
แผนยุทธศาสตร์ชาตดิ้านสาธารณสุข และเป้าหมายปฏิรปูใน 18 เดอืน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข และเป้าหมายปฏิรูปใน 18 เดือน 

 



กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลทีจ่ะน าประเทศไทยกา้วสู่ 
Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มคีวามเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 2573 ไทยจะมผีู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากร
ทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ าการเขา้ถึงระบบสุขภาพ 
ตั้งเป้าหมายให ้"ประชาชนสขุภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสขุภาพยั่งยืน" 
1.ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิไมน่้อยกว่า 87 ปี และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อ
แรกเกิด ไม่น้อยกว่า 75 ปี 
2.เจ้าหน้าท่ีมีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขไดร้ับการพัฒนาความกา้วหน้าในวิชาชีพและมีความสุขใน
การท างาน 
3.ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไรร้อยต่อ เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ 
มุ่งพัฒนาสู่ "สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
นอกจากน้ียังให้ความส าคญัด้านเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ (District Health System: DHS) เพื่อผลักดันนโยบายส าคญัของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบตัิในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ รวมทั้งเร่งด าเนินการ
เพิ่มศักยภาพในชุมชนพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวไดร้ับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพได้ 
โดยการพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้านคือ 
ระยะที่ 1 คือการปฏิรูประบบสุขภาพ 
ระยะที่ 2 เป็นการสรา้งความเข้มแข็ง 
ระยะที่ 3 ด าเนินการให้เกดิความยั่งยืน 
และระยะที่ 4 เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 ประเทศไทยจะเป็นผู้น าด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย 
โดยการพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้านคือ 
1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) คือ บูรณาการกระทวงต่างๆ ดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ลดการ
บาดเจ็บจากการจราจร ลดกลุ่มเสีย่งโรคเรื้อรัง มะเร็ง โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทดิไท้องค์ราชัน 
2.ระบบบริการ (Service Excellence) คือ จัดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภายใน 10 ปี ดูแลคนไทย 65 ล้านคน 
และภายในปี 2560 คนไทย 1 ล้านครอบครัวจะมีแพทย์เวชศาสตรด์ูแล จัดระบบผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึง่พิงในพื้นที่ต าบล (Long 
Term Care) ทั่วประเทศ จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1,000 คนในโรงพยาบาลใหญ่ทั่วประเทศ และ
จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMCO) และศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
3.การพัฒนาคน (People Excellence) คือ การแกป้ัญหาการขาดแคลนพยาบาล วางแผนอัตราก าลงัคน ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัในแต่ละภูมภิาคเพื่อพัฒนาบุคลากร ปรบัระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 
4.ระบบบริหารจดัการ (Governance Excellence) ได้แก่ คือ อภบิาลระบบสาธารณสุข สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม สร้าง
ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ โดยเน้นการใช้ยาอยา่งสมเหตผุลและพัฒนาสมุนไพร จดัระบบการเงินการคลังสาธารณสุข 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า ด้านสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการระหว่าง 3 กองทุน และจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดตั้งส านักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Data Clearing 
House) 
 
 



 
 



เป้าหมายปฏิรูปด้านสาธารณสุข 10 เรื่อง ใน 18 เดือน (2559-2560) 
ในปี 2559-2560 หรือภายใน 18 เดือนนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีเปา้หมายปฏริูปดา้นสาธารณสุข 10 เรื่องได้แก ่
1.ต าบลจดัการสุขภาพแบบบรูณาการ 5 กลุ่มวัย ในต าบลต้นแบบ คอื กลุ่มแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน ผู้สูงอาย ุ
2.ลดอุบัติเหต ุ
3.ระบบบริการสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอยในการส่งต่อ 
4.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เริ่มจากลดผูป้่วยไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
5.การบริหารจัดการ 
6.ระบบส่งเสรมิสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบคุ้มครองผู้บรโิภค ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบดแูลภาวะฉุกเฉิน 
7.มะเร็งท่อน้ าดีและพยาธิใบไม้ตับ 
8.การพัฒนากฎหมาย 
9.การพัฒนาการผลิตยา วัคซีน 
10.การเร่งรัดออกใบอนุญาตของ อย. 
เป้าหมายพัฒนาความเป็นเลิศด้านก าลังคน 18 เดือน (2559-2560) 
ในการปฏิรูประบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า จะต้องเริ่มจากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านก าลังคน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาความเป็นเลิศด้านอื่นๆ ได้ตั้งเปา้หมายระยะ 18 เดือนใน 4 เรื่อง คือ 
1.การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล 
2.การวางแผนอัตราก าลังคน 
3.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแตล่ะภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร 
4.การปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 
ทีม่าภาพและข้อมูลจาก : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นโยบายและยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเจริญศิลป์ 

 

1. สถานบริการในเครือข่าย จัดระบบบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพให้เกดิพฤติกรรมทีพ่งึ

ประสงค์ของประชาชน 

2. พฒันาสถานบริการในเครือข่าย ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือบรรลุองค์การทีม่ีสุขภาวะ 

3. เสริมสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจทั้งในระบบบริหารและระบบบริการสุขภาพภายใต้การ

สนับสนุนและการบริหารเครือข่ายทีม่ีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย 

พฒันาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัและควบคุมโรค ยุทธศาสตร์ที ่1 

พฒันาระบบบริการสุขภาพใหมี้มาตรฐาน คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที ่2 

ระบบบริหารจดัการก าลงัคนดา้นสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที ่3 

การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที ่4 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์.........................................................................  
วัน/เดือน/ปี : ........14..พฤศจิกายน..2565..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เจริญศิลป์..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม หน่วยงาน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป์จังหวดัสกลนคร บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป์ จังหวัดสกลนคร 
Linkภายนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_chareonsin 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นายกิ่งเพชร  ศรเีทียน) (นายอดุม  วรโคตร) 
ต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป์ 
วันที่  14  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565      วันที่  14  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทียน) 

ต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันที่  14  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565       

                                                    
 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2566 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ........ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์......................................................................... 
วัน/เดือน/ปี : ........14..พฤศจิกายน..2565..................................................................................................  
หัวข้อ: ............ขออนุญาตเผยแพร่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน หน่วยงานส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเจริญศิลป์..... 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH ITA) ของส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป์ จงัหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอเจริญศิลป ์ จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
หน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจรญิศิลป์จังหวัดสกลนคร บน
บอร์ดประชาสมัพันธ์และบนเวบไซต์ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
Linkภายนอก: http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_chareonsin 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
  

(นายกิ่งเพชร  ศรเีทียน) (นายอดุม  วรโคตร) 
ต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเจริญศลิป์ 
วันที่  14  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565      วันที่  14  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

    
(นายกิ่งเพชร  ศรเีทียน) 

ต าแหน่ง นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันที่  14  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565       

                                                    
 


