
หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

4

แผนงาน5
โครงการ8

82
¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�áÅÐá¼¹§Ò¹
¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

Phase 1 22 KPI

Phase 220 KPI

Phase 3 19 KPI

Phase 4 19 KPI
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¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅáÅÐÍ§¤�¡Ã¤Ø³ÀÒ¾

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 38 »ÃÐàÁÔ¹¼Å¤Ø³¸ÃÃÁ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
• กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสำนึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย) มุงเนนการปองกันการทุจริตใหเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ

ผานกระบวนการประเมิน Integrity & Transparency Assessment (ITA) เนนการประเมินตนเองเฉพาะแบบสำรวจท่ีใชหลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส และตรวจสอบได

• ผลการตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน พบวามีความไมถูกตองครบถวนตามระเบียบของทางราชการ เน่ืองจากเจาหนาท่ี

ขาดความรู ความเขาใจ ในการจัดวางระบบควบคุมภายในท่ีถูกตอง รวมท้ังไมตระหนักและเห็นความสำคัญการใชประโยชนของการควบคุมภายใน

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
• เพื่อใหหนวยงานภาครัฐไดปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงาน

• เพื่อใหการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยามีการดำเนินการดวยความ

โปรงใสและมีประสิทธิภาพ

• เพื่อใหการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข

มีความครอบคลุมทุกภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
• ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ

• ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดซื้อรวมของยา

เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม

• 1 ใน 5 ของกระทรวงที่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

ร�อยละ 90 ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ�านเกณฑ�การประเมิน ITA (1,665 แห�ง จาก 1,750 แห�ง)  

ร�อยละ 30 ของการจัดซื้อยาร�วมของยา เวชภัณฑ�ท่ีไม�ใช�ยา 
วัสดุวิทยาศาสตร� และวัสดุทันตกรรม

ร�อยละ 20 ของหน�วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ผ�านเกณฑ�การประเมินระบบควบคุมภายใน

ร�อยละ 90 ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ�านเกณฑ�การประเมิน ITA (1,665 แห�ง จาก 1,750 แห�ง)  

ร�อยละ ….. ของการจัดซื้อยาร�วมของยา เวชภัณฑ�ท่ีไม�ใช�ยา 
วัสดุวิทยาศาสตร� และวัสดุทันตกรรม

ร�อยละ 40 ของหน�วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ผ�านเกณฑ�การประเมินระบบควบคุมภายใน

ร�อยละ 90 ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ�านเกณฑ�การประเมิน ITA (1,665 แห�ง จาก 1,750 แห�ง)  

ร�อยละ …… ของการจัดซื้อยาร�วมของยา เวชภัณฑ�ท�่ีไม�ใช�ยา 
วัสดุวิทยาศาสตร� และวัสดุทันตกรรม

ร�อยละ 60 ของหน�วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ผ�านเกณฑ�การประเมินระบบควบคุมภายใน

ร�อยละ 90 ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ�านเกณฑ�การประเมิน ITA (10,377 แห�ง จาก 11,530 แห�ง)  

ร�อยละ……ของการจัดซื้อยาร�วมของยา เวชภัณฑ�ท่ีไม�ใช�ยา 
วัสดุวิทยาศาสตร� และวัสดุทันตกรรม

ร�อยละ 80 ของหน�วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ผ�านเกณฑ�การประเมินระบบควบคุมภายใน

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2574 พ.ศ. 2575 - 2579

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. เผยแพรองคความรูเรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

2. พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน และผูรับผิดชอบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข

3. พัฒนาระบบการประเมินผลโดยผูตรวจสอบภายในประจำจังหวัด และผูตรวจสอบภายในประจำสวนราชการ และการประเมินตนเอง

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารการสาธารณสุข/ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต/กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
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¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅáÅÐÍ§¤�¡Ã¤Ø³ÀÒ¾

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 39 ¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡Ã¤Ø³ÀÒ¾

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
• สป.สธ. ไดนำเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management

Quality Award: PMQA) มาใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการองคกร เพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการใหเทียบเทามาตรฐานสากล

ตั้งแตป 2550

• รอยละของ รพ. สังกัด กสธ. มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง ขั้น 3 รพศ./

