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ส่วนที่ ๑
บทนํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556 – 2559) เป็นแผนยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ที่ได้
ทบทวนจากแผนปฏิ บัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2555 – 2558) ที่ผ่านมา และได้นําข้อมู ลจากการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ และเข็มมุ่งกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2555
โดยการมีส่วนร่วมจากผู้แทนของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ และข้อมูลจากการประเมินผลความต้องการ
ความคาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จากช่ อ งทางต่ า ง ๆ เพื่ อ นํ า มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
แนวทางการดําเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวัง และเกิดความคุ้มค่าของการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของกรมการแพทย์ที่กําหนดว่า “เป็นผู้นําทางวิชาการ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน” ภายใต้
การแพทย์ที่พอเพียงสมดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เน้นในหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีคุณลักษณะที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนปฏิบัติงานได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

พอประมาณ
มีเหตุผล

ความรู้
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

มีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี

คุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน
นําไปสู่

เศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดล้อม/ วัฒนธรรม
สมดุล/ พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลง
โดยคุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย
เกิ น ไปและไม่ ม ากเกิ น ไป โดยไม่ เ บี ย ดเบี ย นตนเองและผู้ อื่ น เช่ น การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ อ ยู่ ใ นระดั บ
พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ
อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
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และไกล ทั้งนี้ เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนัก
ในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต ซึ่ง
แนวทางปฏิบัติหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนา
ที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และ
เทคโนโลยี สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรที่กรมการแพทย์ได้กําหนดไว้เป็นหลักการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ได้แก่

Harmonization:

ประสานสอดคล้องกันอย่างดี คือ เป็นองค์กรที่ดําเนินงานอย่างสมานสามัคคี

กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
Middle path: ทางสายกลาง คือ ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือ ไม่ยึดมั่นถือมั่น ลดอุปทานในการ
ทํางาน อันเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะครอบคลุมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งอย่าง
สุดขั้วและมีความประนีประนอม
Respect: ให้เกียรตินบั ถือซึ่งกันและกัน คือ เห็นคุณค่าของความเป็นคน มีความเคารพคนดีด้วยความ
จริงใจต่อบุคคลในทุกสายงาน
Love to work: รักในงานที่ทํา คือ ทํางานด้วยความอยากทํา และมีความสุข โดยสมัครใจและ
ไม่รู้สึกว่าเป็นการเสียสละ
หนังสือฉบับนี้ ถือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานของกรมการแพทย์และหน่วยงานในสั งกั ดได้
นําไปใช้ประกอบการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติการ 1 ปี เพื่อให้เกิดการส่งมอบ
คุณค่าของกรมการแพทย์อย่างเป็นระบบลดหลั่นกัน เพื่อส่งมอบผลผลิตที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของกรมการแพทย์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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ส่วนที่ 2
บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 25591 สํานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี ก ารพั ฒ นา
ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
โดยน้อมนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับตั้งแต่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว
ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ดังนี้
1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ
1.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคมคุณภาพ
1.2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่
2.1 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
2.2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
2.3 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมาย
การพัฒนา ได้แก่ คนไทยทุกคนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย คุณภาพการศึกษาได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
และโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพ
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลงอย่างเป็นองค์รวม และสถาบันทางสังคมโดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันชุมชน มีบทบาทในการบ่มเพาะและหล่อหลอมเด็ก เยาวชน
และคนไทยให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเข้มแข็งมากขึ้น
1
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แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559
ทิศทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 25592 มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ความสําคัญกับกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุม เป็นธรรม เห็นคุณค่า
ของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 11
“ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรมนําสู่สังคมสุขภาวะ”
ระบบสุขภาพพอเพียง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ไปสู่การมีสุขภาวะทั้งมิติ
ทางกาย จิต สังคมและปัญญา โดยมีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เข้มแข็ง เพียงพอและ
เข้าถึงได้สะดวก ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน บนต้นทุนที่เหมาะสม
พันธกิจ “พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคาม และสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทย”
เป้าประสงค์
1. ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ มีการใช้ภูมิปัญญาไทยและมีส่วนร่วม
จัดการปัญหาสุขภาพของตนเองและสังคมได้
2. มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยที่ไวพอ ทันการณ์ และสามารถจัดการปัญหาภัยคุกคามสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบสุขภาพเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. มีระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการตามปัญหาสุขภาพ
และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
5. มีระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของตําบลที่มีการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
2. อัตราป่วย อัตราตายจากภัยพิบัติ โรคระบาดและภัยสุขภาพ
- อัตราป่วยด้วยโรคระบาดอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา
- อัตราตายจากภัยพิบัติตามธรรมชาติ
- อัตราป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
3. อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง และอัตราการควบคุมภาวะเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย
4. ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (ออกกําลังกาย บริโภคผัก/
ผลไม้ รับประทานอาหารหวาน/ มัน/ เค็ม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี อย. สูบบุหรี่และดื่มสุรา)
5. สัดส่วนการลงทุนด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2

(ร่าง) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 เมื่อ ก.พ. 2555
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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6. อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ
7. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยภายใน 28 วัน
8. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเฉลี่ยระหว่างภูมิภาค
9. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาทางการเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพตลอดจนการพึ่งพาตนเอง
ด้านสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติและภัยสุขภาพ:
3. ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพเพื่อให้คนไทยแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ
5. ยุทธศาสตร์การสร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย(Country Strategy) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานของประเทศ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก
56 แนวทาง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนําประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี
2558 จึงได้ประกาศใช้ 8 ยุทธศาสตร์สู่อาเซียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ได้มีการผนวก 8 ยุทธศาสตร์สู่อาเซียนกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย รวมเป็น 4 ยุทธศาสตร์
30 ประเด็นหลัก 79 แนวทาง
วิสัยทัศน์ ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม
วัตถุประสงค์
1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
หลักการของยุทธศาสตร์
ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพือ่ หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง(Growth
& Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ
2. การลดความเหลื่อมล้ํา(Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการดําเนินการ
3. การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการ
ดําเนินการ
4. การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็น
หลัก 15 แนวทางการดําเนินการ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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ยุทธศาสตร์ 1 การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
ประเด็นหลัก

แนวทางการดําเนินงาน

*1. ด้านเกษตร

1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า

2. ด้านอุตสาหกรรม

2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
2.2 กาหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล
2.4 การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า

3. การท่องเที่ยว
และบริการ

3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเทีย่ ว
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค

4. โครงสร้างพื้นฐาน

4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT
4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน

5. พลังงาน

5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม
5.2 การลงทุนเพือ่ ความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน

*6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน เพื่อเชือ่ มโยง
โอกาสจากอาเซียน
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

7. การพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขัน

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand

8. การวิจัยและพัฒนา

8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP
8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกําลังคนด้าน S & T
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน

9. การพัฒนาพื้นที่และ
เมืองเพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจากอาเซียน

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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ยุทธศาสตร์ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
ประเด็นหลัก

แนวทางการดําเนินงาน

10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้
ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

*11. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข

11.1 การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

*12. การจัดสวัสดิการ
สังคม และการดูแล
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี
และผู้ด้อยโอกาส

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพิ่มศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียมคุณภาพชีวิต
12.2 กองทุนสตรี

13. การสร้างโอกาสและ
รายได้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และ
เศรษฐกิจชุมชน

13.1 กองทุนตัง้ ตัวได้
13.2 กองทุนหมูบ่ ้าน
13.3 โครงการ SML
13.4 โครงการรับจานาสินค้าเกษตร

*14. แรงงาน

14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย
อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

15. ระบบยุติธรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน

16. การต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
สร้างธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน

17. การสร้างองค์ความรู้เรื่อง
อาเซียน

17.1 ภาคประชาชน
17.2 ภาคแรงงานและผูป้ ระกอบการ
17.3 บุคลากรภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
ประเด็นหลัก
18. การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อความยั่งยืน

แนวทางการดําเนินงาน
18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน

19. การลดการปล่อยก๊าซเรือน 19.1 การประหยัดพลังงาน
กระจก (GHG)
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)
19.3 ส่งเสริมการดาเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
20. นโยบายการคลังเพื่อ
สิ่งแวดล้อม

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ

21. การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ และการ
บริหารจัดการน้ํา

21.1 การปลูกป่า
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้า
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประเด็นหลัก

แนวทางการดําเนินงาน

23. กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ

*24. การปรับโครงสร้างระบบ
ราชการ

24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทางานของภาครัฐ ด้วย
การสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน่
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E – Service

*25. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ 25.1 บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อม
สาหรับอนาคต
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
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ประเด็นหลัก

แนวทางการดําเนินงาน

26. การปรับโครงสร้างภาษี

26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

27. การจัดสรรงบประมาณ

27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ตามนโยบายรัฐบาล

28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ 28.1 สารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิด
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ประโยชน์สงู สุด
*29. การแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเสริมสร้าง
ความมั่นคงในอาเซียน

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 - 2559
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน

30. การปฏิรูปการเมือง

30.1 กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

* ส่วนที่เกีย่ วของกับกระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพ
1. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับโลกและภูมิภาค
กระแสโลกาภิวัตน์ทําให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคการค้าเสรีและมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มการค้าภูมิภาค เพื่อ
สร้างอํานาจต่อรองในการแข่งขัน จึงมีความเคลื่อนไหวในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ไทย
เข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วย เช่น AFTA (ASEAN Free Trade Area) APEC (Asia Pacific Economic
Cooperation) ASEM (Asia – Europe Meeting) และ ASEAN (Association of South East Asian
Nations) ทําให้เกิดการเปิดตลาดการค้าเสรีและการแข่งขันทางการค้าจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช้ภาษีเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้ากับประเทศ
กําลังพัฒนา เช่น มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การใช้แรงงานเด็ก สิทธิมนุษยชน ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพของคนไทย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.8 ของ GDP ในพ.ศ. 2523 เป็น
ร้อยละ 6.48 ของ GDP ในพ.ศ. 2551
2. บทบาททั้งภาครัฐ/เอกชนในการจัดบริการสุขภาพ พบว่าตั้งแต่พ.ศ. 2544 ที่รัฐบาลได้ดําเนิน
นโยบายการสร้ า งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ส่ ง ผลให้ ผู้ ป่ ว ยนอกมาใช้ บ ริ ก ารภาครั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น 3 เท่ า ใน
พ.ศ. 2522 ขณะที่ผู้ป่วยมาใช้บริการภาครัฐแทบจะไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
3. การกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ําระหว่างคนรวยและคนจน ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการ
กระจายทรัพยากรสุขภาพ แม้ว่าทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการจัดบริการสุขภาพจะเพิ่มมากขึ้น แต่
ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการกระจายทรัพยากรยังมีสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
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ได้ดูดทรัพยากรบุคคลจากชนบทเข้าเมือง และจากคนยากจนไปสู่คนรวย ซึ่งความไม่เท่าเทียมกันดังกล่าว ทํา
ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญและคนที่อยู่ในชุมชนแออัดมีโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพ
จากรัฐไม่ทั่วถึง
4. ปัญหาสุขภาพจิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยพบผู้ป่วยโรคจิตเพิ่มขึ้นจาก 440.1 ต่อประชากรแสนคน
ในพ.ศ. 2540 เป็น 578.1 ต่อประชากรแสนคนในพ.ศ. 2552
5. งบประมาณด้านสุขภาพของรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น งบประมาณด้านสุขภาพของรัฐผันแปรไปตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา รัฐบาลมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งผลให้มีการ
จั ด สรรงบประมาณด้ า นสุ ข ภาพของรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะงบดํ า เนิ น การจึ ง ทํ า ให้ ง บประมาณกระทรวง
สาธารณสุข (รวมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.7 ในปีพ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 9.1 ใน
พ.ศ. 2554
6. การเปิดเสรีการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทําให้เกิดการแข่งขันทางการค้า
ตลอดจนมี การกี ดกั น การค้ า มากขึ้ น ส่ งผลกระทบต่ ออุต สาหกรรมเกี่ย วกั บผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารสุ ข ภาพ
บางส่วน นอกจากนี้จะส่งผลให้เกิดการยกระดับความร่วมมือในมิติด้านสังคมและสาธารณสุขมากขึ้น เช่น การ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์ ซึ่งหากไม่มีการเตรียมการรองรับก็จะส่งผล
กระทบให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคระหว่างประเทศ
2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านประชากร ครอบครัว และการอพยพย้ายถิ่น
ผลจากความสําเร็จของการวางแผนครอบครัวทําให้อัตราการคุมกําเนิดของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ไทยสามารถลดระดับภาวะเจริญพันธุ์รวมได้มาก ทําให้อัตราเพิ่มของประชากรลดลงตามลําดับ จาก
ร้อยละ 3.2 ในช่วงก่อนพ.ศ. 2513 เป็นร้อยละ 0.41 ในพ.ศ. 2549 ซึ่งคาดการณ์อนาคตว่าแนวโน้มอัตราเพิ่ม
ของประชากรจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.54 ในพ.ศ. 2573 การลดลงของอัตราเพิ่มประชากรดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อจํานวนและโครงสร้างอายุของประชากร โดยประเทศไทยในพ.ศ. 25733 คาดว่าจะมีประมาณ 70.6
ล้านคน ขณะเดียวกันสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก 0.14 ปี มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ประชากรวัยทํางานและ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหมายถึงอัตราการส่วนการพึ่งพิงของประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงและผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนการพึ่งพิงในภาพรวมลดลงเรื่อย ๆ จนถึง พ.ศ. 2553 และจะกลับ
เพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากสัดส่วนของผู้สูงอายุที่สูงมากขึ้น เป็นพีระมิดประชากรฐานแคบซึ่งจะคล้ายคลึงกับประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว จึงมีแนวโน้มที่ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอัตราที่เร็วมาก คือ ใช้เวลา 20 ปี (พ.ศ. 2553-2573)
โดยพ.ศ. 2553 เป็นปีแรกที่ไทยกําลังย่างก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วยกเว้นญี่ปุ่น ส่วน
ใหญ่ใช้เวลาก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป ทําให้ประชากรวัยทํางานต้องแบกรับภาระในการ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุมากขึ้น
โครงสร้างของครอบครัวไทย ภายใต้ระบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งกระแส
บริโภคนิยม การพัฒนาและแข่งขันในทางวัตถุส่งผลให้วิถีชีวิตครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวขาดความอบอุ่นและอ่อนแอลง การหย่าร้างมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 10.5 ใน พ.ศ. 2537 เป็น
36.3 ใน พ.ศ. 2552 จากปัญหาครอบครัวอ่อนแอและเปราะบางเป็นสาเหตุให้เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมาก
ขึ้น ซึ่งพบว่าเด็กถูกทอดทิ้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.33 ต่อประชากรแสนคนใน พ.ศ. 2536 เป็น 40.5
ต่อประชากรแสนคนในปี 25524 ซึ่งไม่ครอบคลุมเด็กที่ถูกทอดทิ้งอีกมาก และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คน
3
4

การสาธารณสุข พ.ศ. 2551 - 2553
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2552
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เดียว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6 ใน พ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ 7.8 ใน พ.ศ. 2550 และเกือบครึ่งมีปัญหา
ในการอยู่คนเดียว โดยพบว่ามีปัญหาคือ เหงา ไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วย ทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและ
จิตของเด็กและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ครอบคลุมทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัวมากขึ้น ทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้หญิงและเด็ก และปัญหาการอพยพย้าย
ถิ่นจากชุมชนชนบทมาสู่เมือง โดยคาดว่า พ.ศ. 2570 ประชาชนจะอยู่ในเขตเมืองถึงร้อยละ 47.2 ส่วนใหญ่ของ
ผู้อพยพจะย้ายถิ่นเข้าสู่กรุงเทพฯ มากที่สุด รองลงมาเป็นเขตปริมณฑลและเขตพัฒนาชายฝั่งตะวันออก ทําให้ผู้
อพยพต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบชนบทไปเป็นแบบเขตเมือง ทําให้ผู้อพยพบางส่วนเกิดปัญหาในการปรับตัว
นําไปสู่ปัญหาสุขภาพตามมา เช่น ปัญหาสุขภาพจิต โรคกระเพาะอาหาร ความดันโลหิตสูง และโรคที่มักเกิดใน
ชุมชนแออัด เช่น ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก โรคท้องร่วง และวัณโรค เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมยังต้องเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่อาจเกี่ยวข้องกับสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น มะเร็ง โรคอัน
เกิดจากสารพิษ และต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาด สําหรับผู้อพยพที่ขายบริการทางเพศต้องเสี่ยงต่อการ
เกิ ดโรคและแพร่ ร ะบาดของโรคเอดส์ ด้ วย นอกจากนี้ยั งมี ปัญ หาการอพยพเข้ า มาทํา งานในประเทศไทย
โดยเฉพาะแรงงานราคาถูกที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ทั้งที่เข้ามาอย่างถูกต้องตาม
กฏหมายและผิดกฏหมายเป็นจํานวนมาก ในปัจจุบันรัฐบาลได้อนุญาตให้มีการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติได้
ใน พ.ศ. 2552 มีแรงงานข้ามชาติผิดกฏหมายที่ได้มารายงานตัวจดทะเบียน 1,314,382 คน โดย 5 จังหวัดที่มี
แรงงานข้ามชาติมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และสมุทรปราการ นอกจากนี้
ยังมีแรงงานที่ไม่ได้มารายงานตัวอีกเป็นจํานวนมาก
3. สถานการณ์และแนวโน้มในการดํารงชีวิต
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น สาธารณู ป โภค การคมนาคมขนส่ ง การสื่ อ สาร โทรคมนาคมมี ค วาม
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากประเทศไทยมีดาวเทียมไทยคมของตนเอง การเปิดสถานีโทรทัศน์ตาม
สาย Cable TV และโทรทัศน์เสรีจะยิ่งขยายขอบข่ายการสื่อสารให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับ
พัฒนาการระดับโลกเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของยุค “โลกไร้พรมแดน” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐานดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ระบบสุ ข ภาพ เช่ น การขยายตั ว ทางด้ า นคมนาคมขนส่ ง
ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพยังมีความเหลื่อมล้ํา เนื่องจากโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านการสื่อสารของไทยด้อยกว่าต่างประเทศมาก ทําให้ประชาชนส่วนหนึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพโดยเฉพาะประชากรที่อยู่ในเขตชนบทและภูมิภาคจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพยากกว่าประชากรที่อยู่ในเขตเมือง
ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งด้านพันธุกรรม ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศน์สูงมาก มีการใช้ทรัพยากร
กันอย่างฟุ่มเฟือย โดยปราศจากมาตรการจัดการและคุ้มครองอย่างถูกต้องจริงจัง จนทําให้ปัจจุบันทรัพยากร
ความหลายหลายทางชีวภาพถูกทําลายและลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้กระแสบริโภคนิยมสินค้าสุขภาพ
เพิ่มขึ้น เช่น การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและสมุนไพรเพื่อการผลิตยา จึงเป็นการสร้างโอกาสในการ
ยกระดับองค์ความรู้ด้านสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสมุนไพรได้ รัฐจึงต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
ด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน
และการขนส่ง ซึ่งจากการรายงานของ World Bank พ.ศ.2549 พบว่าประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
เป็นอันดับที่ 31 ของโลก (อันดับที่ 1-5 คือ สหรัฐอเมริกา จีน อินโดนีเซีย บราซิล และรัสเซีย) และอันดับที่ 4
ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย มาเลเซียและพม่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.2537-2546 โทยมีการปล่อย
ก๊าซเรือ นกระจกเพิ่ม ขึ้ นร้ อยละ 20 นอกจากนี้ภาวะโลกร้อ นยังส่ง ผลต่ อ การสูญ เสี ยชีวิต ของคนไทย อั น
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เนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติและน้ําท่วมในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวม 85,000 ล้านบาท5 นอกจากนี้ในปี 2554 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบสถานการณ์อุทกภัย
รุนแรงเมื่อปลายปี 2554 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า วิกฤตน้ําท่วมจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของไทยในกรณีพื้นฐาน เกิดความสูญเสียต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP คิดเป็นมูลค่าสุทธิ
242,200 ล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายในภาค อุตสาหกรรม 171,900 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 70 ของ
ความเสียหายทั้งหมด) ภาคการเกษตร 37,100 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 15.3 ของความเสียหายทั้งหมด)
และ ภาคบริการ/อื่นๆ รวม 33,200 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 13.7 ของความเสียหายทั้งหมด)
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น อากาศร้อนทําให้
พาหนะนําโรคติดต่อบางชนิดเพิ่มจํานวนเร็วขึ้น โดยเฉพาะยุง แมลงวันและหนู โรคติดต่อจึงแพร่กระจาย
ได้มากขึ้น เช่น โรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยใน พ.ศ.2551 พบผู้ป่วยสูงถึง 89,626 ราย นอกจากนี้ยัง
พบว่าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ความแห้งแล้งหรือฝนตกหนัก หมอกควัน
จากไฟป่า ฝุ่นละออง และมลพิษทางน้ํา อากาศ ทางเสียง สารอันตราย และของเสียอันตราย เป็นต้น
ด้านความปลอดภัยในการทํางาน ประชาการที่อยู่ในวัยแรงงานและมีงานทํา 38.3 ล้านคน (พ.ศ.
2552) เท่ากับร้อยละ 60.4 ของประชากรทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแรงงานที่อยู่ในระบบ 14.0 ล้านคน (ร้อยละ
36.6) และแรงงานนอกระบบ 24.3 ล้านคน (ร้อยละ 63.4) แรงงานในระบบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างที่ทํางาน
ในสถานประกอบการ จะมีการศึกษาเพียงระดับประถมจึงไม่สามารถปกป้องดูแลตนเองจากการทํางาน จึงทํา
ให้ลูกจ้างในสถานประกอบการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน
4. สถานการณ์ด้านสังคม
สถานการณ์คนพิการยังเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศ ซึ่งสัดส่วนผู้พิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 0.5 ใน พ.ศ. 2517 เป็นร้อยละ 1.7 ใน พ.ศ. 2545 และเพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 ใน พ.ศ.2550 ในจํานวนนี้ยัง
ไม่รวมความผิดปกติหรือพิการทางจิตและสติปัญญา ซึ่งหากคิดรวมทั้งหมดโดยการประมาณการแล้วผู้พิการจะ
มีความชุกเท่ากับร้อยละ 8.1 ของประชากรทั้งหมด ปัญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ในระหว่าง พ.ศ.25492553 มีผู้เข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติดรวมทั้งสิ้น 468,170 คน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่
จะเป็นผู้เสพรายใหม่ การใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นถึง 7.5 เท่าในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา
ใน พ.ศ.2553 มีผู้เข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติด รวมทั้งสิ้น 114,074 ราย (ข้อมูลจากระบบรายงาน บสต.)
ซึ่งเป็นผู้เสพ ร้อยละ 61 ผู้ติด ร้อยละ 36 ผู้เสพติดรุนแรง ร้อยละ 3
ยาเสพติดที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ
ยาบ้า รองลงมาเป็นกัญชา สารระเหย เฮโรอีน กระท่อม ตามลําดับ ปัญหาการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านที่มากถึง 2 ล้านคน ส่งผลต่อการจัดการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคใน
ประชากรกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง แม้กระทรวงสาธารณสุขจะมีมาตรการตรวจและประกันสุขภาพแรงงานข้าม
ชาติอย่างครอบคลุม แต่ยังไม่มีการประเมินผลกระทบต่อระบบบริการของประเทศในภาพรวม
5. สถานสุขภาพคนไทย
อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยยืนยาวขึ้น ผู้ชายจะมีอายุคาดเฉลี่ย 69.1 ปี ในพ.ศ. 2553 เพิ่มเป็น 71.1
ในพ.ศ.2563 และผู้หญิงจะมีอายุคาดเฉลี่ย 75.7 ปี เพิ่มเป็น 77 ปีตามลําดับ6 สําหรับอายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาวะ (HALE) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พ.ศ.2545 ผู้ชายเท่ากับ 57.7 ปี เพิ่มเป็น 59 ปีในพ.ศ. 2552 และผู้หญิง
62.8 ปี เพิ่มเป็น 68 ปีตามลําดับ การสูญเสียปีสุขภาวะของคนไทย จากการวัดปัญหาสุขภาพของคนไทย โดย
5
6

