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ปฏิรูป
ระบบ

สาธารณสขุ

ระบบบริการสุขภาพ 
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

แพทย์แผนไทย
 และศูนย์กลางด้านการแพทย์

การคลังสุขภาพ
และระบบ

หลักประกัน
สุขภาพ

การอภบิาล
ระบบสุขภาพ

กรอบการนําเสนอ

เสริมสรางความเขมแข็งบริการดาน
สาธารณสขุ

ระบบสุขภาพระดับอําเภอ
อําเภอสุขภาพดี

บริบทสุขภาพคนไทย

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
ดานสาธารณสุข
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LE

อายคุาดเฉลี*ยและการมีสขุภาพดีเมื*อแรกเกิด 
(รวมชาย-หญิง)

ที่มา: LE - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
       HALE - สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ

Japan 84.0 Singapore 83.0
Malaysia 75.0 Thailand 74.75

บริบทสุขภาพคนไทย

LE : World bank 
2014

HALE & Exponential



โรคมะเร็งเปนสาเหตุการเสียชวีิตอันดับ 1 
และโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
เปนปญหาที่สําคัญ

สาเหตุของการปวย ที่มารพ.
1. ความดันโลหิตสูง

2. ติดเชื้อทางเดินหายใจ
   สวนบนเฉียบพลัน

3. เบาหวาน

4. เนื้อเยื่อผิดปกติ

5. โรคระบบทางเดนิหายใจสวนลาง 
   (ปอดอักอักเสบ)

1. มะเร็ง 

2. การบาดเจ็บทางการจราจร

3. โรคหลอดเลือดสมอง

4. โรคหัวใจ

คนไทย ตายจากสาเหตุ

คนไทยปวย ตาย จากโรคท่ีปองกันได
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
กระทรวงสาธารณสุขContexts (1)



โรคมะเร็ง
เปนสาเหตุ
อันดับ 1

และมีอัตรา
ที่เพ่ิมสูงขึ้น

Source: Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health

สาเหตุการเสียชวีิตของคนไทย ป 2548 - 2557

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
กระทรวงสาธารณสุขContexts (1)



Source: Health at a glance 2015 OECD indicators, Bureau of policy and strategy 

คนไทยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจาก
การจราจร อันดับ 2 ของโลก

Japan OECD
Countires

OECD
Countires Korea ThailandTransport accident

3.9 7.0 13.9 23.2

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
กระทรวงสาธารณสุขContexts (1)



ความเปน
สังคมเมือง

สังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

โลกเชื่อมตอ
การคาการลงทุน

Future Events

ความกาวหนา
Technology



Future Scenarios

ประชาชน

ทุกกลุมวัยไดรับการ
พัฒนาตามวัย

อายุขัยเฉลี่ยและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

    ประชาชนไดรับ
        การสงเสริม ปองกัน 
     ควบคุมโรค รักษาพยาบาล 
และฟนฟูสุขภาพ อยางเทาเทียม

ระบบบริการ

ระบบการสงตอ
คุณภาพ

ลดความเหลื่อมล้ํา
ลดความแออัด

ระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ครอบคลุม ทั่วถึง

คาใชจายดานสุขภาพลดลงและยั่งยนื

มีระบบตอบสนองตอภัยสุขภาพตางๆ

ระบบบริหารจัดการที่โปรงใส ประเทศ

8



ม.48 ม.55 ม.258

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ที่ผานประชามติเมื่อ 7 ส.ค. 2559

ม.47

บุคคลยากไรยอมมี
สิทธิไดรับบริการ

สาธารณสุขของรัฐ
โดยไมตองเสีย
คาใชจายตามที่
กฎหมายบัญญัติ

สิทธิของมารดาในชวง
ระหวางกอนและหลัง
การคลอด บุตรยอม
ไดรับความคุมครอง
และชวยเหลือตามที่

กฎหมายบัญญัติ

เสริมสรางใหประชาชนมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรค และสงเสริม

สนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิ
ปญญาดานแพทยแผนไทย

ครอบคลุมการสงเริมสุขภาพ 
การควบคุมและปองกันโรค 
การรักษาพยาบาล และการ

ฟนฟูสุขภาพ

จัดใหมีระบบจัดการและ
กําจัดขยะมูลฝอย เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม

มีระบบการแพทยปฐมภูมิที่มี
แพทยเวชศาสตรครอบครัว
ดูแลประชาชนในสัดสวนที่

เหมาะสม

ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ
ใหประชาชนไดรับสิทธิและ

ประโยชนจากการบริหารจัดการ 
และการเขาถึงบริการท่ีมี

คุณภาพ



      การประชุม Retreat กระทรวงสาธารณสุข 
กลุมผูบริหารระดับสูง 

12-14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีรเิวอร จ.พระนครศรีอยุธยา

Retreat MOPH



      การประชุม Retreat กระทรวงสาธารณสุข กลุมภูมิภาค 
14–16 กุมภาพันธ 2559 

ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการแจงวัฒนะ

Retreat MOPH



Retreat MOPH
จุดยืนองคกร สวนกลาง - พัฒนานโยบาย กํากับ ติดตาม ประเมินผล

สวนภูมิภาค (เขตสุขภาพ) - บริหารจัดการหนวยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 
สวนกลาง - พัฒนานโยบาย กํากับ ติดตาม ประเมินผล
สวนภูมิภาค (เขตสุขภาพ) - บริหารจัดการหนวยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 

วิสัยทัศน: เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดีเปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ: พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อยางมีสวนรวม และยั่งยืนพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อยางมีสวนรวม และยั่งยืน

เปาหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

คานิยมองคกร: (MOPH) Mastery - Originality - People centered approach - Humility(MOPH) Mastery - Originality - People centered approach - Humility

2. Service 
Excellence 

4. Governance 
Excellence 

1. P&P Excellence 

หมายเหต:ุ ประเด็นดานยุทธศาสตรจะมีการจัดทํารายละเอียดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. People Excellence

4 Excellence 
Strategies



เปนองคกรหลักดานสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคม

เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อยางมีสวนรวม

และยั่งยืน

O riginality
People centered approachM astery

H umilityMOPH

ประชาชนสขุภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เปาหมาย

แผน 20 ป กสธ.



ทิศทางการวางแผน 20 ป (4 Phase)

กรอบแนวคิด

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564)

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
และการปฏิรูปประเทศไทย

ดานสาธารณสุข

การบูรณาการ (Integrated)
องครวมและผสมผสาน

(Holistic & Comprehensive)
การมีสวนรวมของพหุภาคี 

(Multisectoral)
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs)

ปฏิรูประบบ
Phase 1 (2560-2564)

สูความยั่งยืน
Phase3 (2570-2574)

สรางความเขมแข็ง

Phase 2 (2565-2569)
เปน 1 ใน 3 
ของเอเชีย

Phase 4 (2575-2579)

แผน 20 ป กสธ.

ประเทศไทย 4.0



ความเชื่อมโยงเปาหมาย-ยุทธศาสตร-แผนงานโครงการ-ตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข ป 2560

ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไมนอยกวา 72 ป (HALE)

ดัชนีวัดความสุขดวยตนเอง
ของคนในองคกร 

(Happy Work Life Index) ≥50 
ดัชนีสุขภาวะองคกร 

(Happy Workplace Index) ≥57 

Access

Coverage
Quality

Governance

External causes

ลดปจจัยเสี่ยงและการเจ็บปวย

Chronic diseases

สรปุตวัชี)วดั
ตวัชี)วดัระดบัองคก์ร (Cooperate KPIs) 8 ตวั

ตวัชี)วดัระดบัหนว่ยงาน (Functional PIs) 96 ตวั

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE)
ไมนอยกวา 80 ป 

สงเสริมสุขภาพของคนไทย



4 Excellence Strategies
(16 แผนงาน 48 โครงการ)

1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและกฎหมายดานสุขภาพ
3. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
4. การพัฒนางานวิจัยและองคความรูดานสุขภาพ
5. การปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย
2. การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม P&P 

Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence Governance

Excellence

1. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3. ระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและการสงตอ
4. การพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ
5. การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพื้นที่เฉพาะ
6. ประเทศไทย 4.0 ดานสาธารณสุข

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน                       
    ดานสุขภาพ
 

8 Corporate 
Indicators

แผน 20 ป กสธ.



3. ลดปจจัยเสี่ยงตานสุขภาพ  
• สงเสริมความปลอดภัยดานอาหาร
• ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
   (บุหรี่ แอลกอฮอล ยาเสพติด)
• คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
   และบริการสุขภาพ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุมวัย  
• พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทย
• กลุมสตรีและเดก็ปฐมวัย
• กลุมวัยเรียนและวัยรุน
• กลุมวัยทํางาน
• กลุมวัยผูสูงอายุ

PP Excellence Strategies 
(4 แผนงาน 12 โครงการ)

2. ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
• พัฒนาระบบตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัย

สุขภาพ
• ควบคุมโรคติดตอ
• ควบคุมโรคไมติดตอเร้ือรังและภัยสุขภาพ

แผนงาน 20 ป กสธ.

ประชาชนสุขภาพดี
4. บริหารจัดการสิ่งแวดลอม  
• บริหารจัดการขยะและสิง่แวดลอม
• คุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษ

สิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)



7.  ระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและสงตอ
• พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและ

ระบบการสงตอ
8. พัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ
• พัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ
• พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.  

9.  การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริฯ และ
พื้นที่เฉพาะ 
• พัฒนารพ.เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
• พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แรงงานขามชาติ
• การเขาถึงบริการดานสุขภาพในชายแดนใต

10. ประเทศไทย4.0 สาธารณสุข
• พัฒนาสถานบริการดานสุขภาพ
• พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ และเทคโนโลยี

5.  การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (PCC)
• พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิและ

เครือขายระบบสุขภาพระดับอําเภอ (DHS)

Service Excellence Strategies 
(6 แผนงาน 23 โครงการ)

6.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
• 5 สาขาหลัก 
• สาขาทารกแรกเกิด สุขภาพชองปาก NCDs 

หัวใจ มะเร็ง ไต จักษุ สุขภาพจิตและจิตเวช 
แพทยแผนไทยฯ ปลูกถายอวัยวะ
• ศูนยความเปนเลิศดานการแพทย
• ปองกันการดื้อยาตานจุลชีพและใชยาอยาง

สมเหตุสมผล (RDU)
• ดูแลผูสูงอายุ พิการ และผูดอยโอกาส
  (รวม 14 โครงการ)

แผนงาน 20 ป กสธ.ประชาชนสุขภาพดี



11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสขุภาพ
• พัฒนาระบบการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
• ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสขุภาพสูความเปนมืออาชีพ 
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังคน
• พัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ 

People Excellence Strategies 
(1 แผนงาน 4 โครงการ)

แผนงาน 20 ป กสธ.

เจาหนาที่มีความสุข



16. การปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมาย
ดานสุขภาพ 
• โครงการปรับโครงสรางและพัฒนา
กฎหมายดานสุขภาพ 

12. ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

•  ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
•  ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

13.  ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
• พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี

สุขภาพแหงชาติ (NHIS) 
• พัฒนาสุขภาพดวยเศรษฐกจิดิจิทลั

14. การบริหารจัดการดานการเงนิการคลังสุขภาพ
• ลดความเหลื่อมล้ําของ 3 ระบบกองทุน
• บริหารจัดการดานการเงินการคลัง

Governance  Excellence Strategies 
(5 แผนงาน 9 โครงการ)

15. การพัฒนางานวิจัยและองคความรูดาน
     สุขภาพ
• พัฒนางานวิจัย
• สรางองคความรูและการจัดการความรู

ดานสุขภาพ

แผนงาน 20 ป กสธ.

