มอบนโยบายการดาเนินงาน
กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรอบการนาเสนอ
ระบบบริการสุขภาพ
ส่ งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
แพทย์ แผนไทย
และศูนย์ กลางด้ านการแพทย์

การอภิบาล
ระบบสุขภาพ

ปฏิรูป
ระบบ
สาธารณสุข

การคลังสุขภาพ
และระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
บริการด้านสาธารณสุข
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
พัฒนาเศรษฐกิจไทย

บริบทสุขภาพคนไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ด้านสาธารณสุข

Future Events

ความเป็น
สังคมเมือง

สังคมผู้สูงอายุ

โลกเชื่อมต่อ
การค้าการลงทุน

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความก้าวหน้า
Technology

ลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
• พัฒนาระบบป้องกันการติด
เชื้อในทุกสถานพยาบาล
• พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
คัดกรอง และทีมสอบสวนโรค

MERS
EBOLA
ZIKA

• พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบตั ิการ
ภาวะฉุกเฉินทุกจังหวัด
• คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ครบทุกจังหวัด
พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยให้สามารถตรวจเชื้อ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ได้
ภายใน 8 ชั่วโมง

ป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่
เตรียมพร้อม
เฝ้าระวัง
ตรวจจับได้เร็ว
ตอบโต้

พบผูป้ ่ วยโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง
(MERS) 3 ราย และ
ไม่มกี ารระบาด
ต่อเนือ่ ง

ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
กว่าพันล้านบาท

4

ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์

ยึดระยะเวลาการเกิดไตวาย 7 ปี
เป็นประเทศแรกของโลก
ปี 2559 ตัง้ คลินิกชะลอไตเสื่อม ครอบคล ุม
โรงพยาบาลช ุมชนทัว่ ประเทศ

ประหยัดงบประมาณ
กว่า 15,000 บาท/ปี

ปล ุกถ่ายไตให้ผป้ ู ่ วยไตวาย
เรื้อรังกว่า 600 ราย
5

ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์

ระบบบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทัว่ ถึง
และรับรองสิทธิ์ภายใน 15 นาที

ลดความเหลื่อมลา้
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถรักษาได้ทุกที่ ได้ทุกสิทธิ์
72 ชั่วโมงแรก ไม่จ่ายค่ารักษาเพิ่ม หรือถูกเรียกเก็บก่อน
ภาครัฐและเอกชนร่วมกัน
กาหนดรูปแบบและอัตราจ่ายของกองทุน
ปี 2559
พัฒนาระบบการจ่ายค่าบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
Emergency Claim Online (EMCO)

ระบบบริการ

ระบบการส่งต่อ
ค ุณภาพ

ส่งเสริมตลาดยาแผนไทย

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจไทย

สมุนไพรไทย
ความยัง่ ยืนของระบบส ุขภาพ
สูค่ วามมัง่ คัง่ ของเศรษฐกิจไทย

ผลิตยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน
ลดค่ายานาเข้ากว่า 2,6๐๐ ล้านบาท/ปี
ขมิ้นชัน มะขามป้อม ยาแผนไทย
กวาวเครือขาว กระชายดา บัวบก ยาอาย ุวัฒนะ-เครือ่ งสาอาง
สร้างมูลค่าการตลาดกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี

บริบทสุขภาพคนไทย
LE : World bank
Japan 84.0
2014
Malaysia 75.0

อาย ุคาดเฉลี่ยและการมีส ุขภาพดีเมื่อแรกเกิด
(รวมชาย-หญิง)
Singapore 83.0
Thailand 74.75
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LE
ที่มา: LE - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
HALE - สานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

HALE

HALE &(HALE)
Exponential
Expon.

Future Scenarios
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลงและยั่งยืน
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส

ประเทศ

ระบบการส่งต่อ
คุณภาพ

มีระบบตอบสนองต่อภัยสุขภาพต่างๆ

ทุกกลุ่มวัยได้รับการ
ประชาชนได้รบั
พัฒนาตามวัย

ระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ครอบคลุม ทั่วถึง

การส่งเสริม ป้องกัน
ควบคุมโรค รักษาพยาบาล
และฟื้นฟูสุขภาพ อย่างเท่าเทียม

ประชาชน

อายุขัยเฉลี่ยและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ระบบบริการ

ลดความแออัด
ลดความเหลื่อ9มล้า

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ที่ผ่านประชามติเมื่อ 7 ส.ค. 2559
ม.48
ม.55
ม.258
ม.47
บุคคลยากไร้ย่อมมี
สิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐ
โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายตามที่
กฎหมายบัญญัติ

