แผนยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2562

ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ
(ดานสาธารณสุข)

20 ป

คำนำ
แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) นี้ จัดทำขึน้ เพือ่ เปนกรอบแนวทางในการขับเคลือ่ นนโยบายสูก ารปฏิบตั ขิ องหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค ใหบรรลุเปาหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาทีม่ คี วามสุข ระบบสุขภาพยัง่ ยืน
อันจะนำพาประเทศไปสูค วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
การจัดทำแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ในครัง้ นี้ ใชกระบวนการมีสว นรวมจากผูท ม่ี สี ว นเกีย่ วของ ทัง้ สวนกลางและสวนภูมภิ าครวมทัง้
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ โดยวางกรอบแนวคิดใหมี ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศ
ดานสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล การปฏิรปู ดานสาธารณสุข
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
โดยแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ประกอบดวย ยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน ของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1) ดานสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค และคุม ครองผูบ ริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 2) ดานบริการเปนเลิศ (Service
Excellence) 3) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ 4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence) รวมทัง้ 15 แผนงาน 40 โครงการ และ 55 ตัวชีว้ ดั เพือ่ สรางความเขาใจรวมกันในการดำเนินงานดานสาธารณสุข
ใหแกทกุ หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่สาธารณสุขทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
ทีม่ สี ว นรวมในการทบทวน ปรับปรุงและแกไขใหแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้
ใหมคี วามสมบูรณ และหวังเปนอยางยิง่ วาแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการพัฒนางาน
ดานสาธารณสุขใหกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตอไป

กระทรวงสาธารณสุข

บทสรุปผูบริหาร
จากสถานการณการเปลีย่ นแปลง ปจจัยทัง้ ภายในและภายนอกทีส่ ง ผลตอระบบสุขภาพทัง้ ในปจจุบนั

และอนาคต เชน การเปลีย่ นแปลงโครงสรางของประชากรไทย การเขาสูส งั คมสูงวัย การเปลีย่ นแปลงฐานเศรษฐกิจไปสูย คุ ดิจทิ ลั
การเกิดของโรคอุบตั ใิ หมและอุบตั ซิ ำ้ การเสียชีวติ ดวยโรคไมตดิ ตอทีส่ ามารถปองกันได ปญหามลพิษ สิง่ แวดลอม ภัยพิบตั ธิ รรมชาติ
และภัยกอการราย เปนตน กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดทำแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้
โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนแนวทางในการดำเนินงานของหนวยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
เพื่อใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม นโยบาย และยุทธศาสตรในระดับชาติ รวมไปถึงการปฏิรูปประเทศ
และปฏิรูประบบสุขภาพ ไปสูความเปนประเทศไทย 4.0
โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดทบทวนแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เริม่ จากการสังเคราะห การประเมินผลการดำเนินงานในระยะ 6 เดือน การสำรวจความคิดเห็น
และผลสรุปจากการประชุมระดมสมองของผูบ ริหารและผูท เ่ี กีย่ วของทัง้ ในระดับสวนกลางและสวนภูมภิ าค รวมทัง้ ภาคีเครือขาย
ทีเ่ กีย่ วของ นอกจากนีไ้ ดนำแผนปฏิรปู ประเทศดานสาธารณสุขมาพิจารณารวมกัน เพือ่ ปรับปรุงใหแผนยุทธศาสตรมคี วามชัดเจน
เปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น จนไดแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สอดคลองกับการจัดลำดับความสำคัญภายใตแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ซึง่ แบงออกเปน
4 ระยะ และในแตละระยะมีจดุ เนนแตกตางกันไป โดยในระยะ 5 ปแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) คือการมุง ปฏิรปู ระบบสุขภาพ
เนนปรับเปลีย่ นโครงสรางระบบบริหารจัดการทีย่ งั เปนอุปสรรคตอการพัฒนาอีกครัง้ รวมถึงการวางพืน้ ฐานระบบสุขภาพใหม เชน
การวางระบบการแพทยปฐมภูมทิ ม่ี แี พทยเวชศาสตรครอบครัว เพือ่ ดูแลผูป ว ยอยางบูรณาการ ลดคาใชจา ยของระบบสุขภาพ
ในระยะยาว การปรับระบบหลักประกันสุขภาพเพือ่ ลดความเหลือ่ มล้ำของแตละกองทุน เปนตน โดยมียทุ ธศาสตรความเปนเลิศ
4 ดาน คือ 1) ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุม ครองผูบ ริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence)
2) ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 3) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ 4) บริหารเปนเลิศ
ดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ประกอบดวย 15 แผนงาน 40 โครงการ และ 55 ตัวชีว้ ดั เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใตงบประมาณและทรัพยากรทีม่ อี ยูใ หเกิดความคุม คามากทีส่ ดุ รวมทัง้ ไดกำหนดแนวทางการถายทอดยุทธศาสตร
และตัวชีว้ ดั สรางความเขาใจแกผปู ฏิบตั งิ านในทุกระดับในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรไปสูก ารปฏิบตั อิ ยางแทจริง และมีการติดตาม
ประเมินผลทีส่ ะดวก รวดเร็วเพือ่ ลดขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านอีกดวย
นอกจากนี้การทบทวนแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขจะมีการดำเนินการอยางตอเนื่องทุกป
เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูเสมอ เพื่อใหบรรลุเปาหมายกระทรวงสาธารณสุข
“ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

