
นโยบาย และทศิทางยุทธศาสตร ์สธ.

และ   

การด าเนินงานเขตสขุภาพที่ 7

นายแพทยส์วสัด์ิ  อภวิจันีวงศ์

ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขตสขุภาพที่ 7
10 พฤศจกิายน 2565



01 ยทุธศาสตรช์าตดิา้น สธ. 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

กลไกหลกัในการท างานร่วมกนัระหว่าง สธ.กบั สปสช.

3 ปี แหง่โอกาส นโยบายและทศิทางการด าเนินงาน สธ. 2566-2568

ปญัหาสาธารณสขุ เขตสุขภาพที่ 7

กรอบการน าเสนอ
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02

03



ค่านิยม

วสิยัทศัน์

พนัธกจิ

เป้าหมาย

เป็นนายตนเอง  เรง่สรา้งสิง่ใหม่  ใสใ่จประชาชน  ถอ่มตนออ่นน้อม

เป็นองคก์รหลกัดา้นสขุภาพที่รวมพลงัสงัคม เพือ่ประชาชนสขุภาพดี

พฒันาและอภบิาลระบบสขุภาพอย่างมีสว่นรว่มและยัง่ยืน

ประชาชนสขุภาพดี เจา้หนา้ที่มีความสขุ ระบบสขุภาพยัง่ยนื

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ดา้นสาธารณสขุ (พ.ศ.2560-2579) 

เป้าหมาย แต่ละระยะ

1

2560-2564 2565-2569 2570-2574 2575-2579

2 3 4

ปฏรูิประบบ สรา้งความเขม้แข็ง สูค่วามยัง่ยืน เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย

PhasePhase PhasePhase



โลกยคุหลงัโควดิ เป็นโลกที่เต็มไปดว้ยความทา้ทาย

* New Normal *
วธิีคดิ วธิีท างาน วธิีการบรหิารประเทศ

เปลีย่นจาก ตัง้รบั เป็น “รุก”

Health    For Wealth

กระทรวงสาธารณสขุ เป็นผูข้บัเคลื่อนเศรษฐกจิ







นโยบายและทิศทางการด าเนินงานกระทรวงสาธารณสขุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 

3 ปี แหง่โอกาส 

พฒันาระบบ สาธารณสขุเขม้แข็ง

สรา้งความมัน่คงทางสขุภาพยิ่งข้ึน



1People Excellence  
1) การพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองคก์รคุณภาพ   2 โครงการ

2) การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นสขุภาพ   2 โครงการ

3) การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงัสขุภาพ   2 โครงการ

4) การพฒันางานวจิยั และนวตักรรมดา้นสขุภาพ   1 โครงการ

5) การปรบัโครงสรา้งและการพฒันากฎหมายดา้นสขุภาพ   1 โครงการ

2PP&P Excellence 

1. การพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ก าลงัคนดา้นสขุภาพ 3 โครงการ3Service Excellence 

4Governance Excellence  

1) การพฒันาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุม่วยั (ดา้นสขุภาพ) 4 โครงการ

2) การพฒันาคณุภาพชีวติระดบัอ าเภอ 1 โครงการ

3) การป้องกนัควบคุมโรค และลดปจัจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ 5 โครงการ

4) การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 2 โครงการ

4 Excellence 
ยทุธศาสตรค์วามเป็นเลศิ

1) การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมูิ 1 โครงการ

2) การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 17 โครงการ

3) การพฒันาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินครบวงจรและระบบการสง่ต่อ 1 โครงการ

4) การพฒันาตามโครงการพระราชด ารแิละพื้นที่เฉพาะ 2 โครงการ

5) อตุสาหกรรมทางการแพทย ์1 โครงการ



ปี 2565

ปี 2566

14 แผนงาน            38 โครงการ              75 ตวัชีว้ดั

14 แผนงาน         37 โครงการ            59 ตวัชีว้ดั

คงเดิม ตดั 1
ตดั 19

ปรบั 17

เพิ่ม 3

แผนงาน / โครงการ และตวัช้ีวดัของกระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566



ประเด็นมุ่งเนน้เขตสขุภาพที่ 7

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. อนามยัแม่และเด็ก

2. TB

3. OV & CCA

4. ผูสู้งอายุ

5. NCD  (DM / HT)

นโยบายของ รมว.กระทรวงสาธารณสุข

คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกจิม ัง่ค ัง่ (Health for Wealth)

สูเ่ป้าหมาย

“ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกจิไทยเขม้แข็ง ประเทศไทยแข็งแรง”

นโยบายของปลดักระทรวงสาธารณสุข

“สขุภาพคนไทย เพือ่สขุภาพประเทศไทย”

ปญัหาสาธารณสขุ ในพื้นที่

1. NCD (CKD/Stroke)       2. RTI

3. OV & CCA 4. Newborn

5. ยาเสพตดิ สขุภาพจติ       6. TB

ความจ าเป็นทางสขุภาพ (Health Need Assessment) รว่มกบั สปสช. 

- อนามยัแม่และเด็ก / พฒันาการเด็ก / เด็กปฐมวยัและวยัรุ่น

- โรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั               - เพิม่การเขา้ถงึกลุม่เปราะบาง 

- โรคพยาธใิบไมต้บัและมะเร็ง    - โรคหดื

TB

OV & CCA

1

2

3

4

ปญัหาสาธารณสขุ

ในเขตสุขภาพที่ 7



การด าเนินการ :
• บริหารร่วมผ่าน คกก.ระดับประเทศ (7x7) + คทง.ระดับเขต (5x5)

• กระจายอ านาจให้เขตสุขภาพบริหารมากขึ้น ผ่านกลไกบริหารจัดการ + กลไกการเงินการคลัง

• พัฒนาระบบบัญชีการเงิน และ บัญชีต้นทุนให้มีคุณภาพ + ศักยภาพภาคีเครือข่าย

• หน่วยบริการ จัดท าแผนการเงิน (Financial Plan) ที่มีคุณภาพ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีนวัตกรรม เพื่อลดหน่วย
บริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

กลไกหลักในการท างานร่วมกัน ระหว่าง สธ. และ สปสช. 

คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ
คกก.ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป. 
ระดับประเทศ (7x7)

คณะอนุกรรมการ ภายใต้
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ

คทง.ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.

ระดับเขต (5x5)

อนุกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
ระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)

TBM

WM

6

ประชมุผูบ้รหิารระดบัสูง กระทรวงสาธารณสขุ



ส ว ั ส ดี


