานสุขภาพ เฉลีย่ ถึง 7,357 บาทตอคนตอป โดยเปนการจายใหกบั บริการภาครัฐ 77% และภาคเอกชน 23%
ดานสถานการณกำลังคนดานสุขภาพ 5 สาขา ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค นัน้
แมวาจะมีแนวโนมที่ดีขึ้นแตก็ยังมีจำนวนไมเพียงพอและมีการกระจายที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เขตเมือง
และชนบท โดยในป 2558 ประเทศไทยมีสัดสวนแพทยตอประชากร 1 : 2,035 สัดสวนทันตแพทยตอประชากร 1 : 9,352
สัดสวนเภสัชกรตอประชากร 1 : 5,317 สัดสวนพยาบาลวิชาชีพตอประชากร 1 : 436 และสัดสวนพยาบาลเทคนิคตอประชากร
1 : 9,716 ซึง่ ยังถือวาเปนสัดสวนทีต่ ำ่ กวาเกณฑสากล ในขณะทีค่ วามสามารถในการผลิตแพทยตอ ประชากรในปจจุบนั นัน้ สามารถ
ผลิตได 2 คนตอประชากร 100,000 คนตอป ความสามารถในการผลิตพยาบาลสามารถผลิตได 12 คนตอประชากร 100,000 คนตอป
ดังนัน้ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จึงเปนประเด็นสำคัญในยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้
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สถานการณบริการสุขภาพ
จำนวนสถานพยาบาล

ทีม
่ เี ตียงรับผูป
 ว ยไวคา งคืน 1,221 แหง

จำนวนผูป
 ว ยนอก

ป 2559

จำนวนเตียง

141,500 เตียง

จำนวนผูป
 ว ยใน

193.2 ลานครัง้

อัตราครองเตียง

9.4 ลานราย

รอยละ

76

ที่มา: กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

คาใชจายดานสุขภาพ

สัดสวนคาใชจายดานสุขภาพตอคาใชจายครัวเรือนทั้งหมด (GDP)
ป 2552

371,832

ป 2553

384,902

ลานบาท

ป 2554

434,237
ลานบาท

ลานบาท

สัดสวนตอ GDP

สัดสวนตอ GDP

สัดสวนตอ GDP

3.9%

3.8%

3.6%

ป 2555

ป 2556

474,301

476,430

ลานบาท

ลานบาท

สัดสวนตอ GDP

สัดสวนตอ GDP

3.8%

3.7%

ที่มา: บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

สัดสวนรายจายดานสุขภาพของภาครัฐและเอกชน
รายจาย
ตอคนตอป

6,777
บาท

รายจาย
ตอคนตอป

ภาครัฐ

77%

7,962
บาท

ภาคเอกชน

76%

23%
ป 2554

รายจาย
ตอคนตอป

ภาครัฐ

7,354
บาท

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

77%

ภาคเอกชน

23%

24%
ป 2555

ป 2556

ที่มา: สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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สถานการณกำลังคน
ดานสุขภาพ

อัตราสวนประชากรตอบุคลากรทางการแพทยที่สำคัญของประเทศไทย ป 2558

แพทยตอประชากร

อัตราสวน

แพทย
1

:
:

ประชากร
2,035

ทันตแพทย :
1
:

เภสัชกรตอประชากร

อัตราสวน

เภสัชกร
1

:
:

ทันตแพทยตอประชากร

อัตราสวน

ประชากร
5,317

ประชากร
9,352

พยาบาลวิชาชีพตอประชากร

อัตราสวน

พยาบาลวิชาชีพ :
:
1

พยาบาลเทคนิคตอประชากร

ประชากร
436

อัตราสวน

พยาบาลเทคนิค :
1
:
34
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ประชากร
9,716

ที่มา: รายงานทรัพยากรสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ 5

ยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี
ด้านสาธารณสุข
(พ.ศ.2560 - 2579)
á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
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á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ

ÃÐÂÐ 20 »‚ ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (¾.È.2560 - 2579)
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) กำหนดวิสยั ทัศนใหกระทรวงสาธารณสุข

“เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ทีร่ วมพลังสังคม เพือ่ ประชาชนสุขภาพดี” โดยแบงการดำเนินงานออกเปน 4 ระยะ ทุกๆ 5 ป คือ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2560 - 2564) ปฏิรูประบบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565 - 2569) สรางความเขมแข็ง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2570 - 2574) สูความยั่งยืน
และระยะที่ 4 (พ.ศ. 2575 – 2579) เปน 1 ใน 3 ของเอเชีย ขับเคลื่อนสูการบรรลุเปาหมายเพื่อให “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่
มีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ ยืน” ภายใตพนั ธกิจแหงการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอยางมีสว นรวมและยัง่ ยืน โดยแผนยุทธศาสตรฯ
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรความเปนเลิศ ดังนี้

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย
(ดานสุขภาพ) 4 โครงการ
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
1 โครงการ
กร
1) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค
3) การปองกันควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยง
คุณภาพ 2 โครงการ
ดานสุขภาพ 5 โครงการ
2) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดาน
4) การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 2 โครงการ
สุขภาพ 2 โครงการ
3) การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
สุขภาพ 2 โครงการ
4) การพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมดานสุขภาพ
4 แผนงาน
1 โครงการ
5) การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมาย
ดานสุขภาพ 1 โครงการ

PP&P
Excellence

Governance
Excellence
5 แผนงาน

4

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ
¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ
People
Excellence
1 แผนงาน

1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน
ดานสุขภาพ 3 โครงการ
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Service
Excellence
5 แผนงาน

1) การพัฒนาระบบการแพทย
ปฐมภูมิ 1 โครงการ
2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 17 โครงการ
3) การพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉก
ุ เฉิน
ครบวงจรและระบบการสงตอ 1 โครงการ
4) การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพืน
้ ที่
เฉพาะ 2 โครงการ
5) อุตสาหกรรมทางการแพทย
1 โครงการ
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á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ

ÃÐÂÐ 20 »‚ ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ (¾.È.2560 - 2579)
à»š¹ 1 ã¹ 3 ¢Í§àÍàªÕÂ

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢็§
»¯ÔÃÙ»ÃÐºº

(2565-2569)

(2560-2564)

ÊÙ‹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹

(2575-2579)

(2570-2574)

Phase 2

Phase 4
Phase 3

Phase 1

à»‡ÒËÁÒÂ
áµ‹ÅÐÃÐÂÐ

¤‹Ò¹ÔÂÁ

¾Ñ²¹ÒáÅÐÍÀÔºÒÅ
ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾
ÍÂ‹Ò§ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁáÅÐÂÑ่§Â×¹

M : Mastery à»š¹¹ÒÂµ¹àÍ§
O : Originality àÃ‹§ÊÃŒÒ§ÊÔ่§ãËÁ‹
P : People centered ãÊ‹ã¨»ÃÐªÒª¹
H : Humility ¶‹ÍÁµ¹Í‹Í¹¹ŒÍÁ

M

O

¾Ñ¹¸¡Ô¨

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹

»ÃÐªÒª¹ÊØ¢ÀÒ¾´Õ
à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ÂÑ่§Â×¹

P H

à»š¹Í§¤¡ÃËÅÑ¡
´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ ·Õ่ÃÇÁ¾ÅÑ§ÊÑ§¤Á
à¾×่Í»ÃÐªÒª¹ÊØ¢ÀÒ¾´Õ

à»‡ÒËÁÒÂ

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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4

ยุทธศาสตรความเปนเลิศ
Excellence

สงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคและคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ

บริการเปนเลิศ

Service Excellence

PP & P Excellence

บุคลากรเปนเลิศ
People Excellence

บริหารเปนเลิศ
ดวยธรรมาภิบาล

Governance Excellence
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8

ตัวชี้วัดหลักระดับองคกร
Corporate KPIs

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
(Health Adjusted Life Expectancy: HALE)

1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
(Life Expectancy : LE)
ไมนอยกวา

85

ไมนอยกวา
ป

3. ดัชนีความสุขของคนทำงาน
(Happinometer)
ไมนอยกวา
รอยละ

70

5. อัตราการเขาถึงบริการ
แพทยแผนไทย (Access)
รอยละ

75

ป

4. ดัชนีสุขภาวะองคกร
(Happy Public Organization Index)
ไมนอยกวา
รอยละ

70

6. ความครอบคลุมของแพทยและเตียง รพ.
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Coverage)

100 1 2

สัดสวนแพทย
สัดสวนเตียง
ตอ 1,500
ประชากร

7. สถานบริการไดรับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน HA (Quality)
รอยละ

º··Õè
5

100

ตอ 1,000
ประชากร

8. หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผานการประเมิน ITA (Governance)
ไมนอยกวา
รอยละ

95

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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ยุทธศาสตร์ที่

1

ด้านส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

4

12

แผนงาน
โครงการ

26
27
26 KPI
Phase 4 28 KPI
Phase 1

KPI

Phase 2

KPI

Phase 3
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ä·Â·Ø¡¡ÅØ‹ÁÇÑÂ (´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾)

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 1

¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹ä·Â¡ÅØ‹ÁÊµÃÕáÅÐà´ç¡»°ÁÇÑÂ

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹

• อัตรามารดาตายตอแสนการเกิดมีชีพ ป 2555, 2556 และ 2557
มีอัตราที่เพิ่มขึ้นจาก 17.6, 22.2 และ 23.3 ตามลำดับ
• ป 2559 ระดับสติปญญาของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 เทากับ 98.23
และป 2560 พัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 21.5

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
Phase
1

• รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน
• อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
• รอยละ 85 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
• รอยละ 63 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน

พ.ศ.2565 - 2569

Phase
2

• รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน
• อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 14 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
• รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
• รอยละ 78 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน

พ.ศ.2570 - 2574

Phase
3

• รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน
• อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 12 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
• รอยละ 95 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
• รอยละ 88 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน

พ.ศ.2575 - 2579 Phase
Phase 2 4

• รอยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคลอดมาตรฐาน
• อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 10 ตอการเกิดมีชีพแสนคน
• รอยละ 100 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป มีพัฒนาการสมวัย
• รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน

พ.ศ.2560 - 2564

• ป 2560 เด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวนเพียงรอยละ 49.5

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

• เพื่อพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
ใหไดมาตรฐานอนามัยแมและเด็กคุณภาพ
• เพื่อใหมารดาที่ตั้งครรภทุกรายไดรับการดูแลตลอดการคลอด
อยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
• เพื่อสงเสริมใหเด็กเจริญเติบโตพัฒนาการสมวัยพรอมเรียนรู
ตามชวงวัย

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
ลูกเกิดรอดแมปลอดภัยเด็กมีพัฒนาการสมวัย

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

พัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลบริการ
อนามัยแมและเด็กคุณภาพ

พัฒนาระบบขอมูล ระบบเฝาระวัง
และระบบสงตอใหมีคุณภาพ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข พัฒนาองคความรู นวัตกรรม คูมือ
และเผยแพร ประชาสัมพันธ
และภาคีเครือขาย

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย/กรมอนามัย

Phase 3

สงเสริม และสนับสนุนความเขมแข็ง มีกลไกการขับเคลื่อนการทำงาน
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และ ในพืน้ ที่ เชน Maternal Child Health
ภาคีเครือขาย
Board พชอ. เปนตน

พัฒนาการคลอดมาตรฐาน ไรรอยตอ ผลักดันกฏหมายที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และการฝากครรภที่มีคุณภาพ

สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการพัฒนาเด็ก

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

43

º··Õè
5

á¼¹§Ò¹·Õè 1

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ä·Â·Ø¡¡ÅØ‹ÁÇÑÂ (´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾)

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 2

¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹ä·Â¡ÅØ‹ÁÇÑÂàÃÕÂ¹áÅÐÇÑÂÃØ‹¹

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹

• ป 2559 ระดับสติปญ
 ญาและความฉลาดทางอารมณเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เทากับ 98.23 และเด็กนักเรียนไทย
อายุ 6 - 11 ป มีความฉลาดทางอารมณอยูใ นเกณฑปกติขน้ึ ไป
รอยละ 77
• ป 2560 เด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน เพิม่ ขึน้ จากป 2559 รอยละ 64.2
เปนรอยละ 65.1 และเด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ
(Cavity free) รอยละ 71.81
• อัตราคลอดในวัยรุนอายุ 15 - 19 ป ลดลงอยางตอเนื่อง
จาก 54.3 ตอพันประชากร ในป 2555 เหลือ 42.5 ในป 2559

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
• เพื่อสงเสริมใหเด็กวัยเรียนแข็งแรง สูงดี สมสวน และมีระดับ
Intelligence Quotient (IQ) และ Emotional Quotient (EQ)
อยูในเกณฑมาตรฐาน
• เพื่อควบคุมโรคในชองปาก และลดการสูญเสียฟนแทในเด็ก
อายุ 12 ป
• เพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
• เด็กวัยเรียน IQ/EQ ดี สุขภาพแข็งแรง สูงดีสมสวน ฟนดีไมผุ
• อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ลดลง

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
พ.ศ.2560 - 2564

พ.ศ.2565 - 2569

พ.ศ.2570 - 2574

พ.ศ.2575 - 2579

Phase

Phase
1

• เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ำกวา 100
• รอยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณอยูใ นเกณฑปกติขน้ึ ไป
• รอยละ 66 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
• รอยละ 60 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ
• อัตราการคลอดมีชพี ไมเกิน 34 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป

Phase
2

• เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ำกวา 101
• รอยละ 82 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณอยูใ นเกณฑปกติขน้ึ ไป
• รอยละ 67 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
• รอยละ 80 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ
• อัตราการคลอดมีชพี ไมเกิน 25 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป

Phase
3

• เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ำกวา 103
• รอยละ 84 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณอยูใ นเกณฑปกติขน้ึ ไป
• รอยละ 68 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
• รอยละ 85 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ
• อัตราการคลอดมีชพี ไมเกิน 20 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป

Phase
24

• เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ำกวา 105
• รอยละ 85 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณอยูใ นเกณฑปกติขน้ึ ไป
• รอยละ 69 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
• รอยละ 90 เด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ
• อัตราการคลอดมีชพี ไมเกิน 15 ตอประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ป

Phase 3

ผลักดันใหเกิดความรวมมือเชิงนโยบาย พัฒนาระบบบริการสุขภาพกาย/จิต ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. พัฒนาสื่อ คูมือ เครื่องมือ สภาพแวดลอม
การสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบ ใหมีความเปนมิตรกับวัยรุน และมี การปองกันและแกไขปญหาการตั้ง ในการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของ
บูรณาการกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การเชือ่ มตอกันระหวางระบบ
ครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
เด็กวัยเรียนและวัยรุน
สาธารณสุขกับโรงเรียน

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สรางการมีสวนรวมระหวางผูปกครอง พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือเด็ก มีกลไกการขับเคลือ่ นการดำเนินงาน ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ทองถิ่น ชุมชน โรงเรียนในการดูแล
กลุม เสี่ยง
ทัง้ ในระดับนโยบาย และระดับพืน้ ที่ การพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพ และภาคีเครือขาย
สุขภาพกาย/จิตใหกบั วัยเรียนและวัยรุน
ของเด็กวัยเรียนและวัยรุน
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µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

ปจจุบันประชากรวัยทำงานอายุ 30 - 44 ป มีคาดัชนีมวลกาย
ปกติ รอยละ 51.80 ซึ่งมีแนวโนมลดลง เมื่อเทียบกับขอมูลยอนหลัง 3 ป
(ป 2557 - 2559) ที่พบวาวัยทำงานอายุ 30 - 44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ
รอยละ 54.75, 53.82 และ 54.08 ตามลำดับ

Phase
1

• รอยละ 56 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30 - 44 ป
มีคาดัชนีมวลกายปกติ

พ.ศ.2565 - 2569

Phase
2

• รอยละ 61 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30 - 44 ป
มีคาดัชนีมวลกายปกติ
• รอยละ 75 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 15 ปขน้ึ ไป
มีกจิ กรรมทางกายเพียงพอ

พ.ศ.2570 - 2574

Phase
3

• รอยละ 66 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30 - 44 ป
มีคาดัชนีมวลกายปกติ
• รอยละ 80 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 15 ปขน้ึ ไป
มีกจิ กรรมทางกายเพียงพอ

Phase

• รอยละ 71 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 30 - 44 ป
มีคาดัชนีมวลกายปกติ
• รอยละ 85 ของประชาชนวัยทำงาน อายุ 15 ปขน้ึ ไป
มีกจิ กรรมทางกายเพียงพอ

พ.ศ.2560 - 2564

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
• เพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนวัยทำงานใหมีสุขภาพดี
• เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

ประชาชนวัยทำงานมีดัชนีมวลกายปกติ

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

พ.ศ.2575 - 2579

Phase 2 4 Phase 3

สนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ชุมชน
สถานที่บริการสาธารณสุขและ
สถานประกอบการอยางตอเนื่อง

พัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคี สราง Intervention ที่เหมาะสม
เครือขายทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของพื้นที่

มาตรการ นโยบาย Healthy eating/
มีผูนำการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่
Active living/Environmental health พึงประสงค ในชุมชนและสถาน
ประกอบการ

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมอนามัย

สรางและพัฒนาระบบเฝาระวัง
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
และคาดัชนีมวลกายวัยทำงาน

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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• ผูสูงอายุ รอยละ 88.6 สามารถชวยเหลือตนเองได ผูสูงอายุ <รอยละ 28
ทีไ่ ดรบั การคัดกรอง/ประเมินกลุม อาการผูส งู อายุ และรอยละ 16.9 มีความ
เสี่ยงตอการหกลม รอยละ 8.1 มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม
• ป 2560 มีผูสูงอายุพึ่งพิงเขารวมโครงการ LTC จำนวน 177,541 คน
• ป 2560 ผลิต Care Manager (CM) จำนวน 4,424 คน และผลิต Care
Giver (CG) จำนวน 22,344 คน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
• เพื่อใหผูสูงอายุไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแล รักษา และ
ฟน ฟูสภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการมีสว นรวมของครอบครัว ชุมชน และทองถิน่
• ผูส งู อายุสามารถชวยเหลือตนเองในชีวติ ประจำวันไดตามศักยภาพ และไดรบั
บริการสุขภาพที่ตรงตามปญหาอยางถูกตองเหมาะสม

Phase
1

• LTC รอยละ 95
• อัตราของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้น
หรือคงที่
• รพช.มีหนวยบริการผูสูงอายุอยางนอยรอยละ 75

พ.ศ.2565 - 2569

Phase
2

• LTC รอยละ 100+คุณภาพ
• อัตราของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้น
หรือคงที่
• รพช.มีหนวยบริการผูสูงอายุอยางนอยรอยละ 80

พ.ศ.2570 - 2574

Phase
3

• LTC รอยละ 100+คุณภาพ
• อัตราของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้น
หรือคงที่
• รพช.มีหนวยบริการผูสูงอายุอยางนอยรอยละ 85

พ.ศ.2575 - 2579 Phase
Phase 2 4

• LTC รอยละ 100+คุณภาพ
• อัตราของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได เพิ่มขึ้น
หรือคงที่
• รพช.มีหนวยบริการผูสูงอายุอยางนอยรอยละ 90

พ.ศ.2560 - 2564

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
• ตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในชุมชนผานเกณฑ
• สัดสวนของผูสูงอายุกลุมที่สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดไมนอยกวา 8 เทา ของกลุมที่ตองการ
ความชวยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวัน
• โรงพยาบาลรัฐมีการจัดบริการคลินิกผูสูงอายุไมนอยกวา รอยละ 95

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ

พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงาน
Active Aging อำเภอตนแบบเพื่อ
สงเสริมสุขภาพ
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¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐá¼¹§Ò¹
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มีกลไกการขับเคลือ่ นการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และใน ผูจดั การดูแลผูสูงอายุ (CM) และผูดูแล
ผูสงู อายุ (CG)
ชุมชน

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและ สรางและพัฒนานวัตกรรม คูมือ
ภาคีเครือขายในการดูแลผูสูงอายุใน ชุดความรู และสื่อประชาสัมพันธ
ที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ
ชุมชน

พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ในชุมชน ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ
ผูสูงอายุ และระบบฐานขอมูล

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย/กรมอนามัย

º··Õè
5

á¼¹§Ò¹·Õè 2

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµÃÐ´ÑÑºÍÓàÀÍ

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 5

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ (¾ªÍ.)

