แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข)

A Roadmap to Value-based Health Care 4.0

สานกนโยบายและยุ
ํ ั โ
ทธศาสตร์
8 สิงหาคม 2559

1

กรอบการนําเสนอ

บริบทสุขภาพคนไทย
ไ
กรอบการวิเคราะห์
16 แผนงาน 48 โครงการ
ประเด็นเน้นหนัก ปปี 2560
ประเดนเนนหนก
2

บริบทสุขภาพคนไทย

ความเป็น
สังคมเมือง

สังคมผู้สูงอายุ

โลกเชื่อมต่อ
การค้าการลงทุน

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความก้าวหน้า
Technology
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บริบทสุขภาพคนไทย
Japan 84.0
M l i 75.0
Malaysia
75 0

World bank
2014

อาย
อายคาดเฉลี
ุคาดเฉลยและการมส
ย่ และการมีสขภาพดี
ุขภาพดเมอแรกเกด
เมื่อแรกเกิด
(รวมชาย
รวมชาย--หญิง)
Singapore 83.0
Th il d 74.75
Thailand
74 75

ที่มา: LE - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
HALE - สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
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บริบทสุขภาพคนไทย

ที่มา: Berden of Disease Thailand

2013
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Future Scenarios
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลงและยั่งยืน
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส

ประเทศ

ระบบการสงตอ
ระบบการส่
งต่อ
คุณภาพ

มีระบบตอบสนองต่อภัย
สุขภาพต่าง ๆ
ทุกกลุ่มวัยได้รับ
การพัฒนาตามวัย

ประชาชน

ประชาชนได้รบั
การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค
รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ
อย่างเท่าเทียม
อายขัขยยเฉลยและม
เฉลี่ยและมี
อายุ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ระบบบริการ
ที่มคี ณภาพ
ทธิภาพ
ทมคุ
ณภาพ ประสิ
ประสทธภาพ
ครอบคลุม ทั่วถึง
ระบบบริการ
ลดความแออัด
ลดความเหลือ่ มล้ํา
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Retreat MOPH
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

M

P

astery

MOPH

พัพฒนาและอภบาลระบบสุ
ฒนาและอภิบาลระบบสขภาพ
ขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

O

eople centered approach

riginality

H

umility

เป้าหมาย

ประชาชนสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่มีความสุข

ระบบสุขภาพยั่งยืน
7

แผน 20 ปี กสธ.
40
ประเทศไทย 4.0
นโยบายรัฐบาล

กรอบแนวคิดิ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และปฏิรปู ประเทศไทย
ด้านสาธารณสขข
ดานสาธารณสุ

ประชารัฐ

แผนปฏิรูป

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

ทศทางการวางแผน
ทิศทางการวางแผน 20 ปปี (4 Phase)
ปฏิรปประบบ
ปฏรู
ระบบ

สูส่ความยงยน
วามยัง่ ยืน

Phase 1 (2560-2564)

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

Phase 4 (2575-2579)

สร้างความเข้มแข็ง

เป็น 1 ใน 3
ของเอเชีย 8

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนสุขภาพดี

กรอบการวิเคราะห์

1

ลด Premature Mortality

เพื่อเพิ่ม (LE) ให้อายุยนื 80 ปีจํานวนผู้เสียชีวิตรวม 156,561 ราย

External causes

Chronic diseases

ผูู้เสียชีวิตรวม 24,069 ราย

ผู้เู สียชีวิตรวม 132,492
, ราย

1)) การบาดเจ็บจาก
การจราจร
ผู้เสียชีวิต : 14,483 ราย

2) การฆาตวตายสาเรจ
การฆ่าตัวตายสําเร็จ
ผู้เสียชีวิต: 4,179 ราย

2

ลดปัปัจจััยเสีีย่ ง/เจ็บ็ ป่วยของคนไทย
ไ
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%

ผูผ้เสยชวต:
สียชีวิต: 27,521
27 521 ราย

• ผูบ้ รโภคยาเสพตด/บาบด
โิ
ส ิ / ํ ั
78,153 คน

• % Pt. ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต (45%)

