
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การประชุมวชิาการ 30 ป ี สถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
“ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต”

“TO THE NEXT DECADE : ENHANCE RESEARCE FOR LIFE”

ปฏิรูประบบสุขภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธานคณะท างานร่วมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ



แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)

ประเด็นปฏิรูปด้านสาธารณสุข

I. ด้านระบบบรหิารจัดการด้านสุขภาพ

II. ด้านระบบบรกิารสาธารณสุข ระบบบรกิารปฐมภูมิ การแพทย์แผนไทย การแพทย์
ฉุกเฉิน และการสร้างเสริมป้องกันและควบคุมโรค

III. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การคุ้มครองผู้บรโิภค

IV. ด้านความยั่งยนืและเพียงพอ 
ด้านการเงินการคลังสุขภาพ

ระบบหลักประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพ
มีความเป็นธรรม และยั่งยืน

นโยบายสุขภาพแห่งชาติที่มีความเป็นเอกภาพ 
ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ก าลังคนสุขภาพ



เป้าหมายกจิกรรมปฏริูปที่ 2 การปฏริูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสขุภาพ การป้องกันและดูและรักษาโรคไมต่ิดต่อส าหรับประชาชนและผู้ป่วย

ผู้ป่วยและคนวัยท างานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับบริการ
ทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
ด้วยการบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับการรักษา 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

คนวัยท างาน

ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

การสร้างเสริมสุขภาพ

บริการทางการแพทย์

สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพรัฐ

นโยบายและมาตรการในที่ท างาน 

ข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยดีิจทิัล

มาตรการ กฎหมาย รวมทั้งภาษี



กรอบการปฏิรูปปัญหาโรคไม่ติดต่อ

นโยบายและมาตรการ (MS1, MS5)
นโยบายส าหรับสถานที่ท างาน (Workplace Policy) กฎหมาย และมาตรการต่างๆรวมทั้งภาษี

ระบบบริการ (MS2)
ระบบบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเข้ากับระบบ

บรกิารทางการแพทย์

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การประเมินและดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้เทคโนโลยดีจิทิลัและข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบสารสนเทศ (MS3, MS4)
ระบบข้อมูลผู้ป่วย NCD และข้อมูลสุขภาพบุคคลที่เชื่อมโยงบูรณาการ

ระบบการเงินการคลัง(MS2)
ระบบประกันสุขภาพที่เป็นเอกภาพและนวัตกรรม          

เช่น การจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่า

– รูปแบบแนวทาง มาตรการองค์กรในสถานท่ีท างานที่เหมาะสมเบือ้งต้น 
เชน่ Healthy Organization, Healthy Living และ สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

– บทบาทและสมรรถนะผู้น าด้านสุขภาพระดับนโยบาย (Chief Health Officer) 
และผู้น าด้านสุขภาพระดับปฏบัิตกิาร (Health Leader) 

– ประกาศมาตรการป้องกันควบคุมโรคไมต่ดิตอ่ระดับองค์กร (กรมควบคุมโรค) 

– ผู้ใชง้าน H4U 301,595 คน
– ผู้ใชง้าน Smart อสม. 532,042 คน

(ท่ีมาข้อมูล ศูนย์เทคฯ สป. ณ 19 พ.ค. 2565)
– การตดิตัง้ระบบแลกเปลี่ยนขอ้มูลสุขภาพ 

(HIS gateway) ครบท้ัง 12 เขตสุขภาพ

– รูปแบบบริการเชิงนวัตกรรม
– กลไกเพ่ือสนับสนุนการ

จัดบริการแบบบูรณาการ 
– การพัฒนาชุดสทิธิประโยชน ์



รูปแบบบรกิาร : การคัดกรองและจ าแนกประชาชนเพื่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ

ท่ีมา : การน าเสนอ value based healthcare ของเขต 9



Work Flow and Data Flow : Online Survey กอง NCD ร่วมกับ ศูนย์เทคฯ สป. 