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 มติของนายกรัฐมนตรี และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตรเห็นชอบ
ขอเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขใหเกิดผลใน 1 ป 4 เดือน ประกอบดวย การออกระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อสงเสริมการทำงานแบบประชารัฐ โดยในป
2559 มีจำนวน 73 อำเภอ และเพิ่มเปน 200 อำเภอ ในป 2560

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
• เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น
โดยหลักการพื้นที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง

พ.ศ.2560 - 2564

Phase
1

รอยละ 80 ของอำเภอที่มีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ที่มีคุณภาพ (702 อำเภอ)

พ.ศ.2565 - 2569

Phase
2

รอยละ 100 ของอำเภอที่มีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ที่มีคุณภาพ (878 อำเภอ)

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
ทุกอำเภอมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระบบอำเภอ (พชอ.)

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

สรางและพัฒนาผูใหบริการ/ทีมทั้งใน
สถานบริการและเครือขายบริการ
อยางเปนระบบ

สรางความเขมแข็งระบบขอมูล และ
Surveillence System

สงเสริมการบูรณาการและมีสวนรวม
ในทุกภาคสวนที่มีผลตอสุขภาพ

บริหารจัดการระดมทรัพยากรในแตละ ผลักดันกฎหมาย/ระเบียบ
ที่เกีย่ วของ
ภาคสวน

หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารการสาธารณสุข/สำนักงานบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทย

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃµÍºâµŒÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹áÅÐÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹
ปจจุบันสถานการณการเกิดโรคและภัยสุขภาพมีความ
รุนแรงและสามารถแพรระบาดไดอยางกวางขวาง จำเปนตอง
พัฒนาระบบการตรวจจับเหตุการณผิดปกติใหรวดเร็วและ
ตอบโตไดทนั ทีภายใตศนู ยปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน ทีมตระหนัก
รูส ถานการณ ทีมปฏิบตั กิ ารสอบสวนควบคุมโรค และหนวยงานอืน่
รวมกันจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของประเทศใหได
ตามเกณฑมาตรฐานสากล Joint External Evaluation : JEE

เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได

Phase
1

100

รอยละ
ของจังหวัดมีศนู ยปฏิบตั กิ าร
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู
สถานการณ (Situation Awareness
Team: SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง

¾.È

.2
56
0

-

25
6

4

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

จัดการซอมแผนตามระบบบัญชาการ
เหตุการณฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข
ระดับจังหวัด

จัดเตรียมเฝาระวังและประเมิน
พัฒนาศักยภาพผูบัญชาการศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด สถานการณโรคและภัยสุขภาพและ
ทีมปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระดับจังหวัด

48
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หนวยงานรับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค
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â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 7

¤Çº¤ØÁâÃ¤µÔ´µ‹Í

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹
• เอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ : ป 2558 คาดประมาณวา ประเทศไทยมีผตู ดิ เชือ้ เอชไอวีทย่ี งั มีชวี ติ อยู จำนวนทัง้ หมด 437,700 คน ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม
ประมาณ 6,900 คน เฉลี่ยวันละประมาณ 19 คน ลดลงรอยละ 77 เมื่อเทียบกับป 2543 และเสียชีวิต ประมาณ 16,100 คน
• พยาธิใบไมตบั และมะเร็งทอน้ำดี : ป 2556 อัตราการเสียชีวติ ของโรคมะเร็งทอน้ำดี รอยละ 23.9 ผูป ว ยมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ำดีรายใหม จำนวน 1,765 ราย
พบเปนมะเร็งตับ รอยละ 63 และมะเร็งทอน้ำดี รอยละ 55 และในป 2557 พบอัตราความชุกในภาพรวมของประเทศ รอยละ 5.1

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

• เพื่อลดอัตราและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
• เพื่อใหผูติดเชิื้อทุกคนเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัส
• เพื่อลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับในพื้นที่เสี่ยง 29 จังหวัด

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
• ลดผูติดเชื้อ HIV รายใหมใหเหลือนอยกวา 1,000 ราย
• ไมมีทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อ HIV
• ผูติดเชื้อ HIV ทุกคนเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัส
• ลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจาก HIV ลงเหลือนอยกวา
4,000 ราย
• ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ เหลือไมเกินรอยละ 6
• อัตราการเสียชีวิตดวยมะเร็งทอน้ำดีลดลงครึ่งหนึ่ง
• อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับลดลงนอยกวารอยละ 1

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

เรงรัดการลดการตีตราเลือกปฏิบัติ
และจัดการสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การดำเนินงาน

ขับเคลื่อนการยุติเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

Phase
1

พ.ศ.2565 - 2569

Phase
2

• รอยละ 100 ของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการ
ปองกัน HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก
• รอยละ 80 ของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง
ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี

พ.ศ.2570 - 2574

Phase
3

• รอยละ 100 ของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการ
ปองกัน HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก
• รอยละ 100 ของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง
ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี

พ.ศ.2575 - 2579

Phase
4

• จำนวนผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV ลดลง รอยละ 80
• รอยละ 100 ของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง
ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี

บูรณาการความรวมมือในระดับประเทศ พัฒนาระบบโครงสราง และกลไก
และประเทศในภูมิภาคลุมน้ำโขง
การสือ่ สารความเสี่ยง คูมือ แนวทาง

พัฒนาตำบลจัดการสุขภาพในการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพยาธิ
ใบไมตับ และมะเร็งทอน้ำดีิ

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค

• รอยละ 94 ของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการ
ปองกัน HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก
• รอยละ 80 ของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง
ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี

พ.ศ.2560 - 2564

สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาสังคม และอปท.

พัฒนาระบบเฝาระวัง/คัดกรอง/
ปองกัน/วินิจฉัย/ดูแล/รักษา/สงตอ/
ควบคุมโรคอยางบูรณาการ

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹

• การจมน้ำเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเด็กไทยอายุต่ำกวา
15 ป มีจำนวนการเสียชีวิต เฉลี่ยปละ 1,015 คน
• ป 2559 พบอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 33.45
คนตอประชากรแสนคน (จำนวน 21,745) จากฐานขอมูลบูรณาการ
• ป 2558 - 2560 อัตราผูปวยโรคเบาหวานรายใหม เฉลี่ย 200,000
รายตอป และอัตราผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม เฉลีย่ 400,000
รายตอป (Health Data Center: HDC)
• ป 2552 - 2557 ความชุกผูปวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น รอยละ 6.9
เปน 8.9 และความชุกผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึน้ รอยละ 21.4
เปน 24.7 (NHES IV-V)

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้ง
ลดอัตราผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
พ.ศ.2560 - 2564

พ.ศ.2565 - 2569

พ.ศ.2570 - 2574

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

Phase
1

• อัตราการเสียชีวติ จากการจมน้ำของเด็กอายุนอ ยกวา 15 ป ไมเกิน 3.0
• อัตราการเสียชีวติ จากอุบตุั เิ หตุทางถนน ลดลงรอยละ 50 จากป 2554
• อัตราผูป ว ย DM รายใหมจากกลุม เสีย่ งฯ ไมเกินรอยละ 2.16 และอัตรา
ผูป ว ย HT รายใหม โดยมีมาตรการในกลุม สงสัยปวยใหวดั ความดันโลหิตสูง
ที่บาน ≥ รอยละ 40

Phase
2

• อัตราการเสียชีวติ จากการจมน้ำของเด็กอายุนอ ยกวา 15 ป ไมเกิน 2.5
• อัตราการเสียชึวติ จากการจมน้ำในทุกกลุม อายุ ลดลงอยางนอยรอยละ
20 จากป 2560
• อัตราการเสียชีวติ จากอุบตุั เิ หตุทางถนน ลดลงรอยละ 10 จากป 2564
• อัตราผูป ว ย DM รายใหมจากกลุม เสีย่ งฯ ไมเกินรอยละ 2.04 และอัตรา
ผูป ว ย HT รายใหม ลดลงรอยละ 3 (จากขอมูลพืน้ ฐาน ป 2564)

Phase
3

• อัตราการเสียชีวติ จากการจมน้ำของเด็กอายุนอ ยกวา 15 ป ไมเกิน 2.5
• อัตราการเสียชึวติ จากการจมน้ำในทุกกลุม อายุ ลดลงอยางนอยรอยละ
40 จากป 2560
• อัตราการเสียชีวติ จากอุบตุั เิ หตุทางถนน ลดลงรอยละ 10 จากป 2569
• อัตราผูป ว ย DM รายใหมจากกลุม เสีย่ งฯ ไมเกินรอยละ 1.92 และอัตรา
ผูป ว ย HT รายใหม ลดลงรอยละ 3 (จากขอมูลพืน้ ฐาน ป 2569)

Phase
• อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนนลดลง
พ.ศ.2575 - 2579
4
• อัตราผูปวย Diabetes Mellitus (DM) รายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
และอัตราผูปวย Hypertension (HT) รายใหม
จากกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงลดลง

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สรางมาตรการปองกันการจมน้ำ
และอุบตั เิ หตุทางถนน
ในระดับนโยบายและระดับพื้นที่

พัฒนาและผลิตสื่อ/คูมือ/สนับสนุน
การดำเนินงานที่ทันสมัย เขาถึงงาย

50

¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐá¼¹§Ò¹
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

สนับสนุนและสรางความเขมแข็งให
เครือขายในการปองกันการจมน้ำ
และอุบตั เิ หตุทางถนน

• อัตราการเสียชีวติ จากการจมน้ำของเด็กอายุนอ ยกวา 15 ป ไมเกิน 2.5
• อัตราการเสียชึวติ จากการจมน้ำในทุกกลุม อายุ ลดลงอยางนอยรอยละ
50 จากป 2560
• อัตราการเสียชีวติ จากอุบตุั เิ หตุทางถนน ลดลงรอยละ 10 จากป 2574
• อัตราผูป ว ย DM รายใหมจากกลุม เสีย่ งฯ ไมเกินรอยละ 1.80 และอัตรา
ผูป ว ย HT รายใหม ลดลงรอยละ 3 (จากขอมูลพืน้ ฐาน ป 2574)

พัฒนามาตรฐาน กฎ ระเบียบ กฎหมาย พัฒนาระบบตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ดานความปลอดภัยทางน้ำและถนน ทางน้ำและทางถนน

สรางระบบสารสนเทศและขอมูล ขับเคลื่อนและผลักดันยุทธศาสตร
ในการดำเนินงานปองกันโรคไมตดิ ตอ การปองกันควบคุมโรคไมติดตอ
และภัยสุขภาพ
ระดับชาติ

พัฒนาหลักสูตรและ
ศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวของ

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค

º··Õè
5

á¼¹§Ò¹·Õè 3
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µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹
พบปญหาผัก ผลไม ตกมาตรฐาน รอยละ 37.91
และนมโรงเรียนตกมาตรฐาน รอยละ 13.79 โดยปนเปอน
เชื้อจุลินทรียที่อาจสงผลตอสุขภาพของเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนกวา 40,000 แหง

พ.ศ.2560 - 2564

Phase
1

รอยละ 70 ของผลิตภัณฑอาหารสด
และอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

พ.ศ.2565 - 2569

Phase
2

รอยละ 75 ของผลิตภัณฑอาหารสด
และอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

พ.ศ.2570 - 2574

Phase
3

รอยละ 78 ของผลิตภัณฑอาหารสด
และอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

พ.ศ.2575 - 2579

Phase
4

รอยละ 80 ของผลิตภัณฑอาหารสด
และอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

เพื่อใหผูบริโภคไดรับอาหารที่มีความปลอดภัย
ตามเกณฑที่กำหนด

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
ประชาชนไดรับอาหารที่มีความปลอดภัยเปนไป
ตามเกณฑที่กำหนด มีความรูและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารที่ถูกตอง

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่
สอดคลองกับระดับสากล และ
สงเสริมการประกอบธุรกิจ

พัฒนากลไกการคุม ครองผูบ ริโภค พัฒนาและสงเสริมผูป ระกอบการให พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย สามารถผลิต/นำเขาอาหารที่มี
มาตรฐานในระดับสากล

พัฒนาระบบฐานขอมูลดานอาหาร พัฒนาหองปฏิบตั กิ ารใหมศี กั ยภาพ
พัฒนาระบบเฝาระวังและแจงเตือน พัฒนาสื่อ แหลงขอมูลความรู
เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับกลุม เปาหมาย และระบบติดตามประเมินผลที่มี ในการตรวจวิเคราะหเทาเทียมกัน
ภัยความปลอดภัยอาหารที่มี
และเขาถึงไดงาย
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

หนวยงานรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

• การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพโดยไมจำเปนและไมเหมาะสม
อาจจะกอใหเกิดปญหาสุขภาพได
• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานการรับรองมาตรฐาน
คิดเปนรอยละ 63.12
• ปญหาทีพ่ บ คือ ความลาชาของกฎหมายความชัดเจนในการ
ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. ความเขาใจของผูป ระกอบการและบุคลากร
การใชผทู ไ่ี มใชผปู ระกอบวิชาชีพเปนผูใ หบริการแทนการนำเขา
และใชเครื่องมือทางการแพทยที่ไมผานการตรวจรับรอง
มาตรฐาน เปนตน

พ.ศ.2560 - 2564

พ.ศ.2565 - 2569

Phase
1

• รอยละ 99 ผลิตภัณฑสขุ ภาพทีไ่ ดรบั การตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด
• รอยละ 100 ของสถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด
• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไดรับการสงเสริม
พัฒนาใหไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

Phase
2

• รอยละ 100 ผลิตภัณฑสขุ ภาพทีไ่ ดรบั การตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด
• รอยละ 100 ของสถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด
• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไดรับการสงเสริม
พัฒนาเขาสูสากล

Phase
3

• รอยละ 100 ผลิตภัณฑสขุ ภาพทีไ่ ดรบั การตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด
• รอยละ 100 ของสถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด
• สถานประกอบการแตละประเภทของไทยไดรับการ
จัดอันดับอยูในระดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย

Phase
4

• รอยละ 100 ผลิตภัณฑสขุ ภาพทีไ่ ดรบั การตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด
• รอยละ 100 ของสถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด
• สถานประกอบการแตละประเภทของไทยไดรับการ
จัดอันดับอยูในระดับ 1 ใน 10 ของโลก

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
• เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพ
• เพื่อใหสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน และประชาชนไดรับบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

พ.ศ.2570 - 2574

พ.ศ.2575 - 2579

ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ
และไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

พัฒนาระบบการเฝาระวังและระบบ พัฒนาองคความรู และคูมือที่
สรางความเขมแข็งของกลไกและ
การแจงเตือนภัย
เกีย่ วของกับการคุมครองผูบริโภค เครือขาย

พัฒนามาตรการทางการตลาด

52
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ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
และสนับสนุนให อปท. ออก
เทศบัญญัติ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสถาน พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ประกอบการใหเขมแข็งและสามารถ และขยายชองทางการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธใหเชื่อมโยงขอมูล
แขงขันทางธุรกิจได
ทั่วประเทศ

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹
ป 2560 มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN
Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ 90

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
พ.ศ.2560 - 2564

Phase
1

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มีการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ดวยระบบ Digital Infectious Control

พ.ศ.2565 - 2569

Phase
2

โรงพยาบาลอนุรักษพลังงาน
(Smart Energy Hospital)

พ.ศ.2570 - 2574

Phase
3

โรงพยาบาลมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
เยียวยาผูปวย (Healing Environment)
(Smart Environment Hospital)

Phase
4

• มูลฝอยติดเชื้อทุกแหลงกำเนิดควบคุม
ดวยระบบ Digital Infectious Control
• โรงพยาบาลใชพลังงานสะอาดและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
• โรงพยาบาลมีการจัดการขยะเปนศูนย

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
เพื ่ อ ส ง เสริ ม ให โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN & CLEAN Hospital

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป น
โรงพยาบาลทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และเปนแหลงเรียนรู
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใหชุมชน

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ รพ.
และบุคลากรที่เกี่ยวของ

พ.ศ.2575 - 2579

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล

บูรณาการกับกระทรวงพลังงานจัดทำ สงเสริมและสนับสนุนให รพ.
แนวทางการลดใชพลังงาน และเพิ่ม GREE& CLEAN Hospital
การใชพลังงานทดแทน
เปนแหลงเรียนรู

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมอนามัย

พัฒนาองคความรู สื่อประชาสัมพันธ

พัฒนาเครือขาย รพ.GREEN
ออกแบบ/ปรับปรุงอาคาร รพ.
ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม/รพ.ตนแบบ & CLEAN Hospital
อาคารอนุรักษพลังงาน

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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ป 2560 รอยละ 60.53 (46 จังหวัด) ของจังหวัด
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพผาน
เกณฑระดับพื้นฐาน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
เพื่อใหประชาชนไดรับการปองกัน ดูแลสุขภาพ
จากปจจัยเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดลอม

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

พ.ศ.2560 - 2564

Phase
1

รอยละ 70 ของจังหวัดผานเกณฑระดับดีมาก

พ.ศ.2565 - 2569

Phase
2

รอยละ 90 ของจังหวัดผานเกณฑระดับดีมาก

พ.ศ.2570 - 2574

Phase
3

จังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอม
และสุขภาพผานเกณฑระดับดีมากและสราง
สภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

Phase
4

รอยละ 80 ของหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ
ในจังหวัดมีระบบปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพที่ดำเนินการภายใตหลักการทุกนโยบาย
หวงใยสุขภาพ

