นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน
กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
็ ทราศูนย์
13 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภก
ั ษ์ โรงแรมเซน
ั เซน
็ เตอร์ แจ ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ราชการและคอนเวนชน

บริบทสุขภาพคนไทย

ความเปน
สังคมเมือง

สังคมผูสูงอายุ

โลกเชื่อมตอ
การคาการลงทุน

การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

ความกาวหนา
Technology

บริบทสุขภาพคนไทย

100.00
90.00

Japan 84.0
Malaysia 75.0

World bank
2014

ที่มา: LE - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
HALE - สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ

อาย ุคาดเฉลีย่ และการมีส ุขภาพดีเมื่อแรกเกิด (รวมชาย-หญิง)
Singapore 83.0
Thailand 74.75

สถานการณ์ปญ
ั หาสุขภาพของประชากรไทย (DALY พ.ศ.2556)
ี ปี สุขภาวะของประชากรไทยอายุ
การสูญเสย
จําแนกตามเพศ และรายโรค ทุกกลุม
่ อายุ (10 อ ันด ับแรก)
ชาย
ลําด ับโรค

หญิง
ร้อยละ

ลําด ับโรค

ร้อยละ

1. การเสพติดเครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ ี
แอลกอฮอล์

8.8

1. โรคหลอดเลือดสมอง

8.2

2. อุบ ัติเหตุทางถนน

8.0 2. โรคเบาหวาน

7.9

3. โรคหลอดเลือดสมอง

ึ เศร ้า
6.9 3. โรคซม

5.4

4. โรคมะเร็งตับ

4.4

5.โรคห ัวใจขาดเลือด

4.4 5. ต ้อกระจก

ื้ HIV/ เอดส ์
6. การติดเชอ

4.2

7. โรคเบาหวาน

ื้ HIV/ เอดส ์
3.9 7.การติดเชอ

2.9

8. โรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง

3.4

8.อุบต
ั เิ หตุทางถนน

2.7

9. ภาวะตับแข็ง

3.3

9.ภาวะโลหิตจาง

2.6

10.โรคมะเร็งหลอดลมและปอด

2.3

10.โรคมะเร็งตับ

2.5

4. โรคห ัวใจขาดเลือด
ื่ ม
6. โรคข ้อเสอ

4.1
3.7
3.2

• ใน 10 อ ันด ับแรกสว่ นใหญ่ม ี
สาเหตุมาจากกลุม
่ โรค NCDs
• เพศชาย การเสพติดเครือ
่ งดืม
่ ที่
มีแอลกอฮอล์เป็นอ ันด ับ 1
รองลงมาคืออุบ ัติเหตุทางถนน
และโรคหลอดเลือดสมอง
• เพศหญิง โรคหลอดเลือดสมอง
เป็นอ ันด ับ 1 รองลงมาคือ
ึ เศร้า
โรคเบาหวาน และโรคซม

ทีม
่ า : Disability-Adjusted Life Year (DALY)
พ.ศ.2556

Future Scenarios
คาใชจายดานสุขภาพลดลงและยั่งยืน
ระบบบริหารจัดการที่โปรงใส

ประเทศ

ระบบการสงตอ
คุณภาพ

มีระบบตอบสนองตอภัยสุขภาพตาง ๆ
ทุกกลุมวัยไดรับ
การพัฒนาตามวัย

ประชาชน

ประชาชนไดรบั
การสงเสริม ปองกัน ควบคุมโรค
รักษาพยาบาล และฟนฟูสุขภาพ
อยางเทาเทียม
อายุขัยเฉลี่ยและมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตดีขนึ้

ระบบบริการ
ที่มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพ
ครอบคลุม ทั่วถึง
ระบบบริการ
ลดความแออัด
ลดความเหลือ่ มล้ํา
5

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

เป็นองค์กรหล ักด้านสุขภาพ
ั
ทีร่ วมพล ังสงคม
เพือ
่ ประชาชนสุขภาพดี

M

พ ัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีสว่ นร่วม
และยง่ ั ยืน

P

astery

O

MoPH

eople centered approach

H

riginality

umili

เป้าหมาย
ประชาชนสุขภาพดี

ระบบสุขภาพยง่ ั ยืน

เจ้าหน้าทีม
่ ค
ี วามสุข

กรอบ
แนวคิด

การบูรณาการชาติ
นโยบายร ัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และการปฏิรป
ู ประเทศไทย
ด้านสาธารณสุข

แผนพ ัฒนาเศรษฐกิจ
ั
และสงคมแห่
งชาติ ฉบ ับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564)