1) เบาหวาน

3) หัวใจขาดเลือด

6) Active Living
• % ปชช.มีพฤติกรรมที่ดี

ผู้เสียชีวิต : 19,151 ราย

2) ความดันโลหิตสูง

ผู้เสียี ชีวี ิต : 3,245 ราย

4) มะเร็งตับ

4) การถูกทําร้าย

ผู้เสียชีวิต : 16,116 ราย

• ความชุก : 25%
• อัตราป่วยทีค่ ุมได้ : 26%

ผู้เสียชีวิต : 2,162 ราย

5) มะเรงปอด
มะเร็งปอด

3) อ้วน/น้าํ หนักเกิน

• % ปชช.บริโภคเหมาะสม
• % ปชช.บรโภคถู
ปชช บริโภคถกต้
กตอง
อง

ผู้เสียชีวิต : 12,867 ราย

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

8) Environment Health

3) การจมน้าํ

* ข้อมูลจากการคาดประมาณ AEM
(AIDS Epidemic Model) 2015

6) วัณโรค

• >6 ปีหลับพอต่อสขภาพ
ุ

7) Healthy Consuming

ผูผ้เสยชวต
สียชีวิต : 12,000
12 000 ราย

4) Reproduct & Sex Health

• % ปชช.มีสขุ ลักษณะที่ดี
• %ปชช.ได้
ไ ้จัดการขยะทีีด่ ี

8) ปอดอุดกัน้ เรื้อรัง

7) โรคเอดส์

ผู้เสียชีวิต : 4,647 ราย

ผู้เสียชีวิต : *11,930 ราย

• % ตั้งครรภ์ซ้ํา ญ<20ปี 48:1000
• อัตราคลอดมีชีพวัยรุน่ 12.8:1,000

9) Oral Health
• % เสียฟันทัง้ ปาก (7.2%)
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กรอบการวิเคราะห์

เป้าหมายที่ 2 : เจ้าหน้าที่มีความสุข

Availability

Accessibility

ผลิตและพัฒนากําลังคนเพียงพอ

บริหารกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• อตราสวนของบุ
อัตราส่วนของบคลากรด้
คลากรดานสุ
านสขภาพต่
ขภาพตอประชากร
อประชากร
(สบช.)

• สดสวนการกระจายบุ
สัดส่วนการกระจายบคลากรสขภาพ
คลากรสุขภาพ (เมอง/ชนบท)
(เมือง/ชนบท)
(บค.)

Acceptability

Quality

สร้างความพร้อมกําลังคนด้านสุขภาพ
เชิงกลยุทธ์

ดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ

• % หน่วยบริการมีอตั รากําลังสอดคล้องกับแผน
กําลังคน (สนย.)

• ดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happy Work Life Index) ≥ 50 (บค./ทุกกรม)
• ดัชั นีคี วามผาสุกขององค์ก์ ร
(Happy Workplace Index) ≥57 (บค./ทุกกรม)

3
4
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กรอบการวิเคราะห์

เป้าหมายที่ 3 : ระบบสุขภาพยั่งยืน

5 Access

6 Coverage

1) เพิ่มแพทย์ใน รพ.เขตเมือง
และชนบท

1) ความครอบคลุมของปชช.
ได้รับวัคซีนครบตาม EPI

แพทย์ต่อปชก. เพิ่มขึ้น

2) เพิ่มบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพ
อัตราตามมาตรฐานที่กําหนดหน่วย
บริการทุกระดับ

3) เพิมิ่ เตียี งสถาน พยาบาลให้
ใ ้
เพียงพอต่อความต้องการ

% การไดรบวคซนกลุ
การได้รับวัคซีนกล่มเป้
เปาหมาย
าหมาย

7 Quality

8 Governance

1) HA

1) ITA (Integrity and
Transparency Assessment )

% หน่วยงานที่ผ่าน HA

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน ITA

2) ลดเวลาทีป่ ชช.รอคอยรับ
บริการ (WaitingTime)

2) Expenditure of GDP
• รายจ่ายด้านสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ

2) อัตราการคัดกรองผู้ป่วย
3) พัฒนามาตรฐานยา วัคซีน
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

3) อัตราเข้ารับบริการผู้ ป่วยใน
ซ้ํา (Re-admission Rate)

4) มีบริการแผนไทยและใช้ยา
สมุนไพรในสถานบริการทุกระดับ
• จานวนสถานบรการมบรการการ
จํานวนสถานบริการมีบริการการ

4)) Satisfaction Index

3) IT one system
• พฒนา/เชอมโยงระบบขอมู
พัฒนา/เชื่อมโยงระบบข้อมลเพื
ลเพอ่อ
วิเคราะห์สถานภาพของประชาชน
• มีคลังข้อมูลสุขภาพระดับเขต
• จัดเก็บข้อมูลสุขภาพที่เป็น
มมาตรฐานระดั
รฐ นร บบปร
ประเทศ
เ

แผนไทยและทางเลือก

4) Restructuring (structure
& finance)
• ลดเหลื่อมล้ําบริการทุกสิทธิฯ
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ความเชื่อมโยงเป้าหมาย-ยุทธศาสตร์-แผนงานโครงการ-ตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสขข ปปี 2560
กระทรวงสาธารณสุ

ประชาชนสุขภาพดี
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(LE)
ไม่น้อยกว่า 80 ปี
External causes
Chronic diseases