ลดผลกระทบตอสุขภาพจากปจจัยเสี่ยงจากขยะ
และมลพิษสิ่งแวดลอมของประชาชน
พ.ศ.2575 - 2579

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการ พัฒนาระบบฐานขอมูลที่สามารถ สนับสนุนใหเกิดตำบลที่มีชุมชนเขมแข็ง
อนามัยสิง่ แวดลอม (Environmental เชือ่ มโยงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของที่ ดานอนามัยสิ่งแวดลอม และการสื่อสาร
Health Impact Assessment:EHIA) เปนปจจุบันในระดับจังหวัด
ความเสี่ยงเตือนภัยผลกระทบตอสุขภาพ

พัฒนากฎหมาย/อนุบัญญัติและการ
บังคับใช และสงเสริมผลักดันการออก
ขอบัญญัติทองถิ่น
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¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐá¼¹§Ò¹
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

สนับสนุนเครื่องมือดานอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดลอมแนวทางการ
เฝาระวังที่สอดคลองกับพื้นที่เสี่ยงใน
ระดับจังหวัด

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข/
หนวยงานทองถิ่น/ภาคีเครือขาย
ในการดูแลและจัดการปญหาสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

สนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพ
และพัฒนาระบบเฝาระวังใหรองรับโรค
และภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมอนามัย

ยุทธศาสตร์ที่
ด้านบริการเป็นเลิศ

5

22

2

แผนงาน

โครงการ

58
62
58 KPI
Phase 4 59 KPI
Phase 1

KPI

Phase 2

KPI

Phase 3

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃá¾·Â»°ÁÀÙÁÔ

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนด “ใหมีระบบการแพทย
ปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม”
2. การพัฒนาระบบปฐมภูมิจึงเปนรากฐานสำคัญของระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศ แตยงั พบวาพืน้ ทีเ่ ขตเมืองประชาชนยังไมสามารถเขาถึงบริการปฐมภูมิ
เมื่อเจ็บปวยจะเขารับบริการจากแพทยเฉพาะทางโดยตรงในโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไปทำใหเกิดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ
3. กระทรวงสาธารณสุขจึงไดกำหนดนโยบายในการดำเนินงานพัฒนาระบบปฐมภูมิ
และคลินิกหมอครอบครัวขึ้น

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับบริการทุกที่ทั้งในหนวยบริการและใน
ชุมชนโดยทีมหมอครอบครัว เพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเอง และ
ครอบครัวเบื้องตน เมื่อมีอาการเจ็บปวยไดอยางเหมาะสม

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

เปาหมายการดำเนินงานในระยะ 10 ป (พ.ศ.2560 - 2569) จัดตั้ง
คลินกิ หมอครอบครัว 6,500 ทีม เพือ่ ใหประชาชนทุกคนมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว
และทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชนทุกคน

µÑÇªÕéÇÑ´

คลินิกหมอครอบครัวที่เปดดำเนินการในพื้นที่

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. พัฒนารูปแบบ (Service Model) Megacity/Urban area/Rural area
2. ผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว และพัฒนาทีมสหวิชาชีพใหเพียงพอในการ
จัดบริการประชาชนทุกคน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อรองรับการดำเนินงาน
4. สนับสนุนครุภัณฑในการดำเนินงาน
5. พัฒนาระบบแรงจูงใจ
6. พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
7. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการและระบบสนับสนุน
8. ผลักดันและขับเคลื่อนราง พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ...

Phase 2

¾.È. 2565 - 2569
เปาหมาย : มีคลินิกหมอครอบครัวที่
เปดดำเนินการในพื้นที่

6,500 ทีม

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564
เปาหมาย : มีคลินิกหมอครอบครัวที่
เปดดำเนินการในพื้นที่
ทีม

3,250
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หนวยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹

ขอมูลจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ในป 2552 และ
ป 2557 พบวาความชุกของโรคเบาหวานเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 6.9 เปนรอยละ
8.9 และความชุกโรคความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 21.4 เปนรอยละ
24.7 และขอมูลป 2559 พบวา อัตราตายของผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
รอยละ 8.3

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

เพื่อเพิ่มคุณภาพของระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไมติดตอ
เรื้อรัง สงผลใหผูปวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลไดดี
และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตไดดี

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

Phase 2

¾.È. 2565 - 2569

จำนวนผูปวยโรคไมติตตอเรื้อรังลดลง

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. สนับสนุนใหเกิดการดำเนินงานโรคไมติดตอเรื้อรังในสถานบริการ
ครอบคลุมทุกระดับทั่วประเทศ
2. ประเมินและพัฒนา Preventive interventions
3. มีระบบ Stroke fast track , Stroke Unit, Standard Stroke
Center Certify, Refer (Stroke Network)
4. พัฒนาสมรรถนะและเพิม่ พูนทักษะในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข
เชน Prevention interventions, User data dashboard, e-NCDs
Health informatics, Cardiovascular disease (CVD) และ
Chronic kidney disease (CKD) เปนตน
5. พัฒนาระบบและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลใหเปนระบบเดียวกันทั่ว
ประเทศ เชน Data Dashboard DM/HT, HDC เปนตน
6. พัฒนาและใชเครื่องมือ เทคโนโลยี และสื่อตางๆ ในการดำเนินงาน
เชน คูมือ Prevention interventions/NCD Clinic plus/CNN,
Application สื่อ VTR เปนตน
7. พัฒนาความรอบรูดานโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs Health literacy)
8. สนับสนุนงานลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไตในชุมชน
9. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพในสถานบริการ
สาธารณสุข

Phase 3

¾.È. 2570 - 2574

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

º··Õè
5
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. ผูป ว ยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได
≥ 40 %
2. ผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได ≥ 50%
3. ผูป ว ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีข่ น้ึ ทะเบียนไดรบั
การประเมินโอกาสเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) ได ≥ 90 %
4. อัตราตายของผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
นอยกวารอยละ 7
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. ผูป ว ยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได
≥ 40 % ได
2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได ≥ 50%
3. ผูป ว ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีข่ น้ึ ทะเบียนไดรบั
การประเมินโอกาสเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) ได ≥ 92 %
4. อัตราตายของผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
นอยกวารอยละ 7
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. ผูป ว ยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได
≥ 40 % ได
2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได ≥ 50%
3. ผูป ว ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีข่ น้ึ ทะเบียนไดรบั
การประเมินโอกาสเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) ได ≥ 94 %
4. อัตราตายของผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
นอยกวารอยละ 7
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. ผูป ว ยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได
≥ 40 % ได
2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได ≥ 50%
3. ผูป ว ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีข่ น้ึ ทะเบียนไดรบั
การประเมินโอกาสเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
(CVD Risk) ได ≥ 96 %
4. อัตราตายของผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)
นอยกวารอยละ 7

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย/กรมควบคุมโรค
á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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การพัฒนาระบบเพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงพยาบาล
ทุกระดับ ตั้งแตระดับตติยภูมิ จนถึงระดับปฐมภูมิ เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
2560 โรงพยาบาลทีม่ กี ารใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU)
ขัน้ ที่ 1 รอยละ 61.49 (ขอมูล ณ กันยายน 2560) รอยละ 91 ของ รพศ./รพท.
มีแผนการดำเนินงานการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ (Antimicrobial
Resistance: AMR) แตยังไมมีขอมูลประเมินการจัดการทั้งระบบ

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564
ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

1. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพบริการดานยาใหเกิดความปลอดภัยและคุมคา
2. เพื่อลดปวยจากเชื้อดื้อยา และลดปริมาณการใชยาตานจุลชีพอยาง
ไมเหมาะสม

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

Phase 2

¾.È. 2565 - 2569
ÃÐºº§Ò¹»ÃÐ¨Ó

1. ผูป ว ยไดรบั ยาทีเ่ หมาะสมกับปญหาสุขภาพโดยใชยาในขนาดทีเ่ หมาะสม
กับผูปวยแตละรายดวยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีคาใชจาย
ตอผูปวยและชุมชนนอยที่สุด
2. ลดอัตราการปวยจากการติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ

µÑÇªÕéÇÑ´

ตัวชี้วัด process/output
1. รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)
2. รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยาง
บูรณาการ
ตัวชี้วัด outcome
1. อุบัติการณการเกิดปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยา (Drug related
problem: DRP) ลดลง
2. ปริมาณการใชยาตานจุลชีพที่ออกฤทธิ์กวางที่ไมเหมาะสมลดลง
3. การปวยจากการติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพลดลง
4. คาใชจายดานยาลดลง*

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. พัฒนาระบบคุณภาพบริการดานยาใหมีการใชยาอยางสมเหตุผลใน
โรงพยาบาลทุกระดับ ตามกุญแจ PLEASE
2. พัฒนาโรงพยาบาลใหมรี ะบบจัดการการดือ้ ยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมบุคลากรทางการแพทยใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง
4. พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศในทุกระดับ เพือ่ ใชในการพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง และติดตามประเมินผล
5. สรางความเขมแข็งของชุมชน โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ เพื่อสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลและลดปญหาเชื้อดื้อยา
6. สงเสริมการพัฒนาเครือขาย ทั้งที่เปนทางการ (ระดับเขต/จังหวัด)
และไมเปนทางการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนางานรวมกัน

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. RDU ขั้นที่ 3 ≥ รอยละ 80
2. รพ.มีระบบการจัดการ AMR อยางบูรณาการ ≥ รอยละ 70
3. DRP ลดลง รอยละ 20
4. ปริมาณการใชยาตานจุลชีพที่ออกฤทธิ์กวางที่ไมเหมาะสม
ลดลง รอยละ 20
5. การปวยจากการติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพลดลง รอยละ 50
6. ระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพของประเทศ มีสมรรถนะ
ตามเกณฑสากล (JEE) ระดับ 4
7. คาใชจายดานยาลดลง รอยละ 50

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. RDU ขั้นที่ 3 ≥ รอยละ 100
2. รพ.มีระบบการจัดการ AMR อยางบูรณาการ ≥ รอยละ 100
3. DRP ลดลง รอยละ 40
4. ปริมาณการใชยาตานจุลชีพที่ออกฤทธิ์กวางที่ไมเหมาะสม
ลดลง รอยละ 40
5. การปวยจากการติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพลดลง รอยละ 60
6. ระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพของประเทศ มีสมรรถนะ
ตามเกณฑสากล (JEE) ระดับ 4
7. คาใชจายดานยาลดลง รอยละ 60

Phase 3

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

Phase 4

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

¾.È. 2570 - 2574
»ÃÐà·ÈãªŒÂÒÊÁàËµØ¼Å
(RDU country)

¾.È. 2575 - 2579
»ÃÐà·ÈãªŒÂÒÊÁàËµØ¼Å
(RDU country)

º··Õè
5

1. DRP ลดลง รอยละ 60
2. ปริมาณการใชยาตานจุลชีพที่ออกฤทธิ์กวางที่ไมเหมาะสม
ลดลง รอยละ 60
3. การปวยจากการติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพลดลง รอยละ 70
4. ระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพของประเทศ มีสมรรถนะ
ตามเกณฑสากล (JEE) ระดับ 4
5. คาใชจายดานยาลดลง รอยละ 70

1. DRP ลดลง รอยละ 60
2. ปริมาณการใชยาตานจุลชีพที่ออกฤทธิ์กวางที่ไมเหมาะสม
ลดลง รอยละ 60
3. การปวยจากการติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพลดลง รอยละ 80
4. ระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพของประเทศมีสมรรถนะ
ตามเกณฑสากล (JEE) ระดับ 4
5. คาใชจายดานยาลดลง รอยละ 70

หมายเหตุ *คาใชจายดานยา หมายถึง คาใชจายจากเกิดจากการใชยาที่ไมเหมาะสมและไมจำเปน
รวมถึงคาใชจายจากความเจ็บปวยของปญหาที่เกี่ยวของกับการใชยาที่ปองกันได
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หนวยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตรการแพทย/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา/กองบริหารการสาธารณสุข
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µÑÇªÕéÇÑ´

การจั ด บริ ก ารดู แ ลรั ก ษาพยาบาลผู  ป  ว ยของสถานบริ ก ารยั ง มี
ศักยภาพที่ไมเทาเทียมกันในแตละเขตสุขภาพภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด
จึงจำเปนตองสงตอผูปวยไปดูแลรักษาพยาบาลในสถานบริการที่มีศักยภาพสูง
กวานอกเขตสุขภาพและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในแตละป

รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan
2. พัฒนาศักยภาพการใหบริการรักษาพยาบาลตามแผนพัฒนาระบบบริการ
สาขาตางๆ จนถึงศูนยความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขาโรคหัวใจ โรคมะเร็ง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด
3. มีศูนยประสานงานและพัฒนาเครือขายการใหบริการรับสงตอผูปวยและ
รับกลับ เชื่อมโยงสถานบริการทุกระดับ ทั้งในเขต/จังหวัด/สถานบริการ
4. พัฒนาโปรแกรมการสงตอผูปวยระหวางสถานบริการในเขต/จังหวัด
5. พัฒนาแพทยผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ และทีมสหสาขาวิชาชีพ
6. มีกลไกการขับเคลื่อนงานระดับเขตและจังหวัด ไดแก คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพระดับเขต/จังหวัด

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตางๆ ในแตละเขตสุขภาพและระบบสงตอให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
2. เพื่อใหประชาชนไดรับการดูแลรักษาพยาบาลและการสงตอที่เหมาะสม

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

ศักยภาพการดูแลรักษาพยาบาลของสถานบริการในแตละเขตสุขภาพเพิ่มขึ้น
และการสงตอออกนอกเขตสุขภาพลดลง

Phase 3

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564

¾.È. 2570 - 2574

เปาหมาย : สงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพ
ลดลงรอยละ

10 ตอป

เปาหมาย : สงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพ
ลดลงรอยละ

Phase 2

¾.È. 2565 - 2569
เปาหมาย : สงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพ

ลดลงรอยละ

หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารการสาธารณสุข

10 ตอป

10 ตอป

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

เปาหมาย : สงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพ
ลดลงรอยละ

10 ตอป

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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ทารกเกิดมีชีพปละ 700,000 คน อัตราตายทารกแรกเกิดป
2560 เทากับ 3.94 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชพี สาเหตุการตาย ไดแก ทารก
เกิดกอนกำหนด 25% Birth asphyxia 24% Congenital heart disease
14% และเหตุอื่นๆ 10%

Phase 1

เปาหมาย
< 2.5 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

Phase 2

เปาหมาย
< 2.0 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

Phase 3

เปาหมาย
< 1.8 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

¾.È. 2560 - 2564

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดใหทั่วถึงครอบคลุม
ทุกเขตบริการสุขภาพ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
ลดอัตราตายทารกแรกเกิดในประเทศไทย

¾.È. 2565 - 2569

µÑÇªÕéÇÑ´

อัตราตายทารกแรกเกิด

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. เพิ่มจำนวนเตียง Neonatal Intensive Care Unit (NICU) ใหได
มาตรฐาน 1 : 500 ทารกเกิดมีชีพ
2. เพิ่มสัดสวนบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน
3. จัดการฝกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติดานทารกแรกเกิด
4. กระจายแพทยเฉพาะทางทารกแรกเกิดใหครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ
5. จัดทำและเผยแพรองคความรูและแนวทางการดูแลรักษาทารก
แรกเกิดวิกฤต
6. จัดองคกรความรวมมือระหวางสูตินรีเวชกับทารกแรกเกิด

¾.È. 2570 - 2574

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579
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เปาหมาย
< 1.5 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย
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การดูแลผูปวยระยะทายตามแนวทางการดูแลแบบประคับประคอง
เพือ่ ใหผปู ว ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และบรรเทาความทุกขทรมานจากอาการ
รบกวนตางๆ โดยผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง
กลุมโรคที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (ระยะทาย) ไดแก
1) โรคมะเร็ง 2) Neurological disease/Stroke 3) โรคไตในระยะทีต่ อ ง
ไดรบั การบำบัดทดแทนไต 4) Pulmonary and heart disease 5) Multiple
trauma Patient 6) Infections disease HIV/AIDS 7) Pediatric
8) Aging/dementia

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
1. โรงพยาบาลระดับ A,S,M,F มีบริการผูปวยระยะทายตามมาตรฐาน
2. ผูป ว ยระยะทายเขาถึง (Accessibility) บริการดูแลแบบประคับประคอง

Phase 1

1. การใหองคความรูกับทีมสุขภาพในโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F เพื่อให
สามารถบริการผูปวยระยะทายตามมาตรฐาน
2. การพัฒนาระบบเครือขายในโรงพยาบาล ระดับ A,S,M,F เพื่อบริการ
ผูปวยระยะทายไดครอบคลุม

Phase 3

¾.È. 2560 - 2564
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. รอยละ 85 ของผูป ว ยกลุม โรคทีต่ อ งไดรบั การดูแลแบบประคับประคอง
(8 กลุมโรค) ไดรับการดูแลตามมาตรฐานและภายในเวลาที่กำหนด
2. มีการพัฒนาระบบเครือขายในโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F
รอยละ 50
3. พัฒนาองคความรูใ นการดูแลผูป ว ยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล
ระดับ A,S,M,F รอยละ 50
4. จัดทำคลังเครือ่ งมือสำหรับการดูแลผูป ว ยแบบประคับประคองทีบ่ า น
ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F รอยละ 50
5. พัฒนา OPIOIDS MODEL ใน รพ. ระดับ A,S,M,F รอยละ 50
6. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองที่บานในพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F รอยละ 50

¾.È. 2570 - 2574
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. รอยละ 90 ของผูป ว ยกลุม โรคทีต่ อ งไดรบั การดูแลแบบประคับประคอง
(8 กลุมโรค) ไดรับการดูแลตามมาตรฐานและภายในเวลาที่กำหนด
2. มีการพัฒนาระบบเครือขายในโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F
รอยละ 70
3. พัฒนาองคความรูใ นการดูแลผูป ว ยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล
ระดับ A,S,M,F รอยละ 70
4. จัดทำคลังเครือ่ งมือสำหรับการดูแลผูป ว ยแบบประคับประคองทีบ่ า น
ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F รอยละ 70
5. พัฒนา OPIOIDS MODEL ใน รพ. ระดับ A,S,M,F รอยละ 50
6. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองที่บานในพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F รอยละ 50

Phase 2

¾.È. 2565 - 2569
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. รอยละ 90 ของผูป ว ยกลุม โรคทีต่ อ งไดรบั การดูแลแบบประคับประคอง
(8 กลุมโรค) ไดรับการดูแลตามมาตรฐานและภายในเวลาที่กำหนด
2. มีการพัฒนาระบบเครือขายในโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F
รอยละ 60
3. พัฒนาองคความรูใ นการดูแลผูป ว ยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล
ระดับ A,S,M,F รอยละ 60
4. จัดทำคลังเครือ่ งมือสำหรับการดูแลผูป ว ยแบบประคับประคองทีบ่ า น
ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F รอยละ 60
5. พัฒนา OPIOIDS MODEL ใน รพ. ระดับ A,S,M,F รอยละ 50
6. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองที่บานในพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F รอยละ 50

