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แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข น้ี จดัท าข้ึน
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติัของหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจา้หน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน 
อนัจะน าพาประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื

การจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข ในคร้ังน้ี 
ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยวางกรอบแนวคิดใหมี้ ความเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูปประเทศดา้นสาธารณสุข แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ประเทศไทย 4.0 นโยบาย
รัฐบาล การปฏิรูปด้านสาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 และ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) อีกทั้งได้น านโยบายส าคญั 5 ด้านของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นกรอบการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยแผนปฏิบติัราชการกระทรวงสาธารณสุขฉบบัน้ีประกอบดว้ย ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ดา้น 
ของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1) ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ (Promotion, 
Prevention & Protection Excellence) 2) ดา้นบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3) ดา้นบุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) และ 4) บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) รวมทั้ง 15 แผนงาน 41 โครงการ และ 
67ตวัช้ีวดั

ทั้งน้ี กระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ท่ีมีส่วนร่วมในการทบทวน ปรับปรุงและแกไ้ขใหแ้ผนปฏิบติัราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบบัน้ี ให้มีความสมบูรณ์ และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบติัราชการของกระทรวง
สาธารณสุขฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ในการพฒันางาน ด้านสาธารณสุขให้กบัหน่วยงานในสังกดักระทรวง
สาธารณสุข ต่อไป

ค ำน ำ
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ค่ำนิยมองค์กร

จุดยืนองค์กร



ยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศ 4 ด้ำน
Excellence

15 แผนงำน 41 โครงกำร 67 ตัวชี้วัด
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โครงการ ตวัชี้วัด

1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 1) อตัราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายท่ีุก าหนดมีพฒันาการสมวยั
3) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี
4) เด็กไทยมีระดบัสติปัญญาเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 100
ตวัช้ีวดัยอ่ย : ร้อยละของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการคดักรองแลว้พบวา่มี
พฒันาการล่าชา้ไดรั้บการกระตุน้พฒันาการดว้ยเคร่ืองมือมาตรฐาน

5) ร้อยละของเด็กอาย ุ6-14 ปี สูงดีสมส่วน
6) อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี
7) ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิงไดรั้บการดูแลตาม Care Plan
8) ร้อยละของประชากรสูงอายท่ีุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์
9) ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผา่นเกณฑ์

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) 

(2 โครงการ 10 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิและ

ภัยสุขภาพ

1) ระดบัความส าเร็จในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน
ระดบัจงัหวดั

1. โครงการการพฒันาคุณภาพชวิีตระดับอ าเภอ (พชอ.) 1) ร้อยละของอ าเภอผา่นเกณฑก์ารประเมินการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ

2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 10) จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงด้านสุขภาพ

(3 โครงการ 6 ตัวชี้วัด)

ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

Promotion Prevention & Protection Excellence 01
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ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

Promotion Prevention & Protection Excellence 01

โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) 

(2 โครงการ 10 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงด้านสุขภาพ

(3 โครงการ 6 ตัวชี้วัด)

2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดนัโลหิตสูง
3) ร้อยละของจงัหวดัมีการขบัเคล่ือนมาตรการยติุการใชส้ารเคมีทางการเกษตรท่ีมี       
อนัตรายสูงร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัส่วนกลางและภูมิภาค อยา่ง    
นอ้ยจงัหวดัละ 1 เร่ือง

4) ร้อยละของจงัหวดัมีระบบรับแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผสัสารเคมีทาง
การเกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม.  
ผา่น Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจาก
การท างาน)

5) ร้อยละของจงัหวดัมีการจดัท าฐานขอ้มูลอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และ
มีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหสัโรค T60)

3. โครงการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ     

และบริการสุขภาพ

6) ร้อยละของผลิตภณัฑสุ์ขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีไดรั้บการตรวจสอบไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

1. โครงการบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม 1) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital

2) ร้อยละของจงัหวดัมีระบบจดัการปัจจยัเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ

แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 

(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)



บริกำรเป็นเลิศ
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โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

(2 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ 1) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีเปิดด าเนินการ
ในพ้ืนท่ี

2) ร้อยละของประชาชนในอ าเภอท่ีเป็นท่ีตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทยท่ี์ผา่นการอบรมและคณะผูใ้หบ้ริการสุขภาพปฐมภูมิดูแล
ดว้ยหลกัเวชศาสตร์ครอบครัว

2. โครงการพัฒนาเครอืข่ายก าลังคนดา้นสุขภาพ และ

อสม.

