
ความเป น็ส งัคมเม อืง
(Urbanization)

อาย คุาดเฉล  ียคนไทย

74.75 ป ี

ส งัคมผ ู ส ูงอาย ุ

โลกเช  ือมต อการค าการลงท นุ

การเปล  ียนแปลงภ มู อิากาศ
(Environmental Change)

ความก าวหน า
Technology

บร ิบท
ส ขุภาพคนไทย

ท กุกล  ุมว ยัได ร บั
การพ ฒันาตามว ยั

การส งเสร มิ

การป องก นั

การควบค มุโรค

การร กัษาพยาบาล

การฟ  ืนฟ สู ขุภาพ

ประชาชนได ร บั
ความเท าเท ยีม

ด ขี  ึน

อาย ขุ ยัเฉล  ียและ
ม คี รุภาพช วี ิต

ประชาชน

ระบบการส งต อค ณุภาพ

ม คี ณุภาพ

ประส ิทธ ิภาพ

ครอบคล มุ

ท ั วถ ึง
ครบองค 

ความแออ ดั

เหล  ือมล ำ
ลด

ระบบบร กิาร

ค าใช จ ายด านส ขุภาพ
ลดลงและย  ังย ืน
ระบบบร หิารจ ดัการ
ท ี โปร งใส

ม รีะบบตอบสนองต อ
ภ ยัส ุขภาพต างๆ

ประเทศไทย

ฉากท ัศน อนาคต
Future Scenarios

เป น็องค กรหล กัด านส ขุภาพ
ท ี รวมพล ังส ังคม
เพ  ือประชาชนส ขุภาพด ี Vision

พ ฒันาและอภ บิาลระบบส ขุภาพ
อย างม สี วนร วมและย  ังย นื Mission

M astery

O riginality

P eople Centered Approach
H umility

Values
(CORE)

Retreat
MOPH

เป น็ 1 ใน 3 ของเอเซ ยี
Phase 4
(2575-2579

ส  ูความย  ังย ืน
Phase 3
(2570-2574)

สร างความเข มแข ง็
Phase 2
(2565-2569)

ปฏ ริ ปูระบบ
(Phase 1
(2560-2564)แผน 20 ป ี

กสธ.

1) ลด Premature Mortality
เพ  ือเพ  ิมให อาย ยุ นื 80 ป  ี(LE)

2) ลดป จัจ ัยเส ี ยง/เจ บ็ป วยของคนไทย
แข ง็แรงถ งึอาย  ุ72 ป  ี(HALE)

1. ประชาชนส ขุภาพด ี

ผล ติและพ ฒันา
กำล งัคนให เพ ยีงพอ

Availability
บร หิารกำล งัคน
(เม อืง/ชนบน Accessibilirt

ความพร อมเช งิกลย ทุธ 

สอดคล องก บัแผน
Acceptability

ด งึด ดูและร กัษา
คนค ณุภาพ

Quality

2. เจ าหน าท  ีม คีวามส ุข

Access
Coverage

Quality

Govervance

3. ระบบส ขุภาพ

ย ั งย ืน

กรอบการทำงาน
(การว ิเคราะห ) แผนย ุทธศาสต

ร ชาต ิ

ระยะ 20 ป  ี

ด านสาธาร
ณส ุข

1. อ บุ ตั เิหต ทุางถนน

2. การเสพต ดิเคร  ืองด  ืมท  ีม แีอลกอฮอลล 

3. โรคหลอดเล อืดสมอง

4. การต ดิเช  ือ HIV/AIDs
5. โรคมะเร ง็ต บั

6. โรคห ัวใจขาดเล ือด

7. โรคเบาหวาน
8. ภาวะต บัแข ง็

9. โรคปอดอ ดุก  ันเร  ือร งั
10. โรคมะเร ง็หลอดลมและปอด

ชาย

1. โรคหลอดเล ือดสมอง

2. โรคเบาหวาน
3. โรคซ มึเศร า

4. โรคห วัใจขาดเล อืด

5. การต ดิเช  ือ HIV/AIDs

6. อ บุ ตั เิหต ทุางถนน

7. โรคข อเส  ือม

8. ต อกระจก
9. โรคมะเร ง็ต บั

10. โรคสมองเส  ือม

หญ ิง
การเส ยีช วี ติ
(ป  ี2013)

ประชาชนส ขุภาพด ี

เจ าหน าท  ีม คีวามส ขุ

ระบบส ุขภาพย  ังย นื
เป าหมาย

เป   าหมาย
1)  ประชาชนส ุขภาพด ี
2)  เจ าหน าท ี ม ีความส ุข
3)  ระบบส ุขภาพย ั งย ืน

1. นโยบายร ฐับาล
2. ย ุทธศาสตร ชาต ิระยะ 20 ป ี
และปฏ ริ ปูประเทศไทยด านสาธารณส ขุ

3. ประเทศไทย 4.0 4. ประชาร ัฐ
5. แผนปฏ ริ ปู

6. แผนพ ฒันาเศรษฐก จิ
และส งัคมแห งชาต  ิฉ.12
(พ.ศ. 2560-2564)

กรอบค ดิ

ต อประชากร

การกระจาย

ระด ับองค กร 8 ต วั
(Cooperate KPIs)

ระด บัหน วยงาน 100 ต วั
(Functional PIs)

ต วัช ี ว ดั

Happy Workplace Index
การจ ดัการ

Management

บรรยากาศการทำงาน Atmoshere

กระบวนการสร างส ขุ
Process

ส ขุภาพกายใจ Health

ผลล พัธ องค กร Result
HWI

P&P Excellence Strategies
Service Excellece Strategies
People Excellence Strategies

Governance Excellence Strategies

Excellence
Strategies

16 แผนงาน

48 โครงการ

100+ ต วัช ี ว ัด

ต ัวช  ีว ัด

Happy Work
Life Index
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Context

A ROADMAP TO VALUE-BASED

HEALTH CARE 4.0


