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วิสัยทัศน์ :  องค์กรเป็นเลิศ การจัดการสุขภาพที่มีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข 
พันธกิจ :  

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม          
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 ๓. พัฒนาคุณภาพระบบและบริการสุขภาพ                    
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เข็มมุ่ง :   
1. การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ  
2. PP&P Excellence เน้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในเรื่อง ลดอัตราส่วนการตายมารดา ,     

โรคไข้เลือดออก และ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
3. Service Excellence เนน้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในเรื่อง โรควัณโรค , STEMI ,Stroke , , ,   

NCD และ มะเร็ง  
ค่านิยมร่วม  MOPH :  

M : Masteryคือ เป็นนายตนเอง 
O : Originality คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
P : People centered approach คือ ใส่ใจประชาชน 
H : Humility คือ ถ่อมตนอ่อนน้อม 

ยุทธศาสตร์ :  
 ๑) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
 2) ระบบบริการเป็นเลิศ 
 3) บุคลากรเป็นเลิศ 
 4) ระบบบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
 5) พัฒนาระบบการสาธารณสุขชายแดนให้เข็มแข็ง  มีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้
ประชาชนไดร้ับบริการที่มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ :  

1. ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพดีสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
2. อัตราการตายและอัตราการป่วยในกลุ่มโรคสำคัญผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

  3. ระบบบริการมีคุณภาพมาตรฐาน ผู้รับบริการไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
4. บุคลากรมีเพียงพอ สอดคล้องตามกรอบอัตรากำลังคนของจังหวัด อัตราการกระจายสัดส่วน 

บุคลากรสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบทมีความสมดุลครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการ 
6. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

  7. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  และมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ 
8. องค์กรสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
9. สร้างความเข็มแข็งของระบบการสาธารณสุขชายแดนเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มี

ประสิทธิภาพ โดยการบรูณาการภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(Promotion Prevention & Protection  Excellence) 

 
เป้าประสงค์ :  
  ๑. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี 
  ๒. มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันท ี

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีระบบคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔. มีระบบการบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน 
๕. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค 
 

กลยุทธ์ : 
๑. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพโดยการพัฒนาศักยภาพคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
๒. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการส่งเสริม ป้องกันโรค ทุกคลินิก ทั้งในสถานบริการและการ

ทำงานเชิงรุก 
๓. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่าน Platform ใน

รูปแบบต่าง ๆ 
๖. ผลักดันและบังคับใช้กฎหมาย 
๗. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี 
๘. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 

แผนงาน/โครงการ : 
แผนงานที่ ๑ การพฒันาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
แผนงานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
แผนงานที่ ๓ การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) 
เกณฑ์ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (4 โครงการ 8 ตัวชี้วัด) 
1. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็ก 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน < 17 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 

3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

> ร้อยละ 75 

2. โครงการพฒันาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  

1. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 57 

2. ร้อยละของเด็กกลุม่เป้าหมาย ปราศจากฟันผุ (Caries Free) 
    - เด็กอายุ 3 ปี 
    - เด็กอายุ 12 ปี 

 
ร้อยละ 75 
ร้อยละ 72 

3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี < 23 ต่อ  
พัน ปชก. 15-19 ป ี

3. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยทำงาน  

1. ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี  
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

ร้อยละ 52 

4. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

1. ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 

รอ้ยละ 100 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (1 โครงการ 1 ตัวชีวั้ด)  

๑. โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) 

1. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละ 80 
 

แผนงานที่ 3 : การปอ้งกนัควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  (4 โครงการ 10 ตัวช้ีวัด) 
๑. โครงการพัฒนาระบบ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภยัสุขภาพ 

๑. ระดบัความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care 
System and Public Health Emergency Management) 
ของหน่วยงานระดับจังหวัด 

ร้อยละ ๑๐๐ 

2. โครงการควบคุม
โรคติดต่อ  

1. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง  <ค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ป ี

 2. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก  < ร้อยละ0.10 
 3. อัตราความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 

 - BCG / HBV1 / DTP3 / OPV3 / HPV 
 - MMR 
 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 95 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) 
เกณฑ์ 

ค่าเป้าหมาย 
3. โครงการควบคมุโรค  
ไมต่ิดต่อและภัยสุขภาพ  

1. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน < 30.34 ต่อแสน
ประชากร 

 2. ร้อยละของผู้ป่วย HT/DM ที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ร้อยละ 9๐ 
 

 3. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 
และ/หรือความดันโลหิตสูง 

 

     3.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

ร้อยละ 70 
 

     3.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 

ร้อยละ 93 
 

 4. อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี  สะสมร้อยละ 80 
 5. จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
ผ่านมาตรฐาน 