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย

1. เพือ่ ใหผปู ว ยระยะทายไดรบั การดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐาน
ถึงวาระสุดทาย
2. เพื่อใหผูปวยระยะทายเขาถึง (Accessibility) การดูแลรักษาแบบ
ประคับประคอง จากทีมสุขภาพครอบครัวและชุมชนไดรับการดูแล
ในชวงเวลา ของภาวะโรคและอาการอยางเหมาะสม
3. เพื่อใหผูปวยระยะทายและครอบครัวไดรับขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
และมีสว นรวมในการวางแผนลวงหนา (Advance Care Plan) เพือ่ การ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดทายของชีวิต

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. รอยละ 90 ของผูป ว ยกลุม โรคทีต่ อ งไดรบั การดูแลแบบประคับประคอง
(8 กลุมโรค) ไดรับการดูแลตามมาตรฐานและภายในเวลาที่กำหนด
2. มีการพัฒนาระบบเครือขายในโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F
รอยละ 80
3. พัฒนาองคความรูใ นการดูแลผูป ว ยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล
ระดับ A,S,M,F รอยละ 80
4. จัดทำคลังเครือ่ งมือสำหรับการดูแลผูป ว ยแบบประคับประคองทีบ่ า น
ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F รอยละ 80
5. พัฒนา OPIOIDS MODEL ใน รพ. ระดับ A,S,M,F รอยละ 50
6. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองที่บานในพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F รอยละ 50
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ประชาชนมีแนวโนมในการเขาถึงบริการดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกเพิม่ มากขึน้ โดยรอยละของผูป ว ยนอกไดรบั บริการการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน ในป 2557 คิดเปนรอยละ 16.02
ป 2558 คิดเปนรอยละ 17.51 ป 2559 คิดเปนรอยละ 17.15 และป 2560 คิดเปน
รอยละ 19.82 ตามลำดับ

1. พัฒนาคลินิกแพทยแผนไทยฯ ใน รพศ/รพท (A-M1) และ รพช. (M2-F3)
ใหผานการรับรองคุณภาพ
2. พัฒนาใหมีโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยเฉพาะทาง (Special Hospital)
3. สงเสริมการใชยาสมุนไพร First line drug ในหนวยบริการทุกระดับ และ
การจายยาปรุงเฉพาะราย ใน รพศ./ รพท. และ รพช
4. พัฒนาการศึกษาแพทยแผนไทยในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและศูนย
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
5. พัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผนไทยใหมีความรูความชำนาญในการให
บริการสุขภาพ
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการแพทยแผนไทยฯ ผานทาง HDC
7. พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธองคความรูดิจิตอลภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยของประเทศไทย
8. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับพื้นที่ ผานกลไก Chief Thai
Traditional Medicine Ofﬁcer (CTMO) ทุกเขต/จังหวัด

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

เพื่อเพิ่มอัตราการเขาถึงบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขครบวงจร

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

ประชาชนเขาถึงบริการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและสมุนไพร
ที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน

µÑÇªÕéÇÑ´

รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
รอยละ 20

Phase 3

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564

¾.È. 2570 - 2574

เปาหมาย : ผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยฯ
ที่ไดมาตรฐานรอยละ

20

เปาหมาย : ผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยฯ
ที่ไดมาตรฐานรอยละ

Phase 2

¾.È. 2565 - 2569
เปาหมาย : ผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยฯ

ที่ไดมาตรฐานรอยละ
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Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

เปาหมาย : ผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยฯ
ที่ไดมาตรฐานรอยละ

20

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
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ตั้งแตป 2552 - 2560 มีผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการ
สุขภาพจิต รอยละ 53.49 และพบวาอัตราการฆาตัวตาย มีแนวโนมเพิม่ ขึน้
โดย ป 2556, 2557 และ 2558 มีอัตราการฆาตัวตายสำเร็จ 6.08, 6.08
และ 6.47 ตอประชากรแสนคน ตามลำดับ

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. ผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
รอยละ 70
2. อัตรการฆาตัวตายสำเร็จ ไมเกิน 6.0 ตอแสนประชากร

Phase 2

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. ผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
รอยละ 75
2. อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ ไมเกิน 5.6 ตอแสนประชากร

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

เพื่อใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการดูแลรักษาที่ทันทวงทีมีมาตรฐาน
ตอเนื่องทำใหลดความรุนแรงและระยะเวลาการปวยของโรคซึมเศรา
ปองกันการฆาตัวตาย และไมกลับเปนซ้ำ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

ผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต รอยละ 85 และอัตราการ
ฆาตัวตายสำเร็จ ไมเกิน 5.1 ตอแสนประชากร

¾.È. 2565 - 2569

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. พัฒนามาตรฐานระบบการคัดกรอง เฝาระวัง และติดตามกลุมเสี่ยง
ของหนวยบริการสาธารณสุขแตละระดับ
2. พัฒนาระบบการคัดกรอง เฝาระวัง และติดตามกลุมเสี่ยง รวมทั้งการ
สงตอไปยังแมขายตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด
3. จัดระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการทุกระดับ
4. สนับสนุนใหเกิด Family & Social Support System
5. จัดสรรอัตรากำลังใหเพียงพอ
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลการฆาตัวตายระดับประเทศ (Web service :
suicidethai.com)
7. พัฒนาคูม อื องคความรู เทคโนโลยีและสือ่ ตางๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน

Phase 3

¾.È. 2570 - 2574

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสุขภาพจิต

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. ผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
รอยละ 80
2. อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ ไมเกิน 5.3 ตอแสนประชากร

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. ผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
รอยละ 85
2. อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ ไมเกิน 5.1 ตอแสนประชากร
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1. National Health Security Ofﬁce (NHSO) พบวาในแตละปมจี ำนวนผูป ว ย
sepsis เพิ่มสูงขึ้น ป 2558 :179.483 คน)
2. จำนวนผูปวย sepsis เสียชีวิต 64.244/200.413 ราย อัตราปวยตายจาก
sepsis/septic shock เทากับ 32.03%
3. ภาวะกระดูกขอสะโพกหัก (Geriatric hip fracture) เปนภาวะทางออรโธปดกิ ส
ที่มีสถิติอันดับหนึ่งของการนอนโรงพยาบาลในผูปวยสูงวัยอีกทั้งยังสูญเสีย
งบประมาณในการดูแลจำนวนมาก และพบวาในสถานการณปจจุบันมีอัตรา
การเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ำซอนในผูป ว ยกลุม นีส้ งู ถึงรอยละ 30 จากการดำเนินงาน
โครงการ Capture the fracture ในตางประเทศทีม่ รี ะบบการจัดการดูแลผูป ว ย
กระดูกสะโพกหักแบบองครวม พบวาสามารถลดโอกาสการเกิดกระดูกสะโพก
หักซ้ำได มากถึง 50% ตอป

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

1. เพือ่ ลดอัตราการเสียชีวติ จากภาวะการติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผูป ว ย
ทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมถึงการพัฒนาเครือขายการดูแลรักษาผูป ว ย
2. เพือ่ ลดอัตราการตาย และการเกิดภาวะแทรกซอนของผูป ว ยอายุตง้ั แต 50 ป
ขึน้ ไปจากโรคกระดูกพรุน
3. เพื่อสรางทีม Capture the fracture ในระบบบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขทั่วประเทศ ใหสามารถดูแลรักษาผูปวยสูงอายุที่มีภาวะกระดูก
สะโพกหักจากภาวะกระดูกพรุน

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

1. อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Communityacguied ลดลง
2. โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไปมีการจัดตั้งทีม Capture the fracture
เพื่อดูแลผูปวยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน
ลดอัตราการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ำซอนได และสามารถผาตัดผูปวย
กระดูกสะโพกหักแบบ Early surgery ภายใน 72 ชั่วโมง

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

Phase 2

¾.È. 2565 - 2569

Phase 3

¾.È. 2570 - 2574

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

ติดเชื้อในกระแสเลือด: 1. มีคณะทำงาน sepsis เปนทีมสหสาขาวิชาชีพของ
โรงพยาบาลแตละระดับ
2. มีผรู บั ผิดชอบการดูแลผูป ว ยติดเชือ้ ในกระแสเลือด (sepsis case management)
ในแตละโรงพยาบาล ซึ่งประกอบดวยแพทยและพยาบาล อยางนอย 1 คน
เพื่อคอยติดตามตัวชี้วัดและแจงผลใหคณะทำงานรับทราบทุกไตรมาส
3. รายงานผลจากฐานขอมูล HDC หรือฐานขอมูลของแตละโรงพยาบาล โดยนำ
เสนอในภาพรวมของจังหวัด และภาพรวมของเขตสุขภาพ ใหมีคณะทำงาน
รับทราบทุกไตรมาส
Capture the fracture : 1. จัดตั้งทีม Capture the fracture ใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2. จัดตั้งเครือขายสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเพื่อเชื่องโยงขอมูลพื้นที่
ของประชาชนในแตละพื้นที่
3. จัดสรรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทีม Capture the fracture
ของแตละแหง ใหเพียงพอและเหมาะสม
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1. อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผูปวย
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลชนิด community accqired sepsis
นอยกวารอยละ 24 ในกลุม ผูป ว ย [รวมผูป ว ยทีข่ อไปเสียชีวติ ทีบ่ า น และไมนบั
รวมผูป ว ย palliative (รหัส Z 51.5)] และนอยกวารอยละ 48 ในกลุม ผูป ว ย
hospital-acquired sepsis
2. รอยละ 40 ของโรงพยาบาลระดับ S ที่มีทีม Capture the fracture
2.1 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ
(Refracture) < รอยละ 20
2.2 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่ได รับการผาตัดภายใน 72
ชัว่ โมงหลังจากไดรบั การรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) > รอยละ
50 ขึ้นไป

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

1. อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผูปวย
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลชนิด community accqired sepsis
นอยกวารอยละ.... ในกลุม ผูป ว ย [รวมผูป ว ยทีข่ อไปเสียชีวติ ทีบ่ า นและไมนบั
รวมผูปวย palliative (รหัส Z 51.5)] และนอยกวารอยละ.... ในกลุมผูปวย
hospital-acquired sepsis
2. รอยละ 40 ของโรงพยาบาลระดับ S ที่มีทีม Capture the fracture
2.1 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ
(Refracture) < รอยละ 18
2.2 รอยละของผูป ว ย Capture the fracture ทีไ่ ด รับการผาตัดภายใน 72
ชัว่ โมงหลังจากไดรบั การรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) > รอยละ
50 ขึ้นไป

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผูปวย
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลชนิด community accqired sepsis
นอยกวารอยละ.... ในกลุม ผูป ว ย [รวมผูป ว ยทีข่ อไปเสียชีวติ ทีบ่ า นและไมนบั
รวมผูปวย palliative (รหัส Z 51.5)] และนอยกวารอยละ.... ในกลุมผูปวย
hospital-acquired sepsis
2. รอยละ 40 ของโรงพยาบาลระดับ S ที่มีทีม Capture the fracture
2.1 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ
(Refracture) < รอยละ 15
2.2 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่ได รับการผาตัดภายใน 72
ชัว่ โมงหลังจากไดรบั การรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) > รอยละ
60 ขึ้นไป

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผูปวย
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลชนิด community accqired sepsis
นอยกวารอยละ.... ในกลุม ผูป ว ย [รวมผูป ว ยทีข่ อไปเสียชีวติ ทีบ่ า นและไมนบั
รวมผูปวย palliative (รหัส Z 51.5)] และนอยกวารอยละ.... ในกลุมผูปวย
hospital-acquired sepsis
2. รอยละ 40 ของโรงพยาบาลระดับ S ที่มีทีม Capture the fracture
2.1 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ
(Refracture) < รอยละ 10
2.2 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่ได รับการผาตัดภายใน 72
ชัว่ โมงหลังจากไดรบั การรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) > รอยละ
65 ขึ้นไป

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย
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Phase 1

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

Phase 2

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

¾.È. 2560 - 2564

ป 2560 มีผปู ว ยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จำนวน 20,098 คน
และมีอัตราการเสียชีวิตที่ 20.94 ตอแสนประชากร

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

1. เพิ่มคุณภาพระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
2. เพื่อลดอัตราตายของผูปวยโรคหัวใจ
3. ลดอัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ
4. เพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

¾.È. 2565 - 2569

อัตราการตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไมเกิน 20 ตอแสน
ประชากร

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. เพิ่มประสิทธิภาพและเครือขายเพื่อใหบริการตรวจสวนหัวใจและให
ยาละลายลิ่มเลือดได 24 ชม.
2. จัดตัง้ คลินกิ พิเศษ ในทุกโรงพยาบาล ศูนยหวั ใจทุกจังหวัดและโรงพยาบาล
ตั้งแตระดับ F2 ขึ้นไป
3. วางแผนระยะยาวในการผลิตอายุรแพทยและศัลยแพทยใหเพียงพอ
กับความตองการอยางตอเนือ่ ง และโรงพยาบาลทีม่ หี อ งสวนหัวใจตองมี
อายุรแพทยที่สามารถสวนหัวใจได อยางนอย 3 คน
4. จัดใหมีศูนยกลางรวบรวมขอมูลของเขตที่ชัดเจน โดยกรมการแพทย
รวมมือกับเครือขายโรคหัวใจจัดทำแบบการลงทะเบียนผูปวย Acute
coronary syndrome และมีระบบบริหารจัดการขอมูลในระดับประเทศ
National cardiovascular data center (Acute Coronary Syndrome,
Heart Failure Clinic, Anticoagulant Clinic และระบบการรอคิวผาตัด)
5. ประชาสัมพันธ "Heart Attack Alert" Campaign เพื่อใหผูปวยที่มี
อาการมาถึงโรงพยาบาลไดเร็วภายใน 12 ชั่วโมง

Phase 3

¾.È. 2570 - 2574

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย

1. ผูป ว ย STEMI, ไดรบั การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดและใหยาละลาย
ลิ่มเลือดไดรอยละ 80 ในโรงพยาบาลซึ่งเปนศูนยหัวใจ
2. อัตราการตายของผูป ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 24 ตอแสนประชากร
3. จัดตัง้ Heart Failure Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเปนแบบสหวิชาชีพ
และผูป ว ยหัวใจลมเหลวทีห่ วั ใจกลามเนือ้ บีบตัวออน ไดรบั ยาทีเ่ หมาะสม
มากกวารอยละ 50
4. จัดตัง้ Anticoagulant Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเปนแบบสหวิชาชีพ
และผูป ว ยหัวใจเตนผิดจังหวะตองไดรบั ยาตานการแข็งตัวของเลือดมากกวา
รอยละ 60
5. มีการประชาสัมพันธ "Heart Attack Alert" Campaign เพื่อใหผูปวย
ที่มีอาการมาถึงโรงพยาบาลไดเร็วภายใน 12 ชัว่ โมง ประมาณ 50%

1. ผูป ว ย STEMI, ไดรบั การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด และใหยาละลาย
ลิ่มเลือดไดรอยละ 80 ในโรงพยาบาลซึ่งเปนศูนยหัวใจ
2. NSTEMI ที่มีอัตราเสี่ยงสูงไดรับการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดได
รอยละ 70 ในโรงพยาบาล ซึ่งเปนศูนยหัวใจ
3. อัตราการตายของผูป ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 22 ตอแสนประชากร
4. จัดตัง้ Heart Failure Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเปนแบบสหวิชาชีพ
และผูป ว ยหัวใจลมเหลวทีห่ วั ใจกลามเนือ้ บีบตัวออน ไดรบั ยาทีเ่ หมาะสม
มากกวารอยละ 60
5. จัดตัง้ Anticoagulant Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเปนแบบสหวิชาชีพ
และผูป ว ยหัวใจเตนผิดจังหวะตองไดรบั ยาตานการแข็งตัวของเลือดมากกวา
รอยละ 70
6. มีการประชาสัมพันธ "Heart Attack Alert" Campaign เพื่อใหผูปวย
ที่มีอาการมาถึงโรงพยาบาลไดเร็วภายใน 12 ชัว่ โมง ประมาณ 60%

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. ผูป ว ย STEMI, ไดรบั การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด และใหยาละลาย
ลิ่มเลือดไดรอยละ 80 ในโรงพยาบาลซึ่งเปนศูนยหัวใจ
2. NSTEMI ที่มีอัตราเสี่ยงสูงไดรับการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดได
รอยละ 75 ในโรงพยาบาล ซึ่งเปนศูนยหัวใจ
3. อัตราการตายของผูป ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 22 ตอแสนประชากร
4. จัดตัง้ Heart Failure Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเปนแบบสหวิชาชีพ
และผูป ว ยหัวใจลมเหลวทีห่ วั ใจกลามเนือ้ บีบตัวออน ไดรบั ยาทีเ่ หมาะสม
มากกวารอยละ 70
5. จัดตัง้ Anticoagulant Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเปนแบบสหวิชาชีพ
และผูป ว ยหัวใจเตนผิดจังหวะตองไดรบั ยาตานการแข็งตัวของเลือดมากกวา
รอยละ 80
6. มีการประชาสัมพันธ "Heart Attack Alert" Campaign เพื่อใหผูปวย
ที่มีอาการมาถึงโรงพยาบาลไดเร็วภายใน 12 ชัว่ โมง ประมาณ 70%

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. ผูป ว ย STEMI, ไดรบั การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด และใหยาละลาย
ลิ่มเลือดไดรอยละ 80 ในโรงพยาบาลซึ่งเปนศูนยหัวใจ
2. NSTEMI ที่มีอัตราเสี่ยงสูงไดรับการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดได
รอยละ 80 ในโรงพยาบาล ซึ่งเปนศูนยหัวใจ
3. อัตราการตายของผูป ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจไมเกิน 20 ตอแสนประชากร
4. จัดตัง้ Heart Failure Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเปนแบบสหวิชาชีพ
และผูป ว ยหัวใจลมเหลวทีห่ วั ใจกลามเนือ้ บีบตัวออน ไดรบั ยาทีเ่ หมาะสม
มากกวารอยละ 80
5. จัดตัง้ Anticoagulant Clinic ในทุกโรงพยาบาล โดยเปนแบบสหวิชาชีพ
และผูป ว ยหัวใจเตนผิดจังหวะตองไดรบั ยาตานการแข็งตัวของเลือดมากกวา
รอยละ 90
6. มีการประชาสัมพันธ "Heart Attack Alert" Campaign เพื่อใหผูปวย
ที่มีอาการมาถึงโรงพยาบาลไดเร็วภายใน 12 ชัว่ โมง ประมาณ 80%
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จากขอมูลทะเบียนมะเร็ง ป 2554 รายงานจำนวนผูปวย
โรคมะเร็งทัง้ หมด 112,392 ราย แยกเปนเพศชาย 54,586 ราย และเพศหญิง
57,806 ราย และขอมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร รายงาน
จำนวนผูเ สียชีวติ ดวยโรคมะเร็ง ในป 2554 มีจำนวนทัง้ หมด 61,082 ราย
แยกเปนเพศชาย 35,437 ราย และเพศหญิง 25,645 ราย

