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านการณ์ปัจจุบัน

55 อันดับสาเหตุการตายของประชากรชายไทย ป ี2556

อบัติเหตทางถนนอบัติเหตทางถนนอบัติเหตทางถนนอบัติเหตทางถนน 19 61%

ุ

อุบตเหตุทางถนนอุบตเหตุทางถนนอุบตเหตุทางถนนอุบตเหตุทางถนน

โรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมอง 2828..4343%%
19.61%

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 14.71%

โรคมะเร็งตับโรคมะเร็งตับโรคมะเร็งตับโรคมะเร็งตับ 17.65%

โรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือด 19.61%

รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 : สํานักงานพฒั

55 อันดบัสาเหตุการตายของประชากรหญิงไทย ป ี2556

เบาหวานเบาหวานเบาหวานเบาหวาน 22 22%

ุ ญ

เบาหวานเบาหวานเบาหวานเบาหวาน

โรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมอง 3535..8080%%
22.22%

โรคไตอักเสบและไตพิการโรคไตอักเสบและไตพิการโรคไตอักเสบและไตพิการโรคไตอักเสบและไตพิการ 14.71%

โรคมะเร็งตับโรคมะเร็งตับโรคมะเร็งตับโรคมะเร็งตับ 17.65%

โรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือด 22.22%

ฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ



รอบการทํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ด้านสาธารณสข ยทธยทธยทธดานสาธารณสุข 

านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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(ด้านสาธารณสุข)

แผนยุ

ชาติระุ

สป

ธศาสตร์ธศาสตร์ธศาสตร์ธศาสตร

ติ 20 ปี

ธศาสตร

ติ 20 ปี

ธศาสตร

ติ 20 ปี
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พัฒนาที่ยั่งยืน
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ยทธศาสตร์ยุทธศาสตร 
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ture Scenarios ประประ
ทุกกลุ่มวัย

ประชาชนได้

ค

มีอายขุัยเฉุ

ระบบระบบระบบระบบ

ลดป่วย ลดแออัด
่ ้

บริการบริการ

ลดตายลดเหลื่อมล้ํา
ระบบบริการและ

โรงพยาบาลและ
ยกระดับคณุภาพ

การส่งต่อมีคุณภาพ

โรงพยาบาลและ
รพ.สต.

ะชาชนะชาชน
ยไดร้ับการพัฒนาตามวัย

ร้ับการส่งเสริม ป้องกัน และ

ควบคุมโรค

ลี่ยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ประเทศประเทศ
ี ี่ ีมีระบบสุขภาพทีมี คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ โปร่งใส

เป็น 1 ใน 3 

ของเอเชียของเอเชย



นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นห

กํากับดูแลสนับสนุนและจัดบริการสุขภากํากับดูแลสนับสนุนและจัดบริการสุขภากํากับดูแลสนับสนุนและจัดบริการสุขภา

• กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลัพธ์

ด้านสุขภาพ

• จัดบรกิารและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ• จัดบรกิารและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ• จัดบรกิารและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

Core ValuesCore ValuesCore ValuesCore ValuesCore ValuesCore Values

ป

หน่วยงานหลักในการกําหนดทิศทาง หน่วยงานหลักในการกําหนดทิศทาง หน่วยงานหลักในการกําหนดทิศทาง 

าพ เพื่อประชาชนสุขภาพดีาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดีาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี

• สนับสนนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

• แปลงนโยบายสู่การปฏิบัต ิตดิตามกํากับ

ประเมินผล ตลอดจนกํากับดแูล
• สนบสนุนและพฒนาระบบบรหารจดการ

ทรัพยากรสุขภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมาย

่ ่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน



วทางและมาตรการ P&P Excellence
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าหมาย P&P Excellence

YEARYEAR YY

พัฒนาการเด็กสมวัย

8080
พฒนาการเดกสมวย

 ≥ รอ้ยละ 
พัฒนาการเด็กสมวั

4242
อัตราการคลอดในหญิงอายุ 

15-19 ปี ไม่เกิน

อัตราการคล
424215 19 ป ไมเกน

ต่อพันประชากร

H lth

15-19

8080
Healthy 

Aging ≥ ร้อยละ

Healt

Aging8080Aging ≥ รอยละ Aging

YEARYEAR YEARYEAR

998585 99ัย ≥ ร้อยละ พัฒนาการเด็กสมวัย ≥ ร้อยละ 

3434 11
ลอดในหญิงอายุ 

ปี

อัตราการคลอดในหญิงอาย

ปี3434
ต่อพันประชากร

11
ต่อพันป

 ปี ไม่เกิน 15-19 ปี ไม่เกิน

8282 88
hy Healthy 

Aging ้8282 88≥ ร้อยละ Aging ≥ ร้อยละ



าหมาย P&P Excellence

YEARYEAR YY

1818
ของผู้สูบบุหรี่อายุ 

ไป ไม่เกิน 11
ความชุกของผู้สูบบุหรี่
15 ปีขึ้นไป ไม่เกิน1818ร้อยละ 1115 ปขนไป ไมเกน