รพท./รพ. สังกัดกรม พ./กรม. คร./กรม. สจ. รอยละ 97.58 รพช. รอยละ 73.85

(ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

• เกณฑการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) เปนเกณฑคุณภาพที่

พัฒนาและจัดทำขึ้นโดย กสธ. เพื่อใหหนวยบริการปฐมภูมิมีคุณภาพมาตรฐาน

และไดรับการยอมรับในวงกวาง ประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานบริการ

ปฐมภูมิ รพ.สต. จึงตองไดรับการประเมินและรับรองจากหนวยงานภายนอกรวมดวย

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
   เพื่อพัฒนาคุณภาพหนวยบริการดานสุขภาพ

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
• พัฒนาหนวยบริหารในสังกัด สป.สธ. ใหมีคุณภาพมาตรฐาน PMQA

และไดรับการรับรองจากหนวยงานภายนอก

• โรงพยาบาลสังกัด สธ. มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง Hospital

Accreditation (HA) ขั้น 3

• หนวยบริการปฐมภูมิที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ

รับรองจากหนวยงานภายนอก

ร�อยละ 80-100 ของ รพช. ที่ผ�านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน HA ขั้น 3 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของส�วนราชการในสังกัด สป.สธ. 
(ส�วนกลางร�อยละ 90/สสจ.ร�อยละ 90/สสอ.ร�อยละ 80)

ร�อยละ 100 ของรพศ./รพท./รพ.สังกัดกรม พ./กรม คร./
กรม สจ. ที่ผ�านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3

ร�อยละ 100 ของ รพ.สต. ที่ผ�านเกณฑ�การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว

ร�อยละ 100 ของ รพช. ที่ผ�านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
HA ขั้น 3 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของส�วนราชการในสังกัด สป.สธ. 
(ส�วนกลางร�อยละ 100/สสจ.ร�อยละ 100/สสอ.ร�อยละ 100)

ร�อยละ 100 ของรพศ./รพท./รพ.สังกัดกรม พ./กรม คร./
กรม สจ. ที่ผ�านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3

ร�อยละ 100 ของ รพ.สต. ที่ผ�านเกณฑ�การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว

ร�อยละ 100 ของ รพช. ที่ผ�านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
HA ขั้น 3 

ร�อยละ 100 ของรพศ./รพท./รพ.สังกัด กรม พ./กรม คร./
กรม สจ. ที่ผ�านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3

ร�อยละ 100 ของหน�วยบริการปฐมภูมิที่ผ�านเกณฑ�การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและรับรองจากหน�วยงานภายนอก

ร�อยละ 100 ของ รพช. ที่ผ�านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
HA ขั้น 3 

ร�อยละ 100 ของรพศ./รพท./รพ.สังกัด กรม พ./กรม คร./
กรม สจ. ที่ผ�านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้น 3

ร�อยละ 50 ของหน�วยบริการปฐมภูมิที่ผ�านเกณฑ�การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและรับรองจากหน�วยงานภายนอก

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. พัฒนาระบบฐานขอมูล เชน ระบบขอมูลปฐมภูมิ  

2. มีกลไกการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

3. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่

4. สื่อสาร ชี้แจง ประชาสัมพันธนโยบายแนวทาง และแผนพัฒนาองคกรคุณภาพ

5. สงเสริมใหมีการขับเคลื่อนการสรางเครือขายระดับจังหวัด

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2574 พ.ศ. 2575 - 2579

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารการสาธารณสุข/กองยุทธศาสตรและแผนงาน/กลุมพัฒนาระบบบริหาร



หนวยงานรับผิดชอบ : กองบริหารการสาธารณสุข/กองยุทธศาสตรและแผนงาน/กลุมพัฒนาระบบบริหาร

จัดลำดับและใหรางวัลหนวยงาน
ท่ีดำเนินการพัฒนาคุณภาพขอมูล
    ไดตามมาตรฐาน 
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¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 40 ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃà·¤â¹âÅÂÕÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ

ป 2560 ไดกำหนดใหขอมูลสาเหตุการตายท่ีไมทราบ 

สาเหตุของจังหวัดไมเกินรอยละ 25 ของการตายทั้งหมด 

ซ่ึงภาพรวมของประเทศไทย พบวา มี 12 จังหวัดท่ีผานเกณฑ 

และมีเพียงรอยละ 39 ของหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพ 

ขอมูลเวชระเบียน และการวินิจฉัยโรค 

• เพ่ือพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายใหสอดคลองตามมาตรฐาน

ขององคการอนามัยโลก สำหรับใชในการวิเคราะหสถานการณ

ดานสุขภาพ และประกอบการจัดทำนโยบายดานสุขภาพ

ของกระทรวงสาธารณสุข

• เพื่อปรับปรุงคุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ (ผูปวยนอก)

ใน รพ.สต.

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

ข�อมูลการตายที่ไม�ทราบสาเหตุของจังหวัดน�อยกว�าร�อยละ 40

ข�อมูลบริการสุขภาพ : คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค

ผู�ป�วยนอกมีความถูกต�องครบถ�วน มากกว�าร�อยละ 80

Phase 1 พ.ศ. 2560 - 2564

01 05

02 04

03

02

03

04

พัฒนาเคร่ืองมือชวยนายทะเบียน
ในการใหสาเหตุการตาย

สรางและสงเสริมใหพ้ืนท่ีนำขอมูล
ไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีของตนเอง

มีการรับรองโปรแกรม (Certified 
Program) ที่ใชในสถานพยาบาล
ใหไดตามมาตรฐาน

สนับสนุนงบประมาณ และเคร่ืองมือ
ในการดำเนินการอยางเพียงพอ

อบรม/ฟนฟู คุณภาพการบันทึก
สาเหตุการตายแกบุคลากรที่
    เกี่ยวของ

บูรณาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวของ
    ในทุกระดับ 

    บรรจุการเรียนการสอน
   เกี่ยวกับการบันทึกสาเหตุ
การตายตามมาตรฐาน ในหลักสูตร
ทางการแพทย และการสาธารณสุข

หนวยงานรับผิดชอบ : กองยุทธศาสตรและแผนงาน
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¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·ÈÊØ¢ÀÒ¾

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 41 ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒ¾´ŒÇÂàÈÃÉ°¡Ô¨´Ô¨Ô·ÑÅ 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
ระบบ Smart Health ID ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใหสามารถใชบัตรประชาชนแทนบัตรโรงพยาบาล ลดข้ันตอนการกรอกเอกสาร ลดระยะเวลา 

รอรับบริการ และพัฒนาระบบ nRefer รองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลจากหลากหลาย Platform 

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
• เพื่อใหผูปวยสามารถเขารับบริการทางการแพทยที่ทันสมัย

ทั่วถึง เทาเทียม และตอเนื่องในทุกสถานบริการผานระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล

• เพื ่อใหแพทยใชขอมูลประวัติสุขภาพผูปวยชุดเดียวกัน

ชวยสนับสนุนการวินิจฉัยโรค บำบัด รักษาโรคไดอยางตอเน่ือง

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
• หนวยบริการทุกหนวยสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ

รวมกันได (Health Information Exchange (HIE))

• ประชาชนผูรับบริการสุขภาพทุกคนเขาถึงขอมูลสุขภาพ

ตนเองได (Personal Health Record)

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

รพศ./รพท./รพช. แลกเปล่ียนข�อมูลเพ่ือส�ง-รับ

ผู�ป�วยรักษาต�อเนื่อง 

ผู�รับบริการสุขภาพจากหน�วยบริการระดับทุติยภูมิ

และตติยภูมิ สังกัด สป.สธ.เข�าถึงข�อมูลสุขภาพ

ตนเองได� 

หน�วยบริการทุกระดับในสังกัด สธ.แลกเปลี่ยน

ข�อมูลเพื่อส�ง-รับผู�ป��วยรักษาต�อเนื่อง 

ผู�รับบริการสุขภาพจากหน�วยบริการทุกระดับในสังกัด 

สธ. เข�าถึงข�อมูลสุขภาพตนเองได� 

หน�วยบริการทุกระดับในภาครัฐแลกเปล่ียนข�อมูล 

เพื่อส�ง-รับผู�ป�วยรักษาต�อเนื่อง

ผู�รับบริการสุขภาพจากหน�วยบริการทุกระดับ

ในภาครัฐเข�าถึงข�อมูลสุขภาพตนเองได� 

 