จุดยืนองคกร
Ê‹Ç¹¡ÅÒ§

พัฒนานโยบายกำกับ
ติดตาม ประเมินผล

Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤

บริหารจัดการหน่วยบริการ
และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าทÕèมีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

à»‡ÒËÁÒÂ

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ทÕèรวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
¾Ñ¹¸¡Ô¨

คานิยมองคกร

M

O

P

H

• MASTERY

• ORIGINALITY

• PEOPLE CENTERED

• HUMILITY

à»š¹¹ÒÂµ¹àÍ§

àÃ‹§ÊÃŒÒ§ÊÔè§ãËÁ‹

ãÊ‹ã¨»ÃÐªÒª¹

¶‹ÍÁµ¹Í‹Í¹¹ŒÍÁ
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ยุทธศาสตรความเปนเลิศ

4

ดาน
Excellence

สงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคและคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ

PP & P Excellence

บุคลากรเปนเลิศ

People Excellence

บริการเปนเลิศ

15 แผนงาน
40 โครงการ
55 ตัวชี้วัด

Service Excellence

บริหารเปนเลิศ
ดวยธรรมาภิบาล

Governance Excellence
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สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
Promotion Prevention & Protection Excellence
á¼¹§Ò¹·Õè 1 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ä·Â·Ø¡¡ÅØ‹ÁÇÑÂ (´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾) (3 â¤Ã§¡ÒÃ 7 µÑÇªÕéÇÑ´)
â¤Ã§¡ÒÃ

µÑÇªÕéÇÑ´

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹ä·Â¡ÅØ‹ÁÊµÃÕ
áÅÐà´็¡»°ÁÇÑÂ

1) อัตราสวนการตายมารดา
2) ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน
3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹ä·Â¡ÅØ‹Á
ÇÑÂàÃÕÂ¹áÅÐÇÑÂÃØ‹¹

1) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ำกวา 100
2) รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป

3. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¤¹ä·Â¡ÅØ‹ÁÇÑÂ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

1) รอยละของตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผานเกณฑ

á¼¹§Ò¹·Õè 2 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ (1 â¤Ã§¡ÒÃ 1 µÑÇªÕéÇÑ´)
1. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ (¾ªÍ.)

1) รอยละของอำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ

á¼¹§Ò¹·Õè 3 : ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤áÅÐÅ´»˜¨¨ÑÂàÊÕèÂ§´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (3 â¤Ã§¡ÒÃ 3 µÑÇªÕéÇÑ´)
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃµÍºâµŒÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹áÅÐÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾

1) ระดับความสำเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง

2. â¤Ã§¡ÒÃ¤Çº¤ØÁâÃ¤äÁ‹µÔ´µ‹ÍáÅÐÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾

1) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากประชากรทั้งหมด และอัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน

3. â¤Ã§¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤´ŒÒ¹¼ÅÔµÀÑ³±ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ
ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾

1) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด

á¼¹§Ò¹·Õè 4 : ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ (1 â¤Ã§¡ÒÃ 1 µÑÇªÕéÇÑ´)
1. â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

1) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
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บริการเปนเลิศ
Service Excellence
á¼¹§Ò¹·Õè 5 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃá¾·Â»°ÁÀÙÁÔ (Primary Care Cluster) (2 â¤Ã§¡ÒÃ 2 µÑÇªÕéÇÑ´)
â¤Ã§¡ÒÃ