สิทธิของมารดาในช่วง
ระหว่างก่อนและหลัง
การคลอด บุตรย่อม
ได้รับความคุ้มครอง
และช่วยเหลือตามที่
กฎหมายบัญญัติ

เสริมสร้างให้ประชาชนมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค และส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิ
ปัญญาด้านแพทย์แผนไทย
ครอบคลุมการส่งเริมสุขภาพ
การควบคุมและป้องกันโรค
การรักษาพยาบาล และการ
ฟื้นฟูสุขภาพ

จัดให้มีระบบจัดการและ
กาจัดขยะมูลฝอย เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้ประชาชนได้รับสิทธิและ
ประโยชน์จากการบริหารจัดการ
และการเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพ

มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่
เหมาะสม

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
บริการด้านสาธารณส ุข
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

ปี 2559
จัดแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 48 ทีม
ด ูแลท ุกครัวเรือนแบบองค์รวม นาร่องเขตเมือง 16 จังหวัด

ปี 2560
ด ูแล
1,000,000
ครอบครัว

แนวคิด
เสมือนมีหมอ
เป็นญาติ

ปี 2560

ปี 2565

ปี 2570

เพิ่ม 350 ทีม
115 แห่ง

เพิ่ม 3,250 ทีม
1,100 แห่ง
(ทุกเขตเทศบาล)

6,500 ทีม
2,200 แห่ง
(ทุกพื้นที่ รวม กทม.)

(ทุกอาเภอเมือง)

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
บริการด้านสาธารณส ุข

พัฒนา
ทีมหมอครอบครั ว

รั กษา ฟื ้ นฟูสภาพ
ป้องกัน ควบคุมโรค

ให้บริการท ุกคน ท ุกที่ ท ุกอย่าง ท ุกเวลา
ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัย

1 ทีมดูแล 10,000 คน

โรงพยาบาลแม่ ข่าย

ร่ วมสร้ างเสริมสุขภาพ
ถึงครั วเรื อน

เชือ่ มโยงระบบบริการสุขภาพจากชุมชนสู่
คลินกิ หมอครอบครัว และโรงพยาบาลแม่ขา่ ย

แผน 20 ปี กสธ.

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

MOPH

M astery

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน

People centered approach
O riginality
H umility
เป้าหมาย

ประชาชนสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่มีความสุข

ระบบสุขภาพยั่งยืน

แผน 20 ปี กสธ.

ประเทศไทย 4.0

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และการปฏิรูปประเทศไทย
ด้านสาธารณสุข

กรอบแนวคิด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)

การบูรณาการ (Integrated)
องค์รวมและผสมผสาน
(Holistic & Comprehensive)
การมีส่วนร่วมของพหุภาคี
(Multisectoral)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทิศทางการวางแผน 20 ปี (4 Phase)
ปฏิรูประบบ

สู่ความยั่งยืน

Phase 1 (2560-2564)

Phase3 (2570-2574)
Phase 2 (2565-2569)

Phase 4 (2575-2579)

สร้างความเข้มแข็ง

เป็น 1 ใน 3
ของเอเชีย

ความเชื่อมโยงเป้าหมาย-ยุทธศาสตร์-แผนงานโครงการ-ตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
ประชาชนสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่มีความสุข

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE)
ไม่น้อยกว่า 80 ปี

ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเอง
ของคนในองค์กร
(Happy Work Life Index) ≥50

External causes
Chronic diseases

ระบบสุขภาพยั่งยืน

ดัชนีสุขภาวะองค์กร
(Happy Workplace Index) ≥57

Access
Coverage

Quality
Governance

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไม่น้อยกว่า 72 ปี (HALE)

ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย
ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

สรุปต ัวชวี้ ัด
ต ัวชวี้ ัดระด ับองค์กร (Cooperate KPIs) 8 ต ัว
ต ัวชวี้ ัดระด ับหน่วยงาน (Functional PIs) 96 ต ัว

แผน 20 ปี กสธ.

4 Excellence Strategies
(16 แผนงาน 48 โครงการ)

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

P&P
Excellence

People
Excellence
1. พัฒนาการวางแผนกาลังคนด้านสุขภาพ (HRP)
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. พัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ

8 Corporate
Indicators

1. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิฃ
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ
Service 4. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
Excellence5. การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นทีเ่ ฉพาะ
6. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข

Governance
Excellence
1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและกฎหมายด้านสุขภาพ
3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
4. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
5. การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

แผนงาน 20 ปี กสธ.