เจ้าหน้าที่มีความสุข

ระบบสุขภาพยั่งยืน

ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเอง
ของคนในองค์กร
(Happy Work Life Index) ≥50

Access

ดัชนีสุขภาวะองค์กร
(Happy Workplace Index) ≥57

Coverage
Quality
Governance

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไม่น้อยกว่า 72 ปี (HALE)
ลดปัจจัยเสีย่ งและการเจ็บป่วย
ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดระดับองค์กร ((Cooperate
p
KPIs)) 8 ตัว
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional PIs) 100 ตัว
12
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บรรยากาศในทื่ทํางาน

กระบวนการสร้างสุข

การจัดการ

ผลลัพธ์องค์กร
สุขภาพกายใจ

14

แผน 20 ปี กสธ.

4 Excellence Strategies
(16 แผนงาน 48 โครงการ)

11. พัพฒนาคุ
ฒนาคณภาพชี
ณภาพชวตคนไทยทุ
วิตคนไทยทกกล่
กกลุมวัวยย
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. ความปลอดภัยด้านอาหาร
4. การบริหิ ารจัดั การสิ่ิงแวดล้้อมและพััฒนา
คุณภาพสถานบริการ

P&P
Excellence

People
Excellence
1. การวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพ (HRP)
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน (HRD)
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้าน
สุขภาพ (HRM)
4. แผนกําลังคนด้านสุขภาพภาคีเครือข่าย

Service
Excellence

8 Corporate
Indicators

ั นางานตามพระราชดํําริิ
1. การพัฒ
2. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4. ศูนย์กลางด้านสุขภาพ บริการ และผลิตภัณฑ์
สุขภาพนานาชาติ/เขตเศรษฐกิจพิเศษและการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้

Governance
Excellence
1. ระบบขอมู
ระบบข้อมลสารสนเทศและกฎหมายด้
ลสารสนเทศและกฎหมายดานสุ
านสขภาพ
ขภาพ
2. ระบบหลักประกันสุขภาพ
3. ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์และการคุ้มครอง
ผูผ้บริรโภค
โภค
4. ระบบธรรมาภิบาลและวิจัย
15

แผน 20 ปี กสธ.

Draft PP Excellence Strategies
(4 แผนงาน 11 โครงการ)

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
• โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
• กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
• กลุ
กล่มวัวยเรยนและวยรุ
ยเรียนและวัยร่น
• กลุ่มวัยทํางาน
• กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

2. ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จัดั การโรค/ภั
โ ยั สุขภาพ และตอบโต้
โ ภ้ าวะฉุกเฉินิ
ด้านสาธารณสุข
• สร้างเสริมสุุขภาพประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย
• สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อลดการพึ่งพิง
บริกิ าร
• ชุดสิทธิการตรวจคัดกรองสุขภาพ

3. ความปลอดภัยด้านอาหาร
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาความมัน่ คงด้านอาหาร

4. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการ
• บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
• บริหารจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและคุ้มครอง
สุสขภาพประชาชนจากมลพิ
ขภาพปร ชาชนจากมลพษสงแวดลอม
ษสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
16

แผน 20 ปี กสธ.

Draft Service Excellence Strategies
(4 แผนงาน 21 โครงการ)

1. การพัฒนางานตามพระราชดําริ
• โครงการพระราชดําริ/เฉลิมพระเกียรติฯ/
ถวายพระราชกุศล

2. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)
• ผลิตและพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
• เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอําเภอ (DHS)

3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
• ระบบบรการสุ
ระบบบริการสขภาพ
ขภาพ 15 สาขาหลก
สาขาหลัก
• พัฒนาระบบส่งต่อ
• พัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
• พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
• พัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐฯ

4. ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical & Wellness
Hub)/เขตเศรษฐกิ
)
จิ พิิเศษและชายแดนใต้
ใ ้
• ศูนย์กลางบริการ (Wellness Hub)
• พัฒนาเขตเศรษฐกิ
ฐ จพิเศษ (SEZ)
• การเข้าถึงบริการชายแดนใต้
• แรงงานข้ามชาติ
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แผน 20 ปี กสธ.