µÑÇªÕéÇÑ´

1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃá¾·Â»°ÁÀÙÁÔ

1) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÓÅÑ§¤¹´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾

1) รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กำหนด

á¼¹§Ò¹·Õè 6 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ (Service Plan) (17 â¤Ã§¡ÒÃ 21 µÑÇªÕéÇÑ´)
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ÊÒ¢ÒâÃ¤äÁ‹µÔ´µ‹ÍàÃ×้ÍÃÑ§

1) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ไดรับการรักษาที่เหมาะสม

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ÊÒ¢ÒâÃ¤µÔ´µ‹Í

1) อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม

3. â¤Ã§¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ´×้ÍÂÒµŒÒ¹¨ØÅªÕ¾áÅÐ¡ÒÃãªŒÂÒ
ÍÂ‹Ò§ÊÁàËµØÊÁ¼Å

1) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และรอยละของโรงพยาบาล
ที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)

4. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÙ¹Â¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ·Ò§¡ÒÃá¾·Â

1) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง

5. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ÊÒ¢Ò·ÒÃ¡áÃ¡à¡Ô´

1) อัตราตายทารกแรกเกิด

6. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂÃÐÂÐ·ŒÒÂáºº»ÃÐ¤Ñº»ÃÐ¤Í§
áÅÐ¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒ»†ÇÂ¡Ö่§à©ÕÂº¾ÅÑ¹

1) รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ ดวย Strong Opioid Medication
ในผูปวยประคับประคองอยางมีคุณภาพ

7. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃá¾·Âá¼¹ä·ÂÏ

1) รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค
ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

8. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ÊÒ¢ÒÊØ¢ÀÒ¾¨ÔµáÅÐ¨ÔµàÇª

1) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
2) อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ

9. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 5 ÊÒ¢ÒËÅÑ¡
(ÊÙµÔ¹ÃÕàÇª ÈÑÅÂ¡ÃÃÁ ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ ¡ØÁÒÃàÇª¡ÃÃÁ áÅÐÍÍÃâ¸»´Ô¡Ê)

1) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
2) รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention

10. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ÊÒ¢ÒâÃ¤ËÑÇã¨

1) รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
2) อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
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Service Excellence
á¼¹§Ò¹·Õè 6 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ (Service Plan) (17 â¤Ã§¡ÒÃ 21 µÑÇªÕéÇÑ´)
â¤Ã§¡ÒÃ

µÑÇªÕéÇÑ´

11. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ÊÒ¢ÒâÃ¤ÁÐàÃ็§

1) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

12. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ÊÒ¢ÒâÃ¤äµ

1) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

13. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ÊÒ¢Ò¨Ñ¡ÉØÇÔ·ÂÒ

1) รอยละของผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน

15. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃºÓºÑ´ÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒ»†ÇÂÂÒàÊ¾µÔ´

1) อัตราสวนของจำนวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตายตอจำนวนผูปวยเสียชีวิต
ในโรงพยาบาล
1) รอยละผูติดยาเสพติด ที่บำบัดครบตามเกณฑที่กำหนดและ ไดรับการติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป
(Retention Rate 1 year)
2) รอยละของผูใชและผูเสพที่บำบัดครบตามเกณฑที่กำหนดของแตละระบบ
หยุดเสพตอเนื่องหลังจำหนายจากการบำบัด 3 เดือน (3 month remission rate)

16. â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃºÃÔºÒÅ¿„œ¹ÊÀÒ¾ÃÐÂÐ¡ÅÒ§
(Intermediate care; IMC)

1) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง
แบบผูปวยใน (intermediate bed/ward)

17. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃ One Day Surgery

1) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery

14. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ÊÒ¢Ò»ÅÙ¡¶‹ÒÂÍÇÑÂÇÐ

á¼¹§Ò¹·Õè 7 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃá¾·Â©Ø¡à©Ô¹¤ÃºÇ§¨ÃáÅÐÃÐºº¡ÒÃÊ‹§µ‹Í (1 â¤Ã§¡ÒÃ 3 µÑÇªÕéÇÑ´)
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃá¾·Â©Ø¡à©Ô¹¤ÃºÇ§¨Ã
áÅÐÃÐºº¡ÒÃÊ‹§µ‹Í

1) อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1
(ทั้งที่ ER และ Admit)
2) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
3) อัตราตายของผูปวยฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล A, S, M1

á¼¹§Ò¹·Õè 8 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒµÒÁâ¤Ã§¡ÒÃà©ÅÔÁ¡ÃÐà¡ÕÂÃµÔáÅÐ¾×é¹·Õèà©¾ÒÐ (1 â¤Ã§¡ÒÃ 1 µÑÇªÕéÇÑ´µÒÁÂØ·¸ÈÒÊµÃ)
1. â¤Ã§¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹¨Ò¡ÁÅ¾ÔÉÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ
ã¹¾×้¹·Õ่àÊÕ่Â§ (Hot Zone)

1) รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการ
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

á¼¹§Ò¹·Õè 9 : ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÃá¾·Â ( 1 â¤Ã§¡ÒÃ 1 µÑÇªÕéÇÑ´µÒÁÂØ·¸ÈÒÊµÃ)
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·‹Í§à·Õ่ÂÇàªÔ§ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃá¾·Â

1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร
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á¼¹§Ò¹·Õè 10 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÓÅÑ§¤¹´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (2 â¤Ã§¡ÒÃ 3 µÑÇªÕéÇÑ´µÒÁÂØ·¸ÈÒÊµÃ)
â¤Ã§¡ÒÃ

µÑÇªÕéÇÑ´

1. â¤Ã§¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹Á×ÍÍÒªÕ¾

1) ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคน
ไดตามเกณฑเปาหมายที่กำหนด

2. â¤Ã§¡ÒÃ Happy MOPH ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¡ÃÐ·ÃÇ§áË‹§¤ÇÒÁÊØ¢

1) รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
2) จำนวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข
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á¼¹§Ò¹·Õè 11 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅáÅÐÍ§¤¡Ã¤Ø³ÀÒ¾ (2 â¤Ã§¡ÒÃ 4 µÑÇªÕéÇÑ´µÒÁÂØ·¸ÈÒÊµÃ)
â¤Ã§¡ÒÃ

µÑÇªÕéÇÑ´

1.â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ áÅÐºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

1) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA

2. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤¡Ã¤Ø³ÀÒ¾

1) ระดับความสำเร็จของสวนราชการใน สป. ที่ดำเนิน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ผานเกณฑกำหนด
2) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3
3) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

á¼¹§Ò¹·Õè 12 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (2 â¤Ã§¡ÒÃ 3 µÑÇªÕéÇÑ´µÒÁÂØ·¸ÈÒÊµÃ)
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃà·¤â¹âÅÂÕÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ (NHIS)

1) รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล

2. â¤Ã§¡ÒÃ Smart Hospital

1) เขตสุขภาพมีการดำเนินการ Digital Transformation อยางนอยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด
2) มีการใช Application สำหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง

á¼¹§Ò¹·Õè 13 : ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊØ¢ÀÒ¾ (2 â¤Ã§¡ÒÃ 3 µÑÇªÕéÇÑ´µÒÁÂØ·¸ÈÒÊµÃ)
1. â¤Ã§¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁàËÅ×่ÍÁÅ้Ó¢Í§ 3 ¡Í§·Ø¹

1) รายจายตอหัวที่ปรับดวยโครงสรางอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
(Age adjusted health expenditure per capita of each scheme)
2) กำหนดใหมีมาตรฐานการจายเงินของแตละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหแกสถานพยาบาล
เปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

2. â¤Ã§¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ¤ÅÑ§

1) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7

á¼¹§Ò¹·Õè 14 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (1 â¤Ã§¡ÒÃ 1 µÑÇªÕéÇÑ´µÒÁÂØ·¸ÈÒÊµÃ)
1. â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ/¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ¼ÅÔµÀÑ³±ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ
à·¤â¹âÅÂÕ·Ò§¡ÒÃá¾·Â

1) จำนวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนาตอยอด

á¼¹§Ò¹·Õè 15 : ¡ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡®ËÁÒÂ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ (1 â¤Ã§¡ÒÃ 1 µÑÇªÕéÇÑ´µÒÁÂØ·¸ÈÒÊµÃ)
1. â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡®ËÁÒÂ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾

1) รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับการแกไข และมีการบังคับใช
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กระทรวงสาธารณสุข