PP Excellence Strategies
(4 แผนงาน 12 โครงการ)

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
• พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
• กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
• กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
• กลุ่มวัยทางาน
• กลุ่มวัยผูส้ ูงอายุ

2. ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ
• ควบคุมโรคติดต่อ
• ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภัยสุขภาพ

3. ลดปัจจัยเสีย่ งต้านสุขภาพ
• ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร
• ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
(บุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาเสพติด)
• คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
และบริการสุขภาพ

4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
• บริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
• คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)

ประชาชนสุขภาพดี

แผนงาน
ะชาชนสุ
ขภาพดี 20 ปี กสธ.

Service Excellence Strategies
(6 แผนงาน 23 โครงการ)

7. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและส่งต่อ
• พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ
8. พัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
6. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
• พัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ
• 5 สาขาหลัก
• พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
• สาขาทารกแรกเกิด สุขภาพช่องปาก NCDs 9. การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริฯ และ
หัวใจ มะเร็ง ไต จักษุ สุขภาพจิตและจิตเวช
พื้นที่เฉพาะ
แพทย์แผนไทยฯ ปลูกถ่ายอวัยวะ
• พัฒนารพ.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์
• พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แรงงานข้ามชาติ
• ป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพและใช้ยาอย่าง
• การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้
สมเหตุสมผล (RDU)
10. ประเทศไทย4.0 สาธารณสุข
• ดูแลผู้สูงอายุ พิการ และผู้ด้อยโอกาส
• พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ
(รวม 14 โครงการ)
• พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยี

5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)
• พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและ
เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS)

แผนงาน 20 ปี กสธ.

People Excellence Strategies
(1 แผนงาน 4 โครงการ)

11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
• พัฒนาระบบการวางแผนกาลังคนด้านสุขภาพ
• ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคน
• พัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ

เจ้าหน้าที่มีความสุข

แผนงาน 20 ปี กสธ.

Governance Excellence Strategies
(5 แผนงาน 9 โครงการ)

12. ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
• ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
• ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
13. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
• พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
• พัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล
14. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
• ลดความเหลื่อมล้าของ 3 ระบบกองทุน
• บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

15. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพ
• พัฒนางานวิจยั
• สร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้
ด้านสุขภาพ
16. การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมาย
ด้านสุขภาพ
• โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนา
กฎหมายด้านสุขภาพ

ระบบสุขภาพยั่งยืน

การติดตามและประเมินผล

แผน 20 ปี กสธ.

4 Excellence Strategies
(16 แผนงาน 48 โครงการ)

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

P&P
Excellence

People
Excellence
1. พัฒนาการวางแผนกาลังคนด้านสุขภาพ (HRP)
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
4. พัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ

8 Corporate
Indicators

1. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิฃ
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ
Service 4. การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
Excellence5. การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นทีเ่ ฉพาะ
6. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข

Governance
Excellence
1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและกฎหมายด้านสุขภาพ
3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
4. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
5. การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัดคารับรองปฏิบัติราชการ
แผนงาน

ประเด็น

1. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยทุก
กลุ่มวัย

Child

2. การป้องกัน
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

TB

LTC

OV/CCA
CVD

3. การลดปัจจัย
เสี่ยงด้าน
สุขภาพ

Food
Safety

4. บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

G&C
Hospital

NCD

PP Excellence Strategies
ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
3. ร้อยละของตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
4. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า
5. ร้อยละของตาบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ
6. ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ทีข่ ึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรค CVD

7. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
8. ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขนึ้ ไป
9. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
10. ร้อยละของ รพ. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (Green &
Clean Hospital)

คารับรองปฏิบัติราชการ
ตัวกระทรวงสาธารณสุ
ชี้วัดคารับรองปฏิ
บัติราชการ
ข

แผนงาน
5. พัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ
6. การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
(Service Plan)

7. ระบบบริการ
แพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจร-ระบบส่งต่อ
8. พัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานบริการ
ด้านสุขภาพ

ประเด็น
PCC

Service Excellence Strategies
ตัวชี้วัด

11. ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)

Stroke/ 12. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
STEMI 13. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

RDU
CA
CKD

14. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
15. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ
16. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.73m2/yr

