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ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน



วิสัยทัศน ์

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม 

เพ่ือประชาชนสุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน
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เป้าหมาย

พันธกิจ

2

M O P H
Mastery Originality People Centered Humility

เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตน อ่อนน้อม
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มั่นคง
 “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต

 มีสิทธิทุกที่” (UCEP) 
ฟรี 72 ชั่วโมงแรก

มีผู้ป่วยวิกฤตขอใช้สิทธิ  5,251 ราย
เข้าเกณฑ์ 2,079 ราย

(ข้อมูล 1 เมษายน-23 wฤษภาคม 2560)

เปิดบริการคลินิกหมอครอบครัว 596 ทีมทั่วประเทศ 
รองรับรัฐธรรมนูญ มาตรา 258 ในปี 2560

“ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดรอคอย”

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป รพ.  1,655 บาท/คน

Smart citizen
สร้างเด็กไทยเติบใหญ่มีคุณภาพ (4H Heart Head Hand Health ) 

ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม (3S Social Security Strong)
ลงนามความร่วมมือ 4 กระทรวง (พม. มท. ศธ. สธ.) 

4

Road Traffic Injuries (RTI) 
แก้ไขจุดเสี่ยง 360 จุด 
 บูรณาการฐานข้อมูล 3 ฐาน 

64 จังหวัด
ขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนน
ผ่านระบบสุขภาพอ�าเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน

4 EXCELLENCES 

ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค

Prevention
&Promotion
Excellence

บุคลากรเป็นเลิศ
People

Excellence

บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล

Governance
Excellence

บริการเป็นเลิศ
Service

Excellence

ค่านิยม
องค์กร

Mastery

Originality
People Centered

Humility

เป็นนายตนเอง

เร่งสร้างสิ่งใหม่
ใส่ใจประชาชน
ถ่อมตน อ่อนน้อม
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มั่นคง

กวาดล้าง โรคคอตีบให้หมดไปจาก
ประเทศไทย

ให้วัคซีนแก่เด็ก 0-5 ปี 
929,090 ราย

และประชาชนทั่วไป 15,549,027 ราย

คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 0-5 ปี 897,432 ราย

ร้อยละ 90.84 
เด็กสงสัยล่าช้าที่ได้รับการ

กระตุ้นพัฒนาการ 115,731 ราย

กวาดล้าง โรคโปลิโอให้หมดไปจาก
ประเทศไทยภายในปี 2563 ด้วย
การให้วัคซีนแก่เด็กไทยอย่างครบถ้วน

1,118,090 ราย

เด็กไทยสายตาดี 
ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียน ป.1 495,724 ราย 

พบผิดปกติ 12,763 ราย
และมอบแว่นสายตา 3,493 ราย

6

มั่นคง
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  

ได้รับการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือยาละลายลิ่มเลือด
ใน รพช. ระดับ F2 ขึ้นไป

ลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนกว่า
21,961 ราย 

เปลี่ยนไต 600 ราย/ปี
ดูแลผู้ป่วยไตเสื่อม (CKD Clinic) 8 ล้านคน 
ชะลอไตเสื่อม 7 ปี/คน ประหยัดงบประมาณกว่า

15,000 ล้าน/ปี

ผู้ป่วย เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
ได้รับการประเมิน ความเสี่ยงด้านหัวใจและหลอดเลือด

เพ่ือลดปัญหาการเสียชีวิตที่ส�าคัญของคนไทย 5,774,363 ราย

ลดอัตราการเสียชีวิตโรคมะเร็งตับ/ท่อน�้าดี
ด้วยการคัดกรองและผ่าตัด 

คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 135,482 ราย
คัดกรองมะเร็งท่อน�้าดีด้วย Ultrasound 104,580 ราย

ผ่าตัด 412 ราย
ดูแลต่อเนื่องระยะสุดท้ายที่บ้าน 1,815 ราย
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มั่งคั่ง

. จัดระบบ
เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ควบคุมโรคต่างๆ อาทิ โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส ไข้หวัดนก โรคติดต่ออื่นๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว

พัฒนางานสมุนไพร 
1. เมืองสมุนไพรต้นแบบ (Herbal city) 13 จังหวัด
2. โรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่าน GMP 46 แห่ง
3. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้เป็น First Line Drug
   เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดการน�าเข้ายาจากต่างประเทศ

8

มั่นคง

ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) ในชุมชน  

อย่างต่อเนื่อง 177,073 คน

บริการใส่ฟนัเทียม ส�าหรับ
ผู้สูงอายุทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก 

102,174 ราย

มอบแขนขาเทียมและกายอุปกรณ์ 
ฟรีแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