๔. โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

1. สถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด  
    1.1 ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean 
Food Good Taste 

ร้อยละ 30 

    1.2 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการส่งเสริมและไดร้ับอนุญาต ร้อยละ 50 

แผนงานที่ ๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (1 โครงการ 1 ตัวชีวั้ด) 
๑. โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital Challenge  
-  ระดับมาตรฐานขึ้นไป  

 
 

ร้อยละ 30 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ระบบบริการเป็นเลิศ  
(Service Excellence) 

 

เป้าประสงค์ : 
 1. มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน 

2. มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คณุภาพมาตรฐาน 
3. มีระบบการส่งต่อทีมี่ประสิทธิภาพ 

 4. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย 
5. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริ 
6. ส่งเสริมระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
7. มีระบบการจัดการสุขภาพระดับชุมชน 

 
กลยุทธ์ : 
         ๑. พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Unit) โดยให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัดูแลทุก
ครวัเรือน 
         ๒. พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Plan) ทีค่รอบคลุมทุกระบบ ในการ 
ให้บริการทุกพ้ืนที่  
         ๓. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 
           4. พัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อทุกระดบัให้มีประสิทธิภาพ  

5. ส่งเสรมิ และพัฒนา ระบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทยและกัญชา 
6. สนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐานการบริการ ทั้งในสถานบริการและ

การทำงานเชิงรุก 
7. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย ์  

         8. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
 9. สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ 
 
แผนงาน/โครงการ : 

แผนงานที่ ๕ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  
แผนงานที ่๖ การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) 
แผนงานที่ ๗ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
แผนงานที่ ๘ การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพ้ืนที่เฉพาะ 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) 
เกณฑ์ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงานที่ ๕ : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  (2 โครงการ 6 ตวัชีวั้ด) 
๑. โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

๑. ร้อยละตำบลผ่านเกณฑต์ำบลจัดการคุณภาพชีวิต  ร้อยละ 80 
2. ร้อยละการจัดตัง้หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ    
ปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 50  
(33 ทีม) 

3. ร้อยละของครอบครัวทีม่ีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 80 

 4. ร้อยละของประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

รอ้ยละ 45 

2. โครงการพัฒนา
เครือข่ายกำลังคนด้าน
สุขภาพและ อสม. 

1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน 
มีคุณภาพชีวิตทีดี่ 

ร้อยละ 80 

2. ร้อยละประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน ร้อยละ 58 

แผนงานที่ ๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (๑7 โครงการ ๒2 ตัวช้ีวัด) 

๑. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ ๗ 

2. โครงการพฒันา
ระบบบริการโรคตดิต่อ 
โรคอุบัติใหม่ และโรค
อุบัติซ้ำ 

1. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ >รอ้ยละ 88 

2. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้ำ 

>ร้อยละ 88 

3.โครงการป้องกันและ
ควบคุมการดื้อยาต้าน
จลุชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล 

1. ร้อยละของอำเภอที่ผ่านตามเกณฑ์การพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU province) 

ร้อยละ 30 

๔. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด 

1. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 3.60 ต่อ 1,000 
ทารกแรกเกิดมชีีพ 

๕. โครงการการดูแล
ผู้ป่วยระยะท้ายแบบระ
คับประคองและการ
ดูแลผู้ป่วยกึง่เฉียบพลัน 
 
 

1. ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care 
Plan) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ  

 ร้อยละ ๕5 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) 
เกณฑ์ 

ค่าเป้าหมาย 
๖. โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

1. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วย
การแพทย์ แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

ร้อยละ 35 

2. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ 
อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base) 

ร้อยละ 3 

๗. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและ    
จติเวช 

๑. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต > ร้อยละ 77 

2. อัตราการฆา่ตัวตายสำเร็จ <8 ต่อแสนประชากร 

3. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
ไมก่ลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี 

> ร้อยละ 90 

๘. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ๕ 
สาขาหลัก 

๑. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด  
Community acquired  

< ร้อยละ 24 

๙. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ 

๑. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI < ร้อยละ ๘ 

๑๐. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง 

๑. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง ได้รบัการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด  

    1.1 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษา ด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 
๔ สัปดาห์ 

ร้อยละ 75 

     1.๒ ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 
๖ สัปดาห์ 

รอ้ยละ 75 

     1.3 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 
๖ สัปดาห์ 

รอ้ยละ 6๐ 

๑๑. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต 

๑. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มอัีตราการลดลงของ eGFR<๕ ml/min/
๑.๗๓ m๒/yr. 

ร้อยละ ๖๖ 

๑๒. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจักษุวิทยา 

๑. รอ้ยละของผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดร้ับการ
ผ่าตัดภายใน ๓๐ วัน 

 ร้อยละ ๘๕ 

๑๓. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 

๑. อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ
จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A,S)  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

๑๔. โครงการพัฒนา
ระบบบริการบำบัด 
รกัษาผู้ป่วยยาเสพติด 

1. รอ้ยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) 

ร้อยละ 60 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) 
เกณฑ์ 

ค่าเป้าหมาย 
๑๕. โครงการบริบาล
ฟ้ืนสภาพระยะกลาง 
(Intermediate 
Care:IMC) 

๑. รอ้ยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟืน้สภาพ
และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 
เดือน  

 ร้อยละ ๗๐ 

๑๖. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ One Day 
Surgery : ODS 

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥ รอ้ยละ 30  

17. โครงการกัญชาทาง
การแพทย์ 

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) 
ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 

ร้อยละ 5 

 2. รอ้ยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

แผนงานที่ ๗ : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (๑ โครงการ 2 ตัวชี้วัด) 

๑. โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 

1. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 
ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ท้ังที่ ER และ Admit) 

ไม่เกินร้อยละ 12 

๒. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 26.8 

แผนงานที่ ๘ : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ และพื้นที่เฉพาะ (1 โครงการ 2 ตัวช้ีวัด) 

1. โครงการ
พระราชดำริ 

1. ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ได้รับ
การดูแลอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 60 

 2. สุขศาลาพระราชทานทีมีการดำเนินการผ่านตามเกณฑคุ์ณภาพการ
ให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลา  

ผ่านเกณฑ์ 
3 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ  
(People Excellence) 

 
เป้าประสงค์ : 

1. วางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการอัตรากำลังคนของจังหวัด 
2. ธำรงรักษากำลังคนด้านสุขภาพ  

 
กลยุทธ์ : 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พฒันา และธำรงรักษากำลังคนด้านสุขภาพ   
 3. ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากร ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเองจากคลังข้อมูลออนไลน์  
 4. สร้างเครอืข่ายการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 

 

แผนงาน/โครงการ : 
แผนงานที่ 9 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) 
เกณฑ์ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงานที่ 9 : การพฒันาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวช้ีวัด) 
๑. โครงการบริหารจัดการกำลังคน
ด้านสุขภาพ 

1. รอ้ยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายใน
แผนการพัฒนากำลังคน 

ร้อยละ 70 

 2. อัตราตำแหน่งว่าง < รอ้ยละ 4 
๒. โครงการ Happy MOPH 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แห่งความสุข 

3. รอ้ยละองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ระบบบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  
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(Governance Excellence) 
เป้าประสงค์ : 

1. มีการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล 
2. มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ 
3. สร้างและพัฒนากลไก ดุลด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
4. มีการทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม ่ 
 

กลยุทธ์ : 
๑. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 

          2. พัฒนาระบบข้อมูลบริการ ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ และเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (big data) 
           3. บริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

4. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ  
           

แผนงาน/โครงการ : 
แผนงานที่ ๑0 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคก์รคุณภาพ 
แผนงานที ่๑1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ ๑2 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
แผนงานที่ ๑3 การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) 
เกณฑ์ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงานที่ ๑0 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (๒ โครงการ 6 ตวัชี้วัด) 
๑. โครงการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส 

๑. ร้อยละของหน่วยงานในสังกดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA  

ร้อยละ 92 

2. ร้อยละของ สสจ. รพท. รพช.ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุม
ภายใน 

รอ้ยละ 100 

 3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดได้รับการตรวจสอบภายในจาก
หน่วยงานภายนอก   

รอ้ยละ 100 

๒. โครงการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ 

1. ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด 
   - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
   - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

 
 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

 
 

ร้อยละ 100 
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แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) 
เกณฑ์ 

ค่าเป้าหมาย 
   - โรงพยาบาลทั่วไป 
   - โรงพยาบาลชุมชน 

ร้อยละ 100 

 3. สถานบริการสังกดัสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and 
Smart Service) 

 

     3.1 รอยละของสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทีผ่านเกณฑการประเมินขั้นพ้ืนฐาน (The must)  
   - โรงพยาบาลทั่วไป 
   - โรงพยาบาลชุมชน 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 60 

     3.2 จำนวนสถานบริการต้นแบบของจังหวัด(รพท.) ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินขั้นสูง (The best)  

1 แห่ง 

แผนงานที่ ๑1 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (1 โครงการ 2 ตัวช้ีวัด) 

๑. โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 

1. รอ้ยละของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 85 

2. รอ้ยละของโรงพยาบาลที่มีการใชบริการศูนย์ขอมูลกลางดานสุขภาพ
ของประชาชน 

ร้อยละ ๙0 

แผนงานที่ ๑2 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (๑ โครงการ ๑ ตัวช้ีวัด) 
๑. โครงการบริหาร
จัดการด้านการเงินการ
คลัง 

๑. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   
   - ระดับ 7 
   - ระดับ 6 

 
<ร้อยละ 2 
<ร้อยละ 4 

แผนงานที ่๑3 : การพัฒนางานวิจัยและนวตกรรมด้านสุขภาพ (๑ โครงการ ๑ ตัวช้ีวัด) 
๑. โครงการพัฒนา
งานวิจัย 

1. รอ้ยละผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ด้านสุขภาพที่เผยแพรให้
หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 
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เป้าประสงค์ :  

1. สร้างความเข็มแข็งของระบบการสาธารณสุขชายแดนเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการบรูณาการภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน 
 
กลยุทธ์ : 

1. พัฒนากลไกและระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม การระบาดของโรคทีเ่ป็นปัญหาในพื้นที่ 
2. พัฒนาระบบการสื่อสารกับประชากรต่างด้าวโดยใช้เทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรม เพ่ือสร้างความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบสาธารณสุข  
3. สร้างบุคลากรทีม CDCU ที่มีศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับประชากรข้ามชาติหรือ 

ในพ้ืนที่ที่มีประชากรต่างด้าวที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนไทย   
4. เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าผ่านแดน   
5. ส่งเสริมความร่วมของคณะกรรมการระหว่างชายแดนในระดับท้องถิ่นเพ่ือควบคุมและป้องกันโรค 

อุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพ  
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลสุขภาพ ด้านสาธารณสุขชายแดนและประชากร     

ต่างด้าว 
7. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชากรในพ้ืนที่ชายแดนมีสุขอนามัยที่ดี เข้าถงึข้อมูลสุขภาพ มีความรู้ด้าน

การดูแลสุขภาพ  
8. ส่งเสริมการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีการให้บริการที่เป็นมิตร 
9. พัฒนาและบริหารความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายสาธารณสุขในการจัดการสุขภาพโดยการบูรณา

การ ด้านบุคลากร งบประมาณ ข้อมูลร่วมกัน 
10. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาประชากรต่างดา้วด้านสาธารณสุข 
11. จัดการระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
 

แผนงาน/โครงการ :  
แผนงานที่ ๑4 การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่

ชายแดน 
 แผนงานที่ 15 สถานบริการมีแผนพัฒนาระบบบริการเพ่ือรองรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

แผนงานที่ 16 การพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศด้าน
สาธารณสุขชายแดน 
 แผนงานที ่17 การจัดการระบบสุขภาพประชากรต่างด้าว 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชีวั้ดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) 
เกณฑ์ 

ค่าเป้าหมาย 
แผนงานที่ ๑4 การส่งเสริมสุขภาพป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่ชายแดน    
(6 ตัวช้ีวัด) 
 1. อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย  < 0.17 ต่อพัน ปชก. 

2. อัตราตายด้วยโรคไข้มาลาเรีย  < 0.01  
ต่อ แสน ปชก. 

 3. ร้อยละของทีม CDCU ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับอำเภอ ร้อยละ 100 

 ๔. อัตราส่วนการตายของมารดาต่างด้าว <๓4 ต่อการเกดิ   
มีชีพแสนคน 

 ๕. ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าผ่านแดนมีความปลอดภัย รอ้ยละ 9๐ 
 6. ร้อยละของประชากรต่างด้าวในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับพัฒนา

ศักยภาพเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว 
ร้อยละ 0.33 

แผนงานที่ 15 สถานบริการมีแผนพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2 ตัวชีวั้ด) 
 1. ร้อยละของโรงพยาบาลชายแดนให้บริการที่เปน็มิตร (Friendly 

Service) แก่ประชากรต่างด้าว 
ร้อยละ 80 

 2. ระดับความสำเร็จการมีระบบข้อมูลสุขภาพประชากรต่างด้าวใน
จังหวัดชายแดน (Border health data system) 

เตรียมการ 

แผนงานที่ 16 การพัฒนาความเข้มแขง็ภาคีเครือข่ายความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข
ชายแดน (1 ตัวชี้วัด) 
 1. ระดับความสำเร็จการพัฒนาเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ

ด้านสาธารณสุขชายแดน (ระดับ 5) 
ผ่านเกณฑร์ะดับ 5 

แผนงานที ่17 การจัดการระบบสุขภาพประชากรต่างด้าว (1 ตัวชี้วัด) 

 1) จำนวนแรงงานต่างด้าว (เมียนมา, ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม) มี
หลักประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข. 

13,922 ราย 

  
 


