กรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558
กระทรวงสาธารณสุข
--------------------

วิสัยทัศน์
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่วน เพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาพดี
พันธกิจ
1. พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
2. เสริมสร้ างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน
3. เสริมสร้ างการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ
4. วิจยั และพัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เสริมสร้ างระบบสุขภาพให้ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเพื่อให้ ประชาชนมีสขุ ภาพดี
เป้าประสงค์ ท่ ี 1 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถกู ต้ องและอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ เหมาะสม
เป้าหมายการให้ บริการ
1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถกู ต้ อง และอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมสามารถลด
ภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้ รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพ
ตัวชีว้ ัด
1. อัตราตายทารก ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพพันคน ต่อปี
2. อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 18 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ต่อปี
3. อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลงร้ อยละ 2 ต่อปี
4. อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือดลดลง ร้ อยละ 1 ต่อปี
5. จานวนผู้ติดเชื ้อเอชไอวีรายใหม่ (ปี 2555 = 7,557 ราย, ปี 2556 = 6,201 ราย ,
ปี 2557 = 4,628 ราย, ปี 2558 = 3,535 ราย)
6. อัตราป่ วยตายด้ วยโรคไข้ เลือดออกลดลง ร้ อยละ 0.12 ต่อปี
7. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรแสนคน ต่อปี
8. ร้ อยละของตาบลที่มีการจัดการสุขภาพที่เข้ มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
(ปี 2555=10, ปี 2556= 20, ปี 2557=40,ปี 2558 = 80)
9. ร้ อยละผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ได้ รับการตรวจสอบได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
(ปี 2555 =92, ปี 2556=93, ปี 2557=94,ปี 2558 = 95)
ยุทธศาสตร์
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1. เสริมสร้ างให้ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถกู ต้ อง เหมาะสม และพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพและการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุขภาพให้ มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในการดาเนินกิจกรรมด้ านสุขภาพ
เป้าประสงค์ ท่ ี 2 ประชาชนได้ รับบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
เป้าหมายการให้ บริการ
2.1 ประชาชนได้ รบั บริการสุขภาพทังในภาวะปกติ
้
และภาวะฉุกเฉินที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม
ตัวชีว้ ัด
1. ร้ อยละสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (ปี 2555=30,
ปี 2556=35, ปี 2557=40,ปี 2558 = 45)
2. จานวนประชาชนที่เจ็บป่ วยฉุกเฉินได้ รับบริการการแพทย์ฉกุ เฉินที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า (ปี 2555=1,200,000 ครัง้ , ปี 2556= 1,400,000 ครัง้ , ปี 2557 =
1,600,000 ครัง้ , ปี 2558 = 1,800,000 ครัง้ )
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของสถานบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ร้ อยละ 80 ต่อปี
4. ร้ อยละของประชาชนที่ได้ รับบริการผู้ป่วยนอกด้ านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เพิ่มขึ ้น (ปี 2555=10, ปี 2556=10, ปี 2557=15, ปี 2558 = 20)
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทังภาวะปกติ
้
และภาวะ
ฉุกเฉิน รวมทังผลิ
้ ตบุคลากรด้ านการแพทย์และสาธารณสุขให้ เพียงพอ
2. พัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื ้นบ้ าน และการแพทย์ทางเลือกให้ มีคณ
ุ ภาพ
เป้าหมายการให้ บริการ
2.2 คนไทยมีหลักประกันสุขภาพ ได้ รับบริการสุขภาพอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
ตัวชีว้ ัด
- ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า 8.5 ต่อปี
ยุทธศาสตร์ ท่ ี
- พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายการให้ บริการ
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2.3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสขุ ภาพดี
ตัวชีว้ ัด
- อัตราป่ วยหรือตายด้ วยปั ญหาสุขภาพที่สาคัญของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 อันดับแรกลดลง ลดลงร้ อยละ 5
ยุทธศาสตร์ ท่ ี
- . พัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้ อม โดยการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย

เป้าหมายการให้ บริการ
2.4 ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดได้ รับการบาบัดรักษา ฟื น้ ฟู เฝ้าระวัง ควบคุมการ
ใช้ วตั ถุเสพติด เพื่อสามารถดาเนินชีวิตได้ ตามปกติในสังคม
ตัวชีว้ ัด
- ประชาชน ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดผ่านการบาบัดรักษา และฟื น้ ฟูตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้ อยละ 80 ต่อปี
ยุทธศาสตร์ ท่ ี
- เสริมสร้ างระบบเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน บาบัดรักษา และฟื น้ ฟูสภาพของประชาชน ผู้เสพ
ผู้ติดยาและสารเสพติด ให้ มีประสิทธิภาพ

-------------------------
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ที่มา : การประชุมการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 10.00 –

12.00 น. ณ ห้ องประชุม 2 ชัน้ 4 สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

