แนวทางการดำเนินงานดานสุขภาพ 2556
นายแพทยณรงค สหเมธาพัฒน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
19 ตุลาคม 2555
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(ราง) ยุทธศาสตรการดำเนินงานดานสุขภาพ 2556
รัฐบาล
1.2 ยาเสพติด
1.5 ภาคใต
1.6 ตางประเทศ
1.14 ระบบประกันสุขภาพ
2.1 เทิดทูนสถาบัน
2.4 ระบบเตรียมพรอม

รมว สธ
พระราชดำริ
NCD
อาหารปลอดภัย

อสม
ลงทุน

4.3.2 บุคลากร

แพทยแผนไทย

4.3.3 สรางสุขภาพ

Medical hub

4.3.7 Medical Hub

PPP
ขอมูล
กฎหมาย
ยาเสพติด
สื่อสารสาธารณะ

ขอมูล

กลุม 1

สาธารณภัย
PP

กลุมเฉพาะ

4.3.1 ลงทุนดานสุขภาพ

4.3.6 ออกกำลังกาย

นโยบาย

สาธารณภัย

บุคลากร

4.3.5 กลุมวัย

Service plan

หลักประกันสุขภาพ

2.5 ตางดาว

4.3.4 อสม

ยุทธศาสตร สธ ประเด็นยุทธศาสตร กลุมประเด็น

ระบบ

NCD

กลุม 2

อาหารปลอดภัย
บุคลากร
แพทยแผนไทย

ปญหาพื้นฐาน

กลุม 3

อสม
ตางประเทศ
Medical Hub

กลุม 4

ยาเสพติด
2

แผนงานสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร 2556
Service plan

พัฒนาสถานบริการ

30 บาทรักษาทุกโรค + 10

ขอมูล

Data Center

สาธารณภัย

เตรียมพรอมรับสาธารณภัย

PP

ประเด็น

สรางเสริมสุขภาพภาคใต

กลุมวัย

ศูนยเด็กเล็ก

ระบบขอมูลยา

สุขภาพดีวิถีไทย

อาหารปลอดภัย

อาหารปลอดภัย

บุคลากร

ผลิตบุคลากร

แพทยแผนไทย

เพิ่มการใชยาสมุนไพร

อสม

พัฒนา อสม

ตางประเทศ

เตรียมพรอมสู อาเซียน

Medical Hub
ยาเสพติด

สารสนเทศพื้นฐาน

Tablet สุขภาพ

1 หมอ 1 รพ สต
ANC คุณภาพ

เพิ่มคุณภาพ รพ สต
WCC คุณภาพ

ลดมะเร็งตับ เตานม ปากมดลูก ระยะรุนแรง
อาหารฮาลาล

อาหารสุขภาพ

แกปญหาขาดแคลน

คาตอบแทน

ใชยาดีอยางมีเหตุผล

Telemedicine

Medical Hub for Service and Education

1 โรงเรียน 1 คลินิก

ตั้งครรภวัยรุน

ความปลอดภัยทางถนน

ตลาดสด แผงลอย

พิษสารเคมี

สรางเสริมสุขภาพสตรี

บูรณาการกองทุนสตรี

สุขภาพวัยทำงาน 70 ปไมมีคิว หองน้ำสูงอายุ
Primary GMP

พัฒนาผูบริหารเรื่องจัดซื้อ จัดจาง
โครงการพระราชดำริ

อสม กทม

แรงงานตางดาว

บริหารงบ PP

ลดความแออัด

Health Card

ปลายฝน ตนหนาว

สนับสนุนอุปกรณ

บำบัด รักษา ฟนฟู

ลดคาใชจายดานสุขภาพ

โรคอุบัติใหม

ศูนยพึ่งได

NCD

บูรณาการสิทธิ

ยุว อสม

บูรณาการโครงการหลวง

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พื้นที่สูง

สาธารณสุชชายแดน
PPP

มาตรการควบคุมสารเสพติด สารตั้งตน

ลานธรรม กทม Healthy Taxi 1 โรงเรียน 1 คลินิก
Health Start Here

3C
3

SERVICE PLAN
พัฒนาสถานบริการ

หลักประกันสุขภาพ

ปรับระบบบริการ

เพิ่มคุณภาพบริการ

9 ประเด็น
บริการเขตเมือง

บูรณาการสิทธิ
ระบบบัญชี

แผนลงทุน และ ทรัพยากร
คาใชจายดานสุขภาพ

ยา และ เวชภัณฑ
สถานบริการขาดทุน

ใชยาดีอยางมีเหตุผล

4

PP
PP ประเด็น

PP กลุมวัย

ศูนยเด็กเล็ก

แมและเด็ก
สงเสริมสุขภาพภาคใต

สุขภาพฟน จิต
ทุพพลภาพ

บริหารงบ PP

ศูนยพึ่งได =
ศูนยรวมชวย
เหลือ เยียวยา
1 โรงเรียน 1 คลินิก

เด็ก

สตรี

พัฒนาการ

WCC คุณภาพ

ฟนผุ

Health Card

แมตาย
มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก

วัยเรียน/รุน ตั้งครรภวัยรุน
1 หมอ 1 รพ สต
พัฒนาบริการปฐมภูมิ

เพิ่มคุณภาพ รพ สต
ลดความแออัด

ANC คุณภาพ

อวน

สุขภาพจิต

บุหรี่ เหลา

วัยทำงาน

มะเร็งตับ

DM/HT

ผูสูงอายุ

สมองเสื่อม

โครงสรางสถานบริการ &
การเขาถึงบริการ

ผูพิการ

แขน ขาเทียม

กายภาพบำบัด & ฟนฟู
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ประเด็นยุทธศาสตร & VALUE CHAIN 2556
ประเด็นยุทธศาสตร