ร้อยละ

การบริโภคแอลกอฮอล์ การบริโภคแ

66..8181
การบรโภคแอลกอฮอล
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ไม่เกิน ลิตร/คน/ปี 66
ของประชาก

ไม่เกิน

ยชีวิตจากการบาดเจ็บ

66..8181 66
การเสียชีวิตจากการบยชวตจากการบาดเจบ 

งถนน ไม่เกิน
2424 4949 1717 44

ทางถนน ไม่เกิน
2424..4949
ตอ่แสนประชากร 1717..44

ตอ่แสนประ

YEARYEAR YEARYEAR
่

66
รี่อายุ 

1010
ความชุกของผู้สูบบุหรี่อายุ 

15 ปีขึ้นไป ไม่เกิน66 1010ร้อยละ

แอลกอฮอล์ การบริโภคแอลกอฮอ

66 5454
กรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ลิตร/คน/ปี 55
การบรโภคแอลกอฮอ
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ไม่เกิน

การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
66..5454 55 ลิตร/คน/ปี

บาดเจ็บ 

4949
ทางถนน ไม่เกิน

1010
น

4949
ะชากร

1010
ตอ่แสนประชากร



วทางและมาตรการ Service Excellenc
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ervice Excellence

YEARYEAR
YY

้

ตั้ง

481481 ี

จัดตั้ง

ดแลประช481481 ทีม

ดูแลประชาชน
11ล้านล้าน ั

ดูแลประช
2211ลานลาน ครอบครวั

ผลิตแพทย์เวชศาสตร์

378378
ผลิตแพท
ครอบครัว 22ครอบครัว 378378 คน

เบาหวาน/

22
ผ้ป่วยเบาหวานเบาหวาน/

ามดัน รายใหม่ 

ผูปวยเบาหวาน

ความดัน รายใ

อยละ 00..2525 00..2525ลดลงร้อยละ

YEARYEAR YEARYEAR

22 25025022,,250250
ทีมชาชน

จัดตั้ง

66 500500ชาชน
22..55 ล้านคน

์

66,,500500
6565

ดูแลประชาชน
ทย์เวชศาสตร์
838838 คน

6565 ล้

ผลิตแพทย์เวชศาสตร์,,838838 คน

66,,403403ครอบครัว

น/ เบาหวาน/น/

ใหม่ 

ผู้ป่วยเบาหวาน/

ความดัน รายใหม่

55 00..2525
ความดน รายใหม 

ลดลงร้อยละ



ervice Excellence

YEARYEAR YY

พยาบาลส่งเสริมการใช้ยา

างสมเหตุผล ผ่านเกณฑ์ ขั้นขั้น  11 โรงพยาบาลส่งเสริมก

อย่างสมเหตผล ผ่านเุ

มากกว่ามากกว่า  8080
อยางสมเหตุผล ผานเ

มากมาก

ง CVD Risk คัดกรอง CVD R
บาหวาน/ความดัน

8080
ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน

ร้อยละ 9900

YEARYEAR YEARYEAR

้้ 33
การใช้ยา

เกณฑ์
ขั้นขั้น  33 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล ผ่านเกณฑ์ 

ขั้นขั้น  33
100100เกณฑ 

กว่ากว่า  8080 100100

Risk คัดกรอง CVD Risk 
น ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน

ร้อยละ 100100



ervice Excellence

YEARYEAR YY
อัตราตายด้วยโรค

หลอดเลือดสม
ยด้วยโรค

ดเลือดสมอง 
1010                น้อยกว่า ร้อยล    น้อยกว่า ร้อยละ

อัตราตายด้วยโรค

หลอดเลือดหัวใจ
2828

อัตราตายด้วยโ

หลอดเลื
               ไม่เกินร้อยละ 2828

ยาบาล F2 ขึ้นไปที่มีระบบ โรงพยาบาล F2 ขึ้นไปที่

                ไม

ยาบาล F2 ขนไปทมระบบ

CS คุณภาพ รอ้ยละ

7070

โรงพยาบาล F2 ขนไปท

ECS คุณภาพ รอ้ย

997070 99

YEARYEAR YEARYEAR
อัตราตายด้วยโรค

มอง 
55

อตราตายดวยโรค

หลอดเลือดสมอง 
้ ่ ร้อยล

ละ77 55              น้อยกว่า รอยละ

2424 1010
โรค

ลือดหัวใจ
อัตราตายด้วยโรค

หลอดเลือดหัวใจ
2424 1010

ที่มีระบบ โรงพยาบาล F2 ขึ้นไปที่มีระบบ

ม่เกินร้อยละ                 ไม่เกินร้อยละ

ทมระบบ

ยละ

9900

โรงพยาบาล F2 ขนไปทมระบบ

ECS คุณภาพ รอ้ยละ

9900 100100



ervice Excellence

YEARYEAR YY
โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ

HA
โรงพยาบ

ตามมาตรฐาน HA 
  6565ร้อยละ

ตามมาตร

็อัตราตายจากการบาดเจ็บ 
น้อยกว่า ร้อยละ11

อัตราตายจ

น้อยกว่า ร้

พ.สต. ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.