หน�วยบริการในและนอกสังกัด สธ. ทั้งภาครัฐ

และเอกชน แลกเปลี่ยนข�อมูลสุขภาพร�วมกันได�

ผู�รับบริการสุขภาพจากหน�วยบริการในและนอก

สังกัด สธ. ทั้งภาครัฐและเอกชนเข�าถึงข�อมูล

สุขภาพตนเองได�

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
1. พัฒนาคุณภาพระบบขอมูลและเชื่อมตอกันทั่วประเทศเพื่อสงผูปวยรักษาตอเนื่อง
2. มีระบบเชื่อมโยงขอมูลกลางเพื่อบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานที่มุงเนนการใหขอมูลผานฐานขอมูลเดียว
3. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เชน คณะกรรมการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพสวนบุคคล คณะทำงานกำหนดมาตรฐานขอมูลระบบประวัติ  

สุขภาพผูปวยอิเล็กทรอนิกสฯ
4. มีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยของขอมูลกระบวนการเขาถึงใหใชมาตรฐาน 1I 3A ไดแก Identification,Authentication,Authorization

และ Access Control

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2574 พ.ศ. 2575 - 2579

หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ¤ÅÑ§

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 42 Å´¤ÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéÓ¢Í§ 3 ¡Í§·Ø¹ 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
• นโยบายและการจัดการระบบประกันสุขภาพมีการจัดการแบบแยกสวน

ขาดความตอเนื่องของกลไกระดับนโยบายของแตละกองทุน

• ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพประชาชนไทย รอยละ 99.95

• ผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่มาดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน รอยละ 15.28

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
• เพื่อใหระบบประกันสุขภาพของประเทศที่อยูภายใตการบริหาร

จัดการของหลายหนวยงานเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกันนำไปสู

การสรางความเปนธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน

• เพื่อใหการดำเนินงานระบบประกันสุขภาพเปนไปอยางโปรงใส

ตรวจสอบไดทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมอยางสรางสรรค

บนพื้นฐานขอมูลเชิงประจักษ

• เพื่อลดความเหลื่อมล้ำดานคุณภาพบริการทางการแพทยฉุกเฉิน

แกประชาชน

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚       

           ระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบมีประสิทธิภาพเปนธรรม 

และย่ังยืน ประชาชนเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพ สะดวก และทัดเทียม 

มีชุดสิทธิประโยชน�หลัก/กลาง สำหรับผู�มีสิทธิประกันสุขภาพทุกระบบ

เพิ่มขึ้นอย�างน�อยป�ละ 1 เรื่อง

ระบบการบริหารจัดการที่เป�นมาตรฐานเดียวกันระหว�างระบบประกัน

สุขภาพ 5 เรื่อง

กำหนดให�มีมาตรฐานการจ�ายเงินของแต�ละระบบหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐให�แก�สถานพยาบาลเป�นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับ

การบริการ

มีชุดสิทธิประโยชน�หลัก/กลาง สำหรับผู�มีสิทธิประกันสุขภาพทุกระบบ

เพิ่มขึ้นอย�างน�อยป�ละ 1 เรื่อง

ระบบการบริหารจัดการที่เป�นมาตรฐานเดียวกันระหว�างระบบประกัน

สุขภาพ เพิ่มขึ้นอย�างน�อย 1 เรื่อง

กำหนดให�มีมาตรฐานการจ�ายเงินของแต�ละระบบหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐให�แก�สถานพยาบาลเป�นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับ

การบริการ

มีชุดสิทธิประโยชน�หลัก/กลาง สำหรับผู�มีสิทธิประกันสุขภาพทุกระบบ

เพิ่มขึ้นอย�างน�อยป�ละ 1 เรื่อง

ระบบการบริหารจัดการที่เป�นมาตรฐานเดียวกันระหว�างระบบประกัน

สุขภาพ เพิ่มขึ้นอย�างน�อย 1 เรื่อง

กำหนดให�มีมาตรฐานการจ�ายเงินของแต�ละระบบหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐให�แก�สถานพยาบาลเป�นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับ

การบริการ

ร�อยละความแตกต�างของอัตราการใช�สิทธิเมื่อไปใช�บริการผู�ป�วยใน 
ของผู�มีสิทธิแต�ละระบบลดลงไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 จากป� 2560

รายจ�ายต�อหัวที่ปรับด�วยโครงสร�างอายุ ของแต�ละระบบหลักประกัน

สุขภาพภาครัฐ ภายใต�เงื่อนไขที่ต�องมีสิทธิประโยชน�หลัก/กลางสำหรับ

ผู�มีสิทธิประกันสุขภาพทั้งระบบ มีค�าต�างจากค�าเฉลี่ยไม�เกินร�อยละ 10

กำหนดให�มีมาตรฐานการจ�ายเงินของแต�ละระบบหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐให�แก�สถานพยาบาลเป�นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับ

การบริการ

1. พัฒนาเพื่อสรางความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ดานการเงินการคลังในระบบประกันสุขภาพ

2. พัฒนาเพื่อสรางความกลมกลืนของการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ

3. พัฒนาเพื่อใหประชาชนผูมีสิทธิเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเสมอภาคกัน

4. ลดความแตกตางของอัตราการจายเงิน

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2574 พ.ศ. 2575 - 2579

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

หนวยงานรับผิดชอบ : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ/สถาบันการแพทยฉุกเฉิน/สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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หนวยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(รพศ. รพท. รพช.) ที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

(สูงสุดระดับ 7) ป 2560 ไตรมาส 3 รอยละ 3.23

• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน
การคลัง

• เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของหนวยบริการ

• เพ่ือเพ่ิมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และ

ภาคประชาชน ในการสนับสนุนหนวยบริการ

สรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(Efficient Management)

จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ
(Sufficient Allocation)

พัฒนาการบริหารระบบบัญชี
(Accounting Management)

พัฒนาเครือขายและศักยภาพ
บุคลากรดานการเงินการคลัง 
(Network & Capacity Boilding)

ติดตามกำกับดวยแผนทางการเงิน
(Planfin Management)

á¼¹§Ò¹·Õè 13
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ¤ÅÑ§

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 43 ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ¤ÅÑ§

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹ ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

ไม�มีหน�วยบริการประสบภาวะ
           วิกฤตทางการเงิน

Phase 1 พ.ศ. 2560 - 2564

01 05

02 04 06

03

ÁÒµÃ¡ÒÃ
ÊÓ¤ÑÞ

หนวยงานรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾

â¤Ã§¡ÒÃ·Õè 44 ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ/¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¼ÅÔµÀÑ³±�ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ·Ò§¡ÒÃá¾·Â�

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีผลงาน วิจัย/R2R 

ท่ีหนวยงานตางๆ นำไปใชประโยชน จำนวน 1,518 เร่ือง (ท้ังหมด 2,703 เร่ือง) 

คิดเปนรอยละ 48.48 และมีรอยละ 75 ที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับ

การวิจัย และพัฒนาใหกับนักวิจัยในสังกัด อยางนอยไมนอยกวารอยละ 

1.5 ของงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด ในปงบประมาณ 2561 นอกจากน้ีมีการ 

กำหนดรายการตำรับยาแผนไทยของชาติลงในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 

12 ฉบับ มีตำรับยาจำนวน 14,779 ตำรับ รวมท้ังมีฐานขอมูลงานวิจัย จำนวน 

729 เร่ือง    

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
• เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาตอยอดการสรางนวัตกรรมดานสุขภาพ นำไป

สูการผลิตและบริการที่ทันสมัย

• เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงยาและวัคซีนในราคาท่ีสามารถซ้ือได สามารถ

ลดคาใชจายในระบบสาธารณสุข

• เพ่ือคัดเลือก กล่ันกรอง วิเคราะหรายการตำรับยาแผนไทยกำหนด และประกาศ

เปนรายการตำรับยาแผนไทยแหงชาติ 

   