เป้าหมายการพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน
(SDGs)

ประเทศไทย 4.0

ความเชื่อมโยงเปาหมาย-ยุทธศาสตร-แผนงานโครงการ-ตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข ป 2560

ประชาชนสุขภาพดี
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(LE)
ไมนอยกวา 80 ป
External causes
Chronic diseases

เจาหนาที่มีความสุข

ระบบสุขภาพยั่งยืน
Access

ดัชนีวัดความสุขดวยตนเอง
ของคนในองคกร
(Happy Work Life Index) ≥50

Coverage

ดัชนีสุขภาวะองคกร
(Happy Workplace Index) ≥57

Governance

Quality

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไมนอยกวา 72 ป (HALE)
ลดปจจัยเสีย่ งและการเจ็บปวย
สงเสริมสุขภาพของคนไทย

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดระดับองคกร (Cooperate KPIs) 8 ตัว
ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน (Functional PIs) 100 ตัว

Road map แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (4 Phase)
สร ้างความเข ้มแข็ง

วางรากฐาน
Phase 1 (2560-2564)

Phase 2 (2565-2569)

่ วามยั่งยืน
สูค
Phase 3 (2570-2574)

เป็ น 1 ใน 3
ี
ของเอเชย
Phase 4 (2575-2579)

4 Excellence Strategies
(16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ต ัวชวี้ ัด)
1. พ ัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ คนไทยทุกกลุม
่ ว ัย
2. การป้องก ันควบคุมโรคและภ ัยสุขภาพ
ี่ งด้านสุขภาพ
3. การลดปัจจ ัยเสย
4. การบริหารจ ัดการสงิ่ แวดล้อม

1. มีการพ ัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ

P&P
Excellence

Service
Excellence

2. การพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ
่ ต่อ
3. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการสง
4. การพ ัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
้ ทีเ่ ฉพาะ
5.การพ ัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพืน
6.ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข

People
Excellence
1. พ ัฒนาการวางแผนกําล ังคนด้านสุขภาพ (HRP)
่ วามเป็นมืออาชพ
ี
2. การผลิตและพ ัฒนากําล ังคนสูค
ิ ธิภาพบริหารจ ัดการกําล ังคนด้านสุขภาพ
3. เพิม
่ ประสท
4. พ ัฒนาเครือข่ายกําล ังคนด้านสุขภาพ

Governance
Excellence
1. พ ัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ
2. พ ัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและกฎหมายด้านสุขภาพ
3. การบริหารจ ัดการด้านการเงินการคล ังสุขภาพ
4.การพ ัฒนางานวิจ ัยและองค์ความรูด
้ า้ นสุขภาพ
5.การปร ับโครงสร้างและพ ัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
ทีม
่ า : สนย สป มอบนโยบาย กทสธ ปี 2560, 15 กย 59

ประเด็นเนนหนักป 2560
เปนองคกรหลักดานสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี
ประชาชนสุขภาพดี
1. LE
2. HALE

เจาหนาที่มีความสุข
1. Happinometer
2. Happy Workplace Index

1. P&P Excellence

2. Service Excellence

PIRAB
Food
Safety

CVDs
/CKD

- รอยละการ
ตรวจอาหาร
ปลอดภัยครบ
ตามเกณฑ
ประเมิน
(ประเมิน)

- รอยละของ
ประชาชน
กลุมเสี่ยง
CVDs ที่ไดรับ
การเฝาระวัง
และขึ้น
ทะเบียน
(NHIS)

เปาหมาย

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อยางมีสวนรวม
และยั่งยืน

6 Building Blocks
RTI

PCC

Smart ECS

- อัตราการ
เสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บ
ทางถนน (ตอ
แสน
ประชากร)

- รอยละพื้นที่
ที่มีคลินิกหมอ
ครอบครัว
(เพิ่มขึ้นรอย
ละ 10 ตอป)
(รายงาน)

- รอยละของ
รพ.F2 ขึ้นไป
ที่มีระบบ ECS
คุณภาพ

Stroke/
Stemi/
Truama
- อัตราการ
เสียชีวิตจาก
Stroke/
Stemi/
Trauma
(NHIS)

1. Access
3. Quality

ระบบสุขภาพยั่งยืน
2. Coverage
4. Governance

3. People Excellence

4. Governance Excellence

Core Value : MOPH

Good Governance
(คุณธรรม,นิตธิ รรม,โปรงใส,มีสวนรวม, รับผิดชอบ
,คุมคา)

Happy Work Life Index

HA

- รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนี
ความสุขของคนทํางาน (Happy Work Life
Index) ไปใช

- รอยละของ
หนวยบริการที่
ผานการรับรอง
HA
(รายงาน)

NHIS
- รอยละของ
หนวยบริการที่
ผานเกณฑ
คุณภาพขอมูล
(ประเมิน)

Financing
- หนวยบริการมี
ประสิทธิภาพ
ผานเกณฑ
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการการเงิน
การคลัง

Set of 9 voluntary country NCD targets for 2025,Thailand
ลดตายก่อนว ัยอ ันควรจากโรค NCDs
25%
ลดการบริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ 10%

ลดการขาดกิจกรรมทางกาย 10%

ลดการบริโภคเกลือ/โซเดียม 30%

ลดการบริโภคยาสูบ 30%

ยาและเทคโนโลยีทจ
ี่ า
ํ เป็นครอบคลุม 80%

ี่ งสูงต่อ CVD ได้ร ับยาและคําปรึกษา
ผูท
้ เี่ สย

50%

ภาวะเบาหวาน/โรคอ้วนไม่เพิม
่ 0%

ลดภาวะความด ันโลหิตสูง 25%

National Health Assembly , working group

NCD : ปี 2568 ลดการตายก่อนว ัยอ ันควร 25% , ปี 2573 ลดลง1/3
P&P Excellence

เป้าหมายกระทรวง ปี 2560

กรมควบคุมโรค
•
•
•
•

ผป.DM รายใหม่ลดลง ≥ ร ้อยละ 5
ผป.HT รายใหม่ลดลง ≥ ร ้อยละ2.5
ความชุกของผู ้สูบบุหรีข
่ องปชช อายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไป
ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ตอ
่ ปชก อายุ 15 ปี ขน
ึ้ ไป

กรมอนาม ัย./กรมการแพทย์
•
•
•
•

ร ้อยละเด็กอายุ 0-5ปี เด็กวัยเรียนสูงดีสมสว่ น
ร ้อยละของ ปชช. วัยทํางานมีคา่ ดัชนีมวลกายปกติ
ปชช. ไทยอายุ 15 ขึน
้ ไป มีกจิ กรรมทางกายเพียงพอต่อ
สุขภาพ
ร ้อยละของ Healthy Aging

(จากปี 2543)

Service Excellence

กรมควบคุมโรค
ผู ้ป่ วย DM HT ทีข
่ น
ึ้ ทะเบียน ในสถานบริการได ้รับการคัดกรอง
CVD Risk > 80 %
ผู ้ป่ วย DM ควบคุมระดับนํ้ าตาลในเลือดได ้ดี > ร ้อยละ 40
ผู ้ป่ วย HT ทีค
่ วบคุมระดับความดันโลหิตได ้ดี > ร ้อยละ 50

กรมการแพทย์
• อัตราตายของ ผป โรคหลอดเลือดสมอง
• อัตราตายของ ผป โรคหลอดเลือดหัวใจ
• ร ้อยละของ รพF2+สามารถให ้ยาละลายลิม
่ เลือดใน ผป.
STEMIได ้
• อัตราการกําเริบเฉียบพลันใน ผป. โรคปอดอุดกัน
้ เรือ
้ รัง
• อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด
• ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบําบัด รังสรี ักษา ของมะเร็ง
5 อันดับ
• ร ้อยละของ ผป CKD ทีม
่ อ
ี ต
ั ราการลดลงของ eGFR < 4
ml/min/1.73m2/yr

เป้าหมายการดําเนินงานโรคไม่ตด
ิ ต่อ ปี 2560
เป้าหมาย
ตายก่อนว ัยอ ัน
ควรจาก NCDs
ลดลง 25%
ภายในปี 2568

1. มาตรการลดการเข้าถึง
ี่ งต่อโรคไม่ตด
ปัจจ ัยเสย
ิ ต่อ

• อ ัตราผูป
้ ่ วยความด ันโลหิตสูงและ เบาหวานรายใหม่
(HT≥ ร้อยละ 2.5/DM≥ ร้อยละ 5)
ี่ งต่อ
• ร้อยละของผูป
้ ่ วย DM, HT ทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนได้ร ับการประเมินโอกาสเสย
โรคห ัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (≥ 80%)
• ร้อยละของผูป
้ ่ วยโรคเบาหวานและโรคความด ันโลหิตสูงทีค
่ วบคุมได้
(>40/50%)

2. มาตรการด้านข้อมูล
เฝ้าระว ังสอบสวนโรค

3. มาตรการป้องก ัน
ระด ับชุมชน

4. มาตรการป้องก ันในสถาน
บริการสาธารณสุข

(ร่าง)ยุทธศาสตร์การป้องก ันควบคุมโรคไม่ตด
ิ ต่อระด ับชาติ (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ 1
พ ัฒนานโยบาย
สาธารณะและ
กฎหมายที่
สน ับสนุนการ
ควบคุม ป้องก ัน
โรคไม่ตด
ิ ต่อ

กลยุทธ์
1.1 เร่งร ัดให้เกิด
นโยบายสาธารณะ
ระด ับชาติ
1.2 พ ัฒนามาตรการทาง
การเงิน การคล ัง
ภาษีการผลิต
การตลาด การ
บริโภค
่ เสริมให้มน
1.3 สง
ี โยบาย
สาธารณะระด ับ
สถาบ ัน องค์กรที่
สร้างสภาพแวดล้อม
1.4 พ ัฒนากฎหมายและ
สร้างความเข้มแข็ง
มาตรการบ ังค ับใช ้
กฎหมาย
1.5 สร้างเสริมการบ ังค ับ
้ ฎหมาย
ใชก

ยุทธศาสตร์ 2

เร่งข ับเคลือ
่ น
ั
ื่
ทางสงคมและส
อ
สาธารณะอย่าง
ต่อเนือ
่ ง

กลยุทธ์
2.1 พ ัฒนาการ
บริหารจ ัดการ
ื่ สาร
ด้านการสอ
ต่อสาธารณะ
2.2 พ ัฒนา
เครือข่ายด้าน
ื่ สาร
การสอ
ี่ ง
ความเสย
้ หา
2.3 พ ัฒนาเนือ
ื่ สารและ
การสอ
่ ง
เพิม
่ ชอ
ื่ สาร
ทางการสอ
2.4 การเฝ้าระว ัง
และการตอบโต้
ข้อมูลข่าวสาร

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

กลยุทธ์
3.1 พ ัฒนากลไก
ให้ชุมชน
ท้องถิน
่ ภาคี
เครือข่ายเข้า
่ นร่วม
มามีสว
3.2 พ ัฒนา
ั
ศกยภาพ
ประชาชน
ชุมชน

กลยุทธ์
4.1 พ ัฒนาการ
ื่ มโยงข้อมูล
เชอ
ในทุกระด ับ
4.2 พ ัฒนา
ั
ศกยภาพการ
จ ัดการข้อมูล
และวิเคราะห์
ข้อมูล
4.3 พ ัฒนาระบบ
เฝ้าระว ังโรค
ไม่ตด
ิ ต่อ และ
ี่ ง
ปัจจ ัยเสย

การพ ัฒนา
ั
ศกยภาพชุ
มชน/
ท้องถิน
่ และ
ภาคีเครือข่าย

พ ัฒนาระบบ
เฝ้าระว ัง
และการจ ัดการ
ข้อมูล

ยุทธศาสตร์ 5

ยุทธศาสตร์ 6
พ ัฒนาระบบ
สน ับสนุนเพือ
่
ข ับเคลือ
่ นการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์
อย่างบูรณาการ

กลยุทธ์
5.1 ปฏิรป
ู รูปแบบ
บริการเพือ
่ ค ัด
กรองและลด
ี่ งใน
ความเสย
กลุม
่ ประชากร
ทว่ ั ไป และ
ี่ งที่
กลุม
่ เสย
หลากหลาย
5.2 ปฏิรป
ู
กระบวนการ
จ ัดบริการ
สุขภาพให้แก่
้ ร ัง
ผูป
้ ่ วยเรือ

กลยุทธ์
6.1 พ ัฒนากลไกการ
ข ับเคลือ
่ นตาม
ยุทธศาสตร์โดย
ภาคีตา
่ งๆมี
่ นร่วม
สว
6.2 พ ัฒนาระบบ
ติดตาม
ประเมินผล
ทุกระด ับ
6.3 พ ัฒนาบุคลากร
ทุกภาคีเครือข่าย
ทีเ่ กีย
่ วข้อง
6.4 บูรณาการ
งานวิจ ัย การ
จ ัดการความรู ้
และนว ัตกรรม

ปฏิรป
ู การ
จ ัดบริการเพือ
่ ลด
ี่ งและลดโรค
เสย
ให้สอดคล้องก ับ
สถานการณ์โรค
้ ที่
และบริบทพืน
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