1010
รพ.สต. ผ่านเกณฑ

ดาว ร้อยละ1010 5500ห้าดาว ร้อยละ

YEARYEAR YEARYEAR
บาลผ่านการรับรองคุณภาพ

HA

โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณ

ตามมาตรฐาน HA  100100
รฐาน HA

  8080ร้อยละ

ตามมาตรฐาน HA
ร้อยละ

็
11 11

จากการบาดเจ็บ 
ร้อยละ

อัตราตายจากการบาด
น้อยกว่า ร้อยละ11

ฑ์ รพ.สต. รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.

100100
ห้าดาว ร้อยละ

100100



วทางและมาตรการ People Excellencce

การพัฒนาระบบบริหารการพัฒนาระบบบริหารการพัฒนาระบบบริหารการพฒนาระบบบรหาร

จัดการ

การพฒนาระบบบรหาร

จัดการ

การพฒนาระบบบรหาร

จัดการ

กําลังคนด้านสุขภาพกําลังคนด้านสุขภาพกําลังคนด้านสุขภาพ



eople Excellence

YEARYEAR YY

ั ํ ั ั ํดส่วน อัตรากําลัง 

หว่างเขต ต่างกันไม่เกินร้อยละ 

2020
สัดส่วน อัตรากํ
ระหว่างเขต ต่างกันไม่

2020
วามสุขของคนทํางาน และ

า “MOPH” ไปใช้

ดัชนีความสุขของคนทํางา

การนํา “MO
ร้อยละ5050

YEARYEAR YEARYEAR

ัาลัง 
เกินร้อยละ 

1515
สัดส่วน อัตรากําลัง 
ระหว่างเขต ต่างกันไม่เกินร้อยละ 

551515 55
าน และ

OPH” ไปใช้

ดัชนีความสุขของคนทํางาน และ

การนํา “MOPH” ไปใช้

ร้อยละ8800
ร้อยละ1010



แนวทางและมาตรการ 
การพัฒนา

overnance Excellence คุณภาพก

ป ั โ ้การปรับโครงสร้างและการ

พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ AAcccc
CCoveraovera

QQQQ

GGoverover

การพัฒนางานวิจัยและ

องค์ความรู้ด้านสุขภาพ

าระบบธรรมาภิบาลและ

การบริการจัดการภาครัฐ

การพัฒนาระบบข้อมล
cesscess

การพฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพageage

QQualityualityQQualityuality

rnancernance

การบริหารจัดการด้าน

การเงินการคลังสุขภาพ



vernance Excellencevernance Excellence

YEARYEAR YY

บริการสามารถแลกเปลี่ยน หน่วยบริการสามารถแลกเป

มูลสุขภาพได้ 

6600ร้อยละ

ข้อมูลสุขภาพ
88ร้อยละ6600รอยละ 88รอยละ

าบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ

ั 7
โรงพยาบาลที่ประสบภาวะ

ัรเงินระดบ 7
ไม่เกินร้อยละ88

ทางการเงินระดบ 
ไม่เกินร้อย

YEARYEAR YEARYEAR

ปลี่ยน หน่วยบริการสามารถแลกเปลี่ยน

พได้ 

8080
ข้อมูลสุขภาพได้ 

1001008080 100100ร้อยละ

ะวิกฤติ

7
โรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติ

ั 77
ยละ00 ทางการเงินระดบ 7

ไม่เกินร้อยละ00



vernance Excellencevernance Excellence

YEARYEAR YY

หน่วยงานนําผลงาน วิจัย/R2R 
ํ ไ ใ ้ โ ์

หน่วยงานนําผ

ํ ไปใ ป้    นําไปใช้ประโยชน์2020ร้อยละ
   นําไปใช้ปร

ร้อ

นในสังกัดสาธารณสุขผ่าน

ระเมิน 

หน่วยงานในสังกัดสาธารณ

เกณฑ์ประเมิน 

9393
ITAITA ITAITA

ร้อยละ 9090 ร้อยละ9393

YEARYEAR YEARYEAR

ผลงาน วิจัย/R2R 
โ ์

หน่วยงานนําผลงาน วิจัย /

ํ ไ ใ ้ โ ์88ระโยชน์4400อยละ
นําไปใช้ประโยชน์88ร้อยละ

ณสุขผ่าน

33
หน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขผ่าน

เกณฑ์ประเมิน ITAITA
33 ร้อยละ9595



ะบวนการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
OOOOOcOcOcOc

ติดตามประเมินผลตดตามประเมนผล 
(Dashboard)

ประเมินผลแผนงาน/
โครงการเชิงคณุภาพ

JunJunJunJun

ทบทวนตัวชี้วดั

MMMM

2nd Tr

Managem

ctctctct

NovNovNovNov

- แผนปฏิบัติการ 

NovNovNovNov

16 แผนงาน 
48 โครงการ

- แผนเงินบํารุง
- แผนงบลงทุน

1st Trimester 
bbbbดและมาตรการ Management Review

FebFebFebFeb

MayMayMayMay

rimester 

ment Review



ขอบคขอบคขอบคุขอบคุณครับณครับณครบณครบ