รายงานจากวิสัยทัศน์ 2570... สู่แผนฯ 11, สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานการฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2568, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ใช้การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs Loss) เป็นดัชนีบ่งชี้พบว่า โรคเอดส์เป็นปัญหาสําคัญของการสูญเสียปีสุข
ภาวะของคนไทยลําดับแรก ในเพศชาย ขณะที่เพศหญิง คือ หลอดเลือดสมอง โดยลําดับที่ 2 และ 3 ในเพศ
ชาย คืออุบัติเหตุจราจรและติดสุรา สําหรับเพศหญิงคือ โรคเอดส์และเบาหวาน ตามลําดับ นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาในแต่ละกลุ่มวัยพบว่า มีความแตกต่างกันในปัญหาที่คุกคามต่อสุขภาพ ดังนี้
 กลุ่มอายุ 0-14 ปี พบปัญ หาสุขภาพที่สําคัญ คือ ทารกคลอดน้ํ าหนักน้อยและทารกขาด
อากาศแรกเกิด
 กลุ่มอายุ 15-29 ปี พบปัญหาสุขภาพที่สําคัญ คือ โรคเอดส์ อุบัติเหตุจราจร ยาเสพติด โรคจิต
เภท และพิษสุราเรื้อรัง
 กลุ่มอายุ 30 -59 ปี พบปัญหาสุขภาพที่สําคัญ คือ โรคเอดส์ อุบัติเหตุจราจร โรคเบาหวาน
และมะเร็งตับ
 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบปัญหาสุขภาพที่สําคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง ถุงลมโป่งพอง และ
เบาหวาน

ตารางที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสําคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs
พ.ศ. 2547 จําแนกตามเพศ (การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2551 -2553, หน้า 160)

Loss) ในประเทศไทย

สาเหตุ ก ารตาย จากการคาดประมาณแนวโน้ ม การตายด้ ว ยโรคต่ า ง ๆ ของประชากรไทยใน
พ.ศ.2537-2552 โดยใช้สาเหตุการตายโดยตรงจากมรณบัตร พบว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า อุบัติเหตุจราจร มะเร็ง
ตับ และหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายที่พบสูงสุดในผู้ชายไทย ขณะที่เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และ
มะเร็งตับ เป็นสาเหตุการตายที่พบสูงสุดในผู้หญิงไทย จะเห็นได้ว่า โรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจและ
ห ล อ ด เ ลื อ ด ม ะ เ ร็ ง แ ล ะ เ บ า ห ว า น เ ป็ น ปั ญ ห า สํ า คั ญ ที่ ทํ า ใ ห้ ค น ไ ท ย เ สี ย ชี วิ ต เ พิ่ ม ขึ้ น
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การเจ็ บป่วยที่สําคั ญของคนไทยที่พบว่า แนวโน้มการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้อรัง
ที่ป้องกันได้เพิ่มขึ้นมาตลอดใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
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ตารางที่ 2 ร้อยละของสาเหตุของ DALYs ของประชากรไทย พ.ศ. 2547 จําแนกตามกลุ่มอายุ (การ
สาธารณสุขไทย พ.ศ.2551 -2553, หน้า 159)
6. สถานการณ์ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลมาจากการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ ระบบทุนนิยมที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางด้านวัตถุ
เกิ ด ความเสื่ อ มถอยและล่ ม สลายของสถาบั น ครอบครั ว สถาบั น ทางสั ง คม การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ข าดความ
รับผิดชอบเกิดค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิตที่ไม่เพียงพอและขาดความสมดุล ขาดการใส่ใจดูแ ล
ควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย มีภัยคุกคามสุขภาพ
และไม่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมเสี่ยงที่สําคัญจากการบริโภคหวานมันเค็มมาก
บริโภคผักและผลไม้น้อย สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ขาดการออกกําลังกาย เกิดความเครียดและไม่สามารถจัดการกับ
อารมณ์ได้เหมาะสม ทําให้มีภาวะน้ําหนักเกิน อ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง ไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง
น้ําตาลในเลือดสูง และภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่สําคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่
สามารถป้องกันได้หรือโรควิถีชีวิตที่ทวีความรุนแรงแพร่ระบาดไปทั่วโลก ประเทศไทยก็กําลังเผชิญกับปัญหาที่
วิกฤติเช่นกัน จากข้อมูลเชิงประจักษ์พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2551-2552 มีความชุกภาวะน้ําหนักเกิน
และอ้วน ร้อยละ 34.7 อ้วนลงพุง ร้อยละ 32.1 (16.2 ล้านคน) ความชุกของโรคเบาหวานร้อยละ 6.9 โรค
ความดันโลหิตสูงร้อยละ 21.4 และภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 19.4 เกิดการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง หัวใจ
หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูงเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ระหว่าง พ.ศ. 2548-2551 เพิ่มขึ้น
1.2-1.6 เท่า เป็น 505, 684, 257, 845 และ 1,149 ต่อแสนประชากรตามลําดับ หากไม่สามารถสกัดกั้นหรือ
หยุดยั้งปัญหาได้จะทําให้เกิดการเจ็บป่วย มีภาวะแทรกซ้อน พิการ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล จึงจําเป็นต้องรวมพลังของทั้ง
สังคมในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการเพิ่มวิถีชีวิตที่พอเพียงจากการบริโภคที่เหมาะสม การออกกําลังกายที่
เพียงพอ และการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพพอเพียง ในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพและผลกระทบจากโรควิถีชีวิตและนําไปสู่การสร้างสุขภาพดีวิถีไทยได้อย่าง
จริงจังและยั่งยืน
7. สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ
ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีการพัฒนาเรื่อยมาในทุกมิติ มีหน่วยบริการครอบคลุมทุกพื้นที่
โครงสร้างระบบสุขภาพ มีองค์ประกอบที่สําคัญประกอบด้วย บริการปฐมภูมิ บริการทุติยภูมิ บริการตติยภูมิ
บริการเฉพาะทางและระบบส่งต่อ นอกจากนี้ยังควรมีระบบสนับสนุนที่สําคัญ คือ ระบบสนับสนุนทรัพยากร
วิชาการ การวิจัย และระบบข้อมูลข่าวสาร กําลังคนในระบบบริการสุขภาพ และระบบการเงินการคลังที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
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8. สถานการณ์ด้านการกระจายอํานาจ
การปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร สาเหตุสําคัญคือแนวคิดที่ยังต้องการรักษาอํานาจ
ส่วนกลางเอาไว้ ทําให้ไม่มีความต่อเนื่องในการดําเนินการ รวมทั้งความไม่ชัดเจนของทิศทางและนโยบายการ
ดํ า เนิ น งานส่ ว นกลาง ทํ า ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กว่ า ร้ อ ยแห่ ง ไม่ ต้ อ งการรอการถ่ า ยโอน และได้
ดําเนินการจัดตั้งสถานบริการสาธารณสุขของตนเองในพื้นที่ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ซ้ําซ้อน นอกจากนี้ประเด็น
ความเชื่อมโยงในการทําหน้าที่ของส่วนราชการกับท้องถิ่น หลังการถ่ายโอนภารกิจ ส่วนราชการทั้งหลายยังต้อง
ทําหน้าที่กํากับดูแลช่วยเหลือทางด้านเทคนิค วิชาการ ซึ่งเปรียบเสมือนการทําหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับท้องถิ่น แต่
ปรากฏว่าไม่มีกลไก/ วิธีคิดในการร่วมมือกันทํางานในลักษณะที่ชัดเจน ท้องถิ่นต้องช่วยเหลือตนเองทําให้ส่งผล
กระทบแก่ประชาชน สําหรับการดําเนินงานตามพ.ร.บ. ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ให้
ความสําคัญต่อการให้สิทธิแก่คนไทยทุกคนในการเข้าถึงการบริการสุขภาพโดยไม่ต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่าย เป็น
การช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนได้มากในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ จึงเป็นผลทําให้ระบบการบริหาร
การเงินการคลังของกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งนโยบาย
นี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ยังไม่อาจยกเลิกโครงการได้แม้ว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลและ
ฟื้นฟูสภาพจะสูงขึ้นมากกว่าเดิมถึงกว่า 2 เท่า ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (1,202.40 บาท/คน ใน พ.ศ.2545
เป็น 2,755.60 บาท/คน ในพ.ศ. 2555)
9. ด้านนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของกระทรวงสาธารณสุ ข ตามนโยบายรั ฐ บาลนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร
นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก
ข้อ 1.2 แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ข้อ 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว) ได้กําหนดนโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และภารกิจงานเร่งด่วน ดังนี้
วิสัยทัศน์
ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสขุ ภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน
พันธกิจของการทํางาน
1. พัฒนาระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค
รวมทั้งฟื้นฟูสภาพ เป็นระบบที่มีความมั่นคงสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ
2. มีการทํางานประสานกันแบบบูรณาการทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และสนองต่อนโยบายของรัฐบาล
3. พัฒนาระบบการทํางานที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระหว่างผู้ทํ างานร่ วมกั นตลอดจนเกิดคุณค่า
ต่อยอดและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
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เป้าและเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด การวัดผลและกรอบระยะเวลาในทุกงานเพื่อสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ
(Indicators and Measurements)
2. องค์กรหรือหน่วยงานด้านกําหนดกฏเกณฑ์การบริหารทางด้านสุขภาพระดับชาติ (National
Health Authority)
3. องค์กรหรือหน่วยงานด้านบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Health Service Provider)
4. องค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลด้านการซื้อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (Healthcare
Purchaser)
5. องค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านข้อมูลทางด้านสุขภาพของประเทศ (National Health
Information)
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบและดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในด้านนโยบายต่างประเทศโดยตรง
(Health Foreign Policy Office)
7. ระบบฐานข้อมูลและระบบสื่อสารด้านสุขภาพในทุกระดับที่เชื่อมโยงติดต่อกันที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ คุณภาพในการทํางานหรือการให้บริการต่อประชาชน (Health Information System and
Network)
8. ระบบการเงินการคลังของงานด้านสุขภาพในทุกระดับที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่สามารถนํามาสู่
ประสิทธิภาพ คุณภาพและความมั่นคงของระบบการดูแลด้านสุขภาพของประเทศ
9. มาตรการด้านกําลังคนแสดงถึงการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กําลังคนอย่างเหมาะสมและ
ถูกต้องและแสดงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงาน
10. รูปแบบของสภาพการจ้างงานที่นอกเหนือจากรูปแบบข้าราชการ เช่น การเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ทีส่ อดคล้องต่อภาระงานโดยเป็นรูปแบบที่สามารถจูงใจ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ทํางานตลอดจน
เกิดแรงจูงใจในการทํางาน
11. ระบบการทํางานและติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในทุกส่วนที่สามารถอํานวยประโยชน์ให้
ประชาชนจนได้รับความพึงพอใจ
12. การสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในโครงการต่างๆที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและทันเวลา
กลยุทธ์ในการทํางาน
1. ใช้ตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยกําหนดตัวชี้วัด วิธีวัดผลและ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งตัวชี้วัดทั่วไปและตัวชี้วัดเฉพาะเรื่อง มีรูปแบบการประเมินที่เป็นรูปธรรมมีขอ้ มูล
สนับสนุนชัดเจนและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
2. การพัฒนาและผนวกระบบข้อมูลข่าวสารด้านของสุขภาพของระบบการดูแลด้านสุขภาพของ
ประเทศให้เป็นระบบเดียวกัน และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
คุณภาพของงานและเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทํางานพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับชาติ (National
Health Information)
3. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องระบบและวิธีการตลอดจนกล
ยุทธ์การทํางาน มีการกําหนดรูปแบบที่ชัดเจน โดยมีองค์กรการจัดการผู้ให้บริการ (service provider) แยก
ส่วนจากผู้กําหนดหลักเกณฑ์ (National Health Authority) ให้ชัดเจนเพื่อลดข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งนี้ในขั้นต้น
จะใช้อํานาจในด้านบริหารเป็นกลไกหลักในการดําเนินการ
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4. การปรับโครงสร้างทางด้านการเงินการคลังเพื่อสร้างดุลภาพของรายได้และรายจ่ายของการเงินการ
คลังระยะยาว ทั้งระดับมหภาค ภูมิภาค และระดับหน่วยบริการที่เหมาะสมกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง รวมทั้ง
สามารถสท้อนให้เห็นถึงความสามารถและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ชัดเจน
5. พัฒนากําลังคนภาครัฐด้านสาธารณสุขให้มีสภาพงาน การจ้างงานที่ดีขึ้น ความรับผิดชอบในงานที่
ชัดเจน ได้รับความดูแลจากผูบ้ ังคับบัญชา จนทําให้สามารถจูงใจให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
และประสิทธิผล เพื่อสร้างความมั่นคง และขวัญกําลังใจมีความสุขในการทํางานอีกทั้งให้เกิดความรู้
ความสามารถในการทํางานเพิ่มขึ้นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาเสริม
6. เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีสุขภาพโลก ทัง้ ระดับภูมิภาคเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community: AEC, APSC, ASCC)และระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
และประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระดับโลก
7. ทุกหน่วยงานต้องเน้นการทํางานที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และ ประชาชน
นอกจากนี้การทํางานในระหว่างภาครัฐด้วยกันในทุกระดับหรือหน่วยงานจะต้องมีรูปแบบการทํางานที่
สอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกันและกันและบูรณาการ
8. เสริมสร้างธรรมาภิบาลรวมทั้งความโปร่งใสในระบบงานโดยการจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่
ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องและมีจิตสํานึกในการยึดถือการบริการ
ประชาชนเป็นเป้าหมาย
9. สนับสนุนนโยบายการเสริมสร้างรายได้สุขภาพของประเทศ ทั้งด้าน ยาสมุนไพรไทย อาหาร สินค้า
พื้นเมือง รวมถึงการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อระบบบริการภาครัฐ
10. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค
รวมถึงการบูรณาการสิทธิของผู้ป่วยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่างๆ ให้มคี ุณภาพเพิ่มขึ้นทัดเทียมกัน
11. ปรับปรุงขบวนการทํางานต่างๆ (Reprocess) ของทุกหน่วยงาน ให้ไวต่อการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
12. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปและ
รองรับบริบทของสังคมไทยประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกในอนาคต
ภารกิจงานเร่งด่วน
1. พัฒนาระบบฉุกเฉินเพื่อรองรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่กําลังจะเข้ามาถึง
2. การดูแลกลุม่ ต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ผ่านศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พึ่งได้และ
โครงการ EWEC
3. การแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันและการบําบัดรักษา ให้เกิดการคัดกรองแบ่งกลุ่ม
รูปแบบการรักษา ตลอดจนการติดตามแบบใหม่
4. การปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการประชาชน เช่น การลดคิวและระยะเวลารอคอยการรับบริการ
ของผู้ป่วย
5. ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ติดต่อได้ทุกเวลา
6. การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มโรคเช่น
โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงที่มีภาระโรคแทรกซ้อนสูง
7. การขยายการบูรณาการการจัดบริการผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศของสามกองทุน เช่น
ผู้ป่วยมะเร็ง
8. โครงการในพระราชดําริทุกโครงการ
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9. การทบทวนงบลงทุน DPL ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงต่อความต้องการ และการจัดเตรียม
งบประมาณปี 2557 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556
10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในภายการควบคุม กํากับของกรมการแพทย์
 พ.ร.บ. ผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546
 พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
 พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545
11. การพัฒนาระบบบริการ
ตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ใน พ.ศ.2544 เป็นต้นมา เริ่มจากการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม มีการนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เข้ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ และการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ว่า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารบริ ห ารกิจ การบ้ า นเมือ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 เพื่อพัฒนาระบบราชการไทยให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น สําหรับผลการพัฒนาระบบราชการไทย พบว่า
ขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของระบบราชการอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และประชาชนมีความพึง
พอใจต่อในด้านการบริการของหน่วยงานราชการ ร้อยละ 80.27 โดยมีเป้าประสงค์หลักได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาน ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้มีความเหมาะสม ยกระดับขีดความสามารถ
และมาตรฐานการทํางานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล และตอบสนองต่อการบริหารการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย8 ซึ่งการปรับเปลี่ยนระบบราชการดังกล่าวส่งผลให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐต้องเร่ง
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทว่าด้านความโปร่งและการทุจรติคอรัปชั่น
ของหน่วยงานภาครัฐนั้นยังอยู่ในระดับต่ําและมีภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นสูงกว่าประเทศสิงคโปร์และ
มาเลเซีย เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ผูกขาดบริการสาธารณะจึงยากแก่การตรวจสอบและเกิดการรั่วไหลสิ้นเปลือง
ประกอบกับการที่ข้าราชการมีรายได้ค่าตอบแทนต่ําและมีภาระหนี้สินรุงรัง ทําให้เกิดพฤติกรรมการทํางานที่
เป็นการหารายได้ในทางทุจริต ซึ่งข้อมูลจากการสํารวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติใน พ.ศ.2552
พบว่าประเทศไทยอยู่ใน ลําดับที่ 84 จาก 180 ประเทศที่มีการจัดลําดับ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นจากปี 2548
เป็น 3.8 และลดลงเป็น 3.4 ใน พ.ศ.2552