 ทั่วประเทศ
 31,593 ราย

7

ปลูกถ่ายอวัยวะ 
ปลูกถ่ายกระจกตา 760 ดวงตา
ปลูกถ่ายอวัยวะอื่นๆ 374 ราย
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มั่งคั่ง

. จดัระบบ
เตรียมความพร้อม เฝา้ระวัง ควบคุมโรคต่างๆ อาทิ โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส ไข้หวัดนก โรคติดต่ออื่นๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว

พฒันางานสมนุไพร 
1. เมืองสมุนไพรต้นแบบ (Herbal city) 13 จังหวัด
2. โรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่าน GMP 46 แห่ง
3. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรให้เปน็ First Line Drug
   เพือ่เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดการน�าเข้ายาจากต่างประเทศ
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มั่งคั่ง

ม.44 เพิม่ประสทิธภิาพการออกใบอนุญาต
ของ อย. ลดจ�านวนค�าขอค้างได้ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 277,807 รายการ
สถานประกอบการฯ 19,313 รายการ

ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง 
Medical and Wellness Tourism 

สร้างมาตรฐานและความปลอดภัย 
ด้วย พ.ร.บ. สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ พ.ศ.2559 

สามารถสร้างงานและรายได้ให้ประเทศเพิม่ขึ้น 
ไมต่�า่กวา่ 10,000 ลา้นบาทตอ่ปี

HEALTH

9

ยุติ
การถ่ายทอดเชื้อ HIVและซิฟลิิสจากแม่สู่ลูก

ได้เป็น ประเทศแรก ของเอเชียและ
ประเทศที่ 2 ของโลก

ยั่งยืน

HIV

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพ 

HA  ขั้น 3 
จ�านวน 731 แห่ง

รพ.สต.ติดดาว พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.  
9,781 แห่งทั่วประเทศ

พัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน 
GREEN & CLEAN Hospital 

จ�านวน 500 แห่ง
เพ่ือลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน

 ลดภาวะโรคร้อน

10

เป็นผู้น�ากลุ่มประเทศ G77 เสนอวาระ การดื้อยา
ต้านจุลชีพ ลดจ�านวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ

ดื้อยาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์โลก 
“Global Action Plan on AMR“

พัฒนา Rational Drug Use Hospital: RDU     
     ในโรงพยาบาล 772 แห่งทั่วประเทศ 

มั่งคั่ง
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ด้วย พ.ร.บ. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 

สามารถสร้างงานและรายได้ให้ประเทศเพ่ิมขึ้น 
ไม่ต�่ากว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี
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พัฒนาคุณภาพบริการ 12 เขตสุขภาพ
ทั่วประเทศ ในด้าน Service Academic 

Reserch โดยลงนามความร่วมมือ
ระหว่าง 3 กระทรวง (ศธ. กห. สธ.) 

กับคณะแพทยศาสตร์ 
19 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม โดยได้รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระดับกรม 78.5 

ระดับจังหวัด 74.4 ในปี 2559 
และขยายสู่โรงพยาบาลชุมชนและส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ทั่วประเทศ ในปี 2560
(ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนนเป็น

อันดับที่ 3 ของประเทศ)

ยั่งยืน

12

ยั่งยืน

เพ่ิมงบประมาณส�าหรับ รพ. ขาดสภาพคล่อง 
5,000 ล้านบาท

เห็นชอบบรรจุ
แพทย์ 779 ต�าแหน่ง

ทันตแพทย์ 70 ต�าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ 10,992 ต�าแหน่ง

ปรับปรุงค่าตอบแทน ฉบับที่ 11, 12
เพ่ิมความเป็นธรรมระหว่างวิชาชีพ
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ปฏิรูประบบ สร้างความเข้มแข็ง สู่ความยั่งยืน 1 ใน 3 ของเอเชีย
2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579

ปรับปรุงกฎหมาย และ พ.ร.บ.ต่าง ๆ ให้ทันสมัย เพ่ือคุ้มครองสุขภาพประชาชน
 แล้วเสร็จ จ�านวน 9 ฉบับ อยู่ระหว่างด�าเนินการ 20 ฉบับ

พ.ร.บ.  โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
พ.ร.บ.  ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
พ.ร.บ.  คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์           
         พ.ศ. 2558
พ.ร.บ.  เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
พ.ร.บ.  เครื่องส�าอาง พ.ศ. 2558
พ.ร.บ.  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559
พ.ร.บ.  สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
พ.ร.บ.  วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
พ.ร.บ.  ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

xx
xx

xx
xx

xxxx

xxxx

xxxx

xx
xx

โรคติดต่อ พ.ศ.2558

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

เครื่องส�าอาง พ.ศ.2558

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

ยั่งยืน
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กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

องค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี

ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข


