
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน/โครงการ 
และตัวชี้วัด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25642564
ของกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2)

3 ธันวาคม 2563



แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ได้ด าเนินการจัดท าขึ้น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยผ่านการทบทวน ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ แนวโน้ม ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ และผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาอย่างบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดและในก ากับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยกระบวนการจัดท า
แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข มีดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหาร เป็นประธานคณะท างาน

2. จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข 

3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับพ้ืนที่ (ส านักงานเขตสุขภาพ, สสจ., รพศ., รพท.) เพ่ือเปิดโอกาส
ให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ  
ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ (Google from)

4. รวบรวม วิเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับพ้ืนที่ และน ามาใช้ประกอบการจัดท าร่างแผนงาน/
โครงการ และตัวชี้วัดฯ

5. น าเสนอร่างแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวง
สาธารณสุขต่อคณะท างาน คณะกรรมการจัดท าแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2563 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ

ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 15 แผนงาน 42 โครงการ และ 75 ตัวชี้วัด โดยสามารถจ าแนกตามแนวทางการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention 
& Protection Excellence) ประกอบด้วย 4 แผนงาน 7 โครงการ 19 ตัวชี้วัด

2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ประกอบด้วย 5 แผนงาน 24 โครงการ 37 ตัวชี้วัด
3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence ประกอบด้วย 1 แผนงาน 3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด
4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ประกอบด้วย 5 แผนงาน 

8 โครงการ 15 ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข
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ค่านิยมองค์กร

จุดยืนองค์กร

พัฒนานโยบาย ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล

ส่วนกลาง
บริหารจัดการหน่วยบริการ 
และขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ส่วน
ภูมิภาค

พัฒนาและอภิบาล

ระบบสุขภาพ

อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยนื
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ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน
Excellence

15 แผนงาน 42 โครงการ 75 ตัวชี้วัด
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โครงการ ตวัชี้วัด

1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 

ตัวช้ีวัดย่อย : 2.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ย
ที่อายุ 5 ปี

2.2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
3) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100
ตัวช้ีวัดย่อย : 3.1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100

3.2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รบัการคัดกรองแล้วพบว่ามี   
พัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 
หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน

4) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
6) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
7) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการ 

และในชุมชน
ตัวช้ีวัดย่อย : 7.1) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์

7.2) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสรมิสุขภาพดแูลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

7.3) ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียงขึ้นไป มีการจัดตั้ง  
คลินิกผู้สูงอายุ

8) ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด M2 ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
ตัวช้ีวัดย่อย : 8.1) ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด M2 ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้ง

คลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ
8.2) ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด M2 ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้ง

คลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐานข้ึนไป

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) 

(2 โครงการ 9 ตัวชี้วัด)

2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร 9) จ านวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ

01 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

Promotion Prevention & Protection Excellence (PP&P Excellence)
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โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) 

(2 โครงการ 8 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิและ

ภัยสุขภาพ

1) ระดับความส าเรจ็ในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน 
ระดับจังหวัด

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

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงด้านสุขภาพ

(3 โครงการ 7 ตัวชี้วัด)

01 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

Promotion Prevention & Protection Excellence (PP&P Excellence)

2. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
ตัวช้ีวัดย่อย : 2.1) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

2.2) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสยัป่วยโรคความดันโลหิตสงู
3) จ านวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาส าคัญในพ้ืนท่ี 
4) ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” 
5) ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ใหส้งบได้ ภายใน 21 – 28 วัน

3. โครงการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ     

และบริการสุขภาพ

6) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสีย่งท่ีได้รบัการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

7) จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ   
(สถานประกอบการปรับปรงุผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ    
กรุงเทพมหานคร)
ตัวช้ีวัดย่อย : 7.1) ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) 

7.2) อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)
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โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ) 

(2 โครงการ 10 ตัวชี้วัด)

1. โครงการบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 
ตัวช้ีวัดย่อย : 1.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม

ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมากขึ้นไป

1.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก Plus

2) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 

(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)

01 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

Promotion Prevention & Protection Excellence01 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

Promotion Prevention & Protection Excellence (PP&P Excellence)
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โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

(3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ 1) จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครอืข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูม ิพ.ศ. 2562

2) จ านวนประชาชนท่ีมีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ท่ีผ่าน
การอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 

2. โครงการพัฒนาเครอืข่ายก าลังคนดา้นสุขภาพ 

และ อสม.

3) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวช้ีวัดย่อย : 3.1) ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง

ได้ตามเกณฑ์ 
3.2) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.

หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

3. โครงการชมุชนสรา้งสุข โดยต าบลจดัการคุณภาพชวิีต 4) ร้อยละต าบลเป้าหมายผา่นเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

02 บริการเป็นเลิศ
Service Excellence

1. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 

สาขาโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รงั

1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รบัการรักษา
ที่เหมาะสม
ตัวช้ีวัดย่อย : 1.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

1.2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic
Stroke: I60-I62)

1.3) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อดุตัน 
(Ischemic Stroke: I63)

1.4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน
(I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาด้วยยาละลาย
ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า ภายใน 60 นาที (door to 
needle time)

1.5) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มอีาการ
ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

(18 โครงการ 26 ตัวชี้วัด)
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โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

(3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (ต่อ)

(18 โครงการ 26 ตัวชี้วัด)

2. โครงการพฒันาระบบบรกิารโรคตดิตอ่ โรคอุบัติใหม่ 

และโรคอุบัติซ้ า

2) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ตัวช้ีวัดย่อย : 2.1) อัตราส าเร็จการรกัษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

2.2) อัตราความครอบคลุมของการขึน้ทะเบียนรกัษาผูป้่วย
วัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า

3) ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

4) อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของทั้งประเทศ 

5) ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถใีหม่
ในสาขาท่ีเลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment

6) ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดท าแผนและซ้อมแผน BCP for EID

3. โครงการป้องกนัและควบคุมการดือ้ยาต้านจลุชพี

และการใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล

7) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ตัวช้ีวัดย่อย : 7.1) RDU ขั้นท่ี 2

7.2) RDU ขั้นที่ 3
8) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

ตัวช้ีวัดย่อย : 8.1)  ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจัดการผ่านระดับ 
intermediate ทั้ง 5 กลุ่ม กิจกรรมส าคัญ

8.2) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด

4. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 9) ร้อยละการส่งต่อผูป้่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

5. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 10) อัตราตายทารกแรกเกดิ อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

02 บริการเป็นเลิศ
Service Excellence

6. โครงการการดแูลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ   

ประคับประคองและการดแูลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน

11) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจดัการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid 
ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

7. โครงการพฒันาระบบบรกิารการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

12) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบรกิาร ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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โครงการ ตวัชี้วัด

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

(3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (ต่อ)

(18 โครงการ 26 ตัวชี้วัด)

02 บริการเป็นเลิศ
Service Excellence

8. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 

สาขาสุขภาพจติและจติเวช

13) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขา้ถึงบริการสุขภาพจิต
14) อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็

ตัวช้ีวัดย่อย : 14.1) อัตราการฆ่าตัวตายส าเรจ็
14.2) ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท ารา้ย

ตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี

9. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 5 สาขาหลัก 15) อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลอืดแบบรนุแรงชนิด community-acquired
16) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล

ตั้งแต่ระดับ M 1 ขึ้นไป ท่ีมีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีม 
ต่อ 1 เขตสุขภาพ
ตัวช้ีวัดย่อย : 16.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention

ในโรงพยาบาลตั้งแตร่ะดับ M 1 ขึ้นไป ที่มแีพทย์
ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีม ต่อ 1 เขตสุขภาพ

16.2) การผ่าตัดภายใน 72 ช่ัวโมง (Early surgery) มากกว่า
ร้อยละ 50 นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล

16.3) Refracture Rate น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตัวช้ีวัดนี้ใช้ได้
กรณีโรงพยาบาลนั้นท าโครงการมาแล้ว 1 ปี)

10. โครงการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 

สาขาโรคหัวใจ

17) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และ
การให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด
ตัวช้ีวัดย่อย : 17.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉยีบพลัน

ชนิด STEMI
17.2) ร้อยละของการให้การรกัษาผูป้่วย STEMI ได้ตาม  

มาตรฐานเวลาที่ก าหนด

11. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 18) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ตัวช้ีวัดย่อย : 18.1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรกัษาด้วยการผ่าตดั 

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
18.2) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรกัษาด้วยเคมีบ าบัด 

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
18.3) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรกัษาด้วยรังสีรักษา 

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
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โครงการ ตวัชี้วัด

12. โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคไต 19) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

13. โครงการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาจกัษุวิทยา 20) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน

14. โครงการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 

สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

21) อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูป้่วยสมองตาย 
ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (ต่อ) 

(18 โครงการ 26 ตัวชี้วัด)

15. โครงการพัฒนาระบบบรกิารบ าบดัรกัษาผู้ป่วย

ยาเสพติด

22) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการตดิตาม (Retention Rate)

02 บริการเป็นเลิศ
Service Excellence

16. โครงการการบรบิาลฟื้นสภาพระยะกลาง   

(Intermediate Care; IMC)

23) การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาล
ระดับ M และ F
ตัวช้ีวัดย่อย : 23.1) ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบรบิาลฟื้นสภาพ

ระยะกลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาล
ระดับ M และ F

23.2) ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic brain Injury 
และ Spinal cord injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน 
Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15
with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพ
ระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20

17. โครงการพัฒนาระบบบรกิาร One Day Surgery: ODS 24) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดั One Day Surgery 
25) ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดี

อักเสบผ่านการผ่าตดัแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS)
ตัวช้ีวัดย่อย : 25.1) เกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive 

bleeding ซึ่งต้องให้เลือด 2 ยูนติขึ้นไประหว่าง  
ผ่าตัดหรือ hollow viscus organ injury 