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564

º··Õè
5
ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1.รอยละ 85 ของผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการ
รักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 23.7 ตอแสนประชากร
3. อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด 19 ตอแสนประชากร

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

ลดอัตราปวย ลดอัตราตาย ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย
การบริการ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

Phase 2

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. รอยละ 90 ของผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการ
รักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไมนอ ยกวา รอยละ 5
เทียบกับ Baseline ป 2564
3. อัตราตายจากโรคมะเร็งปอดลดลงไมนอ ยกวา รอยละ 5
เทียบกับ Baseline ป 2564

Phase 3

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. รอยละ 90 ของผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการ
รักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไมนอ ยกวา รอยละ 5
เทียบกับ Baseline ป 2569
3. อัตราตายจากโรคมะเร็งปอดลดลงไมนอ ยกวา รอยละ 5
เทียบกับ Baseline ป 2569

¾.È. 2565 - 2569

อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลดลง รอยละ 5

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. รณรงคใหความรู เรื่องปจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งปอด มะเร็งตับ
และมะเร็งชนิดอื่นๆ อยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ
2. พัฒนาระบบการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่เปนปญหาตอเนื่อง
3. พัฒนาระบบการตรวจ วินิจฉัย และรักษาดวยมาตรฐานภายในเวลา
ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การดูแลผูป ว ยในระยะทายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตามระดับ
ขีดความสามารถของโรงพยาบาล โดยมีการเชือ่ มโยงภายในเครือขาย
4. พัฒนาระบบสารสนเทศดานโรคมะเร็ง ที่มีความเชื่อมโยงสามารถลง
ขอมูล และรายงานเปนระบบเดียวกันทั่วประเทศ
5. พัฒนางานวิจัยดานโรคมะเร็งที่สามารถนำไปใชไดจริงในการรักษา
ผูปวยมะเร็งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

¾.È. 2570 - 2574

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

66
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ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. รอยละ 90 ของผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการ
รักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไมนอ ยกวา รอยละ 5
เทียบกับ Baseline ป 2574
3. อัตราตายจากโรคมะเร็งปอดลดลงไมนอ ยกวา รอยละ 5
เทียบกับ Baseline ป 2574

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย
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จำนวนผูปวยโรคไตเรื้อรังทั่วประเทศ ประมาณ 8 ลานคน
เปนผูปวยระยะสุดทายที่ตองรับการรักษาดวยการบำบัดทดแทนไต
ประมาณ 1 แสนคน และมีจำนวนเพิม่ ขึน้ 15 - 20% ทุกป

º··Õè
5

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
รอยละ 69 ของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

เพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผูปวยโรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney
Disease: CKD)

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

มีผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทายลดลง และ Excellent Center ของ
กระทรวงสาธารณสุขดานโรคไตมีศักยภาพติด 1 ใน 3 ของเอเชีย

Phase 2

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
อัตราการเพิ่มของผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย (End
Stage Renal disease: ESRD) ที่สิ้นป 2569 รอยละ 5

Phase 3

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
อัตราการเพิ่มของผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย
(ESRD) ที่สิ้นป 2574 รอยละ 0

¾.È. 2565 - 2569

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. ขยายบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมใหครอบคลุม รพ. ระดับ F3
ขึน้ ไปทัง้ หมด และเชือ่ มโยงกับ Primary Care Cluster และ District
Health System (DHS)
2. ขยายเครือขายบริการ Peritoneal Dialysis ลงไปใน รพ.ระดับ M2
และ F1 ที่มีศักยภาพ
3. พัฒนาและบูรณาการระบบฐานขอมูลการดำเนินงาน ติดตาม และสงตอ
ผูปวยโรคไตเรื้อรัง
4. บูรณาการการทำงานคลินกิ ชะลอไตเสือ่ มกับคลินกิ Non-communicable
diseases (NCD) อื่นๆ
5. เปดบริการศูนยสรางและซอม Vascular Access for Hemodialysis
ในทุกเขตสุขภาพ
6. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และการทำการประเมินเทคโนโลยี
เพือ่ การดูแลรักษาผูป ว ย CKD รวมกันระหวางภาคีเครือขายทีเ่ กีย่ วของ
7. บูรณาการแนวทางการสนับสนุนคารักษาพยาบาลโรคไต 3 กองทุน
8. ผลิตและพัฒนาแพทยผูเชี่ยวชาญและพยาบาลสหวิชาชีพรวมกับ
ราชวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพตางๆ
9. พัฒนาคุณภาพศูนย Hemodialysis และ Peritoneal Dialysis

¾.È. 2570 - 2574

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
อัตราการเพิ่มของผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย
(ESRD) ที่สิ้นป 2579 รอยละ -5
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จากการสำรวจพบวาประชากรไทยมีความชุกภาวะตาบอด
0.59% สายตาเลือนราง 1.57% สาเหตุสำคัญของภาวะตาบอดคือ
ตอกระจก 51% ตอหิน 9.8% ภาวะตาบอดในเด็ก 5.7% เบาหวาน
เขาจอตา 2.5% กระจกตาขุน 2.0% ทั้งนี้รอยละ 80 ของภาวะตาบอด
สามารถปองกันหรือรักษาได หากไดรับการคัดกรองและรักษาที่ถูกตอง
ซึ่ง WHO ตั้งเปาหมายลดความชุกภาวะตาบอดใหต่ำกวา 0.50 %
ภายในป 2563

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564

º··Õè
5
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
รอยละของผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding
Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน ≥ รอยละ 80

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยการลดอัตราความชุกของภาวะ
ตาบอดจากตอกระจก โดยใชแนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผาตัด
และสรางความเขมแข็งใหระบบสุขภาพตาอยางยัง่ ยืนดวยการเพิม่ คุณภาพ
การเขาถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย และลดการสงตอออกนอกเขต

Phase 2

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding
Cataract) ไดรบั การผาตัดภายใน 30 วัน ≥ รอยละ 90
2. รอยละ 60 ของผูปวยตอหินที่พบจากการคัดกรอง
สายตาไดรับการตรวจรักษาจากแพทย

Phase 3

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding
Cataract) ไดรบั การผาตัดภายใน 30 วัน ≥ รอยละ 90
2. รอยละ 70 ของผูปวยตอหินที่พบจากการคัดกรอง
สายตาไดรับการตรวจรักษาจากแพทย

¾.È. 2565 - 2569

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
ความชุกตาบอดลดลงต่ำกวา 0.50

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. เพิ่มการเขาถึงบริการโดยการขยายศูนย Retina Center
และศูนยเชี่ยวชาญกระจกตา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองสายตา ตอกระจก ตอหิน เบาหวาน
เขาจอตาในผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป และคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน
3. เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการรักษา
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานดาน
จักษุวิทยา
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบ IT ในการดำเนินงานผานโปรแกรม
vision 2020
6. ขับเคลื่อนนโยบายโดยคณะกรรมการ Service Plan สาขาตา
ตั้งแตระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด
7. สรางภาคีเครือขายที่เขมแข็งเชื่อมโยงเครือขายและการประสาน
งานทุกระดับตั้งแต รพ. ถึง รพ.สต. และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

68
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เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding
Cataract) ไดรบั การผาตัดภายใน 30 วัน ≥ รอยละ 100
2. รอยละ 80 ของผูปวยตอหินที่พบจากการคัดกรอง
สายตาไดรับการตรวจรักษาจากแพทย

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย
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มีผรู อรับการปลูกถายอวัยวะทัว่ ประเทศมากกวา 5,000 ราย สามารถ
ทำการปลูกถายไดปล ะ 700 - 800 ราย เสียชีวติ ระหวางรอคอย 100 - 200 รายตอป
มีผรู อการปลูกถายกระจกตามากกวา 1 หมืน่ รายตอป ปลูกถายกระจกตาไดเพียง
ปละ 1,000 ราย สาเหตุของการปลูกถายไดนอยเนื่องจากขาดอวัยวะบริจาค

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. ขยายการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาใหครอบคลุม รพศ. และ รพท.
ทุกแหง (อวัยวะทุก A และ S, ดวงตาทุก A,S และ M1)
2. ขยายศูนยปลูกถายไต ตับ และกระจกตา
3. พัฒนาระบบขนสง Organ/Tissue
4. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวของ รวมทั้งพัฒนา
Regional Organ Retrieval Team (เฉพาะ Transplant Center)
5. พัฒนาฐานขอมูลการบริจาคและปลูกถายอวัยวะรวมทั้งระบบการรายงาน
ผาน HDC
6. บูรณาการ 3 กองทุน ทั้งดานรับบริจาค และปลูกถายอวัยวะ
7. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการขนสงอวัยวะและเนื้อเยื่อ
8. สรางระบบการกำกับ ติดตาม คุณภาพการรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ
และเนื้อเยื่อ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

เพื่อเพิ่มจำนวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตายและเพิ่มการปลูกถาย
อวัยวะและเนื้อเยื่อที่มีคุณภาพและปลอดภัย

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

อวัยวะและเนือ้ เยือ่ เพียงพอสำหรับการปลูกถายใหผปู ว ยในประเทศไทยทีร่ อปลูก
ถายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

Phase 3

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564

¾.È. 2570 - 2574

เปาหมาย/ตัวชี้วัด : อัตราสวนของจำนวนผูยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย (acutual deceased
donor) ตอ จำนวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
(hospital death)

เปาหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนอวัยวะที่สามารถนำไปใช
ปลูกถายได (utilized organ) ตอ จำนวนผูยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย (acutual
deceased donor)

1.0 : 100

3:1

Phase 2

¾.È. 2565 - 2569
เปาหมาย/ตัวชี้วัด : อัตราสวนของจำนวนผูยินยอม

บริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย (acutual deceased
donor) ตอ จำนวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
(hospital death)

1.5 : 100

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

เปาหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนอวัยวะที่สามารถนำไปใช
ปลูกถายได (utilized organ) ตอ จำนวนผูยินยอม
บริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย (acutual
deceased donor)

4:1
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ในชวง 5 ปที่ผานมาตั้งแต ป 2554 – 2558 การดำเนินการแกไข
ปญหายาเสพติดดวยการนำผูเ สพเขาสูก ระบวนการบำบัดรักษา พบวา ผูเ ขาบำบัด
รักษามีแนวโนมทีส่ งู ขึน้ จาก 187,246 คน ในป 2554 เปน 303,509 คน ในป 2557
และมีผูเขาบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัด จำนวน 81,068 คน คิดเปนรอยละ
48.1 ระบบสมัครใจ จำนวน 71,227 คน คิดเปนรอยละ 42.2 และระบบตองโทษ
จำนวน 16,382 คน คิดเปนรอยละ 9.7

º··Õè
5

Phase 1

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. ผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการบำบัดรักษาและหยุดเสพ
ตอเนื่อง รอยละ 76
2. ผูติดและติดรุนแรงคงอยูในการบำบัดรักษาและดูแล
ตอเนื่องอีกอยางนอย 1 ป รอยละ 80

Phase 2

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. ผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการบำบัดรักษาและหยุดเสพ
ตอเนื่อง รอยละ 80
2. ผูติดและติดรุนแรงคงอยูในการบำบัดรักษาและดูแล
ตอเนื่องอีกอยางนอย 1 ป รอยละ 85

Phase 3

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. ผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการบำบัดรักษาและหยุดเสพ
ตอเนื่อง รอยละ 85
2. ผูติดและติดรุนแรงคงอยูในการบำบัดรักษาและดูแล
ตอเนื่องอีกอยางนอย 1 ป รอยละ 90

¾.È. 2560 - 2564

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

1. เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการการบำบัดรักษาตั้งแตแรก
2. เพือ่ ลดผลกระทบจากการใชยาเสพติดและภาวะแทรกซอนจากการใชยาเสพติด
โดยการมีสวนรวมของครอบครัว สังคม และชุมชน
3. เพื่อพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ระยะเวลา และคาใชจาย
ผูป ว ยไดรบั การบำบัดรักษาอยางมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน และมีการชวยเหลืออยาง
ตอเนื่อง
4. เพื่อปองกันการเสพติดซ้ำ โดยการบูรณาการรวมกับสังคม และชุมชน

¾.È. 2565 - 2569

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

1. ผูปวยยาเสพติดเขาถึงการบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ
2. ผูเสพ และผูติด สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่นโดยไมกอผลกระทบ
(ลดความรุนแรง/การเสพติดซ้ำ)

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. สรางเจตคติและการมีสวนรวมของสังคมในการปองกันและตระหนักรู
กับปญหายาเสพติดและสารเสพติด
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะดานการบำบัดรักษายาเสพติด
3. พัฒนาสถานพยาบาล/สถานฟนฟูสมรรถภาพใหเพียงพอและมีคุณภาพ
มาตรฐาน
4. สรางระบบ/มาตรการและกลไกการดำเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
5. ประสานความรวมมือดานบริการและวิชาการในภูมิภาคอาเซียนและ
องคกรนานาชาติ

70

¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐá¼¹§Ò¹
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

¾.È. 2570 - 2574

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. ผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการบำบัดรักษาและหยุดเสพ
ตอเนื่อง รอยละ 90
2. ผูติดและติดรุนแรงคงอยูในการบำบัดรักษาและดูแล
ตอเนื่องอีกอยางนอย 1 ป รอยละ 95

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย

º··Õè
5

á¼¹§Ò¹·Õè 6

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 28

¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÒÃ´ÙáÅÃÐÂÐ¡ÅÒ§ (Intermediate Care)

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹
สถานการณปญ
 หาความแออัดในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทัว่ ไป
มีแนวโนมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผูปวยสวนใหญเปนกลุมผูสูงอายุที่มีความเปราะบาง
(Vulnerable People) มีกลุม อาการทีเ่ กิดจากความเสือ่ มถอยของรางกายรวมถึง
โรคเรือ้ รังทีย่ ากตอการควบคุม มีความตองการระบบการดูแล และฟน ฟูเปนพิเศษ
(Speciﬁc Interventions and Care) หลังผานพนระยะวิกฤต และการเตรียม
ความพรอมสูการดูแลตอเนื่องในระดับปฐมภูมิหรือชุมชน

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

1. ผูปวยกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงและไดรับบริการระบบการดูแลระยะกลาง
ในสถานพยาบาลใกลบา นและมีความเชือ่ มโยงกับระบบการแพทยปฐมภูมิ ชุมชน
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ
2. ลดความแออัดของสถานพยาบาล
3. โรงพยาบาลระดับ M และ F สามารถใหบริการการดูแลระยะกลางในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย (Variety of Care) และขยายขอบเขตบริการยังโรคหรือกลุม อาการ
ที่ซับซอนขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยไดอยางเหมาะสม

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

1. ลดความแออัดของผูป ว ยในโรงพยาบาลศูนยหรือ Acute Care Settings
ทีเ่ กิดจาก Bed Block โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเตียง
2. ฟน ฟูสมรรถนะ และลดภาวะแทรกซอน เชน Intensive Rehabilitation
3. ลดการกลับเขารักษาในโรงพยาบาลดวยโรคเดิมหรือภาวะแทรกซอน
จากโรคเดิม

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. พัฒนา/จัดทำรูปแบบการดูแลระยะกลางทีห่ ลากหลาย (Variety of Settings)
สำหรับกลุม เปาหมายตางๆ (Speciﬁc Conditions Based on Evidence
and Context)
2. พัฒนาระบบสนับสนุนตางๆ ทั้งระบบการพัฒนาบุคลากร งบประมาณ
ระบบขอมูลที่ทันสมัย และการศึกษาวิจัย
3. มีกลไกเพือ่ อภิบาลระบบใหเกิดความยัง่ ยืน สามารถเปนสวนหนึง่ ของการ
แกปญหาสุขภาพในระดับประเทศและในเชิงระบบได

Phase 3

Phase 1

¾.È. 2570 - 2574

¾.È. 2560 - 2564

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. โรงพยาบาลระดับ M และ F สามารถใหบริการ IMC
ในรูปแบบตางๆ (variety of care) ไดไมนอ ยกวารอยละ 50
2. ลดการกลับเขารักษาในโรงพยาบาลซ้ำโดยไมจำเปนได
ไมนอยกวา รอยละ 20
3. หนวยบริการ IMC มีระบบติดตามประเมินผลและเชือ่ มโยง
แผนการรักษากับระบบบริการสุขภาพทุกระดับไมนอ ยกวา
รอยละ 30

Phase 2

¾.È. 2565 - 2569
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. โรงพยาบาลระดับ M และ F สามารถใหบริการ IMC ในรูปแบบตางๆ
(variety of care) ไดไมนอยกวารอยละ 60
2. สถานบริการที่ใหบริการ IMC สามารถขยายชนิดและประเภทของกลุม
เปาหมาย เพิม่ มากขึน้ ตามบริบทปญหาของพืน้ ทีไ่ ด ไมนอ ยกวารอยละ 30
3. สถานพยาบาล M และ F ทีใ่ หบริการสามารถเพิม่ การใหบริการการดูแล
ระยะกลาง ทัง้ step up และ step down care ไมนอ ยกวารอยละ 30
4. ลดการกลับเขารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำทีไ่ มจำเปนไมนอ ยกวา รอยละ 30
5. หนวยบริการ IMC มีระบบติดตามประเมินผลและเชือ่ มโยงแผนการรักษา
กับระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ไมนอยกวารอยละ 50

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย

1. โรงพยาบาลระดับ M และ F สามารถใหบริการ IMC
ในรูปแบบตางๆ (variety of care) ไดไมนอ ยกวารอยละ 70
2. สถานบริการที่ใหบริการ IMC สามารถขยายชนิดและประเภท
ของกลุม เปาหมายเพิม่ มากขึน้ ตามบริบทปญหาของพืน้ ทีร่ วมถึง
ผูปวยสมองเสื่อม ผูปวยจิตเวช และผูปวยเด็กได ไมนอยกวา
รอยละ 40
3. สถานพยาบาล M และ F ทีใ่ หบริการสามารถเพิม่ การใหบริการ
การดูแลระยะกลางทัง้ step up และ step down care

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579
ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. โรงพยาบาลระดับ M และ F สามารถใหบริการ IMC ในรูปแบบ
ตางๆ (variety of care) ไดไมนอยกวารอยละ 80
2. สถานบริการทีใ่ หบริการ IMC สามารถขยายชนิดและประเภทของ
กลุมเปาหมายเพิ่มมากขึ้นตามบริบทปญหาของพื้นที่โดยใชความ
คุมคาดานเศรษฐสาธารณสุขมาใชในการพิจารณาไดไมนอยกวา
รอยละ 50
3. สถานพยาบาล M และ F ที่ใหบริการสามารถเพิ่มการใหบริการ
การดูแลระยะกลาง ทัง้ step up และ step down care ไมนอ ยกวา
รอยละ 50

