นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ปรับปรุงระบบบริการ
มีตัวชี้วัดในการวัดผลงาน
เพิ่มประสิทธิภาพของบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ
การพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายนโยบายการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนไทย
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์) วันที่ 4 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

วิสัยทัศน์ : ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน
พันธกิจ : 1) กําหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย และบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพและการจัดการความรู้ รวมถึงการติดตามกํากับประเมินผล (Regulator)
2) จัดระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพครอบคลุม และระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ (Provider)
เป้าหมาย : 1) อายุคาดเฉลี่ยเมือ่ แรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 2) อายุคาดเฉลีย่ ของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
พัฒนาสุขภาพตามกลุม่ วัย
พัฒนาและจัดระบบบริการทีม่ ีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5ปี) /สตรี
1. อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่เกิน 15
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
2. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย
(ไม่น้อยกว่า 85)
กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 -14 ปี)
3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน
(ไม่เกิน 15)
4. เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญา
เฉลี่ย (ไม่น้อยกว่า 100)
กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี)
5. อัตราการคลอดในมารดาอายุ 1519 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปีพันคน)
6. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในประชากร อายุ 15 19 ปี (ไม่เกิน 13)
กลุ่มวัยทํางาน (15 – 59 ปี)
7. อัตราตายจากอุบตั ิเหตุทางถนน (ไม่
เกิน 20 ต่อประชากรแสนคน)
8. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
(ไม่เกิน 23 ต่อประชากรแสนคน
กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)และผู้พิการ
9. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง
(ไม่เกิน 12 ต่อประชากรแสนคน)
10. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด)
ได้รับบริการครบถ้วน (ร้อยละ100
ภายใน 3ปี)

การเข้าถึงบริการ
1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (เท่ากับ 16)
2. ลดความแออัด และเวลารอคอย
3. ส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ (ลดลงร้อยละ 50)
4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยาย
หลอดเลือดหัวใจ (70)
5. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (มากกว่า 31)
คุณภาพบริการ
คุณภาพการบําบัดรักษา
6. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
18. อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง
7. ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
19. ลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารก
8. ร้อยละของ WCC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
แรกเกิดน้ําหนักต่ํากว่า 2,500 กรัม ภายใน 28
9. ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)
วัน
10. ร้อยละของศูนย์ให้คําปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) 20. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง
และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ (70)
เบาหวานเข้าจอประสาทตา (60)
11. ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (70)
21. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ
12. ร้อยละของอําเภอที่มีทีม miniMERT, MCATT, SRRT
น้าํ ตาลได้ดี (ไม่น้อยกว่า 40)
คุณภาพ (เท่ากับ 80)
22. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
13. ร้อยละของ ER, EMS คุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ไม่น้อยกว่า 50)
14. ร้อยละของเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ 23. ร้อยละของผู้ป่วย Ischemic Stroke ได้รับยา
สาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพ/หรือ
ละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น
รับรองคุณภาพมาตรฐาน (100 )
บริการเฉพาะ
15. ดัชนีผู้ป่วยใน(CMI)ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพ 24. ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบําบัดที่
ตามService Plan ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
ได้รับการติดตาม ไม่กลับไปเสพซ้ํา (80)
16. จํานวน CKD clinic ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไปในแต่ละ
25. ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการ
เครือข่าย
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด (98)
17. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปาก กลุ่มระบบบริการ
เพิ่มขึ้น (45)
26. ร้อยละของอําเภอที่มี District Health
System (DHS) ทีเ่ ชื่อมโยงระบบบริการปฐม
ภูมิกับชุมชนและท้องถิน่ อย่างมีคุณภาพ (ไม่
น้อยกว่า 50)

บุคลากร
1. มีแผนกําลังคนและดําเนินการตามแผน
• มีการบริหารจัดการการกระจายบุคลากรในเขต/
จังหวัด
• มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน
• มีการใช้ FTE
• มีการบริหารจัดการ Labor cost ที่เหมาะสมใน
เขต/จังหวัด
การเงินการคลัง
2. มีการจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนของเขต
สุขภาพ/จังหวัด
• การบริหารงบประมาณร่วม
• การลงทุนร่วม
• การบริหารเวชภัณฑ์ร่วม
3. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมให้
หน่วยบริการในพืน้ ที่มีปัญหาการเงินระดับ 7(ไม่เกิน
ร้อยละ 10)
4. หน่วยบริการในพืน้ ที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์
เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน (ร้อยละ 20)
ยาและเวชภัณฑ์
5. ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ระบบข้อมูล
6. มีระบบข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการในทุกระดับ
การบริหารจัดการ
7. ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนสามารถลง
นามในสัญญาได้ไตรมาสที่ 1 (100)
8. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมใน
ปีงบประมาณ 2557 (ไม่น้อยกว่า 95)