การพัฒนาระบบบริหารจัดการของประเทศ
ในระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมานี้ประเทศไทยได้มุ่งมั่นที่ จะพัฒนาระบบบริหารของประเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด หลายหน่วยงานได้พัฒนาระบบต่างๆขึ้นมารองรับและตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององค์กรภาครัฐเริ่มตั้งแต่ระบบการวางแผน การดําเนินงาน การติดตามประเมินผล การบริหาร
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อนําไปสู่การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล
และก่อให้เกิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม เช่น
๏ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award: PMQA)
๏ การวิเคราะห์ความสําเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating
Tool: PART)
7
8

การสาธารณสุขไทย พ.ศ.2551-2553 (หน้า 86)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555), สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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๏ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
๏ การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ
๏ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์
จากการทบทวนสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 และผลการ
ประเมินยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554) พบว่า ปัญหาสําคัญที่ทําให้การนํานโยบายและ
ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายและตัวชี้วัดสําคัญนั้น พบว่า
1. นโยบายของกรมการแพทย์มีความชัดเจน แต่ยังขาดการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ระบวนการแปลงแผนไปปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น รู ป แบบการถ่ า ยทอด/สื่ อ สารแผนไม่
ครอบคลุมบุคลากรทุกคน ระยะเวลาไม่เหมาะสม ส่งผลให้หน่วยงานเกิดสับสน ไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์และ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งเป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กําหนด ส่งผลกระทบต่อการจัดทําแผนคําของบประมาณ
2. กลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มีจํานวนมาก แต่ไม่มีแผนงาน/โครงการรองรับที่ชัดเจน
3. การสื่อสารภายในองค์กรยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร
สําหรับการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ พ.ศ. 2556 - 2559 ได้เริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารระดับสูงของกรมการแพทย์ ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล/สถาบัน/สํานัก/กอง และผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหา และได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อนําไปวางแผนแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการวางแผน การถ่ายทอดและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
รวมทั้งการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยกรมการแพทย์ได้มีคําสั่งกรมการแพทย์ที่ 354/2554
ลงวันที่ 5 ก.ค. 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ และคําสั่ง
กรมการแพทย์ที่ 355/2554 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแผนบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์
ซึ่งได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ส.ค.
4 ก.ย. และ 9 ก.ย. 2554 ตามลําดับ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์ :
เป็นผู้นําทางวิชาการและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับ
สากลที่สมคุณค่า เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

พันธกิจ
1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้/
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับสากล
2. กํากับดูแลและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการรักษา
พยาบาลของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ถ่ายทอดและเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ
4. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่า
อย่างได้มาตรฐาน
5. พัฒนานโยบายด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
6. เสนอแนะนโยบาย แนวทางการป้องกัน ควบคุม และบําบัดรักษา
โรคมะเร็ง
7. จัดระบบและสร้างรูปแบบการป้องกัน บําบัด รักษา ฟื้นฟู ติดตาม
ต่อเนื่องในผู้ป่วยติดยาและสารเสพติดตามกลุ่มและความรุนแรง
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ค่านิยมกรมการแพทย์

“HMRL”

Harmonization:

ประสานสอดคล้องกันอย่างดี คือ เป็นองค์กรที่ดําเนินงาน
อย่างสมานสามัคคีกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
Middle path: ทางสายกลาง คือ ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือ ไม่ยึดมั่นถือมั่น
ลดอุปทานในการทํางานอันเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะครอบคลุมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งอย่างสุดขั้วและมีความประนีประนอม
Respect: ให้เกียรตินบั ถือซึง่ กันและกัน คือ เห็นคุณค่าของความเป็นคน มีความ
เคารพคนดีด้วยความจริงใจต่อบุคคลในทุกสายงาน
Love to work: รักในงานทีท่ าํ คือ ทํางานด้วยความอยากทํา และมีความสุข โดย
สมัครใจและไม่รู้สึกว่าเป็นการเสียสละ
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แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ (2556-2559)
เป้าประสงค์ที่ 1
กรมการแพทย์มีองค์ความรู้ในการให้บริการและดูแลกํากับงานด้านการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการผ่านเกณฑ์ประเมินความเป็นเลิศ

2556
5

เป้าหมาย
2557
2558 2559
5
5
5

คําอธิบาย
กรมการแพทย์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
เฉพาะทาง “Centers of Excellence” ในระดับชาติและระดับอาเซียน และดูแลกํากับงานด้านการแพทย์ของ
ประเทศ ซึ่งได้จัดทําแนวทางการประเมินตนเอง เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างเป็นรูปธรรม โดยกําหนดเกณฑ์องค์ประกอบของการพัฒนา 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ด้านบริการตติยภูมิและสูงกว่า (Super Tertiary Care)
2) ด้านการวิจัยและพัฒนา (Research Centers )
3) ด้านการฝึกอบรม (Training Centers)
4) ด้านการกําหนดนโยบาย (National body and Policy advocacy)
5) ด้านเครือข่ายวิชาการ (Network)
6) ด้านการเป็นศูนย์อ้างอิง (Reference Centers)
7) ด้านการรับส่งต่อ (Referral Centers)
วิธีการวัดความสําเร็จ
ให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง ดําเนินการประเมินตามแบบประเมินฯ ให้ครบถ้วนแล้ว
รวมคะแนนทั้ ง หมดคิ ด ออกมาเป็ น ร้ อ ยละ เพื่ อ เที ย บระดั บ ความก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาศู น ย์ ค วาม
เป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 ดีเลิศ
ได้คะแนน ร้อยละ 90
ระดับ 4 ดีมาก
ได้คะแนน ร้อยละ 80
ระดับ 3 ดี
ได้คะแนน ร้อยละ 70
ระดับ 2 ปานกลาง
ได้คะแนน ร้อยละ 60
ระดับ 1 เริ่มต้น
ได้คะแนน ร้อยละ 50
ระยะเวลา/ความถี่ ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานเจ้าภาพ สํานักยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 1
างองค์ความรู
้ด้านการแพทย์
ประเด็เสริ
นยุมทสร้ธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 โดย

การศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา และถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยี และการบริการ เพื่อ
นําไปสู่การเป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่ดูแล
กํากับด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู
สมรรถภาพของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบัน
กรมการแพทย์ เป็นสถาบันเฉพาะทาง
ชั้นสูง/สถาบันระดับชาติ (Centers of
Excellence/National Institutes)
และระดับอาเซียน

กลวิธี/มาตรการ
1.1 ปรับแผนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศให้สอดคล้องกับการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข
โดยเน้นการเป็นผู้กํากับดูแลด้านวิชาการการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ
1.2 ทบทวนและเร่งรัดรัดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ โดยพิจารณาการ
ดําเนินการในองค์ประกอบที่สําคัญจาก 7 องค์ประกอบ
1.3 พัฒนาเครือข่ายวิชาการทั้งระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
1.4 สนับสนุนทรัพยากรตามลําดับความสําคัญของแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
1.5 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานตามแผนการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ และการพัฒนาสู่อาเซียน
1.6 พัฒนาระบบการติดตาม กํากับ และประเมินผลการดําเนินงานให้มีความชัดเจน สามารถสร้าง
แรงจูงใจและผลักดันให้เกิดการพัฒนา
1.7 พัฒนาข้อเสนอทางนโยบายด้านการแพทย์
1.8 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
1.9 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.10 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ การบริการ และบุคลากร
การแพทย์กับประเทศประชาคมอาเซียน
เป้าหมายการพัฒนา ปี 2556
1. จํานวนศูนย์การแพทย์ที่แก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ (5 ด้าน)
- หลอดเลือดสมอง
- หัวใจและหลอดเลือด
- ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
- มะเร็ง
- ยาเสพติด
2. จํานวนศูนย์การแพทย์ที่พฒ
ั นาตามศักยภาพ
- เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
- อาชีวเวชศาสตร์
- โรคเรื้อรัง : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต
3. พัฒนาระบบรับ – ส่งต่อ
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แผนงาน/โครงการสําคัญ
แผนงาน/โครงการสําคัญ
2556
คําของปม.

กรอบวงเงิน (ล้านบาท)
2557
2558

2559

วงเงิน
2556 - 2559

จัดสรรงปม.

10,085.2838 7,785.8983 9,572.9362 10,113.8298 10,708.8128
รวมทั้งสิ้น
5,921.2838 3,621.8983 5,408.9362 5,949.8298 6,554.8128
** เงินงบประมาณ
63.1530
41.3956
76.7900
84.4690
92.9159
1. แผนงานศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา
องค์ความรู้ / เทคโนโลยีทางการแพทย์
70.9965
76.8091
84.4900
92.9390
2. แผนงานถ่ายทอดองค์ความรู้ /
เทคโนโลยีทางการแพทย์
129.4000
52.32000
75.2100
82.7310
91.0041
3. แผนงานพัฒนาการเรียนการสอน
แพทย์เฉพาะทาง
295.4226
263.1410
265.5200
292.0720
321.2792
4. แผนงานพัฒนาการบําบัดรักษาระดับ
ตติยภูมิและสูงกว่า(เวชภัณฑ์+อุปกรณ์)
348.3760
383.2136 421.5350
5. แผนงานพัฒนาระบบบริการตติยภูมิ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
165.3496
181.8846
200.0730
6. แผนงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการและ
บริการกับประเทศประชาคมอาเซียน
2,780.3719
862.3642 1,802.3144 1,982.5458 2,180.8004
7. แผนงานพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสู่
ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (ลงทุน)
8. แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานของ 2,581.9398 2,402.6775 2,598.5671 2,858.4238 3,144.2662
กรมการแพทย์
4,164.0000 4,164.0000 4,164.0000 4,164.0000 4,164.0000
**เงินนอกงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)

38,181.4771
21,525.4771
295.5705
254.2381
301.2651
1,142.0122
1,153.1246
547.3072
6,828.0248
11,003.9346
16,626.000
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ผลผลิต
1. องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษา
วิจัย และถ่ายทอด

กิจกรรมหลัก
1.1 ศึกษา วิจยั ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
1.2 พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า
1.3 พัฒนาข้อเสนอทางนโยบายด้านสุขภาพ

โครงการ
2. โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลาง
บริการสุขภาพในอาเซียน

กิจกรรมหลัก
2.1 พัฒนาระบบบริการตติยภูมิเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
2.2 พัฒนาเครือข่ายวิชาการและบริการกับประเทศ
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศีกษาและถ่ายทอด (เรื่อง)
 จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับบริการทางการแพทย์เพื่อการศึกษา
พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)

2556

2557

2558

2559

55

159

160

161

645,100

676,700

709,900

745,395

 จํานวนข้อเสนอทางนโยบายด้านสุขภาพที่พัฒนา (เรื่อง)

5

5

5

5

 องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (ร้อยละ)

80

80

80

80

 ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับบริการด้านการแพทย์ (ร้อยละ)

80

80

80

80

 แพทย์เฉพาะทางผ่านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ)

90

90

90

90

 จํานวนโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ
ใน ASEAN

NA

13

14

15

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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เป้าประสงค์ที่ 2
เครือข่ายสถานบริการสุขภาพระดับภูมิภาคมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการและบริการ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเครือข่าย
สถานบริการสุขภาพตติยภูมิ (ระดับ)

2556
5

เป้าหมาย
2557
2558
5
5

2559
5

คําอธิบาย
เครือข่ายสถานบริการสุขภาพตติยภูมิ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาการ/บริการทางการแพทย์เฉพาะทางระดับตติยภูมิ และสามารถให้บริการทางการแพทย์ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานในสาขาที่ได้รับการพัฒนา โดยหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์
วิธีการวัดความสําเร็จ
ให้วัดจากระดับของการพัฒนาเครือข่าย โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
ดําเนินการได้ตามขั้นตอนที่ 5
ระดับ 4
ดําเนินการได้ตามขั้นตอนที่ 4
ระดับ 3
ดําเนินการได้ตามขั้นตอนที่ 3
ระดับ 2
ดําเนินการได้ตามขั้นตอนที่ 2
ระดับ 1
ดําเนินการได้ตามขั้นตอนที่ 1
ระยะเวลา/ความถี่ ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานเจ้าภาพ สํานักยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านวิชาการ
เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการตติยภูมิ
และระบบเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสถานบริการ
สุขภาพระดับภูมิภาคให้มีศักยภาพด้าน
บริการระดับตติยภูมิ
(Regional Referral Centers)

กลวิธี/มาตรการ
2.1 จัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายวิชาการในแต่ละสาขา
2.2 จัดทําเกณฑ์การพัฒนาเครือข่ายในแต่ละระดับทั้งในด้านวิชาการ บริการ และการรับ - ส่งต่อ
2.3 พัฒนาระบบการสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูลกับเครือข่าย
- Call center ให้คําปรึกษา
- การอบรม
- การนิเทศ
2.4 สนับสนุนงบประมาณตามลําดับความสําคัญ ของแผนพัฒนาศูนย์การแพทย์ระดับภูมิภาค
2.5 เป้าหมายการพัฒนา ปี 2556
1. จํานวนศูนย์การแพทย์ที่แก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ (5 ด้าน)
- หลอดเลือดสมอง
- หัวใจและหลอดเลือด
- ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
- มะเร็ง
- ยาเสพติด
2. จํานวนศูนย์การแพทย์ที่พฒ
ั นาตามศักยภาพ
- เวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุ
- อาชีวเวชศาสตร์
- โรคเรื้อรัง : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไต
3. พัฒนาระบบรับ – ส่งต่อ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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แผนงาน/โครงการสําคัญ
แผนงาน/โครงการสําคัญ

กรอบวงเงิน (ล้านบาท)
2557
2558

2556
คําของปม.

รวมทั้งสิ้น
** เงินงบประมาณ
1. แผนงานพัฒนาเครือข่ายวิชาการแพทย์
เฉพาะทาง
2. แผนงานสนับสนุนการดําเนินงานของ
กรมการแพทย์
**เงินนอกงบประมาณ

2559

วงเงิน
2556 - 2559

จัดสรรงปม.

1,098.9278 1,022.6707 1,068.1133 1,105.5246 1,146.6771
404.9278 328.6707 374.1133 411.5246 452.6771
69.1903
10.6780
46.2720
50.8992
55.9891

4,342.9857
1,566.9857
163.8383

335.7375

317.9927

327.8413

360.6254

396.6880

1,566.9857

694.0000

694.0000

694.0000

694.0000

694.0000

3,470.000

ผลผลิต
สถานบริการสุขภาพได้รับการพัฒนา

กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาเครือข่ายวิชาการการส่งต่อทุกระดับ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 จํานวนเครือข่ายสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ (แห่ง)

2556
16

2557
19

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)

2558
21

2559
24

30

เป้าประสงค์ที่ 3
หน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาสุขภาพเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหา (จังหวัด)

2556
9

เป้าหมาย
2557
2558
10
11

2559
12

คําอธิบาย :
ปัญหาสุขภาพ หมายถึง ปัญหาสุขภาพทีเ่ ป็นสาเหตุของอัตราการป่วย/ตายสําคัญในระดับประเทศ
ระดับพื้นที่ (จังหวัด) หรือเป็นปัญหาเร่งด่วนในภาวะวิกฤติที่ต้องเร่งดําเนินการแก้ไข หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตและส่งผลกระทบในวงกว้างในระดับประเทศ และเป็นตัวชี้วัดสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข
การแก้ไข หมายถึง ปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไขตามบริบทของกรมการแพทย์ โดยการนําองค์ความรู้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนทรัพยากรของกรมการแพทย์ไปแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งระดับประเทศ และ
ระดับพื้นที่
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ระยะเวลา/ความถี่ ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานเจ้าภาพ สํานักยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดําเนินการแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่สําคัญตามบริบทของ
กรมการแพทย์ และผลักดันนโยบาย
สู่การปฏิบัติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 3
นําเอาความรู้ความชํานาญของ
กรมการแพทย์ไปแก้ไขปัญหาสุขภาพ
สําคัญของประชาชน

กลวิธี/มาตรการ
3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานบูรณาการองค์ความรู้/เทคโนโลยีและนําไปแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน
3.2 เร่งรัดการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและวิจัยเชิงระบบ
3.3 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
3.4 พัฒนารูปแบบและกลไกที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สําคัญของประชาชนและกําหนดเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
3.5 จัดทําโครงการนําร่องระดับภูมิภาค/เขตตามนโยบายด้านสุขภาพเชิงรุก
แผนงาน/โครงการสําคัญ
แผนงาน/โครงการสําคัญ
2556
คําของปม.

กรอบวงเงิน (ล้านบาท)
2557
2558

2559

วงเงิน
2556 - 2559

จัดสรรงปม.