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃ One Day Surgery

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹

1. เปนทีย่ อมรับกันในระดับนานาชาติวา One Day Surgery มีความสำคัญ
คือผูป ว ยสามารถกลับไปใชชวี ติ ประจำวัน และกลับไปทำงานหารายได
จุนเจือครอบครัวไดเร็ว ลดคาใชจา ยครอบครัวในการดูแลผูป ว ย ลดภาระ
เศรษฐกิจประเทศชาติในการรักษาพยาบาลลงมาก เนือ่ งจากผูป ว ยทีท่ ำ
หัตถการ วันนอนเฉลีย่ 3 วัน มีคา ใชจา ยเฉลีย่ วันละ 7,500 บาท
2. ประเทศไทยมีขอจำกัดที่ทำใหไมสามารถใหบริการไดสาเหตุสำคัญคือ
การชดเชยคารักษาพยาบาลที่แตกตางกันระหวางการใหบริการแบบ
ผูปวยนอกกับแบบผูปวยใน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

1. ลดความแออัดของผูปวยที่รับไวในโรงพยาบาลและลดระยะเวลา
รอคอยผาตัดสั้นลง
2. ลดคาใชจายบริการการรักษาและลดการใชจายของผูปวยในการมารับ
บริการ
3. ประชาชนเขาถึงบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

ประชาชนเขาถึงบริการที่มีคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน
อยางเบ็ดเสร็จในเขตสุขภาพ

Phase 1

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
รอยละ 15 ของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One day
Surgery : จำนวน 12 กลุมโรค (เฉพาะป 2561)
และเพิ่มหัตถการอยางนอยรอยละ 5 ตอป

Phase 2

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
จำนวนรอยละผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One
Day Surgery และจำนวนหัตถการรักษาเพิ่มขึ้น
อยางนอย รอยละ 5 ตอป

Phase 3

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
จำนวนรอยละของผูปวยที่เขารับบริการผาตัดแบบ
One Day Surgery และจำนวนหัตถการรักษา
เพิ่มขึ้นอยางนอย รอยละ 5 ตอป

¾.È. 2560 - 2564

¾.È. 2565 - 2569

¾.È. 2570 - 2574

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. พัฒนาระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลการบริการผาตัดแบบวันเดียว
(One Day Surgery)
2. พัฒนาขีดความสามารถ ไดแก การวินิจฉัย และการรักษาไดตามเกณฑ
ที่กำหนด
3. พัฒนาสถานที่/เครื่องมือ ไดตามเกณฑที่กำหนด
4. พัฒนากำลังคนสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมไดตาม
เกณฑที่กำหนด
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Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. จำนวนรอยละของผูปวยที่เขารับบริการผาตัด
แบบ One Day Surgery และจำนวนหัตถการ
รักษาเพิ่มขึ้น อยางนอย รอยละ 5 ตอป
2. มี Excellence Center One Day Surgery (ODS)
เทียบเทาระดับสากลอยางนอยภาคละ 1 แหง

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย
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¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃ Minimally Invasive Surgery

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹

1. ปจจุบนั เปนทีย่ อมรับกันในระดับนานาชาติวา การรักษาแบบการผาตัด
ที่มีการทำลายเนื้อเยื่อนอย Minimally Invasive Surgery (MIS)
มีความสำคัญคือประสิทธิภาพการรักษาเทากับหรือดีกวาการรักษา
แบบดัง้ เดิม (Conventional Open Surgery) แตผปู ว ยมีความเจ็บปวด
และอยูใน รพ. ในระยะเวลาที่สั้นกวาเดิม 2 - 5 วัน
2. ผูป ว ยทีผ่ า ตัดชิน้ เนือ้ มีวนั นอนใน รพ. เพียง 1 - 3 วัน เทานัน้ โดยปกติ
รพ. มีคาใชจายเฉลี่ยสูงถึง 7,500 บาท/วัน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

1. ลดความแออัดของผูปวยที่รับไวในโรงพยาบาลและลดระยะเวลา
รอคอยผาตัดสั้นลง
2. ลดคาใชจายบริการการรักษาและลดการใชจายของผูปวยในการมารับ
บริการ
3. ประชาชนเขาถึงบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย

Phase 1

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
รอยละ 25 ของจำนวนผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ
Minimally Invasive Surgery : จำนวน 2 กลุมโรค
(เฉพาะป 2561) และเพิ่มหัตถการอยางนอยรอยละ 5
ตอป

Phase 2

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
จำนวนรอยละของผูปวยที่เขารับบริการผาตัดแบบ
Minimally Invasive Surgery และจำนวนหัตถการ
รักษาเพิ่มขึ้น อยางนอยรอยละ 5 ตอป

Phase 3

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. จำนวนรอยละของผูป ว ยทีเ่ ขารับบริการผาตัดแบบ
Minimally Invasive Surgery และจำนวนหัตถการ
รักษาเพิ่มขึ้น อยางนอยรอยละ 5 ตอป
2. จัดหา Robotic Surgery มาใชอยางนอยภาคละ
1 แหง

¾.È. 2560 - 2564

¾.È. 2565 - 2569

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

ศักยภาพการดูแลรักษาพยาบาลของสถานบริการในแตละเขตสุขภาพ
เพิ่มขึ้น และการสงตอออกนอกเขตสุขภาพลดลง

¾.È. 2570 - 2574

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. พัฒนาระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลการบริการผาตัดแบบวันเดียว
Minimal Invasive Surgery
2. พัฒนาขีดความสามารถ ไดแก การวินิจฉัย และการรักษาไดตามเกณฑ
ที่กำหนด
3. พัฒนาสถานที่/เครื่องมือ ไดตามเกณฑที่กำหนด
4. พัฒนากำลังคนสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมไดตาม
เกณฑที่กำหนด

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. จำนวนรอยละของผูปวยที่เขารับบริการผาตัดแบบ
Minimally Invasive Surgery และจำนวนหัตถการ
รักษาเพิ่มขึ้น อยางนอยรอยละ 5 ตอป
2. มี Excellence Center Minimally Invasive Surgery
(MIS) เทียบเทาระดับสากลอยางนอย ภาคละ 1 แหง

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
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ป 2560
1. ผูปวยฉุกเฉินมาโดยระบบ Emergency Medical Services (EMS) 24.46%
2. อัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตภายใน 24 ชั่วโมง 14.7%
3. ผูมาใชบริการหองฉุกเฉิน 35 ลานครั้ง/ป (> 60% ฉุกเฉิน)
4. ขาดบุคลากร แพทย Emergency Physician (EP) 1,420 คน และพยาบาลฉุกเฉิน
(Emergency Nurse: EN/Emergency Nurse Practitioner: ENP)

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

1. เพิ่มการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉิน
2. ลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บปวยฉุกเฉิน
3. ระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจรมีคุณภาพ มาตรฐาน

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

1. Emergency Care System (ECS) คุณภาพ โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป > 80%
2. อัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต ภายใน 24 ชั่วโมง < 6%
3. อัตรากำลังเหมาะสม
- EP 2.4 : 100,000 ประชากร
- Registered Nurse (RN) 18 : 100,000 ประชากร
- EN/ENP 4.1 : 100,000 ประชากร
- Paramedic 4.1 : 100,000 ประชากร
- Emergency Medical Technician Intermidiate (EMT-I) 3.1 : 100,000
ประชากร
- Emergency Medical Technician Basic (EMT-B) 3.1 : 100,000 ประฃากร

Phase 1

Phase 3

¾.È. 2560 - 2564

¾.È. 2570 - 2574

มาตรการ/ตัวชี้วัด/เปาหมาย

มาตรการ/ตัวชี้วัด/เปาหมาย

มาตรการที่ 1 Emergency Room (ER) คุณภาพ/SMART ER
1) ECS คุณภาพ โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป > 70%
2) อัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต ภายใน 24 ชั่วโมง
< 12%
3) ผูปวยไมฉุกเฉินมาใชบริการหองฉุกเฉิน < 40%
มาตรการที่ 2 Community-Based EMS
1) จังหวัดที่ดำเนินการผานเกณฑ Community-Based EMS
> 30%
2) ผูปวยฉุกเฉินมาโดยระบบ EMS > 30%
มาตรการที่ 3 Value-Based ECS
1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขอมูลและสารสนเทศ ECS เทากับ 3
2) ระดับความสำเร็จ ECS Value-based Payment เทากับ 2
3) ระดับความสำเร็จการกำหนดมาตรฐานอาคารสถานที่
หองฉุกเฉิน เทากับ 3

มาตรการที่ 1 ER คุณภาพ/SMART ER
1) ECS คุณภาพ โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป > 75%
2) อัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต ภายใน 24 ชั่วโมง
< 8%
3) ผูปวยไมฉุกเฉินมาใชบริการหองฉุกเฉิน < 20%
มาตรการที่ 2 Community-Based EMS
1) จังหวัดที่ดำเนินการผานเกณฑ Community-Based EMS
> 60%
2) ผูปวยฉุกเฉินมาโดยระบบ EMS > 60%
มาตรการที่ 3 Value-Based ECS
1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขอมูลและสารสนเทศ ECS เทากับ 5
2) ระดับความสำเร็จ ECS Value-based Payment เทากับ 5
3) ระดับความสำเร็จการกำหนดมาตรฐานอาคารสถานที่
หองฉุกเฉิน เทากับ 5

Phase 2

1669

¾.È. 2565 - 2569
มาตรการ/ตัวชี้วัด/เปาหมาย

มาตรการที่ 1 ER คุณภาพ/SMART ER
1) ECS คุณภาพ โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป > 70%
2) อัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต ภายใน 24 ชั่วโมง
< 10%
3) ผูปวยไมฉุกเฉินมาใชบริการหองฉุกเฉิน < 30%
มาตรการที่ 2 Community-Based EMS
1) จังหวัดที่ดำเนินการผานเกณฑ Community-Based EMS
> 40%
2) ผูปวยฉุกเฉินมาโดยระบบ EMS > 40%
มาตรการที่ 3 Value-Based ECS
1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขอมูลและสารสนเทศ ECS เทากับ 5
2) ระดับความสำเร็จ ECS Value-based Payment เทากับ 4
3) ระดับความสำเร็จการกำหนดมาตรฐานอาคารสถานที่
หองฉุกเฉิน เทากับ 4

74
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Phase 4

¾.È. 2575 - 2579
มาตรการ/ตัวชี้วัด/เปาหมาย

มาตรการที่ 1 ER คุณภาพ/SMART ER
1) ECS คุณภาพ โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป > 80%
2) อัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤต ภายใน 24 ชั่วโมง
< 6%
3) ผูปวยไมฉุกเฉินมาใชบริการหองฉุกเฉิน < 15%
มาตรการที่ 2 Community-Based EMS
1) จังหวัดที่ดำเนินการผานเกณฑ Community-Based EMS
> 80%
2) ผูปวยฉุกเฉินมาโดยระบบ EMS > 80%
มาตรการที่ 3 Value-Based ECS
1) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาขอมูลและสารสนเทศ ECS เทากับ 5
2) ระดับความสำเร็จ ECS Value-based Payment เทากับ 5
3) ระดับความสำเร็จการกำหนดมาตรฐานอาคารสถานที่
หองฉุกเฉิน เทากับ 5

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย

á¼¹§Ò¹·Õè 8
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1. ประเทศไทยมีผปู ว ยวัณโรครายใหมประมาณ 120,000 ราย หรือคิดเปน
172 ตอประชากรแสนคน ระยะ 15 ปทผ่ี า นมา มีอตั ราลดลงของอุบตั กิ ารณ
เพียงรอยละ 2.7 ตอป
2. ปงบประมาณ 2558 มีรายงานผูป ว ยวัณโรคขึน้ ทะเบียนรักษา จำนวน
62,154 ราย คิดเปนความครอบคลุมการรักษา (Treatment Coverage)
เพียงรอยละ 55.3
3. WHO รายงานวาป 2558 ผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซ้ำที่มี
การติดเชือ้ เอชไอวีรว มดวยและทราบผลการตรวจ เอชไอวี (HIV-positive)
มีจำนวนถึง 7,819 ราย คิดเปนรอยละ 13 โดยไดรับการรักษาดวยยา
ตานไวรัส (Antiretroviral Therapy: ART) 5,389 ราย คิดเปนรอยละ 69

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564

Phase 2

¾.È. 2565 - 2569

เพื่อเรงรัดการดูแลรักษาผูติดเชื้อวัณโรคและผูปวยตามมาตรฐานใหหาย
และกินยาครบ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

ลดอัตราอุบัติการณของวัณโรคลงใหเหลือ 10 ตอประชากร 100,000 คน
เมื่อสิ้นป 2579

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. พัฒนาระบบเฝาระวัง การคัดกรอง การปองกัน การวินจิ ฉัย การดูแล
การรักษา การสงตอ และควบคุมวัณโรค แบบบูรณาการ
2. พัฒนาระบบเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินทุกจังหวัด
3. พัฒนาระบบเครือขายทางหองปฏิบตั กิ าร เทคโนโลยีและชุดตรวจทีใ่ ช
สำหรับวินิจฉัยใหมีมาตรฐานสากล
4. สนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสราง และกลไกการสือ่ สารความเสีย่ ง
และประชาสัมพันธ
5. พัฒนาระบบฐานขอมูลรายบุคคลเพือ่ การติดตามเฝาระวังในการดูแล
รักษาผูปวยใหไดรับการรักษาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง
6. บูรณาการระบบฐานขอมูลใหสามารถเชือ่ มโยงกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ทั้งในระดับประเทศและจังหวัดที่เปนปจจุบัน
7. มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอยางเปนระบบตอเนือ่ ง
8. มีกลไกการขับเคลือ่ นการดำเนินงานในระดับพืน้ ที่ เชน คณะกรรมการ/
อนุกรรมการดานการปองกัน ควบคุมวัณโรค ภายใต พ.ร.บ.โรคติดตอ
พ.ศ.2558 ระดับประเทศ เขต อำเภอ และจังหวัด

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค

Phase 3

¾.È. 2570 - 2574

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. ลดอัตราอุบัติการณของวัณโรค รอยละ 12.5 ตอป
2. อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและ
กลับเปนซ้ำ ≥ รอยละ 90
3. รอยละความครอบคลุมการรักษาผูป ว ยวัณโรครายใหม
และกลับเปนซ้ำ (TB Treatment Coverage) ≥ รอยละ
90 ของคาคาดประมาณจำนวนผูปวยวัณโรค
(172/แสนประชากร)
4. เรงรัดการเขาถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากรกลุม
เปราะบางและกลุมเสี่ยงวัณโรค เชน ผูสัมผัส ผูติดเชื้อ
เอชไอวี ผูป ว ยเบาหวาน และผูต อ งขัง แรงงานขามชาติ
ใหครอบคลุม รอยละ 90

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
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รัฐบาลประกาศใหจังหวัดตาก สระแกว ตราด มุกดาหาร
สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส
รวม 10 จังหวัด เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ ผลของการพัฒนา
คาดวาจะมีการเขามาทำงานของแรงงานตางชาติเพิ่มขึ้นในภาค
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน สงผลใหมีแนวโนมที่จะเกิดปญหา
การเจ็บปวยดวยโรคและภัยสุขภาพจากโรคติดตอ โรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
โดยเฉพาะอยางยิง่ โรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดลอมในภาค
อุตสาหกรรมและปญหาอนามัยสิ่งแวดลอม

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564
à»‡ÒËÁÒÂ
: ÃŒÍÂÅÐ

95
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เพื่อพัฒนาและเตรียมความพรอมในการดำเนินงานดานอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบดานสุขภาพอนามัยของประชาชน

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

1. ลดโรคในกลุมเสี่ยง ลดหรือปองกันโรคและภัยสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมที่สำคัญ
2. หนวยบริการสาธารณสุขสามารถผานเกณฑการประเมิน
สำหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมใน
เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ (Eastern Economic Corridor: EEC,
Special Economic Zone: SEZ, Border Health, sea & Island)

Phase 2

¾.È. 2565 - 2569
à»‡ÒËÁÒÂ
: ÃŒÍÂÅÐ

97
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Phase 3

รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการสาธารณสุข สำหรับ
การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนา
พื้นที่พิเศษตามเกณฑที่กำหนด

¾.È. 2570 - 2574
à»‡ÒËÁÒÂ
: ÃŒÍÂÅÐ

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. พัฒนาหนวยบริการทุกระดับ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
ใหจัดบริการอาชีวอนามัยฯ
2. จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอ
3. พัฒนาหลักสูตรอาชีวอนามัยและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม
เฉพาะพื้นที่ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
5. พัฒนาระบบขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการเฝาระวัง
เชน Env.Occ Health Proﬁle, Env.-Occ.4.0 เปนตน
6. พัฒนาระบบเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ดานสารเคมี/รังสี
7. พัฒนาหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐาน
8. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ เชน
คณะกรรมการ/อนุกรรมการดานอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดลอมระดับอำเภอและจังหวัด
¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐá¼¹§Ò¹
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Phase 4

¾.È. 2575 - 2579
à»‡ÒËÁÒÂ
: ÃŒÍÂÅÐ

100
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค
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ปจจุบนั รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนา “พืชสมุนไพร”
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและสรางความมั่นคงดานสุขภาพใหกับประชาชน
เริม่ ดำเนินการเมืองสมุนไพร ตัง้ แตป 2559 โดยดำเนินการนำรองครอบคลุม
4 ภาค 4 เขตสุขภาพ 4 จังหวัด ไดแก เชียงราย ปราจีนบุรี สกลนคร
และสุราษฎรธานี และในป 2561 จะเพิ่มอีก 9 จังหวัด ไดแก พิษณุโลก
อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี มหาสารคาม สุรินทร อำนาจเจริญ
และสงขลา รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด ใน 12 เขตสุขภาพ

Phase 1

¾.È. 2560 - 2564

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรใหเขาสูระบบสุขภาพ
และระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแตตนทาง
กลางทาง และปลายทาง

เปาหมาย
1. มูลคาผลิตภัณฑสมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น
2.90 - 3.62 แสน ลบ.
2. จำนวนเมืองสมุนไพร 13 จังหวัด

Phase 2

เปาหมาย
1. มูลคาผลิตภัณฑสมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น
4.67 - 7.28 แสน ลบ.
2. ประเทศไทยเปนผูนำดานสมุนไพรในอาเซียน

Phase 3

เปาหมาย
1. มูลคาผลิตภัณฑสมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น
7.52 - 14.64 แสน ลบ.
2. ประเทศไทยเปนเมืองสมุนไพร 1 ใน 5
ของทวีปเอเซีย

