แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑๓) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และสุขภาวะ ประกอบกับการเป็นสังคมสูงวัย จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะและระบบรองรับการพัฒนา
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตให้ กับ คนไทย และสร้ างความมั่น คงให้ กับระบบสาธารณสุ ขของไทย ในการส่ งเสริมและดูแลสุ ขภาพ
และรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยยังมีความท้าทายในหลาย
ประการ โดยในช่วงที่ผ่านมาคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
เนื่องจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง สภาพ
การทางานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ระดับการศึกษา มลพิษในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเสียชีวิตจาก
อุบั ติเ หตุ ทางถนนของคนไทยที่ มีอั ตราสู งถึ ง ๓๒.๗ คนต่อ ประชากรแสนคน หรื อเป็ นอั นดั บ ๙ ของโลก
ในปี ๒๕๕๙
ดังนั้น แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีจึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะใน
ทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทัน สมัยสนับสนุนการสร้ างสุขภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
รวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้
๑) การสร้ างความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาวะและการป้ องกั นและควบคุ มปั จจั ยเสี่ ยงที่ คุ กคามสุ ขภาวะ
โดยพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและด้านสุขภาวะที่ถูกต้อง พัฒนาภาคีเครือข่าย
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ สร้างเสริมความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ
๒) การใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานในการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี โดยจั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อเอื้อต่อการยกระดับสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการ
ของภาครัฐ ที่ส นั บ สนุ น สิ น ค้าที่เป็ น มิตรต่อสุ ขภาพประชาชน การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง การประเมินความ
ต้องการด้านสุขภาพ เพื่อการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน
๓) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการบริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม
และยั่ ง ยื น พัฒ นาขีด ความสามารถในการวิจั ยด้ านวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ปฏิรู ประบบ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง
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นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพ
๔) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้ เพิ่มกาลังคนและนาเทคโนโลยีดิจิ ทัลมา
ช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
๕) การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ความสาคัญกับเผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข
เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ได้แก่ ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ การ
ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า รวมทั้งศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์
และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า และสร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการ
รับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดต่าง ๆ
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ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
๒.๑ บทน้า
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ
สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
๔.๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

-๓-

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
๔.๔.๖ เสริ ม สร้ า งระบบสาธารณสุ ข และอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และยกระดั บ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า

-๔-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยมีสุขภาวะ
อายุคาดเฉลี่ยของการมี
ที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ สุขภาพดี
ดีเพิ่มขึ้น
(อายุเฉลี่ย)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า ๖๘ ปี

-๕-

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ไม่น้อยกว่า ๗๐ ปี

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี
ทิ ศทางการขั บเคลื่ อนการพั ฒนาและการเสริ มสร้ างให้ คนไทยมี สุ ขภาวะที่ ดี ในแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะมุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยมี
แนวทางการพัฒนา ๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่ อ ยการสร้ างความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาวะและการป้ องกั นและควบคุ มปั จจั ยเสี่ ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและ
เชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะ
ทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดารงชีวิต รวมทั้ง
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย ซึ่งปัจจัยสาคัญที่จะขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะให้บรรลุผล
เป็นรูปธรรมได้นั้น จะต้องอาศัยการทางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ผสานกันการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาใช้
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย อาทิ ผ่าน
การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
โดยสะดวก และนาไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
๒) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและตาย
จากโรคที่ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ได้ด้วยตัวเอง นาไปสู่
การพึ่งตัว เอง และมี การกระจายอานาจการวางแผน การตัดสิ นใจ เพื่อให้ ดาเนินการด้านสุ ขภาพต่าง ๆ
ตอบสนองต่อความจาเป็นในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับ
๓) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบบ
บูรณาการทุกระดับ เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
๔) กาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้าง
เสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน
เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย

-๖-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ร้อยละ ๕๐
สุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ ของประชากร
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ และสามารถป้องกัน
และลดโรคที่สามารถป้องกัน
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตสานึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น

-๗-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม
จัดทามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งกาหนดให้มีการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ โดยชุมชน
และภาคประชาชนก่อนการดาเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ นอกจากนี้ส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
ฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน
ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะ
ที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะทาหน้าที่ เป็นผู้อานวยความสะดวกที่สาคัญในการอานวยความสะดวกให้
ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่สาคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละ
พื้นที่ ครอบคลุม ๑) การสร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
บริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน ๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่น
และชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัย บริการด้านเวชกรรม และระบบบริการสุขภาพ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับ
ยกระดับ สุ ขภาวะของสั งคม อาทิ พื้น ที่ ส วนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้ นทางสั ญจรทางเท้าและทาง
จักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพื้นที่นันทนาการของชุมชน การจัดการ
พื้นที่สีเขียวของชุมชน
๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสิ นค้าที่เป็นมิตรต่อสุ ขภาพ
ประชาชน อาทิ ฉลากสินค้าชุมชนเพื่อสุขภาพ มาตรการลดหย่อนภาษีกับผู้ประกอบการ และสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ
๓) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
บริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการ
ด้านสุขภาพ เพื่อการกาหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดาเนิน งานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม

-๘-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จานวนชุมชนสุขภาพดี อัตราการนอน
เพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลโดยไม่
จาเป็น ด้วยภาวะที่ควร
ควบคุมด้วยบริการ
ผู้ป่วยนอก
(ambulatory care
sensitive conditions :
ACSC) ลดลง

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

-๙-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐

๓.๓ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
การพั ฒ นาระบบบริ การสุ ข ภาพที่ ทันสมัยสนั บสนุ นการสร้างสุ ขภาวะที่ ดี โดยนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและ
ทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คาปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่า ย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ
และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน
ทางการคลั ง รวมถึ ง การปฏิรู ป ระบบการเก็ บ ภาษี และรายจ่า ยเพื่อ ให้ บ ริ การด้า นสุ ขภาพ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ได้ตามมาตรฐานสากล ภายใต้
ระบบการบริหารที่มีการกระจายอานาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรมและยั่งยืน รวมทั้ง ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการทั้งด้านบุคลากร ครุ ภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระบบบริการสุขภาพ
๒) ปรั บ เปลี่ ย นและพัฒ นาระบบหลั ก ประกั นสุ ข ภาพของประชาชนตลอดช่ว งชี วิต ให้ มี
ประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดทาแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันทั้ง
ภาครัฐและผู้ใช้บริการตามฐานะที่คานึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็นของกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ รวมทั้ง บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณ
การเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล
๓) น าเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมสมัยใหม่ม าใช้ เพิ่ มคุณ ภาพและประสิ ทธิภ าพกับระบบ
บริการสุขภาพ และระบบสุขภาพทางไกล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญ

-๑๐-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
มีระบบสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐานที่
ประชากรทุกระดับ
เข้าถึงได้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
การจัดอันดับ
ประสิทธิภาพระบบ
บริการสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
อันดับที่
อันดับที่
๑ ใน ๒๐
๑ ใน ๑๕

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
อันดับที่
๑ ใน ๒๕

-๑๑-

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
อันดับที่
๑ ใน ๑๕

๓.๔ แผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
การกระจายบริ ก ารสาธารณสุ ข อย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพเป็ น แนวทางการพั ฒ นาที่ จ ะช่ ว ยลด
ความเหลื่ อ มล้ าในการเข้ า ถึ ง บริ การทางสาธารณสุ ข ด้ ว ยการพั ฒ นาสถานพยาบาลให้ เ พิ่ ม บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ให้เพียงพอและนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนารูปแบบและคุณภาพ
การบริการปฐมภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้ง จัดให้มีกลไกช่วยเหลือและ
สนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนที่ ค รอบคลุ ม การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ป ระชากร
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล
รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คาปรึกษา การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย
๒) พัฒนากาลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างและพัฒนากลไกการ
บริ ห ารจั ด การระบบการผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านสุ ข ภาพตลอดจนส่ ง เสริม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เครือข่ายด้านสุขภาพ

-๑๒-

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมีความเหลื่อม
ล้าลดลง

ดัชนีความก้าวหน้าของการ
พัฒนาคนด้านสุขภาพ

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ทุกจังหวัด
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๗

-๑๓-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑-๒๕๗๕
ทุกจังหวัด
ทุกจังหวัด
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๘
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๙

ปี ๒๕๗๖-๒๕๘๐
ทุกจังหวัด
ไม่ต่ากว่า ๐.๗๐

๓.๕ แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้า ที่ประเทศไทยควรเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหมายถึง โรคติดต่อ
อั น ตราย ที่ ไ ด้ ป ระกาศตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้ ว ย กาฬโรค ไข้ ท รพิ ษ
ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง ไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติ ดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติ ดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดิ นหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส และโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า หรือโรคติดต่ออันตรายมักเกิดการระบาดเป็นระยะ ๆ ทั้ง
ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างกว้างขวาง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การเตรียมการเฝ้าระวังและสร้างความพร้อมรับมือ เพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเหล่านี้
รวมทั้งจัดเตรียมยาหรือวัคซีนเพื่อแก้ไขและรักษาผู้ป่วยจากโรคเหล่านี้
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและ
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๒) พัฒนาและยกระดับ ระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกัน ทั้งระบบติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า ตลอดจน การให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง และการพัฒนา
ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ
๓) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม โดย
พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้าง
ระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการ
รองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเ วช
ศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินคาดการณ์แนวโน้มและ
โอกาสเกิดปัญหาโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและป้องกัน
การเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
๔) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มโรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ้า สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่างๆ โดยควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคใน
ประชากรทุกกลุ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้า พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิด
สุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

-๑๔-

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชนมีความรอบรู้
สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น

สัดส่วนประชาชนที่มี
ความรู้สุขภาพ เรื่องโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
(ร้อยละของประชากร
ทั้งหมด)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

เพิ่มเป็นร้อยละ ๕

เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐

เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๕

เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๐

-๑๕-