Draft People Excellence Strategies
(4 แผนงาน 4 โครงการ)

1. การวางแผนกํ
การวางแผนกาลงคนดานสุ
าลังคนด้านสขภาพ
ขภาพ (HRP)
• พัฒนาระบบการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพ
• คาดประมาณความต้องการกําลังคน
• พัฒ
ั นาระบบข้อ้ มูลสารสนเทศ
กําลังคนด้านสุขภาพ

3. การพฒนาระบบบรหารจดการกาลงคนดานสุ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนด้านสขภาพ
ขภาพ
(HRM)
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังคน
• สร้า้ งขวัญ
ั กําํ ลังั ใจและความผู
ใ
กพันั องค์ก์ ร
• บริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management
g
System)

2. การผลตและพฒนากาลงคน
การผลิตและพัฒนากําลังคน (HRD)
• พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
• ผลิตกําลังคนด้านสุขภาพ
• พัฒ
ั นาองค์์การแห่่งการเรีียนรู้

4. แผนกํ
แผนกาลงคนดานสุ
าลังคนด้านสขภาพภาคี
ขภาพภาคเครอขาย
เครือข่าย
• พัฒนาอาสาสมัครครอบครัว
• พัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง
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แผน 20 ปี กสธ.

Draft Governance Excellence Strategies
g
(4 แผนงาน 12 โครงการ)

1. ระบบข้
ระบบขอมู
อมลสารสนเทศ/กฎหมายด้
ลสารสนเทศ/กฎหมายดานสุ
านสขภาพ
ขภาพ
• พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ
แห่งชาติ (NHIS)
• พัฒ
ั นาเศรษฐกิจิ และสังั คมดิิจิทอล
• พัฒนากฎหมายสุขภาพ

3. ความมัน่ คงด้านยาและเวชภัณฑ์และการคุุ้มครอง
ผู้บริโภค
• ควบคุมป้องกันการดือ้ ยาต้านจุลชีพ และการใช้ยา
อย่างสม หตสมผล
อยางสมเหตุ
สมผล
• ความมัน่ คงด้านยา วัคซีน เทคโนโลยีการแพทย์
• คุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ

2. ระบบหลกประกนสุ
ระบบหลักประกันสขภาพ
ขภาพ
• ลดความเหลือ่ มล้ําของ 3 ระบบกองทุน
• บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ระดับั ประเทศ
• บริหารจัดการการเงินการคลัง
หน่วยบริการ
4. ระบบธรรมาภิบาลและการวิจัย
• โครงการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใส
• ระบบควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง
• วิิจัยและการจัดั การความรู้ (KM)
( )
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ตัวชี้วัด

16 แผนงาน 48 โครงการ 100+ ตวชวด
ตัวชี้วัด
NHIS

ระบบรายงานปัจจุบัน

Hard copy

Evaluation

(Electronic+HDC)

ส่วนกลาง

20

4

5

29

ส่วนภููมิภาค

26

26

37

89

ส่วนกลาง+ภมิมภภาค
สวนกลาง+ภู
าค

-

2

-

2

รวมทัั้งหมด

46

32

42

120
20

การติดตามและประเมินผล
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ประเด็นเน้นหนัก
ปี 2560
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคม
ทรวมพลงสงคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

ประชาชนสขภาพดี
ุ
1. LE
2. HALE
1. P&P Excellence

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วม
อยางมสวนรวม
และยั่งยืน

เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่มีความสขุ

ระบบสขภาพยั
ุ
่งยืน

1. Happy Work Life index
1. Access
2. Coverage
2. Happy Workplace Index
3. Quality
4. Governance
2. Service Excellence
3. People Excellence
4. Governance Excellence

PIRAB

6 Building Blocks

Food
Safety

CVDs
/CKD

Smart
ECS

- ร้อยละการ
ตรวจอาหาร
ปลอดภัย
ครบตาม
เกณฑ์
ประเมิน
(ประเมน)
(ประเมิน)

- ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
CVDs ที่
ได้รับการเฝ้า
ระวังและขึ้น
ทะเบยน
ทะเบียน
(NHIS)

RTI

PCC

- อัตราการ
เสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บ
ทางถนน (ต่อ
แสน
ประชากร)

- ร้อยละ
พื้นที่ที่มี
คลินิกหมอ
ครอบครัว
(เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 ต่อปี)
(รายงาน)

- ร้อยละของ
รพ.F2 ขึ้นไป
ที่มีระบบ
ECS คุณภาพ

Core Value : MOPH
Stroke/
Stemi/
Truama

- อัตราการ
เสียชีวิตจาก
Stroke/
Stemi/
Trauma
(NHIS)

Happy Work Life Index
- ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนําดัชนี
ความสุขของคนทํางาน (Happy Work
Life Index) ไปใช้

Good Governance
(คุณธรรม,นิติธรรม,โปร่งใส,มีส่วนร่วม, รับผิดชอบ,คุ้มค่า)

HA

NHIS

Financing

- ร้อยละของ
หน่วยบริการที่
ผ่านการรับรอง
HA
(รายงาน)

- ร้อยละของ
หน่วยบริการที่
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล
(ประเมิน)

- หน่วยบริการ
มีประสิทธิภาพ
ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการการเงิน
การคลง
การคลัง
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ขอบพระคณค่
ขอบพระคุ
ณคะะ
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