¾.È. 2565 - 2569

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

ประเทศไทยเปนเมืองสมุนไพร มีมูลคาการตลาดสมุนไพรเพิ่มขึ้นเปน
1.21 - 2.95 ลานบาท

µÑÇªÕéÇÑ´

มูลคาผลิตภัณฑสมุนไพรรวมเพิ่มขึ้นเปน 1.21 - 2.95 ลานบาท

¾.È. 2570 - 2574

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรใหไดคุณภาพและมาตรฐาน
Good Agricultural Practices (GAP)/Good Agricultural and
Collection Practices (GACP)/Organic
2. สนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต/พัฒนา/การวิจยั ดานสมุนไพร
3. พัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา/ผลิตภัณฑจากสมุนไพรสูม าตรฐาน
Good Manufacturing Practice (GMP)
4. ขยายชองทางการใชประโยชน เพิม่ มูลคาการตลาดสมุนไพร และสงเสริม
การใชสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ
5. สรางความเขมแข็งของบุคลากรและเครือขาย
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานสมุนไพรระดับจังหวัด
7. ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวของ
8. พัฒนาการประชาสัมพันธและสรางทัศนคติที่ดีตอสมุนไพร

Phase 4

¾.È. 2575 - 2579

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

เปาหมาย
1. มูลคาผลิตภัณฑสมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น
1.21 - 2.95 ลาน ลบ.
2. ประเทศไทยเปนศูนยกลางสมุนไพรนานาชาติ

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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ยุทธศาสตร์ที่
บุคลากรเป็นเลิศ

1

3

3

แผนงาน

โครงการ
Phase 1
Phase 2
Phase 3
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¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃáÅÐá¼¹§Ò¹
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Phase 4

5
5
5
5

KPI
KPI

KPI
KPI
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¼ÅÔµáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹Á×ÍÍÒªÕ¾

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹

ปญหาการขาดแคลนกำลังคนดานสุขภาพยังคงเปนปญหาสำคัญในระดับภูมิภาค ปจจุบันประเทศกำลังปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพ มุง เนนใหประชาชนไทยมีสขุ ภาพดีอยางยัง่ ยืน ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากรจึงมีความสำคัญและจำเปน ในป 2560 พบวาบุคลากร
ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กำหนด รอยละ 60

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

บุคลากรดานสุขภาพมีเพียงพอ และมีความเปนมืออาชีพ

เพือ่ ใหเขตสุขภาพมีการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนา
กำลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ

µÑÇªÕéÇÑ´

เพื่อใหบุคลากรในระบบสุขภาพไดรับการพัฒนาใหมีขีด
สมรรถนะสูงอยางมืออาชีพเพือ่ ตอบสนองยุทธศาสตรของ
ประเทศ

ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบ
การผลิต และพัฒนากำลังคนผานเกณฑระดับ 4 ทั้ง 5
องคประกอบ
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กำหนด

à»‡ÒËÁÒÂ
• การขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนา
บุคลากรดานสุขภาพ

• กำกับดูแลการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ดานสุขภาพในระดับประเทศใหเกิด
ความยั่งยืน

พ.ศ. 2565 - 2569

Phase 1
พ.ศ. 2560 - 2564

Phase 2

พ.ศ. 2575 - 2579

Phase 3

Phase 4

พ.ศ. 2570 - 2574

• สรางความเขมแข็งการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพในระดับ
ประเทศ

• 1 ใน 3 ของเอเชีย

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. สรางความเขาใจในแนวทางการจัดทำแผนผลิตและพัฒนากำลังคนระดับเขต
2. พัฒนาและสนับสนุนการมีสวนรวมของหนวยงานทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอก สธ. เพื่อการผลิต และพัฒนากำลังคน
3. พัฒนาและสนับสนุนระบบฐานขอมูลพัฒนากำลังคนดานสุขภาพเพื่อการตัดสินใจ
4. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพภายใตคานิยมรวม MOPH และเปนมืออาชีพ
5. เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จัดการความรูและนวัตกรรมดานการผลิตและพัฒนากำลังคนดานสุขภาพ
6. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการผลิต และพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ
7. สรางความเขมแข็งเครือขายการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพทั้งในและตางประเทศ
8. สนับสนุนใหชุมชน/ประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพ
9. มีมาตรการในการควบคุมกำกับในการนำระดับและขอมูลการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพมาใชอยางตอเนื่อง

หนวยงานรับผิดชอบ : สถาบันพระบรมราชชนก

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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Happy MOPH ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¡ÃÐ·ÃÇ§áË‹§¤ÇÒÁÊØ¢

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹

• สัดสวนบุคลากรดานสุขภาพ มีการกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง มีจำนวนแพทย/ประชากร คิดเปนสัดสวน
3.9/10,000 นอกจากนี้ พบวามีอัตราการสูญเสียลดลง คิดเปนรอยละ 1.47
• ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรดานสุขภาพ จากผลการสำรวจความสุขผานระบบ Happinometer ระหวางวันที่ 18 เมษายน - 30
มิถุนายน 2560 มีอัตราการตอบแบบประเมิน 78.84 % พบวาคาคะแนนเฉลี่ยความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข อยูที่ 62.60 เมื่อจำแนก
รายมิติ พบวา มิติจิตวิญญาณดี มีคาคะแนนสูงสุดที่ 70.47 ในขณะที่มิติสุขภาพเงินดี มีคาคะแนน ต่ำที่สุด 50.65

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

คาคะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากร (Happinometer) และคาคะแนน
เฉลี่ยสุขภาวะองคกร ≥ 70
สัดสวนอัตรากำลังระหวางเขตสุขภาพตางกันไมเกินรอยละ 5
อัตราการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ (Retention Rate) ไมนอยกวา
รอยละ 95

เพื่อสงเสริมความสุขในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรใหบรรลุเปาหมายรวมของ
องคกร

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
• อัตราการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ
(Retention Rate) ไมนอ ยกวารอยละ 85
• รอยละของหนวยงานทีม่ กี ารนำดัชนีความสุข
ของคนทำงาน (Happinometer) ไปใชไมนอ ย
กวา รอยละ 90

• สัดสวนบุคลากรดานสุขภาพระหวางเขต
สุขภาพแตกตางกันไมเกินรอยละ 10
• อัตราการคงอยูข องบุคลากรดานสุขภาพ
(Retention Rate) ไมนอยกวารอยละ 90

พ.ศ. 2565 - 2569

Phase 1

พ.ศ. 2575 - 2579

Phase 2

พ.ศ. 2560 - 2564

Phase 3

Phase 4

พ.ศ. 2570 - 2574

• สัดสวนบุคลากรดานสุขภาพระหวางเขต
สุขภาพแตกตางกันไมเกินรอยละ 15
• อัตราการคงอยูของบุคลากรดานสุขภาพ
(Retention Rate) ไมนอยกวารอยละ 90

• สัดสวนบุคลากรดานสุขภาพระหวางเขต
สุขภาพแตกตางกันไมเกินรอยละ 5
• ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร
ดานสุขภาพ ไมนอยกวารอยละ 70

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. HR Governance: พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการกำลังคนใหเขมแข็งและมีเอกภาพ
2. HRH Information System พัฒนาระบบสารสนเทศกำลังคนใหมีประสิทธิภาพ
3. HRP: วางแผนกำลังคนอยางสอดคลองกับภารกิจ และตอบสนองความตองการของประชาชน
4. Recruitment Process: ปรับปรุงระบบการสรรหาและการคัดเลือก แตงตั้งใหโปรงใส และเปนธรรม
5. Performance Management System: พัฒนาระบบบริหารผลงาน
6. Retention Strategy & Happy Worklife: พัฒนาระบบคาตอบแทนสิทธิประโยชนแรงจูงใจในการทำงานและความกาวหนาในสายอาชีพอยางเปนธรรม
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หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล/กองยุทธศาสตรและแผนงาน
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¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÓÅÑ§¤¹´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹

• ป 2559 และป 2560 มีการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) โดยกำหนดกลุมเปาหมาย ไดแก ครอบครัวผูปวย CKD LTC และ NCDs จำนวน
553,401 คน
• ป 2560 มีจำนวนครอบครัวทีไ่ ดรบั การประเมินศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑทก่ี ำหนด จำนวน 216,298 ครอบครัว ผานเกณฑ รอยละ 93.38

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
เพื่อใหครอบครัวไดรับการดูแลสุขภาพ
และถายทอดความรูสม่ำเสมอ

เพื่อใหแตละครอบครัว มี อสค. อยางนอย 1 คน
เปนผูดูแลสุขภาพ ประสานและเชื่อมโยงสงตอกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.)

เพื่อใหคนในแตละครอบครัวทำหนาที่
ในการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเอง

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
มีอาสาสมัครประจำครอบครัวในทุกครอบครัว และทุกครอบครัว
มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กำหนด

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

• อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู
ดานสุขภาพและเปนแกนนำในการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว (4,000,000 คน)
• รอยละ 70 ของครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
ไดตามเกณฑที่กำหนด

• อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู
ดานสุขภาพและเปนแกนนำในการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว (14,000,000 คน)
• รอยละ 90 ของครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
ไดตามเกณฑที่กำหนด

พ.ศ. 2565 - 2569

Phase 1
พ.ศ. 2560 - 2564

Phase 2

พ.ศ. 2575 - 2579

Phase 3

Phase 4

พ.ศ. 2570 - 2574

• อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู
ดานสุขภาพและเปนแกนนำในการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว (9,000,000 คน)
• รอยละ 80 ของครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
ไดตามเกณฑที่กำหนด

• อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) มีความรอบรู
ดานสุขภาพและเปนแกนนำในการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว (20,000,000 คน)
• รอยละ 95 ของครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
ไดตามเกณฑที่กำหนด

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. เตรียมความพรอมดานความรูความเขาใจบุคลากรทุกระดับ เอกสาร ทรัพยากร และการบริหารจัดการ
2. สนับสนุนหนังสือหลักสูตร คูมือ แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และแบบประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กำหนดและแบบประเมินคุณภาพ อสค.ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
3. พัฒนาศักยภาพ อสค.
4. พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน อสค. เปนฐานสูเศรษฐกิจสรางสรรคปญญาประดิษฐ (Innovation)
5. พัฒนารูปแบบ การสื่อสาร การเรียนรู และสื่อประกอบการดำเนินงานที่เหมาะสม
6. พัฒนาโปรแกรม เพื่อหนุนเสริมการรองรับการดำเนินงาน อสค.
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน อสค. ในระดับจังหวัด/เขต

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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• กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสำนึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย) มุง เนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ
ผานกระบวนการประเมิน Integrity & Transparency Assessment (ITA) เนนการประเมินตนเองเฉพาะแบบสำรวจทีใ่ ชหลักฐานเชิงประจักษ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบตั งิ านใหเกิดความโปรงใส และตรวจสอบได
• ผลการตรวจสอบภายในของกลุม ตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน พบวามีความไมถกู ตองครบถวนตามระเบียบของทางราชการ เนือ่ งจากเจาหนาที่
ขาดความรู ความเขาใจ ในการจัดวางระบบควบคุมภายในทีถ่ กู ตอง รวมทัง้ ไมตระหนักและเห็นความสำคัญการใชประโยชนของการควบคุมภายใน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

• เพื่อใหหนวยงานภาครัฐไดปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงาน
• เพื่อใหการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยามีการดำเนินการดวยความ
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ
• เพื่อใหการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข
มีความครอบคลุมทุกภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

• ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ
• ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดซื้อรวมของยา
เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม
• 1 ใน 5 ของกระทรวงที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
Phase 2

Phase 4

รอยละ 90 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑการประเมิน ITA (1,665 แหง จาก 1,750 แหง)
รอยละ ….. ของการจัดซื้อยารวมของยา เวชภัณฑท่ีไมใชยา
วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม
รอยละ 40 ของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑการประเมินระบบควบคุมภายใน
พ.ศ. 2560 - 2564

พ.ศ. 2565 - 2569

Phase 1
รอยละ 90 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑการประเมิน ITA (1,665 แหง จาก 1,750 แหง)
รอยละ 30 ของการจัดซื้อยารวมของยา เวชภัณฑท่ีไมใชยา
วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม
รอยละ 20 ของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑการประเมินระบบควบคุมภายใน

พ.ศ. 2570 - 2574

รอยละ 90 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑการประเมิน ITA (10,377 แหง จาก 11,530 แหง)
รอยละ……ของการจัดซื้อยารวมของยา เวชภัณฑท่ีไมใชยา
วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม
รอยละ 80 ของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑการประเมินระบบควบคุมภายใน
พ.ศ. 2575 - 2579

Phase 3
รอยละ 90 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑการประเมิน ITA (1,665 แหง จาก 1,750 แหง)
รอยละ …… ของการจัดซื้อยารวมของยา เวชภัณฑท่ีไมใชยา
วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม
รอยละ 60 ของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ผานเกณฑการประเมินระบบควบคุมภายใน

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. เผยแพรองคความรูเรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
2. พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข
3. พัฒนาระบบการประเมินผลโดยผูตรวจสอบภายในประจำจังหวัด และผูตรวจสอบภายในประจำสวนราชการ และการประเมินตนเอง

หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารการสาธารณสุข/ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต/กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

• สป.สธ. ไดนำเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award: PMQA) มาใชเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองคกร เพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการใหเทียบเทามาตรฐานสากล
ตั้งแตป 2550
• รอยละของ รพ. สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง ขั้น 3 รพศ./
รพท./รพ. สังกัดกรม พ./กรม. คร./กรม. สจ. รอยละ 97.58 รพช. รอยละ 73.85
(ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
• เกณฑการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) เปนเกณฑคุณภาพที่
พัฒนาและจัดทำขึ้นโดย กสธ. เพื่อใหหนวยบริการปฐมภูมิมีคุณภาพมาตรฐาน
และไดรบั การยอมรับในวงกวาง ประชาชนไดรบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดมาตรฐานบริการ
ปฐมภูมิ รพ.สต. จึงตองไดรบั การประเมินและรับรองจากหนวยงานภายนอกรวมดวย

เพื่อพัฒนาคุณภาพหนวยบริการดานสุขภาพ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

• พัฒนาหนวยบริหารในสังกัด สป.สธ. ใหมีคุณภาพมาตรฐาน PMQA
และไดรับการรับรองจากหนวยงานภายนอก
• โรงพยาบาลสังกัด สธ. มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง Hospital
Accreditation (HA) ขั้น 3
• หนวยบริการปฐมภูมิที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ
รับรองจากหนวยงานภายนอก

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
Phase 2

Phase 4

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสวนราชการในสังกัด สป.สธ.
(สวนกลางรอยละ 100/สสจ.รอยละ 100/สสอ.รอยละ 100)

รอยละ 100 ของรพศ./รพท./รพ.สังกัดกรม พ./กรม คร./
กรม สจ. ที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3
รอยละ 100 ของ รพช. ที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
HA ขั้น 3
รอยละ 100 ของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว

พ.ศ. 2560 - 2564

พ.ศ. 2565 - 2569

Phase 1

รอยละ 100 ของรพศ./รพท./รพ.สังกัด กรม พ./กรม คร./
กรม สจ. ที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3
รอยละ 100 ของ รพช. ที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
HA ขั้น 3
รอยละ 100 ของหนวยบริการปฐมภูมิที่ผานเกณฑการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและรับรองจากหนวยงานภายนอก

พ.ศ. 2570 - 2574

พ.ศ. 2575 - 2579

Phase 3

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสวนราชการในสังกัด สป.สธ.

(สวนกลางรอยละ 90/สสจ.รอยละ 90/สสอ.รอยละ 80)

รอยละ 100 ของรพศ./รพท./รพ.สังกัดกรม พ./กรม คร./
กรม สจ. ที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3
รอยละ 80-100 ของ รพช. ที่ผานการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน HA ขั้น 3
รอยละ 100 ของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว

รอยละ 100 ของรพศ./รพท./รพ.สังกัด กรม พ./กรม คร./
กรม สจ. ที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3
รอยละ 100 ของ รพช. ที่ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
HA ขั้น 3
รอยละ 50 ของหนวยบริการปฐมภูมิที่ผานเกณฑการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและรับรองจากหนวยงานภายนอก

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. พัฒนาระบบฐานขอมูล เชน ระบบขอมูลปฐมภูมิ
2. มีกลไกการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
3. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่
4. สื่อสาร ชี้แจง ประชาสัมพันธนโยบายแนวทาง และแผนพัฒนาองคกรคุณภาพ
5. สงเสริมใหมีการขับเคลื่อนการสรางเครือขายระดับจังหวัด
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
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ป 2560 ไดกำหนดใหขอ มูลสาเหตุการตายทีไ่ มทราบ
สาเหตุของจังหวัดไมเกินรอยละ 25 ของการตายทั้งหมด
ซึง่ ภาพรวมของประเทศไทย พบวา มี 12 จังหวัดทีผ่ า นเกณฑ
และมีเพียงรอยละ 39 ของหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพ
ขอมูลเวชระเบียน และการวินิจฉัยโรค

• เพือ่ พัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายใหสอดคลองตามมาตรฐาน
ขององคการอนามัยโลก สำหรับใชในการวิเคราะหสถานการณ
ดานสุขภาพ และประกอบการจัดทำนโยบายดานสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข
• เพื่อปรับปรุงคุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ (ผูปวยนอก)
ใน รพ.สต.