ระบบสุขภาพยั่งยืน





เปนองคกรหลักดานสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคม

เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อยางมีสวนรวม

และยั่งยืน

ประชาชนสุขภาพดี
1. LE

2. HALE

เจาหนาที่มีความสุข
1. Happinometer

2. Happy Workplace Index

ระบบสุขภาพยั่งยืน
1. Access 2. Coverage
3. Quality 4. Governance

1. P&P Excellence 2. Service Excellence 3. People Excellence 4. Governance Excellence

Child RTI CVDs
/CKD

Food
Safety PCC Smart ECS Stroke/

Stemi Happy Work Life Index HA RDU ITA

เปาหมาย

คํารับรองปฏิบัติราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข (ม.44)

PIRAB 6 Building Blocks Core Value : MOPH PMQA

-รอยละของ
เด็ก 
0-5 ป 
ที่มีพัฒนา
การ สมวัย
[NHIS]

-อัตราการเสีย
ชีวิตจากการ
บาด เจ็บทาง
ถนน
(ตอแสน
ประชากร)
[NHIS]

- รอยละ
ของ
ประชาชน
กลุมเสี่ยง 
CVDs ที่
ไดรับการ
เฝาระวัง
และขึ้น
ทะเบียน 
[NHIS]

- รอยละของ
ผลิตภัณฑ
อาหารสดและ
อาหารแปรรูป
มีความ
ปลอดภัย
[ประเมิน]

- รอยละพื้นที่ท่ีมี
คลินิกหมอ
ครอบครัว 
(เพิ่มขึ้นรอยละ 
10 ตอป)
[รายงาน]

- รอยละของ 
รพ.F2 ขึ้นไปที่มี
ระบบ ECS 
คุณภาพ
[ประเมิน]

- อัตราการ
เสียชีวิตจาก 
1.Stroke
2.Stemi
[NHIS]

- รอยละของหนวยงานที่มีการ
นําดัชนีความสุขของคนทํางาน 
(Happy Work Life Index) 
ไปใช
[ประเมิน]

- รอยละ
ของหนวย
บริการที่
ผานการ
รับรอง HA 
[รายงาน]

- จํานวนรอยละ
โรงพยาบาล
สงเสริมการใช
ยาอยาง
สมเหตุสมผล
[ประเมิน]

รอยละของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุขผาน
เกณฑการประเมิน 
ITA
[ประเมิน]

Area
Based

Area
Based

Function
Based

Agenda
Based

Innovation Based
Function

Based
Function

Based Innovation Based Innovation 
Based Agenda Based Potential Base
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องคประกอบการ
ประเมิน ตัวชี้วัด

Functional
Based

 - รอยละของประชาชนกลุมเสี่ยง CVDs ที่ไดรับการเฝาระวังและขึ้นทะเบียน [NHIS]
 - รอยละของ รพ.F2 ขึ้นไปที่มีระบบ ECS คุณภาพ [ประเมิน]
 - อัตราการเสียชีวิตจาก 1.Stroke  2.Stemi [NHIS]

Agenda Based
 - รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย [ประเมิน]
 - จํานวนรอยละโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุสมผล [ประเมิน]

Area Based
 - รอยละของเด็ก 0-5 ป ที่มีพัฒนาการ สมวัย[NHIS]
- อัตราการเสีย ชีวิตจากการบาด เจ็บทางถนน (ตอแสนประชากร) [NHIS]

Innovation 
Based

 - รอยละพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป) [รายงาน]
- รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happy Work Life Index) 
ไปใช [ประเมิน]

 - รอยละของหนวยบริการที่ผานการรับรอง HA [รายงาน]
Potential 

Based  - รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA [ประเมิน]

คํารับรองปฏิบัติราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข (ม.44)

คํารับรองปฏิบัติราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข (ม.44)



แผนปฏิบัติการ 

- 

- แผนปฏิบัติการ 
16 แผนงาน 
48 โครงการ

- แผนเงินบํารุง
- แผนงบลงทุน

ทบทวนตัวชี้วัด
และมาตรการ

โครงการเชิง
คุณภาพ

ติดตาม
ประเมินผล 

(Dashboard)
ประเมินผล
แผนงาน/

โครงการเชิง
คุณภาพ

กระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธและการนํา

กลยุทธสูการปฏิบัติ Action Plan

Execution

Evaluation

Follow up

Midyear Review

กระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ

First Trimester 
Review

Execution

Oct

Nov

Jan

Apr

Jun



สํานักตรวจ / 
ศูนยเขตของกรมตาง ๆ

บทบาทและภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ

Development Execution Monitoring & 
Evaluation

รมว./ผูบริหารระดับสูง

กรม / ส.ตาง ๆ

สนย./กองแผนกรม

ผูตรวจราชการ

สํานักงานเขต / สสจ./ รพ./ 
สสอ./ รพ.สต.