รวมทั้งสิ้น
3,170.4533 2,589.6764 3,121.6363 3,225.5996 3,339.9598 12,276.8721
** เงินงบประมาณ
1,088.4533 510.6764 1,101.7780 1,211.9554 1,333.1516 4,098.7164
71.2026
214.4877
30.8000
19.7106
58.8450
64.7295
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์
23.2080
- โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ
35.6370
- โครงการเสริมสร้างพัฒนาศูนย์เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในรพ.อย่าง
เข็มแข้งและต่อเนื่องตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
2. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพสําคัญของ
74.8388
29.5965
49.6813
54.6494
60.1144
194.0416
ประชาชน
3. โครงการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบ
1.7482
1.5419
3.5795
3.93745
4.3312
13.3901
วงจรด้านสาธารณสุข
4. โครงการจัดการสารเคมีแห่งชาติ
2.0380
2.0360
2.0380
2.2396
2.4636
8.7772
5. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
979.0283 454.7914
928.7892 1,086.3994 1,195.0398 3,668.0198
กรมการแพทย์
** เงินนอกงบประมาณ
2,082.0000 2,082.0000 2,082.0000 2,082.0000 2,082.0000 8,328.0000
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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ผลผลิต
องค์ความรู้/โครงการที่ดําเนินการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ

กิจกรรมหลัก
1. ดําเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

2555

2556

2557

2558

 จํานวนองค์ความรู้/โครงการที่ดําเนินการ (เรื่อง/โครงการ)

9

10

11

12

ผนวกเข้ากับกรอบแผน 4 ปี (ก.ค.2555)

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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เป้าประสงค์ที่ 4
ผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการบําบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการ
บําบัดรักษาระดับตติยภูมิ ตามเกณฑ์ที่กําหนด
(ร้อยละ)
2. จํานวนสถานพยาบาลยาเสพติดระบบสมัครใจ
ผ่านการรับรองคุณภาพ (HA ด้านยาเสพติด) (แห่ง)

2556
66
50

เป้าหมาย
2557
2558
68
70
55

55

2559
72
55

คําอธิบาย :
ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยที่เสพหรือติดยาที่ได้รับการกําหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษตาม
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ผู้ป่วยสารเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยที่เสพหรือติดบุหรี่ สุรา สารระเหย
การบําบัดรักษาระดับตติยภูมิตามเกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง ผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่ได้รับการ
บําบัด รักษา ฟื้นฟูครบตามเกณฑ์ที่กําหนด
- ผู้ป่วยยาเสพติด ต้องได้รับการบําบัด รักษา ฟื้นฟูครบเกณฑ์และจําหน่ายตามแบบรายงาน บสต. 4
(แบบจําหน่าย เพื่อติดตามผลการบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด) ระบุว่าครบกําหนด
- ผู้ป่วยสารเสพติด ต้องได้รับการบําบัด รักษา ฟื้นฟูครบกําหนดตามแบบรายงานของสถาบันธัญญารักษ์
วิธีการวัดความสําเร็จ : ตามแบบรายงาน บสต.
ความถี่ของการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง
หน่วยงานเจ้าภาพ : สถาบันธัญญารักษ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาวิชาการ/บริการทางการ
แพทย์ด้านการบําบัดรักษาฟื้นฟู ผู้ติดยา
และสารเสพติดอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 4
บําบัดรักษาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาการติด
ยาและสารเสพติด

กลวิธี/มาตรการ
4.1 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถและทักษะในการดําเนินงานพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
4.3 สร้างเครือวิชาการและบริการที่เข้มแข็งและยั่งยืน
4.4 พัฒนารูปแบบและกลไกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
4.5 ผลักดันการกําหนดนโยบายการบําบัดรักษาเพื่อการแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
4.6 สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและบริการด้านการบําบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
4.7 พัฒนาสถานพยาบาลยาเสพติดให้ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด)
แผนงาน/โครงการสําคัญ
แผนงาน/โครงการสําคัญ
รวมทั้งสิ้น
** เงินงบประมาณ
1. โครงการศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา
องค์ความรู้ / เทคโนโลยีทางการแพทย์
2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ / เทคโนโลยี
ทางการแพทย์
3. โครงการพัฒนาการรักษาระดับ ตติยภูมิ
และสูงกว่าด้านยาเสพติด
4. โครงการพัฒนาการรักษาระดับ ตติยภูมิ
และสูงกว่าด้านสารเสพติด
5. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านยา
และสารเสพติด
6. โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
ด้านยาและสารเสพติด
7. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสู่ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ (ลงทุน)
9. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของกรม
** เงินนอกงบประมาณ

กรอบวงเงิน (ล้านบาท)
วงเงิน
2556 - 2559
2556
2557
2558
2559
คําของปม. จัดสรรงปม.
1,210.6196 665.1413 951.8266 1,041.0093 1,139.1102 3,797.0874
1,150.6196 605.1413
891.8266 981.0093 1,079.1102 3,557.0874
5.7630
5.5025
6.9085
7.5994
8.3593
28.3697
21.3424

5.1324

40.2690

44.2959

48.7255

138.4228

123.0220

123.0220

139.9200

153.9120

169.3032

586.1572

29.8000

29.8000

56.0200

61.6220

67.7842

215.2262

1.3530

.9788

7.3857

8.1243

8.9367

25.4255

8.9433

1.3720

8.9255

9.8181

10.7999

30.9155

7.1777

4.9940

8.000

8.8000

9.6800

31.4740

541.0969

109.4609

220.9162

243.0078

267.3086

840.6935

412.1213
60.0000

324.8787
60.0000

403.4817
60.0000

443.8298
60.0000

488.2128
60.0000

1,660.4030
240.0000
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ผลผลิต
ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับ
การบําบัด รักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ






กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติด
และสารเสพติด
2. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสพติด
3. พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านสารเสพติด

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จํานวนองค์ความรู้ที่ศึกษาและถ่ายทอด (เรื่อง)
จํานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับบริการด้านการแพทย์
ระดับตติยภูมิ (คน)
จํานวนผู้ป่วยสารเสพติดที่ได้รับบริการด้านการแพทย์
ระดับตติยภูมิ (คน)
องค์ความรู้ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ (ร้อยละ)

 ความพึงพอใจของผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่ได้รับ
บริการด้านการแพทย์ระดับตติยภูมิ (ร้อยละ)

2556

2557

2558

2559

13
10,000

43
10,500

44
10,500

45
10,500

7,000

7,700

7,700

7,700

80

80

80

80

80

80

80

80
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เป้าประสงค์ที่ 5
ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามเกณฑ์สากล (ระดับ)

2556
5

เป้าหมาย
2557
2558
5
5

2559
5

คําอธิบาย :
ระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์สากล หมายถึง ระบบการบริหารจัดการซึ่งเป็นที่นิยมนํามาใช้เพื่อการ
พัฒนาองค์กร เช่น รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) และการรับรองจากสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) เป็นต้น
หน่วยงานของกรมการแพทย์ในกลุ่มบริการจะถูกวัดและประเมินด้วยระบบ HA เพื่อให้สามารถวัดและ
เปรียบเทียบ (Benchmarking) กับสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขได้
กลุ่มบริการ
- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
- โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
- โรงพยาบาลราชวิถี
- โรงพยาบาลเลิดสิน
- โรงพยาบาลสงฆ์
- ศูนย์สริ ินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
- สถาบันทันตกรรม
- สถาบันประสาทวิทยา
- สถาบันพยาธิวิทยา
- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
- สถาบันธัญญารักษ์
- สถาบันโรคทรวงอก
- สถาบันโรคผิวหนัง
- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
- โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
- โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
- โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง
- โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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- โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
- โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
- โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
- โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
- โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานของกรมการแพทย์ในกลุ่มสนับสนุนบริการและสนับสนุนวิชาการ จะถูกวัดและประเมินด้วย
ระบบ PMQA เพื่อให้สามารถวัดและเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับหน่วยงานอื่นทีม่ ลี ักษณะงานคล้ายกันได้
กลุ่มสนับสนุนบริการ
- สํานักงานเลขานุการ
- กองคลัง
- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
- สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
- สํานักยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการ
ดําเนินงาน
กลยุทธ์

5.1 ปรับปรุงโครงสร้างระดับกรม และระดับหน่วยงานให้สอดรับกับบทบาท และภารกิจ
5.2 จัดทําแผนกําลังคนและพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม
5.3 พัฒนาและเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานและกรมทั้งในด้านการบริหารและ
การปฏิบัติงาน
5.4 เร่งรัดการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ (HA TQA JCI PMQA) ให้เป็นรูปธรรม
5.5 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง
5.6 เร่งรัดการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลกรมการแพทย์
5.7 ประเมินผลการดําเนินงานโดยผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอก
5.8 เร่งรัดพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ
5.9 การศึกษาความต้องการของลูกค้าและการตลาด
แผนงาน/โครงการสําคัญ
แผนงาน/โครงการสําคัญ
2556

กรอบวงเงิน (ล้านบาท)
2557
2558

2559

วงเงิน
2556-2559

รวมทั้งสิ้น
249.7395 274.9810 302.4791 332.7272 1,159.9298
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร
1.2180
1.9500
2.1450
2.3595
7.6725
ราชการกรมการแพทย์
2. แผนงานสนับสนุนการวิจัยและ
6.8395
4.1271
4.5398
4.9938
20.5002
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
3. แผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10.0934 15.4574 17.0031 18.7035
61.2574
4. แผนงานพัฒนาระบบบริหารการเงิน
3.8984
3.7407
4.1148
4.5263
16.2802
การคลัง
5. แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล
8.2811 13.4923 14.8415 16.3257
52.9406
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. แผนงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 17.6796 12.4136 13.6550 15.0205
58.7687
และพัฒนาประสิทธิภาพ
7. แผนงานพัฒนายุทธศาสตร์การ
0.9346
0.8580
0.9438
1.0382
3.7776
ดําเนินงานองค์กร
8. แผนงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
6.9723
8.1413
8.9554
9.8509
33.9199
และตรวจสอบภายใน
9. แผนงานพัฒนาวิชาการและความ
.7900
.6172
.6789
.7468
2.8329
ร่วมมือระหว่างประเทศ
10. แผนงานพัฒนาคุณภาพและส่งเสริม 7.0757
5.1165
5.6282
6.1910 24.0114
งานนวัตกรรม
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แผนงาน/โครงการสําคัญ

กรอบวงเงิน (ล้านบาท)
2557
2558

2559

21.9432

21.9432

24.1375

26.5513

94.5752

14.0137

22.1237

24.3361

26.7697

87.2432

2556

11. โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
12. โครงการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว
13. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
กรมการแพทย์

ผลผลิต
หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ

150.0000 165.0000

181.5000

199.6500

วงเงิน
2556-2559

696.1500

กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 รพ./สถาบัน/ศูนย์ ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพ
HA (แห่ง)
 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบคุณภาพการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

2556

2557

2558

2559

16

18

20

22

5

5

5

5

หมายเหตุ ค่าเป้าหมายเป็นข้อมูลนํามาจากการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์มิติที่ 4
ด้านการพัฒนาองค์กร

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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ส่วนที่ ๔
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ไปสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์จะเกิดผลสัมฤทธิ์
ในทางปฏิบัติได้จะต้องประกอบด้วยกลไกการดําเนินงานหลายส่วนด้วยกัน การสร้างการยอมรับและมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกระดับในองค์กรเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญ เพราะจะเป็นฟันเฟืองตัวใหญ่ที่ร่วมกันขับเคลื่อน
นําแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ร่วมกับการวางแผนพัฒนา
กําลังคนให้เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะตามความรับผิดชอบ การวางระบบการจัดสรรทรัพยากร การบริหาร
ความเสี่ยงของยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมี
แนวทางหลัก ดังนี้

การนําแผนสู่การปฏิบัติ
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ จัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ และกลวิธีนําแผนลงสู่ระดับหน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย และบุคคล เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเกิดทักษะในการนําไปปฏิบัติ (ภาพที่ 1) โดยปรับปรุงระบบการสื่อสาร
ภายในองค์การ(ภาพที่ 2) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
วารสารกรมการแพทย์ เป็นต้น
2. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาขีด ความสามารถของบุ ค ลากรตามสมรรถนะแต่ล ะสายงาน โดยจั ด ทํ า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HR Scorecard) และสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
3. บริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน
รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศตามแผนประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการกรมการแพทย์ให้เป็นเอกภาพ เช่น นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
แผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและระดับยุทธศาสตร์กรม ระบบควบคุมภายใน การประเมินผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อกํากับติดตามงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์

การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
การนําแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ไปปฏิบัติ ในทุกระยะของการดําเนินงานอาจจะเกิดปัญหา
หรืออุปรรคขึ้นได้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเชิงยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ จึงได้รว่ มกันวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงทีค่ าดว่าจะเป็นปัญหาหรืออุปรรคในการดําเนินงานทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกําหนดแนวทางปรับปรุง
แก้ไข ยกเลิก หรือหลีกเลี่ยง ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆ

การติดตามประเมินผล
กรมการแพทย์ ได้ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกรมการแพทย์ โดยการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการบูรณา
การข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดขั้นตอนและความซ้ําซ้อนของการทํางาน เพิ่มความถูกต้อง
ทันเวลาของการรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยเหนือ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของกรมการแพทย์ได้ใช้
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างทันท่วงที บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยจําแนกตามลักษณะงาน ดังนี้
1. งานตามคํารับรอง (Function)
๏ คํารับรองการปฏิบัติราชการทั้งในระดับกรม – หน่วยงาน / กลุม่ งาน/ฝ่าย – บุคคล
๏ ระบบงบประมาณ (สงป. GFMIS)
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๏ ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ (ระบบรายงาน MIS, Estimated, Monitoring)
2. งานตามนโยบายสําคัญ
๏ การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
๏ นโยบายรัฐบาล, กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์
๏ โครงการพิเศษ และแผนงาน/โครงการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่น
3. งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
๏ นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมการแพทย์
๏ แผนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๏ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
๏ แผนเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรกรมการแพทย์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๏ แผนพัฒนาการปรับปรุงสารสนเทศ
๏ แผนพัฒนาการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
4. โครงการนิเทศงานแบบบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์
5. โครงการนิเทศงานวิชาการกรมการแพทย์ โดยสํานักการแพทย์เขต
6. โครงการนิเทศงานเฉพาะด้าน

ภาพที่ 1 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ภาพที่ 2 ระบบการสื่อสารภายในองค์การ

ส่วนที่ 5
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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ภาคผนวก
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)
ลําดับ
ที่

ขั้นตอน

1

สํารวจความคิดเห็นของผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2

3

4

5

6
7
8
9

รายละเอียด

ออกแบบสํารวจ ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
แสดงความคิดเห็น หลังจากนั้น
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้
คณะทํางานยกร่างแผนฯ
ศึกษาวิเคราะห์กรอบนโยบาย รวบรวมศึกษาวิเคราะห์กรอบ
รัฐบาล กระทรวง กรม
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ
ยุทธศาสตร์อาเซียน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์กระทรวง และกรม
วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ นําข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1, 2 มา
ของประชาชน/ศักยภาพของ วิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหา/ความ
กรมการแพทย์ และแนวโน้มที่ ต้องการในภาพรวมของกรม
เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการจัดทํา ระดมสมองเพื่อกําหนดแนวทิศทาง
หลักการ แนวทาง รวมถึงประเด็น
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
หลักในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 4
กรมการแพทย์
ปี กรมการแพทย์ ปี 2556-2559
ยกร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จัดประชุมยกร่างแผนฯ
กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2556- ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
2559)
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงการ และงบประมาณ
นําเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารกรมฯ
เสนอร่างแผนฯ ให้ผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับสูงของกรมการแพทย์
ระดับสูงของกรมการแพทย์ให้ พิจารณาร่างแผนฯ และได้ปรับแก้
ความเห็นชอบ
สาระของยุทธศาสตร์
ปรับปรุง/แก้ไขแผนฯ
ปรับแก้แผนฯให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง
ของกรมการแพทย์
จัดทํารายละเอียดแผนฯ ฉบับ
สมบูรณ์
เผยแพร่แผนฯ ให้หน่วยงานใน
สังกัดเพื่อทบทวน/ปรับ
แผนการดําเนินงานตาม
นโยบาย ตัวชี้วัดสําคัญ

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ
4 ปี กรมการแพทย์ (พ.ศ. 2556 –
2559) ผ่านการประชุมสัมมนาและ
แผ่นพับ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.

- หน่วยงานในสังกัด

พ.ย. – ม.ค.

- สํานักยุทธศาสตร์
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงาน)

ม.ค.

- สํานักยุทธศาสตร์

5 ก.พ. 56

คณะกรรมการฯ

ก.พ.

- สํานักที่ปรึกษาและ
สํานักยุทธศาสตร์

18 ก.พ. 56

- สํานักยุทธศาสตร์
(ผู้อํานวยการ)

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

- สํานักยุทธศาสตร์
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงาน)
- สํานักยุทธศาสตร์
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงาน)
- สํานักยุทธศาสตร์

43

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
กลุ่มผู้รับบริการ
1. ผู้ป่วยและญาติ

2. บุคลากรทาง
การแพทย์

บริการที่ให้ใน
ปัจจุบัน

ความต้องการ
ความคาดหวัง

กลวิธีที่ตอบสนอง
ความต้องการ

- บริการทาง
การแพทย์ระดับ
ตติยภูมิ และสูง
กว่า

- เข้าถึง
- รวดเร็ว
- มีคุณภาพ มาตรฐาน
- เป็นธรรม
- ปลอดภัย
- ราคาเหมาะสม

- องค์ความรู้ทาง
การแพทย์
- วิจัย
- CPG
- TA
- ถ่ายทอดองค์
ความรู้

- ความรู้ที่เหมาะสม
- มีประสิทธิภาพ
- สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เร่งรัดการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศใน
7 องค์ประกอบควบคู่กันไป
ภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่ ได้แก่
- Super tertiary Care
- Research and
Development Center
- Training Center
- Reference Center
- National Body and Policy
Advocacy
- Referral Center
- Network
2. จัดทําโครงการนําร่องระดับ
ภูมิภาค/เขตตามนโยบายด้าน
สุขภาพเชิงรุก
1. พัฒนาวิชาการเพื่อ
สนองตอบการแก้ปัญหา
การแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศ สนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทําเป็น
ข้อเสนอทางนโยบายด้านสุขภาพ

3. ประชาชนทั่วไป - ความรู้ด้าน
สุขภาพ

กลุ่มผู้รับบริการ

บริการที่ให้ใน

- เข้าใจง่าย
- มีความชัดเจน
- นําไปปฏิบัติได้จริง

ความต้องการ

แนวทาง/ช่องทางการ
สื่อสารถ่ายทอด
- การประชาสัมพันธ์
- สื่อสารมวลชน
- แผ่นพับ/ เว็บไซต์
- ศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- กิจกรรมสัมภาษณ์กลุ่ม
- กล่องรับความคิดเห็น
- การสํารวจความคิดเห็น
- หน่วยบริการสุขภาพ
เคลื่อนที่

- การประชาสัมพันธ์
- สื่อสารมวลชน
- แผ่นพับ
- เว็บไซต์
- ศูนย์ข้อมูลทางโทรศัพท์
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- กิจกรรมสัมภาษณ์กลุ่ม
- กล่องรับความคิดเห็น
- การสํารวจความคิดเห็น
- หน่วยบริการสุขภาพ
เคลื่อนที่
1. ส่งเสริมให้หน่วยงานบูรณา - สื่อสารมวลชน
การองค์ความรู้/เทคโนโลยี และ - กล่องรับความคิดเห็น
นําไปแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่
- การสํารวจความคิดเห็น
ประชาชน
- นิทรรศการ
2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ - หน่วยบริการสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง เคลื่อนที่
ภาครัฐ และองค์กรเอกชน ใน
การแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

กลวิธีที่ตอบสนอง
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และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
1. ส่วนราชการ
ภาครัฐ
- สํานักงบประมาณ
- กระทรวงการคลัง
- สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
- กระทรวง
สาธารณสุข
- สภาวิชาชีพ
- สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)

2. หน่วยงาน
ภาคเอกชน
- สมาคมวิชาชีพ

กลุ่มผู้รับบริการ

ปัจจุบัน

ความคาดหวัง

- บริการข้อมูล
แผน/ผลการ
ดําเนินงาน
- ความร่วมมือ
ด้านการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย
กําหนด
แนวทาง/
มาตรการการ
ดําเนินด้าน
สุขภาพที่
เกี่ยวข้องร่วมกัน
- เป็น Partner

- เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- ความร่วมมือในการ
ดําเนินงานร่วมกันเป็น
อย่างดี
- ดําเนินการวิจัยคลินิก
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก

- บริการ
แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน

1. การศึกษาความต้องการของ
- มีส่วนร่วมในการ
ลูกค้าและการตลาด
จัดทํา CPG ในสาขา
วิชาชีพต่างๆ ระดับประเทศ 2. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของกรมการแพทย์
- การนํา CPG ไปใช้
3. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ
ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง
- ควบคุมดูแลการผลิต
แพทย์ให้มีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ

บริการที่ให้ใน

ความต้องการ

ความต้องการ

สื่อสารถ่ายทอด

1. พัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุน -การประชุม/สัมมนา
-นิเทศ/ติดตามงาน
การดําเนินงาน
-ตรวจเยี่ยม
2. สร้าง/พัฒนาเครือข่ายการ
วิชาการ
3. พัฒนาระบบการติดตาม
กํากับการดําเนินงาน
4. สร้าง/พัฒนาระบบการส่ง
ต่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภายในกรมการแพทย์
และกับหน่วยงานระดับภูมิภาค
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
รับส่งต่อของกรมการแพทย์ให้
เป็นรูปธรรม
6. ประสานการดําเนินงาน
ร่วมกับ สปสช.
7. พัฒนารูปแบบและกลไกที่
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่สําคัญของประชาชน
และจัดทําเป็นข้อเสนอนโยบาย
เชิงรุก
8. เร่งรัดการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพทุกระบบ เช่น
การบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) HA TQA

กลวิธีที่ตอบสนอง
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และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
- โรงพยาบาล
เอกชน
กลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
- สื่อมวลชน

ปัจจุบัน

ความคาดหวัง

- การรับ-ส่งต่อ - ควรเปิดโอกาสให้
ผู้ป่วยระดับตติย แพทย์จากภาคเอกชน
ภูมิและสูงกว่า เข้าร่วมโครงการผลิต
แพทย์ประจําบ้าน
บริการที่ให้ใน
ความต้องการ
ปัจจุบัน
ความคาดหวัง
- ข้อมูล/
ข่าวสาร/
วิทยาการและ
เทคโนโลยีด้าน
การแพทย์และ
สุขภาพที่สําคัญ
ที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชน

ความต้องการ

สื่อสารถ่ายทอด

กลวิธีที่ตอบสนอง
ความต้องการ

แนวทาง/ช่องทางการ
สื่อสารถ่ายทอด

- ความร่วมมือในการให้
ข้อมูล/ ข่าวสาร/
วิทยาการและ
เทคโนโลยีด้าน
การแพทย์ และสุขภาพ
ที่สําคัญที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนอย่าง
สม่ําเสมอ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ข้อจํากัด และภาพอนาคตกรมการแพทย์
จุดแข็ง
1. กรมการแพทย์มีบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญ
2. เป็นสถาบันที่ให้บริการเฉพาะทาง และมีการ
เรียนการสอน ฝึกอบรมเฉพาะทาง
3. สถานที่ตั้งของหน่วยงานในสังกัดสะดวก
ต่อการขอรับบริการ
4. อุปกรณ์ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีมีความทันสมัย
5. ผู้นํามีวสิ ัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การ

ภาพอนาคต
กรมการแพทย์จะต้องเป็นผู้นําในการจัดทําข้อเสนอเชิง
นโยบายสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ และดูแลกํากับ
งานด้านการแพทย์ของประเทศ

กรมการแพทย์จะต้องเป็นผู้นําในการใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ที่ทนั สมัย สมคุณค่า โดยการ
ทําหน้าที่ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ แนวทาง
เวชปฏิบัติ มาตรฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อวงการแพทย์