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
พ.ศ. 2560 - 2564

Phase 1

ขอมูลการตายที่ไมทราบสาเหตุของจังหวัดนอยกวารอยละ 40
ขอมูลบริการสุขภาพ : คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค
ผูปวยนอกมีความถูกตองครบถวน มากกวารอยละ 80

บรรจุการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการบันทึกสาเหตุ
พัฒนาเครือ่ งมือชวยนายทะเบียน สรางและสงเสริมใหพน้ื ทีน่ ำขอมูล สนับสนุนงบประมาณ และเครือ่ งมือ การตายตามมาตรฐาน ในหลักสูตร
ในการใหสาเหตุการตาย
ไปใชประโยชนในพืน้ ทีข่ องตนเอง ในการดำเนินการอยางเพียงพอ ทางการแพทย และการสาธารณสุข

01

03

05

03

บและใหรางวัลหนวยงาน อบรม/ฟน ฟู คุณภาพการบันทึก บูรณาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ÁÒµÃ¡ÒÃ จัทีดด่ ลำดั
ำเนินการพัฒนาคุณภาพขอมูล สาเหตุการตายแกบุคลากรที่ และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวของ
ÊÓ¤ÑÞ 02 ไดตามมาตรฐาน
04 เกี่ยวของ
02 ในทุกระดับ
04

หนวยงานรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตรและแผนงาน

มีการรับรองโปรแกรม (Certiﬁed
Program) ที่ใชในสถานพยาบาล
ใหไดตามมาตรฐาน

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹
ระบบ Smart Health ID ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ใหสามารถใชบตั รประชาชนแทนบัตรโรงพยาบาล ลดขัน้ ตอนการกรอกเอกสาร ลดระยะเวลา
รอรับบริการ และพัฒนาระบบ nRefer รองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลจากหลากหลาย Platform

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

• หนวยบริการทุกหนวยสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ
รวมกันได (Health Information Exchange (HIE))
• ประชาชนผูรับบริการสุขภาพทุกคนเขาถึงขอมูลสุขภาพ
ตนเองได (Personal Health Record)

• เพื่อใหผูปวยสามารถเขารับบริการทางการแพทยที่ทันสมัย
ทั่วถึง เทาเทียม และตอเนื่องในทุกสถานบริการผานระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
• เพื่อใหแพทยใชขอมูลประวัติสุขภาพผูปวยชุดเดียวกัน
ชวยสนับสนุนการวินจิ ฉัยโรค บำบัด รักษาโรคไดอยางตอเนือ่ ง

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
Phase 2

Phase 4

หนวยบริการทุกระดับในสังกัด สธ.แลกเปลี่ยน
ขอมูลเพื่อสง-รับผูปวยรักษาตอเนื่อง
ผูร บั บริการสุขภาพจากหนวยบริการทุกระดับในสังกัด
สธ. เขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได
พ.ศ. 2560 - 2564

พ.ศ. 2565 - 2569

Phase 1
รพศ./รพท./รพช. แลกเปลีย่ นขอมูลเพือ่ สง-รับ
ผูปวยรักษาตอเนื่อง
ผูร บั บริการสุขภาพจากหนวยบริการระดับทุตยิ ภูมิ
และตติยภูมิ สังกัด สป.สธ.เขาถึงขอมูลสุขภาพ
ตนเองได

หนวยบริการในและนอกสังกัด สธ. ทั้งภาครัฐ
และเอกชน แลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพรวมกันได
ผูรับบริการสุขภาพจากหนวยบริการในและนอก
สังกัด สธ. ทั้งภาครัฐและเอกชนเขาถึงขอมูล
สุขภาพตนเองได

พ.ศ. 2570 - 2574

พ.ศ. 2575 - 2579

Phase 3
หนวยบริการทุกระดับในภาครัฐแลกเปลีย่ นขอมูล
เพื่อสง-รับผูปวยรักษาตอเนื่อง
ผูรับบริการสุขภาพจากหนวยบริการทุกระดับ
ในภาครัฐเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. พัฒนาคุณภาพระบบขอมูลและเชื่อมตอกันทั่วประเทศเพื่อสงผูปวยรักษาตอเนื่อง
2. มีระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางเพื่อบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่มุงเนนการใหขอมูลผานฐานขอมูลเดียว
3. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เชน คณะกรรมการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพสวนบุคคล คณะทำงานกำหนดมาตรฐานขอมูลระบบประวัติ
สุขภาพผูปวยอิเล็กทรอนิกสฯ
4. มีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยของขอมูลกระบวนการเขาถึงใหใชมาตรฐาน 1I 3A ไดแก Identiﬁcation,Authentication,Authorization
และ Access Control
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• นโยบายและการจัดการระบบประกันสุขภาพมีการจัดการแบบแยกสวน
ขาดความตอเนื่องของกลไกระดับนโยบายของแตละกองทุน
• ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพประชาชนไทย รอยละ 99.95
• ผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน รอยละ 15.28

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบมีประสิทธิภาพเปนธรรม
และยัง่ ยืน ประชาชนเขาถึงบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สะดวก และทัดเทียม

• เพื่อใหระบบประกันสุขภาพของประเทศที่อยูภายใตการบริหาร
จัดการของหลายหนวยงานเปนไปในทิศทางทีส่ อดคลองกันนำไปสู
การสรางความเปนธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน
• เพื่อใหการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพเปนไปอยางโปรงใส
ตรวจสอบไดทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมอยางสรางสรรค
บนพื้นฐานขอมูลเชิงประจักษ
• เพื่อลดความเหลื่อมล้ำดานคุณภาพบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
แกประชาชน

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
Phase 2

Phase 4

มีชุดสิทธิประโยชนหลัก/กลาง สำหรับผูมีสิทธิประกันสุขภาพทุกระบบ
เพิ่มขึ้นอยางนอยปละ 1 เรื่อง
ระบบการบริหารจัดการที่เปนมาตรฐานเดียวกันระหวางระบบประกัน
สุขภาพ เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 เรื่อง
กำหนดใหมีมาตรฐานการจายเงินของแตละระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหแกสถานพยาบาลเปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับ
การบริการ
พ.ศ. 2560 - 2564

พ.ศ. 2565 - 2569

Phase 1
มีชุดสิทธิประโยชนหลัก/กลาง สำหรับผูมีสิทธิประกันสุขภาพทุกระบบ
เพิ่มขึ้นอยางนอยปละ 1 เรื่อง
ระบบการบริหารจัดการที่เปนมาตรฐานเดียวกันระหวางระบบประกัน
สุขภาพ 5 เรื่อง
กำหนดใหมีมาตรฐานการจายเงินของแตละระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหแกสถานพยาบาลเปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับ
การบริการ

รอยละความแตกตางของอัตราการใชสิทธิเมื่อไปใชบริการผูปวยใน
ของผูมีสิทธิแตละระบบลดลงไมนอยกวา 1 ใน 3 จากป 2560
รายจายตอหัวที่ปรับดวยโครงสรางอายุ ของแตละระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ ภายใตเงื่อนไขที่ตองมีสิทธิประโยชนหลัก/กลางสำหรับ
ผูมีสิทธิประกันสุขภาพทั้งระบบ มีคาตางจากคาเฉลี่ยไมเกินรอยละ 10
กำหนดใหมีมาตรฐานการจายเงินของแตละระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหแกสถานพยาบาลเปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับ
การบริการ

พ.ศ. 2570 - 2574

พ.ศ. 2575 - 2579

Phase 3
มีชุดสิทธิประโยชนหลัก/กลาง สำหรับผูมีสิทธิประกันสุขภาพทุกระบบ
เพิ่มขึ้นอยางนอยปละ 1 เรื่อง
ระบบการบริหารจัดการที่เปนมาตรฐานเดียวกันระหวางระบบประกัน
สุขภาพ เพิ่มขึ้นอยางนอย 1 เรื่อง
กำหนดใหมีมาตรฐานการจายเงินของแตละระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหแกสถานพยาบาลเปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับ
การบริการ

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. พัฒนาเพื่อสรางความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ดานการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพ
2. พัฒนาเพื่อสรางความกลมกลืนของการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ
3. พัฒนาเพื่อใหประชาชนผูมีสิทธิเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเสมอภาคกัน
4. ลดความแตกตางของอัตราการจายเงิน

หนวยงานรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ/สถาบันการแพทยฉุกเฉิน/สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
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หนวยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(รพศ. รพท. รพช.) ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
(สูงสุดระดับ 7) ป 2560 ไตรมาส 3 รอยละ 3.23

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน
การคลัง
• เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของหนวยบริการ
• เพือ่ เพิม่ การมีสว นรวมของภาคีเครือขาย และ
ภาคประชาชน ในการสนับสนุนหนวยบริการ

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
พ.ศ. 2560 - 2564

Phase 1

ไมมีหนวยบริการประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน

01

03
05
ติดตามกำกับดวยแผนทางการเงิน
สรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ พัฒนาการบริหารระบบบัญชี
(Efﬁcient Management)
(Accounting Management)
(Planﬁn Management)

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ
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จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ
(Sufﬁcient Allocation)
02

พัฒนาเครือขายและศักยภาพ
บุคลากรดานการเงินการคลัง

04

(Network & Capacity Boilding)

06

หนวยงานรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีผลงาน วิจัย/R2R
ทีห่ นวยงานตางๆ นำไปใชประโยชน จำนวน 1,518 เรือ่ ง (ทัง้ หมด 2,703 เรือ่ ง)
คิดเปนรอยละ 48.48 และมีรอยละ 75 ที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับ
การวิจัย และพัฒนาใหกับนักวิจัยในสังกัด อยางนอยไมนอยกวารอยละ
1.5 ของงบประมาณทีไ่ ดรบั ทัง้ หมด ในปงบประมาณ 2561 นอกจากนีม้ กี าร
กำหนดรายการตำรับยาแผนไทยของชาติลงในราชกิจจานุเบกษา จำนวน
12 ฉบับ มีตำรับยาจำนวน 14,779 ตำรับ รวมทัง้ มีฐานขอมูลงานวิจยั จำนวน
729 เรือ่ ง

• เพือ่ สงเสริมการวิจยั และพัฒนาตอยอดการสรางนวัตกรรมดานสุขภาพ นำไป
สูการผลิตและบริการที่ทันสมัย
• เพือ่ ใหประชาชนสามารถเขาถึงยาและวัคซีนในราคาทีส่ ามารถซือ้ ได สามารถ
ลดคาใชจายในระบบสาธารณสุข
• เพือ่ คัดเลือก กลัน่ กรอง วิเคราะหรายการตำรับยาแผนไทยกำหนด และประกาศ
เปนรายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานที่ผลิต
องคความรู วิจัย/นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบการพัฒนาระบบ
การแพทย/ สาธารณสุขของประเทศและใชประโยชนในเชิงพาณิชยได

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
Phase 2

Phase 4

• รอยละ 65 ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆ นำไปใชประโยชนทั้งหมด
• รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวา 3 ของงบประมาณทั้งหมด
• รอยละ 85 ของยากลุมเปาหมายที่ผลิตหรือนำเขาเพื่อทดแทนยาตนแบบเพิ่มขึ้น
• รอยละ 50 รายการยาและเครื่องมือแพทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
• มีการคัดเลือกรายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ เพื่อนำเขาสูยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
รอยละ 10 (จากรายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ)
• รอยละ 50 จำนวนนวัตกรรมทีค่ ดิ คนใหม เทคโนโลยี สุขภาพ หรือพัฒนาตอยอดการใหบริการ
ดานสุขภาพเพิ่มขึ้น
• จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกที่นำมาใชจริง
ทางการแพทย หรือการตลาด จำนวน 100 เรื่อง

พ.ศ. 2560 - 2564

พ.ศ. 2565 - 2569

Phase 1
• รอยละ 40 ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆ นำไปใชประโยชนทั้งหมด
• รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวา 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด
• รอยละ 80 ของยากลุมเปาหมายที่ผลิตหรือนำเขาเพื่อทดแทนยาตนแบบเพิ่มขึ้น
• รอยละ 38 รายการยาและเครื่องมือแพทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียน (ไมสะสม)
• จำนวนตำรับยาแผนไทยแหงชาติ 500 ตำรับทีผ่ า นความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุม ครอง
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
• รอยละ 25 จำนวนนวัตกรรมทีค่ ดิ คนใหม เทคโนโลยี สุขภาพ หรือพัฒนาตอยอดการใหบริการ
ดานสุขภาพเพิ่มขึ้น
• จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกที่นำมาใชจริง
ทางการแพทย หรือการตลาด จำนวน 62 เรื่อง

• รอยละ 100 ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆ นำไปใชประโยชนทั้งหมด
• รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวา 6 ของงบประมาณทั้งหมด
• รอยละ 95 ของยากลุมเปาหมายที่ผลิตหรือนำเขาเพื่อทดแทนยาตนแบบเพิ่มขึ้น
• รอยละ 80 รายการยาและเครื่องมือแพทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
• มีการคัดเลือกรายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ เพื่อนำมาจัดทำขอกำหนดมาตรฐานตำรับ
ยาแผนไทย รอยละ 10 (จากรายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ)
• รอยละ 100 จำนวนนวัตกรรมทีค่ ดิ คนใหม เทคโนโลยี สุขภาพ หรือพัฒนาตอยอดการใหบริการ
ดานสุขภาพเพิ่มขึ้น
• จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกที่นำมาใชจริง
ทางการแพทย หรือการตลาด จำนวน 200 เรื่อง

พ.ศ. 2570 - 2574

พ.ศ. 2575 - 2579

Phase 3
• รอยละ 90 ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆ นำไปใชประโยชนทั้งหมด
• รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวา 4.5 ของงบประมาณทั้งหมด
• รอยละ 90 ของยากลุมเปาหมายที่ผลิตหรือนำเขาเพื่อทดแทนยาตนแบบเพิ่มขึ้น
• รอยละ 65 รายการยาและเครื่องมือแพทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
• มีการคัดเลือกรายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ เพื่อนำมาจัดทำขอกำหนดมาตรฐานตำรับ
ยาแผนไทย รอยละ 5 (จากรายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ)
• รอยละ 75 จำนวนนวัตกรรมทีค่ ดิ คนใหม เทคโนโลยี สุขภาพ หรือพัฒนาตอยอดการใหบริการ
ดานสุขภาพเพิ่มขึ้น
• จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกที่นำมาใชจริง
ทางการแพทย หรือการตลาด จำนวน 150 เรื่อง

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

1. พัฒนานักวิจยั รุน ใหมใหมศี กั ยภาพในการวิจัยที่ไดมาตรฐาน และสรางทีมวิจัยที่เขมแข็งในพื้นที่
2. สรางชองทางการสื่อสาร/ถายทอด/เผยแพร นโยบาย และผลงานวิจัย
3. เสริมสรางความรวมมือดานการวิจัยกับภาคเอกชนที่สอดคลองกับประเด็นวิจัยสุขภาพ (Matching)
4. เชื่อมโยงและขยายเครือขายในการดำเนินงานวิจัยที่สามารถนำไปใชประโยชนได
5. มีกลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนระบบวิจัยทางการแพทย การแพทยแผนไทยและสมุนไพร
6. สนับสนุนและพัฒนาผูประกอบการในการผลิตหรือทดแทนยาตนแบบ รวมทั้งการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑยาและเครื่องมือแพทย
7. จัดทำ/พัฒนาระบบฐานขอมูลวิจัย/R2R ระดับประเทศ/ดานสิทธิบัตร งานวิจัย/การใหคำปรึกษา การขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือแพทยนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย/กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก/กรมวิทยาศาสตรการแพทย/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สำนักวิชาการสาธารณสุข

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³»˜¨¨ØºÑ¹
กระทรวงสาธารณสุขจำเปนตองเรงออกกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและ
เพื่อประโยชนของประชาชน จำนวน 5 ฉบับ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
• เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข

ใหมปี ระสิทธิภาพ และทันสมัยเปนประโยนชตอ สุขภาพประชาชน
• เพื่อดำเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในอำนาจของกระทรวง
สาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเทศไทยมีกฏหมายดานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัยเปนประโยชนตอสุขภาพของประชาชน

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ
Phase 2

Phase 4

รอยละ 80 ของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับ
การแกไขและมีการบังคับใช
พ.ศ. 2560 - 2564

พ.ศ. 2565 - 2569

Phase 1

รอยละ 80 ของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับ
การแกไขและมีการบังคับใช

รอยละ 80 ของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับ
การแกไขและมีการบังคับใช

พ.ศ. 2570 - 2574

พ.ศ. 2575 - 2579

Phase 3

รอยละ 80 ของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับ
การแกไขและมีการบังคับใช

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. ผลักดันการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข
2. พัฒนามาตรการในการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขใหเขมแข็ง
3. พัฒนาบุคลากรดานกฎหมายรองรับการเปลี่ยนแปลงและการบังคับใชกฎหมาย

90
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หนวยงานรับผิดชอบ : กองกฎหมาย

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
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บทที่ 6

การขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผล
á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚
´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
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การขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผล

แนวทางในการขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ.2560 - 2579) ไปสูก ารปฏิบตั จิ ะเนน
การถายทอดไปสูระดับเขตสุขภาพ โดยมีผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขลงไปถายทอดแผนยุทธศาสตรฯ ดวยตนเองใน
แตละเขตสุขภาพในการสรางความเขาใจใหเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน เพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาทีม่ คี วามสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน”

กระบวนการนำแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข
(พ.ศ.2560-2579) ไปสูการปฏิบัติ

Nov

Jun

ติดตามประเมินผล
(Dashboard)
ประเมินผลแผนงาน/
โครงการเชิงคุณภาพ

- แผนปฏิบัติการ
- แผนเงินบำรุง
- แผนงบลงทุน

ทบทวนตัวชี้วัด
และมาตรการ

Jan

Apr
ที่มา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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การขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผล
บทบาทและภารกิจของหนวยงานทีเ่ กีย
่ วของในการพัฒนาไปสูก
 ารปฏิบต
ั ิ
และติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข

Development

Execution

Monitoring
&Evaluation

รมว./ผูบริหารระดับสูง

ผูตรวจราชการ

สาธารณสุขนิเทศก

กรม/ส.ตางๆ

สำนักงานเขต/สสจ./
สสอ./รพ./รพ.สต.

สำนักตรวจ/
ศูนยเขตของกรมตางๆ

กยผ./กองแผนกรม

กบรส./สำนักภายในกรม

- พัฒนานโยบาย

- ออกแบบมาตรการ

- Monitoring

- จัดทำกรอบงบประมาณ

- จัดทำ Action Plan

- Evaluation

- พัฒนาตัวชี้วัด

- นำไปสูการปฏิบัติ

- Report : Monthly,
Quarterly

ที่มา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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การขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผล

ในสวนของการติดตามประเมินผลกระทรวงสาธารณสุขไดใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาระบบติดตามประเมิน
ผานระบบการบริหารยุทธศาสตรดา นสุขภาพ (Strategic Management System : SMS) ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพและจังหวัดตาม
กรอบยุทธศาสตร 4 Excellence

การพัฒ
ฒนาระบบติ
นาระบบติดดตามประเมิ
ตามประเมินนผ
ผาานระบบการบริ
นระบบการบริหหารยุ
ารยุททธศาสตร
ธศาสตรดดา า นสุ
นสุขขภาพ
ภาพ
การพั
(Strategic Management
Management System
System :: SMS)
SMS)
(Strategic

งบประมาณ
4E
4E

15 แผน
แผน
15
45 โครงการ
โครงการ
45

ผลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ ์
ผลสั
ของ
ของ
โครงการ
โครงการ

รหัสสผลิ
ผลิตต ++ รหั
รหัสสกิกิจจกรรมหลั
กรรมหลักก ++
รหั
รหัสสหมวดรายจ
หมวดรายจาายย
รหั

PROCESS

รหัสสโครงการ
โครงการ
รหั

บงชี้ค้ความสำเร็
วามสำเร็จจ
ขขออบงชี
ของโครงการ
ของโครงการ
80 µÑµÑÇÇªÕªÕéÇéÇÑ´Ñ´
80
(»‚§§º»ÃÐÁÒ³
º»ÃÐÁÒ³ 2561)
2561)
(»‚

รหัสสตัตัววชีชี้ว้วัดัดความสำเร็
ความสำเร็จจ
รหั
ของโครงการ
ของโครงการ
(Small Success)
Success)
(Small

รหัสส KPI
KPI
รหั
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