ECS

17. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ

HA/ 18. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
รพ.สต. 19. ร้อยละของ รพ.สต.ในแต่ละอาเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ

คารับรองปฏิบัติราชการ
ตัวกระทรวงสาธารณสุ
ชี้วัดคารับรองปฏิ
บัติราชการ
ข

แผนงาน
11. การพัฒนาระบบ
กาลังคนด้านสุขภาพ

ประเด็น

People Excellence Strategies
ตัวชี้วัด

20. ร้อยละบุคลากรมีคุณลักษณะ MOPH
MOPH 21. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

คารับรองปฏิบัติราชการ
ตัวกระทรวงสาธารณสุ
ชี้วัดคารับรองปฏิ
บัติราชการ
ข

แผนงาน

Governance Excellence
Strategies

ประเด็น

ตัวชี้วัด

12. ธรรมาภิบาลและ
คุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ITA

22. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA

13. ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ

IT

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

14. บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังสุขภาพ
15. พัฒนางานวิจัยและ
องค์ความรู้ด้านสุขภาพ

Finance 24. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
วิจัย

25. ร้อยละผลงาน วิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ
นาไปใช้ประโยชน์

16. ปรับโครงสร้างและการ
พัฒนากฎหมายด้าน
กฎหมาย 26. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไข
สุขภาพ

(ร่าง) คารับรองปฏิบัตริ าชการ
ยุทธศาสตร์

เครือ่ งมือ

แผนงาน

26 Key-Indicators

ประเด็น

ตัวชี้วัด

Child

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

LTC

1. ร้อยละของตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พกิ ารและผู้ดอ้ ยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์

TB

1. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้า

แผนที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย

แผนที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

P&P
Excellence

PIRAB

OV/CCA
CVD

แผนที่ 3 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

Food Safety
NCD

แผนที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
แผนที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

G&C
Hospital
PCC
Stroke/STE
MI

Service
Excellence

6
Building
Blocks

แผนที่ 6
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

แผนที่ 7 ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการ
ส่งต่อ

แผนที่ 8 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ

People
Excellence

Governance
Excellence

Core
Value:
MOPH

PMQA

แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบกาลังคน
ด้านสุขภาพ

1. ร้อยละของตาบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ (โครงการพระราชดาริ)
1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รบั การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
1. ความชุกของผู้สบู บุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)
2. ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ตอ่ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิต์ ่อคนต่อปี)
1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ (Green&Clean Hospital)
1. ร้อยละของพืน้ ที่ที่มีคลินกิ หมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

RDU

1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล

CA

1. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

CKD

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

ECS

1. ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ

HA/รพ.สต.

MOPH

1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

2. ร้อยละของ รพ.สต.ในแต่ละอาเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ

1. ร้อยละบุคลากรมีคณ
ุ ลักษณะ MOPH
2. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามที่กาหนด

แผนงานที่ 12 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ

ITA

1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

แผนงานที่ 13 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

IT

1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพข้อมูล (ปี 2560 เน้นหนักเรื่องการวินิจฉัยสาเหตุการตาย [ill-defined] น้อยกว่า 20%)

แผนงานที่ 14 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

Finance

แผนงานที่ 15 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

วิจัย

แผนงานที่ 16 ปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

กฎหมาย

1. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
1. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ นาไปใช้ประโยชน์
1. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไข

ขอบคุณครับ

Retreat MOPH

การประชุม Retreat กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
12-14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Retreat MOPH

การประชุม Retreat กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มภูมิภาค 14–16 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

กรอบการวิเคราะห์
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เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนสุขภาพดี

ลด Premature Mortality

เพื่อเพิ่ม (LE) ให้อายุยืน 80 ปีจานวนผู้เสียชีวิตรวม 156,561 ราย

External causes

Chronic diseases

ผู้เสียชีวิตรวม 24,069 ราย

ผู้เสียชีวิตรวม 132,492 ราย

1) การบาดเจ็บจาก
การจราจร
ผู้เสียชีวิต : 14,483 ราย

2) การฆ่าตัวตายสาเร็จ
ผู้เสียชีวิต: 4,179 ราย
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ลดปัจจัยเสี่ยง/เจ็บป่วยของคนไทย
เพื่อเพิ่ม (HALE) ให้แข็งแรงถึงอายุ 72 ปี

ลดปัจจัยเสี่ยง+เจ็บป่วย

ส่งเสริมสุขภาพคนไทย

1) สิ่งเสพติด (ความชุก)

5) Mental/Emotion well-Being

ผู้เสียชีวิต : 28,260 ราย

• ผู้บริโภค Alcohol 32%

• % เด็กไทย (EQ) (45%)

2) หลอดเลือดสมอง

• ผู้บริโภคบุหรี่ 21%

ผู้เสียชีวิต: 27,521 ราย

• ผู้บริโภคยาเสพติด/บาบัด
78,153 คน

• % Pt. ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต (45%)

1) เบาหวาน

3) หัวใจขาดเลือด

6) Active Living
• % ปชช.มีพฤติกรรมที่ดี

ผู้เสียชีวิต : 19,151 ราย

2) ความดันโลหิตสูง

ผู้เสียชีวิต : 3,245 ราย

4) มะเร็งตับ

4) การถูกทาร้าย

ผู้เสียชีวิต : 16,116 ราย

• ความชุก : 25%
• อัตราป่วยที่คุมได้ : 26%

ผู้เสียชีวิต : 2,162 ราย

5) มะเร็งปอด

3) อ้วน/น้าหนักเกิน

• % ปชช.บริโภคเหมาะสม
• % ปชช.บริโภคถูกต้อง

ผู้เสียชีวิต : 12,867 ราย

• % BMI ปกติ (ญ<55/ ช<42)
• % (<18 ปี) สูงดีสมส่วน

8) Environment Health

3) การจมน้า

* ข้อมูลจากการคาดประมาณ AEM
(AIDS Epidemic Model) 2015

6) วัณโรค

• >6 ปีหลับพอต่อสุขภาพ

7) Healthy Consuming

ผู้เสียชีวิต : 12,000 ราย

4) Reproduct & Sex Health

• % ปชช.มีสุขลักษณะที่ดี
• %ปชช.ได้จัดการขยะที่ดี

8) ปอดอุดกัน้ เรื้อรัง

7) โรคเอดส์

ผู้เสียชีวิต : 4,647 ราย

ผู้เสียชีวิต : *11,930 ราย

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

9) Oral Health
• % เสียฟันทั้งปาก (7.2%)

กรอบการวิเคราะห์

เป้าหมายที่ 2 : เจ้าหน้าที่มีความสุข

Availability

Accessibility

ผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพ

บริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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

• สัดส่วนการกระจายบุคลากรสุขภาพ (เมือง/ชนบท)
(บค.)
Health worker density and distribution 2.47
(2010)

Acceptability

Quality

สร้างความพร้อมกาลังคนด้านสุขภาพ
เชิงกลยุทธ์

ดึงดูดและธารงรักษากาลังคนคุณภาพ

• % หน่วยบริการมีอัตรากาลังสอดคล้องกับแผน
กาลังคน (สนย.)

2016

Thailand
Overall No.28

Economic No.13
Government No.23
Business No.25
Infrastructure No.49

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

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

เป้าหมายที่ 3 : ระบบสุขภาพยั่งยืน

5 Access

6 Coverage

7 Quality

8 Governance

1) เพิ่มแพทย์ใน รพ.เขต
เมืองและชนบท

1) ความครอบคลุมของ
ปชช. ได้รับวัคซีนครบ
ตาม EPI

1) HA

1) ITA (Integrity &
Transparency
Assessment)

แพทย์ต่อปชก. เพิ่มขึ้น

% การได้รับวัคซีนลุ่มเป้าหมาย

2) เพิ่มบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพ
อัตราตามมาตรฐานที่กาหนด
หน่วยบริการทุกระดับ

3) เพิ่มเตียงสถาน พยาบาล
ให้เพียงพอต่อความต้องการ

% หน่วยงานที่ผ่าน HA

2) ลดเวลาที่ปชช.รอคอยรับ
บริการ (WaitingTime)

2) อัตราการคัดกรองผู้ป่วย
3) พัฒนามาตรฐานยา
วัคซีน และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์
4) มีบริการแผนไทยและใช้
ยาสมุนไพรในสถานบริการ
ทุกระดับ
• จานวนสถานบริการมีบริการ
การแผนไทยและทางเลือก

3) อัตราเข้ารับบริการผู้
ป่วยในซ้า (Re-admission
Rate)

4) Satisfaction Index

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน ITA

2) Expenditure of GDP
• รายจ่ายด้านสุขภาพต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ

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

4) Restructuring
(structure & finance)
• ลดเหลื่อมล้าบริการทุกสิทธิฯ