3) ร้อยละของผูป่้วย กลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบา้น
มีคุณภาพชีวติท่ีดี

4) จ านวน อสม. ท่ีไดรั้บการพฒันาเป็น อสม. หมอประจ าบา้น

1. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรค

ไม่ติดต่อเรือ้รัง

1) ร้อยละอตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีไดรั้บการรักษา
ท่ีเหมาะสม 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

(18 โครงการ 22 ตัวชี้วัด)

2. โครงการพัฒนาระบบรกิารโรคติดตอ่ โรคอุบัติใหม่ 

และโรคอุบัติซ้ า

2) อตัราความส าเร็จของการรักษาวณัโรคปอดรายใหม่

3. โครงการป้องกนัและควบคุมการดือ้ยาต้านจลุชพี

และการใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล

3) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใชย้าอยา่งสมเหตุผล (RDU) 
4) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพอยา่งบูรณาการ 
(AMR)

4. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 5) ร้อยละการส่งต่อผูป่้วยนอกเขตสุขภาพลดลง

5. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาทารก

แรกเกิด

6) อตัราตายทารกแรกเกิด

6. โครงการการดแูลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ   

ประคับประคองและการดแูลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน

7) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการต่าง  ๆดว้ย Opioid ในผูป่้วย
ประคบัประคองระยะทา้ยอยา่งมีคุณภาพ

7. โครงการพฒันาระบบบรกิารการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

8) ร้อยละของผูป่้วยนอกทั้งหมดท่ีไดรั้บบริการตรวจ วนิิจฉยั รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก



บริกำรเป็นเลิศ

Service Excellence

P A G E | 06 

02

โครงการ ตวัชี้วัด

8. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 

สาขาสุขภาพจติและจติเวช

9) ร้อยละของผูป่้วยโรคซึมเศร้าเขา้ถึงบริการสุขภาพจิต
10) อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จ

ตวัช้ีวดัยอ่ย : ร้อยละของผูพ้ยายามฆ่าตวัตายไม่กลบัมาท าร้ายตวัเองซ ้ า
ในระยะเวลา 1 ปี

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

(18 โครงการ 22 ตัวชี้วัด)

9. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 5 สาขาหลัก 11) อตัราตายผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
12) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดบั 

M 1 ข้ึน ไป ท่ีมีแพทยอ์อร์โธปิดิกส์เพ่ิมข้ึน ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 1 ทีมต่อ 
1 เขตสุขภาพ

10. โครงการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 

สาขาโรคหัวใจ

13) อตัราตายของผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI และการให้
การรักษาตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด

11. โครงการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 

สาขาโรคมะเรง็

14) ร้อยละผูป่้วยมะเร็ง 5อนัดบัแรกไดรั้บการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

12. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคไต 15) ร้อยละของผูป่้วย CKD ท่ีมีอตัราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

13. โครงการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาจกัษุวิทยา 16) ร้อยละผูป่้วยตอ้กระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรั้บการผา่ตดัภายใน30วนั

14. โครงการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 

สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

17) อตัราส่วนของจ านวนผูย้นิยอมบริจาคอวยัวะจากผูป่้วยสมองตาย ต่อจ านวน
ผูป่้วยเสียชีวติในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

15.โครงการพัฒนาระบบบรกิารบ าบดัรกัษาผูป้่วย

ยาเสพติด

18) ร้อยละของผูป่้วยยาเสพติดเขา้รับการบ าบดัรักษา และ ติดตามดูแล
อยา่งต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate)

19) ร้อยละของผูป่้วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงไดรั้บการประเมินบ าบดั 
รักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดบัความรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง

16. โครงการการบรบิาลฟื้นสภาพระยะกลาง   

(Intermediate care; IMC)

20) ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M และ F ในจงัหวดัท่ีใหก้ารบริบาลฟ้ืนสภาพ
ระยะกลางแบบผูป่้วยใน (intermediate bed/ward)

17. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร one day surgery 21) ร้อยละของผูป่้วยท่ีเขา้รับการผา่ตดั One Day Surgery

18. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 22) จ านวนคลินิกการใหบ้ริการกญัชาทางการแพทยน์ าร่องอยา่งนอ้ย เขตสุขภาพละ 
1 แห่ง



บริกำรเป็นเลิศ

Service Excellence
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02

โครงการ ตวัชี้วัด

1. โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉ์ุกเฉิน

ครบวงจรและระบบการส่งต่อ

1) อตัราการเสียชีวติของผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24ชัว่โมง
ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit) 

2) ร้อยละของประชากรเขา้ถึงบริการการแพทยฉุ์กเฉิน
3) ร้อยละ รพศ. ผา่นเกณฑ ์ER คุณภาพ
4) จ านวนผูป่้วยท่ีไม่ฉุกเฉินในหอ้งฉุกเฉินระดบั 4 และ 5 (Non trauma)ลดลง

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

(1 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพระราชด าร ิโครงการเฉลิมพระเกยีรติ และ

โครงการพ้ืนท่ีเฉพาะ

1) ร้อยละของจงัหวดัเป้าหมายท่ีมีหน่วยบริการตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเกาะมีการจดัระบบ
บริการสุขภาพส าหรับการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและ

การแพทย์

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทยแ์ผนไทย 

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ

แพทย์แผนไทย (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)



บุคลำกรเป็นเลิศ

People Excellence
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03

โครงการ ตวัชี้วัด

1. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ

สู่ความเป็นมืออาชีพ

1) ระดบัความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจดัการระบบการผลิตและ
พฒันาก าลงัคนไดต้ามเกณฑ์

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ

(2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)

2. โครงการบรหิารจดัการก าลังดา้นสุขภาพ 2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจดัการก าลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพ



บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล 

Governance Excellence
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04

โครงการ ตวัชี้วัด

1. โครงการประเมนิคุณธรรมความโปรง่ใส 1) ร้อยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑก์ารประเมิน ITA

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

(3 โครงการ 5 ตัวชี้วัด)

2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 2) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
ท่ีด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด
3) ร้อยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผา่น
การรับรอง HA ขั้น 3
4) ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผา่นเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

3. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงแหง่ความสุข

5) จ านวนองคก์รแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูข่าวสารเทคโนโลยี

สุขภาพแห่งชาต ิ

1) ร้อยละของจงัหวดัท่ีผา่นเกณฑคุ์ณภาพขอ้มูล

2. โครงการ Smart Hospital 2) ร้อยละของหน่วยบริการท่ีเป็น Smart Hospital
3) จ านวนโรงพยาบาลมีระบบรับยาท่ีร้านยา

แผนงานที่ 13 : การบริหารจดัการด้านการเงนิการคลงัสุขภาพ

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

1. โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน 1) ความแตกต่างอตัราการใชสิ้ทธิ (compliance rate) เม่ือไปใชบ้ริการผูป่้วยใน (IP) 
ของผูมี้สิทธิใน 3 ระบบ
2) ระดบัความส าเร็จของการจดัท าสิทธิประโยชน์กลางผูป่้วยใน ของระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ 3 ระบบ

1. โครงการบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลัง 3) ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน



บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล 

Governance Excellence
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04

โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนางานวิจยั /นวัตกรรมผลิตภณัฑ์

สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

1) จ านวนนวตักรรม หรือเทคโนโลยสุีขภาพท่ีคิดคน้ใหม่ หรือท่ีพฒันาต่อยอด
2) ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ

1. โครงการปรับโครงสรา้งและพัฒนากฎหมาย

ด้านสุขภาพ

1) ร้อยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงไดรั้บการแกไ้ข และมีการบงัคบัใช้

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)



ตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งรัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion Prevention & Protection Excellence)

ตวัชี้วัดแผนงาน

แผนงานที่ 1 : 

การพัฒนาคุณภาพชวิีตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

(ด้านสุขภาพ)

• อตัราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
• ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5ปี ทั้งหมดตามช่วงอายท่ีุก าหนดมีพฒันาการสมวยั
• ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอาย ุ5ปี
• ร้อยละของประชากรสูงอายท่ีุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์
• ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายรุะ ยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผา่นเกณฑ์

• จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย

แผนงานที่ 2 : 

การพัฒนาคุณภาพชวิีตระดบัอ าเภอ

• ร้อยละของอ าเภอผา่นเกณฑก์ารประเมินการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีมีคุณภาพ

แผนงานที่ 3 : 

การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงดา้น

สุขภาพ

• ร้อยละของจงัหวดัมีการขบัเคล่ือนมาตรการยติุการใชส้ารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอนัตราย
สูงร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัส่วนกลางและภูมิภาค อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1เร่ือง

• ร้อยละของจงัหวดัมีระบบรับแจง้ข่าว การใช/้ป่วยจากการสมัผสัสารเคมีทางการเกษตร
3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผา่น 
Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการท างาน)

• ร้อยละของจงัหวดัมีการจดัท าฐานขอ้มูลอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม (Occupational and 
Environmental Health Profile : OEHP) ดา้นเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวติจากสารเคมีทางการเกษตร (รหสัโรค T60)

แผนงาน ตวัชี้วัด

บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : 

การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

• ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือขา่ยหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี
• ร้อยละของประชาชนในอ าเภอท่ีเป็นท่ีตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว
หรือแพทยท่ี์ผา่นการอบรมและคณะผูใ้หบ้ริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลดว้ยหลกัเวชศาสตร์
ครอบครัว

• ร้อยละของผูป่้วย กลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบา้นมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี

• จ านวน อสม. ท่ีไดรั้บการพฒันาเป็น อสม. หมอประจ าบา้น
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แผนงาน ตวัชี้วัด

บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 6 : 

การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 

(Service Plan)

• ร้อยละอตัราตายของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีไดรั้บการรักษา
ท่ีเหมาะสม

• อตัราความส าเร็จของการรักษาวณัโรคปอดรายใหม่
• ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใชย้าอยา่งสมเหตุผล (RDU)
• ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพอยา่งบูรณาการ (AMR)
• อตัราตายของผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI และการใหก้ารรักษา
ตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด

• จ านวนคลินิกการใหบ้ริการกญัชาทางการแพทยน์ าร่องอยา่งนอ้ย เขตสุขภาพละ 1แห่ง
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แผนงานที่ 7 : 

การพัฒนาระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ

ครบวงจรและระบบการส่งตอ่

• อตัราการเสียชีวติของผูป่้วยวกิฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชัว่โมง ในโรงพยาบาล
ระดบั A, S, M1 (ทั้งท่ี ER และ Admit)
-อตัราของผูป่้วย triage level 1,2 ท่ีมีขอ้บ่งช้ีในการ Admit ไดรั้บ Admit ภายใน2 ชม. 
ในโรงพยาบาลระดบั A, S, M1 

• ร้อยละ รพศ. ผา่นเกณฑ ์ER คุณภาพ
• จ านวนผูป่้วยท่ีไม่ฉุกเฉินในหอ้งฉุกเฉินระดบั 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง

แผนงานที่ 9 : 

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

การท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ ความงาม และ

แพทย์แผนไทย

• ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแ์ผนไทย
• จ านวนคลินิกการใหบ้ริการกญัชาทางการแพทยผ์สมผสานแพทยแ์ผนปัจจุบนัและ
แพทยแ์ผนไทย

ตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งรัดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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แผนงาน ตวัชี้วัด

บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 

แผนงานที่ 11 : 

การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและ

องค์กรคุณภาพ

• ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
ท่ีด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด

• ร้อยละของโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผา่นการรับรอง 
HA ขั้น 3

• ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผา่นเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
• จ านวนองคก์รแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

แผนงานที่ 12 : 

การพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

• จ านวนโรงพยาบาลท่ี มีระบบนดัและคิวออนไลน์
• จ านวนโรงพยาบาลท่ีมีระบบรับยาท่ีร้านยา

แผนงานที่ 14 : 

การพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

• ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