Key Success Factors

Project/Activity

KPI & Target
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ (Outcome)
ผลกระทบ (Impact)

เปาประสงค (Goal)
หนวยงานรับผิดชอบ

Facility Preparation

Service/Product Delivery

Results

นโยบาย
โครงสรางพื้นฐาน
คน
เวชภัณฑ วัสดุ ครุภัณฑ
งบประมาณ
ขอมูล
สื่อสาร ประชาสัมพันธ
M&E
6

กรอบเปาหมาย และ ตัวชี้วัด 56 57 58
ปจจัยนำเขา & งปม
เปาหมาย และ ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output) 1-3 KPI
กระบวนการ (Process)
บริการ ผลิตภัณฑ (Product)

ผลลัพธ (Outcome) 1-3 KPI

Regularly
Monitor
Evaluate

Major
Activity
Year
Plan

Internal Evaluation

แผนงาน
จังหวัด (Province)
แผนบูรณาการระดับพื้นที่

External Evaluation
เครือขาย (Sector)
บูรณาการระดับเครือขาย

ผลกระทบ (Impact) 1-3 KPI

ประเทศ (Country)
บูรณาการระดับชาติ
7

(ตัวอยาง) ประเด็นยุทธศาสตร NCD-DM
ยุทธศาสตร DM

Key Success Factors

Project/Activity

เปาประสงค (Goal)

เลือกกลุมน้ำหนักเกินเปนกลุมเปาหมาย
มาตรการโรงเรียนปลอดน้ำหวาน
ทำทะเบียนกลุมเปาหมาย
เยี่ยมบานดวยทีมสุขภาพชุมชน
ระบบสงตอ และ จุดสงตอ
ศักยภาพการตรวจทางหองปฏิบัติการ

คัดกรองกลุมเสี่ยง
คัดกรองเบาหวาน
คนหาภาวะแทรกซอน

หนวยงานรับผิดชอบ
สป
ก คร
ก อนามัย
ก วิทย
ก สบส
ก แพทย

KPI & Target
Output
รอยละการคัดกรอง DM
Outcome
รอยละ DM ที่ควบคุมไดดี
HbA1C < 7%
Impact
การเสียชีวิตจาก DM ลดลง

Quality Improvement & Innovation

M&E
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กลไกการดำเนินงาน
คกก อำนวยการ
ปธ ปลัด
กก รองปลัด อธิบดี เลขา
เลขา รองปลัดบริหาร

คกก กลุมเครือขาย
ปธ รองปลัด
กก รองอธิบดี รองเลขา
เลขา -

ปจจัยนำเขา
ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ปญหา อุปสรรค และ แนวทางแกไข

คกก ประสานงาน
ปธ รองปลัดบริหาร
กก รองอธิบดี รองเลขา ดานแผน
เลขา ผอ สนย

คกก 12 ประเด็น
ปธ ผตร
กก ผูแทนหนวยงาน
เลขา 9

กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

19 ตุลาคม 55

ประชุมรวม ปลัด รองปลัด อธิบดี เลขา ผตร กำหนดประเด็นยุทธศาสตร กรอบการดำเนินงาน

29-30 ตุลาคม 55

ประชุมรวม ปลัด รองปลัด อธิบดี เลขา ผตร สรุปเปาหมาย ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร

1-2 พฤศจิกายน 55

ประชุมรวม รมว รมช ปลัด รองปลัด กำหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร

5-6 พฤศจิกายน 55

ประชุมรวม รมว รมช ปลัด รองปลัด อธิบดี เลขา ผตร สสจ ผอ รพ ถายทอด เปาหมาย ตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร และ ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการระหวางปลัด รองปลัด อธิบดี ผตร
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ประธานคณะทำงานตามประเด็นยุทธศาสตร
1. Service plan

นพ. สุรเชษฐ สถิตนิรามัย

2. หลักประกันสุขภาพ

นพ. อำนวย กาจีนะ

3. ขอมูล

นพ. อภิชัย มงคล

4. สาธารณภัย

นพ. รัฐวุฒิ สุขมี

14. กทม

นพ. วิวัฒน วิริยกิจจา

5. PP ประเด็น

นพ. ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ

6. PP กลุมวัย

นพ. สุริยะ วงศคงคาเทพ

7. NCD

นพ. คำรณ ไชยศิริ

8. อาหารปลอดภัย

นพ. พงษสวัสดิ์ รัตนแสง

9. บุคลากร

นพ. วิศิษฎ ตั้งนภากร

10. แพทยแผนไทย & อสม

พญ. ประนอม คำเที่ยง

11. ตางประเทศ &
แรงงานตางดาว &
Border Health

นพ. ทรงยศ ชัยชนะ

12. Medical Hub & PPP

นพ. จักรกฤษณ ภูมิสวัสดิ์

13. ยาเสพติด

นพ. ธวัชชัย กมลธรรม

นพ. โสภณ เมฆธน

นพ. นิทัศน รายวา

นพ. สุพรรณ ศรีธรรมมา

นพ. ชาญวิทย ทระเทพ
15. พื้นที่สูง &
โครงการพระราชดำริ

นพ. ธำรงค สมบุญตานนท
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สวัสดี
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