สบรส. / สํานักภายในกรม

สาธารณสุขนิเทศก

- พัฒนานโยบาย

- จัดทํากรอบงบประมาณ

- พัฒนาตัวช้ีวัด

- ออกแบบมาตรการ

- จัดทํา Action Plan

- นําไปสูการปฏิบัติ

- Monitoring

- Evaluation

- Report: 
Monthly, 
Quarterly



Organizational change 
management 

should begin with
a systematic diagnosis of the current 

situation
in order to determine both the need for 

change and
the capability to change. 
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ปี 2559 
จดัแพทยเ์ฉพาะทางดา้นเวชศาสตรค์รอบครวั 48 ทีม  
ดแูลทกุครวัเรือนแบบองคร์วม นํารอ่งเขตเมือง 16 จงัหวดั 

เพิ*ม 350 ทีม
 115 แห่ง

เพิ*ม 3,250 ทีม 
1,100 แห่ง

(ทกุเขตเทศบาล)

6,500 ทีม 
2,200 แห่ง

(ทกุพื.นที1 รวม กทม.)

ปี 2560 ปี 2565 ปี 2570

พฒันาระบบบริการปฐมภมิู

เสริมสรา้งความเขม้แข็ง
บรกิารดา้นสาธารณสขุ

(ทกุอาํเภอเมือง)

แนวคิด
เสมือนมีหมอ

เป็นญาติ

ปี 2560 
ดแูล 

1,000,000 
ครอบครวั



ใหบ้ริการทกุคน ทกุที* ทกุอย่าง ทกุเวลา 
ดว้ยเทคโนโลยีการสื*อสารอนัทนัสมยั

เชื1อมโยงระบบบริการสขุภาพจากชมุชนสู่
คลินิกหมอครอบครัว และโรงพยาบาลแมข่า่ย

เชื1อมโยงระบบบริการสขุภาพจากชมุชนสู่
คลินิกหมอครอบครัว และโรงพยาบาลแมข่า่ย

พัฒนา
ทีมหมอครอบครัว

1 ทีมดูแล 10,000 คน

รักษา ฟืIนฟูสภาพ
ป้องกัน ควบคุมโรค

ร่วมสร้างเสริมสุขภาพ
ถึงครัวเรือน

โรงพยาบาลแม่ข่าย

เสริมสรา้งความเขม้แข็ง
บรกิารดา้นสาธารณสขุ



8iv[

แนวคิดการเสริมสรางความเขมแข็งบริการดานสาธารณสุข

PCC

ครอบครัว

หมูบาน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด สสจ.

รพท/ศ

รพช-สสอ

รพสต.

DHS

Care 
Manager

อสม. Care Giver

อสค.

รพ.เอกชน
สถาบันการศึกษา
หนวยงานดาน
การปกครอง

ทองถิ่น เทศบาล
ประชาสังคม



ครอบครัวดูแลสุขภาพ

ปวยเรื้อรัง
ปวยไมเรื้อรัง

มีปจจัยเสี่ยงมาก

ลดปจจัยเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยงนอย

สงเสริมสุขภาพ

อาสาสมัครประจําครอบครัว

ประคับประคอง

จัดกลุม...เพิ่มเติมทักษะการดูแลสุขภาพของครอบครัว

ครอบครัวไหน... คือ Priority?



