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Digital Disruption (ดจิติอลพลิกโลก)



Robot Surgery





The Helsinki statement on Health in All Policies (HiAP)





Thailand in Transition

1) Aged Society         2) Epidemiology Change to Chronic NCD 
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Next 30 yrs. (2043)

1970 1990 2010 2030

Population Tsunami 

• Proportion of the elderly
• 11.7% in 2010
• 30% in 2040

• Dependency Ratio 
• 0.41 in 2010
• 0.59 in 2040 



การคาดประมาณประชากรไทย















8.9%

เบาหวานในคนไทยอายุ 15 ปีข ึน้ไป



24.7%

ความดนัโลหติสูงคนไทยอายุ 15 ปีข ึน้ไป



S1 Healthy Public Policy

S2 Social Mobilization & Public Communication

S3 Community Strengthening

S4 Surveillance & Care System

S5 Capacity Building

The five strategies



Start up Thailand 4.0



MoPH 4.0



MoPH 4.0



MoPH 4.0



MoPH 4.0



Regional Health 4.0



ระบบริการ การสาธารณสุขมูลฐาน

รัฐ     -     อสม      - ประชาชน       

Healthy Thais

Development Goal and Strategy 
(for a half century)

(1.2 ล้าน)



แผนพฒันาการสาธารณสุขแห่งชาติ
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แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต  ิ  ฉบบัท ี่ 12 (พ .ศ.2560 – 2564)

วสิัยทศัน์
“ระบบสุขภาพไทยเข้มแขง็ เป็นเอกภาพ เพื่อคนไทย

สุขภาพดี

สร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

พนัธกจิ:     เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานให้เกดิการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ทัง้ ภาครัฐ เอกชน นักวชิาการและ

ภาคประชาสังคม ในการอภบิาลและพฒันาระบบสุขภาพ

ไทยให้เข้มแขง็ รองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต



แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต  ิ  ฉบับท ี่ 12 (พ .ศ.2560 – 2564)

เป้าประสงค์ (Goal)
1) ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคี

เครือข่าย มี  ความรอบรู้ ด้านสุขภาพเพ ิ่ม

มากข ึน้ ส่งผลให้การเจบ็ป่วยและตายจาก

โรคท ี่ป้องกันได้ลดลง

2) คนไทยทกุกลุ่มวัยมีสุขภาวะท ี่ด  ีลดการ

ตายก่อนวัยอ ันควร  

3) เพ ิ่มข ีดความสามารถของระบบบริการ

สุขภาพทกุระดบั ให้ประชาชนสามารถ

เข้าถงึบริการได้อย่างสะดวก เหมาะสม

4) มีบุคลากรด้านสุขภาพที่ดแูลประชาชน ใน

สัดส่วนท ี่เหมาะสม

5) มีกลไกการอภบิาลระบบสุขภาพแห่งชาต  ิ

ที่เหมาะสม มีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล
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ตวัชีว้ัดภาพรวม 

1. อัตราตายจากโรคท ี่สาํคัญ

2. ความพงึพอใจของผู้ร ับบริการสุขภาพ

3. ความพงึพอใจของผู้ให้บริการสุขภาพ

4. รายจ่ายด้านสุขภาพต่อผลิตภณัฑ์มวล

รวม

    ของประเทศ

5. ความเป็นเอกภาพและธรรมาภบิาล

ของ

    กลไกอภบิาลระบบ



ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก
(P3 : Health Promotion + Disease Prevention +
Consumer & Environmental Protection Excellence) 

พฒันาและสร้างความเข้มแข ็งในการอภบิาลระบบสุขภาพ  
(Governance  Excellence )

สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมลํา้ในระบบบริการ
สุขภาพ  (Service Excellence)

พฒันาและสร้างกลไกเพ ื่อเพ ิ่มประสิทธ ิภาพการบริหาร
จัดการกาํลังคนด้านสุขภาพ (People Excellence)
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เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ

ที่รวมพลังสังคม

เพ ื่อประชาชนสุขภาพดี

พฒันาและอภบิาลระบบสุขภาพ

อย่างมีส่วนร่วม

และยั่งยืน

O riginality
P  eople centered approachM astery

H umilityMoPH

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท ี่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เป้าหมาย

แผน 20 ปี กสธ .



ทศิทางการวางแผน 20 ปี (4 Phase)

กรอบแนวคดิ

นโยบาย

รัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ

ฉบับท ี่ 12 

(พ .ศ.2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี

และการปฏิรูปประเทศไทย

ด้านสาธารณสุข

การบรูณาการ (Integrated)

องค์รวมและผสมผสาน

(Holistic & Comprehensive)

การมีส่วนร่วมของพหุภาคี 

(Multisectoral)

ประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล

เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่ งยืน (SDGs)

ปฏริูประบบ

Phase 1 (2560-2564)

สู่ความยั่งยืน

Phase3 (2570-2574)

สร้างความเข้มแข ็ง

Phase 2 (2565-2569)
เป็น 1 ใน 3 

ของเอเชีย

Phase 4 (2575-2579)

ประเทศไทย 

4.0

แผน 20 ปี กสธ .



1. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

2. ระบบหลักประกันสุขภาพ

3. ความมั่นคงด้านยาและเวชภณัฑ์และ

   การคุ้มครองผู้บริโภค

4. ระบบธรรมาภบิาล

1. พฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวัย

2. การป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ

3. ความปลอดภยัด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยง

   ต่อโรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

The 4 Excellence Strategies 

(16 แผนงาน 48 โครงการ)

P3

Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence

Governance
Excellence

1. การพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ

2. การพฒันาระบบบริการสุขภาพ

3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

4. ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาต /ิเขต

เศรษฐกจิพเิศษ

1. การวางแผนความต้องการอ ัตรากาํลัง

2. การผลิตและพฒันากาํลังคน

3. การพฒันาประสิทธ ิภาพระบบบริหาร

จัดการกาํลังคนด้านสุขภาพ

4. การพฒันาเครือข่ายภาคประชาชนและ

   ภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ

แผน 20 ปี กสธ .
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นโยบายการพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูิเขตเมืองในอดีต
ศสม (ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง) 215 แห่ง

• พืน้ท ี่ทบัซ้อนกับเทศบาล ความร่วมมือ

• คนนอกพืน้ท ี่
• ลดความแออัด
• แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทมีสหวชิาชีพ
• ศสม. แม่ข่าย รพ  สต ในเขตอาํเภอเมือง

• รพศ./รพท . แม่ข่าย ศสม.

• central supply

• อสม.เขตเมือง จติอาสา



Primary Care Cluster (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/Family Doctor) จงึเป็น

แนวทางในการบริหารจัดการ  โดยการปฏริูประบบบริการปฐมภมู  ิมีแพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัว ดแูลประชาชน 1:10,000 คน  (Cluster 3:30,000) โดยมีเป้าหมาย

ครอบคลุมประชาชนทัง้ประเทศภายใน 10 ปี

สังคม

ผู้สูงอายุ 

เจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รังเป็นจาํนวนมาก

เทคโนโลยีมีราคาสูงข ึน้ 

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

สูงข ึน้ 

 งบประมาณภาครัฐด้านสาธารณสุข

ไม่เพยีงพอ  

จาํเป็นต้องปฏริูประบบโดยมีแพทย์ดแูล

แบบองค์รวม 

เพ ื่อเพ ิ่มประสิทธ ิภาพและคุณภาพใน

การให้บริการ

หมายเหตุ: ในประเทศที่พ ัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในยุโรป มีระบบนีท้าํให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพไม่สูงจนเป็นภาระของรัฐบาล

ระบบการแพทย์ปฐมภมูิ
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NCD 



บริการ

ทุกคน

ให้บริการท ุกกลุ่มวัย ทกุสิทธ ิ

บริการ

ทุกท ี่
ให้บริการท ัง้เช ิงรับในหน่วยบริการ  

และการให้บริการเช ิงรุกในชุมชน

บริการ

ทุกอย่าง
(PP OP LTC 

REHAB Palliative 

Continuity)

Comprehensive Care 

  ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟ ู

  ต่อเนื่อง ระบบส่งต่อ  ไป - กลับ
บริการ

ทุกเวลา

ด้วย

เทคโนโลยี

เวลาราชการ  เวลาราษฎร

ใช้เทคโนโลยี เช่น Line group

บริการทุกคน ทุกท ี่ 

ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี

4. ระบบการแพทยป์ฐมภมูิ



ความร่วมมือ  4 กระทรวง









www.themegallery.com Company LOGO

พธิลีงนามความรว่มมอื ระหวา่งหนว่ยงาน  4 กระทรวงหลกั ระดบัจงัหวดั มผีูว้า่ราชการ ผูต้รวจราชการ และ สธน. เป็น
สกัขพียาน (นายก อบจ. / นายกเทศมนตร ี/ พมจ. / ศกึษาธกิารจงัหวดั/ทอ้งถิน่จงัหวดั/ นพ.สสจ. )
ขอ้ ๑. รว่มดําเนนิการจัดทําแผนปฏบิตักิารระดบัจังหวดั เพือ่สรา้งคนไทยคณุภาพทกุกลุม่วยั 
ขอ้ ๒. รว่มมอืใหค้วามชว่ยเหลอื สนับสนุนองคค์วามรู ้ขอ้มลูขา่วสาร เทคโนโลย ีงบประมาณ เพือ่ใหก้ารดําเนนิงานบรรลุ
วตัถปุระสงค ์เป้าหมายทีว่างไว ้
ขอ้ ๓. รว่มปฏบิตักิาร สง่เสรมิ สนับสนุนพัฒนาคณุภาพชวีติแกไ้ขปัญหาอปุสรรคทีอ่าจเกดิขึน้เพือ่สรา้งคนไทยคณุภาพทกุกลุม่วยั  
ผลผลติทีไ่ด ้คอื “แผนบรูณาการ 4 กระทรวงหลกั สรา้งคนไทยคณุภาพ ระดบัจงัหวดั” ทีจ่งัหวดันําไปขบัเคลือ่นตอ่



Bangkok Charter 2005 

P:  Partner
I :  Invest
R:  Regulate & Legistimate
A:  Advocate
B:  Building capacity



Medicine           Individual          Curative
Health

Public Health     Community       Prevention
Health

Two Tiers Concept:

The Best

The Most

( การแพทย์ )

( การสาธารณสุข  )

( รักษา )

( ป้องกัน )

(Best for Few)

(Good for All)

( ปัจเจกบุคคล )

( ชุมชน )

บทบาทของนักสร้างสุขภาพอยู่ตรงไหน?



เท่าเทยีม (give them equally) vs เป็นธรรม (make them equal)



Swasdee