4 ธ.ค. 2563

Timeline การขับเคลื่อนงาน NCDs 
ม.ค. 2565
ขับเคลื่อน Together Fight NCDs 
ก าหนดวาระนโยบาย องค์กรร่วมสร้างสุข 
(ในที่ท างาน / สถานประกอบการ)

ต.ค. - ธ.ค. 2564
ชี้แจง เครื่องมอืคัดกรอง NCD 
ออนไลน์, แนวทางการจัดตั้ง
สถานีสุขภาพในชุมชน

ส.ค. – ก.ย. 2564
จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
ร่วมกับเขตสุขภาพที่สนใจ
(น าร่อง 1 เขต) 

การจัดตั้ง Digital Health Station

การขับเคลื่อนงานปฏิรูป NCDs

ก.พ. 2565
ประชุมคณะท างาน 
และรับสมัครพื้นที่น าร่อง

มี.ค. 2565
อบรม H4U และ 3 หมอ

เม.ย. 2565
Workshop สนับสนุนการด าเนินงาน

พ.ค. - ม.ิย. 2565
ด าเนินการน าร่อง Digital Health 
Station 17 จังหวัด

ก.ค. 2565
ตดิตามสถานีสุขภาพ 
Digital ระดับ 2-3

ธ.ค. 2563
-ประชุมคณะท างานปฏิรูปท่ี 2
-สัมมนาทศิทาง และจัดท าแผน
ปฏิรูปท่ี 2

ม.ค. – มี.ค. 2564
-ประชุมคณะท างานปฏิรูปท่ี 2
-น าเสนอแผนกจิกรรมปฏิรูป        
ต่อ คกก. ปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข ครั้งที่ 1,2 และ 3

เม.ย. – มิ.ย. 2564
-น าเสนอความก้าวหน้าต่อ คกก. 
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4 และ 5

ก.ค. – ก.ย. 2564
-น าเสนอความก้าวหน้าต่อ คกก. 
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ครั้งที่ 6

ต.ค. – ธ.ค. 2564
-น าเสนอความก้าวหน้าต่อ คกก. 
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ครั้งที่ 7,8 และ 9

ม.ค. – ม.ีค. 2565
-น าเสนอความก้าวหน้าต่อ คกก. 
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ครั้งที่ 1,2 และ 3

- แถลงข่าวความร่วมมอื
ขับเคลื่อน Workplace policy

เม.ย. – ม.ิย. 2565
-น าเสนอความก้าวหน้าต่อ คกก. 
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ครั้งที่ 4,5 และ 6

ก.ค. 2565
-น าเสนอความก้าวหน้าต่อ คกก. 
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ครั้งท่ี 7

- เตรียมน าเสนอสรุปผลส าเร็จ
ของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 ครั้งที่ 8

ส.ค. - ก.ย. 2565
-มอบใบประกาศสถานีสุขภาพ
ดิจิทัล ระดับ 2-3

-ถอดบทเรียน

ต.ค. 2565
ขยายพื้นท่ีด าเนินการต่อเนื่อง

ส.ค. - ก.ย. 2565
-น าเสนอความก้าวหน้าต่อ คกก. 
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
ครั้งที่ 9

ต.ค. 2565
ด าเนินการต่อเนื่อง
ในระบบงบประมาณ

*ผลผลิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง (ก.ค – ก.ย. 65)
• ผลการวิจัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม Pre-DM ด้วย App H4U
• ผลการศึกษาชุดการจัดบริการ และวิธีการจ่ายเงินแบบมุ่งเน้น

คุณค่าส าหรับการส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน         
ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

• กลไกสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรม 
- รูปแบบการด าเนินงานบ่มเพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพ      
และป้องกันควบคุมโรค 1 ระบบ

• สถานีสุขภาพต้นแบบ “Digital Health Station" 17 จังหวัด
• (ร่าง) กฎหมายการควบคุมการตลาดและเคร่ืองดื่ม                         

ไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับเด็ก
* หมายเหตุ : คาดว่าจะไดรั้บ



THANK YOU