เป้าหมาย     “ประชาชนและชุมชน” สามารถพึOงตนเองได้ มีสุขภาพดี  
เป็นคนดี และไม่ทอดทิ Iงกัน มีรายได้พอดี โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ทีOมีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน





District Health Board (DHB) 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สปสช.และสสส. 
ในการบําบัดทุกข บํารุงสุข ดูแลประชาชน 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชน แบบมีคุณภาพ – ยั่งยืน

โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
เชื่อมโยงอยางไรรอยตอ

เจาหนาที่มี

บูรณาการความรวมมือระหวาง



ความรวมมือระหวางหนวยงาน

MOU
30 มีนาคม 

2559

DHBDHB



การพฒันาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาํเภอโดยใช้ พื IนทีOเป็นฐาน 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการทาํงานอย่างมีส่วนร่วม ตามแนวทาง “ประชารัฐ”

 35
1. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ (District Health Board) 
2. ตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอระดมทรัพยากรในพื้นที่+การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเปน 

“ทุนตั้งตน” ใหชุมชนชวยเหลือเกื้อกูลคนในชุมชนที่มีความจําเปน 
3. กําลังคน โดยพัฒนาศักยภาพแกนนําและเครือขาย เชน ทีมหมอครอบครัว

คนไทย ใสใจดูแลกัน 
Thailand Caring Society

แนวคิด

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และลดความเหลื่อมล้ํา   
โดยการชวยเหลือดูแลซ่ึงกันและกัน

สังคมไมมีคนถูกทอดทิ้ง 

เป้าหมาย

กลไก : หลัก 3 ก
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ลดผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม

38

• พัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการ  
   ภาวะฉุกเฉินทุกจังหวัด 
• คณะกรรมการโรคติดตอ
  จังหวัด ครบทุกจังหวัด 

พัฒนาหองปฏิบัติการ
 ชีวนิรภัยใหสามารถตรวจเชื้อ    
   โรคติดตออุบัติใหมได
      ภายใน 8 ชั่วโมง

ปองกันการระบาดของโรคอุบัติใหม

MERS

EBOLA

ZIKA

• พัฒนาระบบปองกันการติด
เชื้อในทุกสถานพยาบาล
• พัฒนาระบบการเฝาระวัง  
คัดกรอง และทีมสอบสวนโรค 

เตรียมพรอม 
เฝาระวัง 
ตรวจจับไดเร็ว 
ตอบโต

พบผูป่้วยโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง 
(MERS) 3 ราย และ
ไมม่ีการระบาด
ตอ่เนื1อง

ลดการสญูเสียทาง
เศรษฐกิจ

กว่าพนัลา้นบาท
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Enforcement for safety areas with helmets
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ผลิตยาสมนุไพรทดแทนยาแผนปัจจบุนั
ลดค่ายานําเขา้กว่า 2,6๐๐ ลา้นบาท/ปี 

สง่เสรมิตลาดยาแผนไทย

สมนุไพรไทย 
ความยั*งยืนของระบบสขุภาพ 
ส ูค่วามมั*งคั*งของเศรษฐกิจไทย

กวาวเครอืขาว กระชายดํา บวับก ยาอายวุฒันะ-เครื*องสําอาง
    สรา้งมลูค่าการตลาดกว่า 10,000 ลา้นบาท/ปี

ขมิcนชนั มะขามป้อม ยาแผนไทย 

สรา้งอาชีพ สรา้งรายได ้พฒันาเศรษฐกิจไทย

ทอ้งถิ*น 
รว่มดว้ย
ช่วยกนั



สรุป นโยบายและยุทธศาสตร...สูการปฏิบัติ
• 16 แผนงาน 48 โครงการ กระทรวงสาธารณสุข ทองถิ่นเปนกลไก

สําคัญ ตอความสําเร็จของคนไทยสุขภาพดี และ ทําใหประเทศไทย 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

• Health in All Policy        “ทุกนโยบาย หวงใยสุขภาพ”                  
ทุกครอบครัวไทย ดูแลสุขภาพตนเองได ดูแลคนในครอบครวัได      
โดยทองถิ่นหวงใย และชุมชนมีสวนรวม 

• เปน “อําเภอสุขภาพดี” เรียนรูประสบการณ การจัดการความรู      
และมีสวนรวม ระบบจัดการสุขภาพอําเภอ



ขอบคุณครับ