 

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานที่ผลิต 

องคความรู วิจัย/นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบการพัฒนาระบบ 

การแพทย/ สาธารณสุขของประเทศและใชประโยชนในเชิงพาณิชยได 

• ร�อยละ 40 ผลงานวิจัย/R2R ด�านสุขภาพที่ให�หน�วยงานต�างๆ นำไปใช�ประโยชน�ทั้งหมด

• ร�อยละของงบประมาณด�านการวิจัยและพัฒนา ไม�น�อยกว�า 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด

• ร�อยละ 80 ของยากลุ�มเป�าหมายที่ผลิตหรือนำเข�าเพื่อทดแทนยาต�นแบบเพิ่มขึ้น

• ร�อยละ 38 รายการยาและเครื่องมือแพทย�ที่ได�รับการขึ้นทะเบียน (ไม�สะสม)

• จำนวนตำรับยาแผนไทยแห�งชาติ 500 ตำรับท่ีผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ�มครอง

และส�งเสริมภูมิป�ญญาการแพทย�แผนไทย

• ร�อยละ 25 จำนวนนวัตกรรมท่ีคิดค�นใหม� เทคโนโลยี สุขภาพ หรือพัฒนาต�อยอดการให�บริการ

ด�านสุขภาพเพิ่มขึ้น

• จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย�แผนไทย และการแพทย�ทางเลือกที่นำมาใช�จริง

ทางการแพทย� หรือการตลาด จำนวน 62 เรื่อง

1. พัฒนานักวิจัยรุนใหมใหมีศักยภาพในการวิจัยที่ไดมาตรฐาน และสรางทีมวิจัยที่เขมแข็งในพื้นที่

2. สรางชองทางการสื่อสาร/ถายทอด/เผยแพร นโยบาย และผลงานวิจัย

3. เสริมสรางความรวมมือดานการวิจัยกับภาคเอกชนที่สอดคลองกับประเด็นวิจัยสุขภาพ (Matching)

4. เชื่อมโยงและขยายเครือขายในการดำเนินงานวิจัยที่สามารถนำไปใชประโยชนได

5. มีกลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนระบบวิจัยทางการแพทย การแพทยแผนไทยและสมุนไพร

6. สนับสนุนและพัฒนาผูประกอบการในการผลิตหรือทดแทนยาตนแบบ รวมทั้งการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑยาและเครื่องมือแพทย

7. จัดทำ/พัฒนาระบบฐานขอมูลวิจัย/R2R ระดับประเทศ/ดานสิทธิบัตร งานวิจัย/การใหคำปรึกษา การขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือแพทยนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ
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• ร�อยละ 65 ผลงานวิจัย/R2R ด�านสุขภาพที่ให�หน�วยงานต�างๆ นำไปใช�ประโยชน�ทั้งหมด

• ร�อยละของงบประมาณด�านการวิจัยและพัฒนา ไม�น�อยกว�า 3 ของงบประมาณทั้งหมด

• ร�อยละ 85 ของยากลุ�มเป�าหมายที่ผลิตหรือนำเข�าเพื่อทดแทนยาต�นแบบเพิ่มขึ้น

• ร�อยละ 50 รายการยาและเครื่องมือแพทย�ที่ได�รับการขึ้นทะเบียน

• มีการคัดเลือกรายการตำรับยาแผนไทยแห�งชาติ เพื่อนำเข�าสู�ยาในบัญชียาหลักแห�งชาติ 
ร�อยละ 10 (จากรายการตำรับยาแผนไทยแห�งชาติ)

• ร�อยละ 50 จำนวนนวัตกรรมท่ีคิดค�นใหม� เทคโนโลยี สุขภาพ หรือพัฒนาต�อยอดการให�บริการ

ด�านสุขภาพเพิ่มขึ้น

• จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย�แผนไทย และการแพทย�ทางเลือกที่นำมาใช�จริง

ทางการแพทย� หรือการตลาด จำนวน 100 เรื่อง

• ร�อยละ 90 ผลงานวิจัย/R2R ด�านสุขภาพที่ให�หน�วยงานต�างๆ นำไปใช�ประโยชน�ทั้งหมด

• ร�อยละของงบประมาณด�านการวิจัยและพัฒนา ไม�น�อยกว�า 4.5 ของงบประมาณทั้งหมด

• ร�อยละ 90 ของยากลุ�มเป�าหมายที่ผลิตหรือนำเข�าเพื่อทดแทนยาต�นแบบเพิ่มขึ้น

• ร�อยละ 65 รายการยาและเครื่องมือแพทย�ที่ได�รับการขึ้นทะเบียน

• มีการคัดเลือกรายการตำรับยาแผนไทยแห�งชาติ เพื่อนำมาจัดทำข�อกำหนดมาตรฐานตำรับ
ยาแผนไทย ร�อยละ 5 (จากรายการตำรับยาแผนไทยแห�งชาติ)

• ร�อยละ 75 จำนวนนวัตกรรมท่ีคิดค�นใหม� เทคโนโลยี สุขภาพ หรือพัฒนาต�อยอดการให�บริการ

ด�านสุขภาพเพิ่มขึ้น

• จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย�แผนไทย และการแพทย�ทางเลือกที่นำมาใช�จริง

ทางการแพทย� หรือการตลาด จำนวน 150 เรื่อง

• ร�อยละ 100 ผลงานวิจัย/R2R ด�านสุขภาพที่ให�หน�วยงานต�างๆ นำไปใช�ประโยชน�ทั้งหมด

• ร�อยละของงบประมาณด�านการวิจัยและพัฒนา ไม�น�อยกว�า 6 ของงบประมาณทั้งหมด

• ร�อยละ 95 ของยากลุ�มเป�าหมายที่ผลิตหรือนำเข�าเพื่อทดแทนยาต�นแบบเพิ่มขึ้น

• ร�อยละ 80 รายการยาและเครื่องมือแพทย�ที่ได�รับการขึ้นทะเบียน

• มีการคัดเลือกรายการตำรับยาแผนไทยแห�งชาติ เพื่อนำมาจัดทำข�อกำหนดมาตรฐานตำรับ
ยาแผนไทย ร�อยละ 10 (จากรายการตำรับยาแผนไทยแห�งชาติ)

• ร�อยละ 100 จำนวนนวัตกรรมท่ีคิดค�นใหม� เทคโนโลยี สุขภาพ หรือพัฒนาต�อยอดการให�บริการ

ด�านสุขภาพเพิ่มขึ้น

• จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย�แผนไทย และการแพทย�ทางเลือกที่นำมาใช�จริง

ทางการแพทย� หรือการตลาด จำนวน 200 เรื่อง

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมการแพทย/กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก/กรมวิทยาศาสตรการแพทย/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สำนักวิชาการสาธารณสุข
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กระทรวงสาธารณสุขจำเปนตองเรงออกกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและ

เพื่อประโยชนของประชาชน จำนวน 5 ฉบับ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
• เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข

ใหมีประสิทธิภาพ และทันสมัยเปนประโยนชตอสุขภาพประชาชน

• เพื่อดำเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในอำนาจของกระทรวง

สาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

à»‡ÒËÁÒÂÃÐÂÐ 20 »‚
           ประเทศไทยมีกฏหมายดานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

และทันสมัยเปนประโยชนตอสุขภาพของประชาชน

µÑÇªÕéÇÑ´/à»‡ÒËÁÒÂ

ร�อยละ 80 ของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได�รับ

การแก�ไขและมีการบังคับใช�
ร�อยละ 80 ของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได�รับ

การแก�ไขและมีการบังคับใช�

ร�อยละ 80 ของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได�รับ

การแก�ไขและมีการบังคับใช�
ร�อยละ 80 ของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได�รับ

การแก�ไขและมีการบังคับใช�

1. ผลักดันการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข

2. พัฒนามาตรการในการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขใหเขมแข็ง

3. พัฒนาบุคลากรดานกฎหมายรองรับการเปลี่ยนแปลงและการบังคับใชกฎหมาย

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2574 พ.ศ. 2575 - 2579

ÁÒµÃ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ

หนวยงานรับผิดชอบ : กองกฎหมาย