25.2) Re-admit ภายใน 1 เดือน (ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด 
เช่น delay detect CBD injury หรือ delay 
detect hollow viscus organ injury หรือ 
surgical site infection : SSI)

18. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 26) ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสขุท่ีมีการจดับริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
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1. โครงการพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉ์ุกเฉิน

ครบวงจรและระบบการส่งต่อ

1) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัดย่อย : 1.1) อัตราการเสยีชีวิตของผูป้่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) 

ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
(ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12  
(Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%)

1.2) อัตราของผู้ป่วย Trauma triage level 1 และมีข้อบ่งช้ี
ในการผ่าตัดในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 สามารถ
เข้าห้องผ่าตัดได้ ภายใน 60 นาที

1.3) อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ช่ัวโมง 
ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1

1.4) อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บรนุแรงต่อสมอง (mortality    
rate of severe traumatic brain injury) (GCS≤8) 
ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1

1.5) อัตราของ TEA Unit ในโรงพยาบาล ระดับ A, S, M1
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่ ากว่า 20 คะแนน)

2) ร้อยละของประชากรเขา้ถึงบรกิารการแพทย์ฉกุเฉิน 
3) ร้อยละของโรงพยาบาลศนูย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

(1 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพระราชด าร ิโครงการเฉลิมพระเกยีรติ และ

โครงการพ้ืนท่ีเฉพาะ

1) ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมมีาตรฐานการบรกิารสุขภาพ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่ก าหนด

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

โครงการ ตวัชี้วัด

02 บริการเป็นเลิศ
Service Excellence

1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและ

การแพทย์

1) อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ทีไ่ด้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว

2) ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานท่ีกกักันตัวตามที่รฐัก าหนด (AHQ/WQ) ได้  

มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และแพทย์แผนไทย (1 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
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โครงการ ตวัชี้วัด

1. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ

สู่ความเป็นมืออาชีพ

1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบรหิารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลงัคนด้านสุขภาพ

(3 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)

2. โครงการบรหิารจดัการก าลังคนดา้นสุขภาพ 2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมกีารบริหารจดัการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ
3) ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรบัการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

ได้รับการพัฒนา

3. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงแหง่ความสุข

4) องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและเป็นต้นแบบ
ตัวช้ีวัดย่อย : 4.1) จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและเป็นต้นแบบ

4.2) กรมวิชาการมีองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและ
เป็นต้นแบบ

03 บุคลากรเป็นเลิศ
People Excellence
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โครงการ ตวัชี้วัด

1. โครงการประเมนิคุณธรรมความโปรง่ใส 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA

2) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
3) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์

การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

(2 โครงการ 6 ตัวชี้วัด)

2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 4) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข
ทีด่ าเนินการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ตัวช้ีวัดย่อย : 4.1) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครฐัผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
(กองส่วนกลาง)

4.2) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครฐัผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (สสจ.)

4.3) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (สสอ.)

5) ร้อยละของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
ตัวช้ีวัดย่อย : 5.1) ร้อยละจ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐาน  
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

5.2) ร้อยละของโรงพยาบาลสงักัดกรมการแพทย ์กรมควบคุมโรค
และกรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3

5.3) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนสังกัดส านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3

6) ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

04 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล 
Governance Excellence
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04 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล 
Governance Excellence

แผนงานที่ 13 : การบริหารจดัการด้านการเงนิการคลงัสุขภาพ

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

1. โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน 1) ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการ
ผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ

2) ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิ
ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

2. โครงการบรหิารจดัการด้านการเงินการคลัง 3) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ตัวช้ีวัดย่อย : 3.1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

(ระดับ 7)
3.2) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

(ระดับ 6)

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูข่าวสารเทคโนโลยี

สุขภาพแห่งชาต ิ

1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

2. โครงการ Smart Hospital 2) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital 
ตัวช้ีวัดย่อย : 2.1) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools 

& Smart service)  (รพ. ระดับ A, S, M1, M2)
2.2) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  (Smart tools 

& Smart service)  (รพ. ระดับ F1, F2, F3 )
2.3) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  (Smart tools 

& Smart service)  (รพ. นอกสังกัด สป.สธ.)
3) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มรีะบบบริการรับยาที่ร้านยา มีการด าเนินการ

ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

โครงการ ตวัชี้วัด
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แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

(1 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)

1. โครงการพัฒนางานวิจยั/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

1) จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรอืท่ีพัฒนาต่อยอด
2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมนีวัตกรรมการจัดการบรกิารสุขภาพ

1. โครงการปรับโครงสรา้งและพัฒนากฎหมาย

ด้านสุขภาพ

1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนากฎหมาย และมีการบังคับใช้
ตัวช้ีวัดย่อย : 1.1) ระดับความส าเร็จในการพัฒนากฎหมาย

1.2) ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพ   
ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดท่ัวประเทศ

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)

04 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล 
Governance Excellence

โครงการ ตวัชี้วัด



กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