โอกาส
1. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ปรับบทบาทภารกิจใหม่เป็น
National Health Authority and Regulator
2. ประชาชนต้องการได้รับบริการทางการแพทย์
ที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
3. ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มคี วามเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง
4. มีความต้องการพัฒนาการประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์มากขึน้
5. มีพระราชบัญญัติที่สนับสนุนการดําเนินงาน
ของกรม ได้แก่ ยาเสพติด, ผู้พิการ ม.20 (1)
และ ม.45, ผู้สงู อายุ ม.11 (1) และ พรบ.
การแพทย์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2551
6. นโยบายของรัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นวาระสําคัญแห่งชาติ
7. มีโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา รวมทั้งอัตราการป่วยตายจากโรคต่างๆ
มากขึ้น โดยเฉพาะมะเร็ง อุบัติเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด
8. มีเครือข่ายการดําเนินงานทั่วประเทศ
9. นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอื้อต่อการพัฒนา
ความร่วมมือด้านสุขภาพกับประเทศสมาชิก (MOU)
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จุดอ่อน
1. การบริหารจัดการฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งาน และมีความ
ทันสมัยยังไม่ดีเท่าทีค่ วร
2. ขาดการสื่อสารกับสาธารณะ
3. ผลงานวิชาการไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศ
4. ภาระการให้บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมสิ ูงขึ้น
5. ขาดการวิเคราะห์/สํารวจความต้องการ ความคาดหวัง
และการมีส่วนร่วมของ Stake Holder อย่างทั่วถึง
ครอบคลุม
6. ค่านิยม วัฒนธรรมของบุคลากรยังไม่เป็นนักวิชาการ
7. ยังไม่มีการประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายและไม่ได้แสดง
ความคุม้ ค่าของโครงการวิจัยต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบ
ค่าประเมินประสิทธิภาพของผลผลิตกับปีที่ผ่านมา
8. ขาดแคลนบุคลากรบางสาขา

ภาพอนาคต
ประชาชนมีความต้องการและความคาดหวังจากการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ดีทสี่ ุด หน่วยงานจึงต้อง
ยกระดับการให้บริการและการทํางาน เพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความ
สลับซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว

ข้อจํากัดและภัยคุกคาม
1. ระบบหลักประกันสุขภาพส่งผลกระทบภาระค่าใช้จ่าย
ของโรงพยาบาล
2. อัตราการส่ง-ต่อระดับต่ํากว่าตติยภูมิสูงขึ้น
3. กระทรวงสาธารณสุขมุ่งสร้างสุขภาพมากกว่า
การรักษาพยาบาล
4. งบประมาณจํากัด
5. ผู้รับบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิมีจํานวนมาก
6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิสูงขึ้น

โลกาภิวัตน์ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องปรับตัว ยืดหยุ่น และ
นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
เพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพและความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมการแพทย์ (2556-2559)
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แผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ ปี 2556-2559
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กรอบความเชือ่ มโยงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป กรมการแพทย (2556 - 2559)
ยุทธศาสตร
ประเทศ
ไทย

ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่ม ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจาก
ประเทศรายไดปานกลาง
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางความสมดุลและ
ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา

ยุทธศาสตร
กระทรวง
สาธารณสุข

1. เรงรัดการพัฒนาระบบบริการสุข ภาพ
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

7. พัฒนาขีดความสามารถเพือ่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการบริการ
ดานการแพทยและสาธารณสุข ในเขตพื้นที่เครือขายบริการ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1. เสริมสรา งองคค วามรูด า นการแพทย โดย
การศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา และถา ยทอดองค
ความรู/เทคโนโลยี และการบริการ เพื่อนํา ไปสูการ
เปนหนวยงานดา นวิชาการที่ด ูแลกํา กับดา นการ
รักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพของประเทศ

2. พัฒนาสถานบริการสุขภาพดา นวิชาการ
เพื่อสรา งมาตรฐานการบริการตติยภูมิ และ
ระบบเครือขา ย

3. นํา เอาความรูความชํานาญของ
กรมการแพทยไปแกไขปญหาสุขภาพ
สํา คัญของประชาชน

4. บํา บัดรักษาฟนฟู และแกไข
ปญหาการติด ยาและสารเสพติด

5. พัฒนาระบบบริหารจัด การให
เอื้อตอการดําเนินงาน

เปา ประสงค

1. กรมการแพทยมีองคค วามรูในการใหบริการและ
ดูแลกํา กับงานดา นการแพทย ไดอยา งมีค ุณภาพ

2. เครือขา ยสถานบริการสุขภาพระดับภูมิภาค
มีศักยภาพทั้งดา นวิชาการและบริการ

3. หนวยงานในพื้นที่มีการบูรณาการ
แกไขปญหาสุขภาพเพื่อใหประชาชน
เขา ถึงบริการอยา งครอบคลุม

4. ผูเสพ/ผูตดิ ยาและสารเสพติด ไดรับ
การบํา บัดรักษาฟนฟูอยา งมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน

5. ระบบบริหารจัด การมีค ุณภาพ
และมาตรฐาน

ยุทธศาสตร

1. พัฒนาสถาบันกรมการแพทยเปนสถาบันเฉพาะ
ทางชั้นสูง/สถาบันระดับชาติ (Centers of
Excellence /National Institutes) และระดับ
อาเซียน

2. ยกระดับสถานบริการสุขภาพระดับภูมิภาค
ใหมีศักยภาพดา นบริการระดับตติยภูมิ
(Regional Referral Centers)

3. ดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพที่
สํา คัญตามบริบทของกรมการแพทย
และผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติ

4. พัฒนาวิชาการ/บริการทาง
การแพทยดา นการบํา บัด รักษาฟนฟูผู
ติด ยาและสารเสพติด อยา งมีค ุณภาพ
มาตรฐาน

1.1 ปรับแผนการพัฒนาศูนยความเปนเลิศให
สอดคลองกับ การปรับบทบาทของกระทรวง
สาธารณสุข โดยเนนการเปนผูกํา กับดูแลดาน
วิช าการการรักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพ
1.2 ทบทวนและเรงรัดรัดการดําเนินงานตาม
แผนพัฒ นาศูนยความเปนเลิศ โดยพิจารณาการ
ดําเนินการในองคประกอบที่สํา คั ญจาก 7
องคประกอบ
1.3 พัฒนาเครือขายวิช าการทั้งระดับประเทศ
ระดับอาเซีย น และระดับนานาชาติ
1.4 สนับสนุนทรัพยากรตามลําดับความสําคัญของ
แผนพัฒ นาศูนยความเปนเลิศ
1.5 เสริมสรา งศักยภาพบุคลากรใหมีขดี
ความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ
1.6 พัฒนาระบบการติดตาม กํากับ และประเมินผล
การดําเนินงานใหมีความชัดเจน สามารถสราง
แรงจูงใจและผลักดันใหเกิดการพัฒนา
1.7 พัฒนาขอเสนอทางนโยบายดานการแพทย
1 .8 พัฒนาฐานขอมูลสนับสนุน การดํา เนินงาน

2.1 จัด ทํา ฐานขอมูลเครือขา ยวิชาการในแตละ
สาขา
2.2 จัด ทํา เกณฑการพัฒนาเครือขา ยในแตละ
ระดับ ทั้งในดา นวิชาการ บริการ และการ
รับ - สงตอ
2.3 พัฒนาระบบการสื่อสารเชื่อมตอขอมูลกับ
เครือขา ย
- Call center ใหค ํา ปรึกษา
- การอบรม
- การนิเทศ
2.4 สนับสนุนงบประมาณตามลํา ดับความ
สํา คัญของแผนพัฒนาศูนยการแพทยระดับ
ภูมิภาค

มาตรการ
/กลวิธี

1.9 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหนวยงาน
เพื่อรองรับการเขา สูประชาคมอาเซียน
1.10 สงเสริมการพัฒนาความรวมมือ
แลกเปลี่ยนประสบการณด า นวิชาการ การ
บริการ และบุค ลากรการแพทยกับประเทศ
ประชาคมอาเซียน

11. เสริมสรางระบบเฝาระวัง ควบคุม ปองกันบําบัดรักษา และฟนฟูส ภาพของ
ประชาชน ผูเสพ ผูติดยาและสารเสพติด ใหมปี ระสิทธิภาพ

3.1 สงเสริมใหหนวยงานบูรณาการ
องคค วามรู/เทคโนโลยีและนํา ไปแกไข
ปญหาสุขภาพแกประชาชน
3.2 เรงรัด การพัฒนาระบบขอมูล
ขา วสารและวิจัยเชิงระบบ
3.3 สงเสริมใหเกิด ความรวมมือระหวา ง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
องคกรเอกชนในการแกไขปญหา
สุขภาพของประชาชนเพื่อใหเกิด ความ
ยั่งยืน
3.4 พัฒนารูปแบบและกลไกที่ชัด เจนใน
การแกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญของ
ประชาชนและกํา หนดเปนขอเสนอเชิง
นโยบาย
3.5 จัด ทํา โครงการนํา รองระดับภูมิภาค/
เขตตามนโยบายดา นสุขภาพเชิงรุก

4.1 เรงรัด การดํา เนินงานตาม
แผนพัฒนาศูนยค วามเปนเลิศ
4.2 เสริมสรา งศักยภาพบุค ลากรใหมี
ขีด ความสามารถและทักษะในการ
ดํา เนินงานพัฒนาศูนยค วามเปนเลิศ
4.3 สรา ง/พัฒนาระบบการสงตอใหเกิด
ความเชื่อมโยงระหวา งหนวยงาน
ภายในกรมการแพทย และหนวยงาน
ระดับภูมิภาค
4.4 พัฒนารูปแบบและกลไกที่
เหมาะสมกับสถานการณในการแกไข
ปญหายาและสารเสพติด
4.5 ผลักดันการกํา หนดนโยบายการ
บํา บัด รักษาเพื่อการแกไขปญหายาและ
สารเสพติด
4.6 สรา งความเปนเลิศดา นวิชาการและ
บริการดานการบํา บัด รักษาฟนฟูผตู ิด
ยาและสารเสพติดในระดับภูมิภาค
อาเซียน
4.7 พัฒนาสถานพยาบาลยาเสพติด ให
ผา นเกณฑการรับรองคุณภาพ (HA ยา
เสพติด)

5. พัฒนาระบบบริหารจัด การ

5.1 ปรับปรุงโครงสรางระดับกรม และ
ระดับหนวยงานใหสอดรับกับบทบาท
และภารกิจ
5.2 จัด ทํา แผนกํา ลังคนและพัฒนา
บุค ลากรใหเหมาะสม
5.3 พัฒนาและเชื่อมตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระหวา ง
หนวยงานและกรมทั้งในดา นการ
บริหารและการปฏิบัติงาน
5.4 เรงรัด การดํา เนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัด การ (HA TQA
JCI PMQA ใหเปนรูปธรรม
5.5 พัฒนาระบบบริหารการเงินการ
คลัง
5.6 เรงรัดการพัฒนาระบบการติด ตาม
ประเมินผลกรมการแพทย
5.7 ประเมินผลการดํา เนินงานโดย
ผูประเมินทั้งภายในและภายนอก
5.8 เรงรัดพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ
5.9 การศึกษาความตองการของลูกคา
และการตลาด
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ด้านที่จะพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และเครือข่ายในภูมิภาค
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กรมการแพทย์
(COE) 20 ด้าน
1. โรคมะเร็ง
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
3. โรคหลอดเลือดสมอง
4. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
5. ยาเสพติด
6. อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7. เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
8. ผ่าตัดทางกล้อง
9. จักษุวิทยา
10. ปลูกถ่ายอวัยวะ (ไต ตับ หัวใจ)
11. โสต ศอ นาสิก
12. กระดูกและข้อ
13. ทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ
14. ไข้เลือดออก
15. วัณโรค
16. อุบัติเหตุ
17. สุขภาพพระสงฆ์
18. ทันตกรรม
19. พยาธิวิทยา
20. โรคผิวหนัง

ศูนย์ความเป็นเลิศที่มคี วามพร้อมจะพัฒนา/สร้าง
เครือข่ายในภูมิภาค (RRC) 19 ด้าน
1. โรคมะเร็ง
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
3. โรคหลอดเลือดสมอง
4. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
5. ยาเสพติด
6. อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7. เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
8. ผ่าตัดทางกล้อง
9. จักษุวิทยา
10. โสต ศอ นาสิก
11. กระดูกและข้อ
12. ทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ
13. ไข้เลือดออก
14. โรควัณโรค
15. อุบัติเหตุ
16. สุขภาพพระสงฆ์
17. ทันตกรรม
18. พยาธิวิทยา
19. โรคผิวหนัง
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