
ประชุมจดัท ำ                                        
ร่ำงแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ

จังหวดันครรำชสีมำ
ประจ ำปี 2565



กระบวนการบรหิารแผนยทุธศาสตรด์า้นสขุภาพ

1.การจดัท าแผนกลยทุธ ์
(Strategic  Formulation)

การจัดท า วสิยัทัศน ์พันธกจิ เป้าประสงค์
ยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธ ์และ
ตัวชีว้ดัตามกลยทุธ ์ 

2.การแปลงกลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ
หรอืการวางแผนปฏบิตักิาร

(Strategic Implementation)
การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร เพือ่การบรรลตุัวชีว้ัด

ตามกลยทุธท์ีก่ าหนดไว ้

3.การควบคมุก ากบัและประเมนิผลส าเร็จ
(Strategic Evaluation)

การควบคมุ ก ากบั และการประเมนิผลส าเร็จ
ของแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัตกิาร



ปญัหา เป้าประสงค์
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ประเด็นน าเสนอ

2 (รา่ง) แผนยทุธศาสตรด์า้นสขุภาพ/
ตวัชีว้ดักระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปี 
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ขอ้มลูสถานะสขุภาพและนโยบายส าคญั
ของผูบ้รหิาร ประจ าปี  25651





(รา่ง)
แผนยทุธศาสตรด์า้นสขุภาพ 

ประจ าปีงบฯ 2565
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เป็นองคก์รหลกัดา้นสขุภาพ

ทีร่วมพลงัทางสงัคม

เพือ่ประชาชนสขุภาพด ี

1. วสิยัทศัน ์



2 พนัธกจิ

พฒันาและอภบิาลระบบสขุภาพ 

อยา่งมสีว่นรว่ม และย ัง่ยนื



KORAT
Knowledge  Management = องคก์รแหง่การเรยีนรู ้

Open mind      = มจีติบรกิาร
Role model = แบบอยา่งทีด่ดีา้นสขุภาพ

Achievement & RBM Model = มุง่ผลสมัฤทธิ ์ 

Team work = ท างานเป็นทมี

KORAT M O P H3 คา่นยิม

MOPH  
Mastery      =  เป็นนายตนเอง
Originality  = เรง่สรา้งสิง่ใหม ่
People-centered approach = ใสใ่จประชาชน  
Humility      = ถอ่มตน ออ่นนอ้ม



1. ประชาชนสขุภาพด ี
2. เจา้หนา้ที ่เกง่ ด ีมคีณุคา่ มคีวามสขุ
3. ระบบสขุภาพย ัง่ยนื

4 เป้าหมาย



ยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุ 

จงัหวดันครราชสมีา 

ประจ าปี 2565



1.พฒันาการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค 
(PP&P Excellence)

2. พฒันาระบบบรกิารทีเ่ป็นเลศิ

(Service Excellence)

3. พฒันาก าลงัคนและภาคเีครอืขา่ยทีเ่ป็นเลศิ 

(People Excellence)

4. พฒันาระบบบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ 
(Governance Excellence)

ยทุธศาสตร ์ ปี 2565



ตวัชีว้ดัตามแผนยทุธศาสตร์
ดา้นสาธารณสขุ จงัหวดันครราชสมีา 

ประจ าปี 2565

มจี านวน 65 ตวัชีว้ดั 



ยทุธศาสตร ์ที ่1 
การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และ

คุม้ครองผูบ้รโิภค ทีเ่ป็นเลศิ 
(PP&P Excellence)
จ านวน 18 ตวัชีว้ดั



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน -ไม่เกิน 17 ต่อ 
แสนการเกิดมีชีพ

สส

2 เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
2.1ร้อยละของเด็กอายุ0-5ปีสูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
2.2ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

สูงดีสมส่วนร้อยละ 64
ร้อยละ 85

สส

3 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 100 ระดับสติปัญญาเฉลี่ย
ไม่ต่่ากว่า 100

สส

4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ่านวนประขากร
หญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ไม่เกิน 25 ต่อจ่านวน
ประชากรหญิง อายุ 
15-19 ปี 1,000 คน

สส



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน

5 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan -ร้อยละ 90 สสม.

6 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถาน
บริการและในชุมชน
6.1ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
6.2ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 50
ร้อยละ 98

สส

7 ร้อยละผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric 
Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
7.1ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะสมอง
เสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะพลัด
ตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

ร้อยละ 30

ร้อยละ 30

สส.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอ
1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอ (พชอ.)

9 ร้อยละของอ่าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 75 สสม.

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

10 ระดับความส่าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หน่วยงานระดับจังหวัด

ร้อยละ 100 คร

2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

11 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง

NCD



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

11 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง

11.1ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน

11.2ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดันโลหิตสูง

ร้อยละ80

ร้อยละ80

NCD

12 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 อวล



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
13 ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน
ร้อยละ 100 คร

14 ระดับความส่าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระดับดีมาก
ร้อยละ 100

คร

3. โครงการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ

15 จ่านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจากการส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถได้รับการอนุญาต 

อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์ต่อเขต
สุขภาพ   (รวม 12 
ผลิตภัณฑ)์

คบส.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
16 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด่าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพ 
16.1ตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) 

16.2อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

16.3ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) 

พื้นที่ขยาย 
จังหวัดละ 5 แห่ง
พื้นที่ขยาย 
จังหวัดละ 1 แห่ง
จังหวัดละ 5 แห่ง

คบส.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1.โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

อวล.

17 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital
17.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป
17.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus

-ระดับดีมากข้ึนไป 
ร้อยละ 98
- ระดับดีมาก Plus 
ร้อยละ 60

อวล.

18 ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 60 อวล.



ยทุธศาสตรท์ ี ่2 
การบรกิารเป็นเลศิ 

(Service Excellence)
จ านวน 31 ตวัชีว้ดั



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม
งาน

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

สสม.

19 จ่านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

3,000 หน่วย  (ร้อยละ 
44)

สสม.

20 จ่านวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผา่นการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

30 ล้านคน สสม.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม
งาน

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายก่าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
21 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ

ประจ่าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ร้อยละ 75 สสม.

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

22 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาใน 
Stroke Unit
22.1อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)
22.2ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 
72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

น้อยกว่าร้อยละ 7
ร้อยละ 80

NCD



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
2. โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้่า

23 อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
23.1อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
23.2อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้่า

ร้อยละ 88 
ร้อยละ 88

คร

24 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของทั้งประเทศ

น้อยกว่า ร้อยละ 
1.55

คร



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
3. โครงการป้องกันและควบคมุการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล

25 ร้อยละจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU province) ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด

ร้อยละ 50 คบส

26 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ไม่เพิ่มข้ึนจากปี-ปฏิทินที่ผ่านมา 
(ปีปฏิทินที่ผ่านมาใช้ข้อมูล
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63
เท่ากับ ร้อยละ 38.73 )

พบ

4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
27 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน น้อยกว่า 3.6 ต่อ 

1,000 ทารกแรกเกิด
มีชีพ

สส.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
5. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคบัประคองและการดูแล
ผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน

คบ

28 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care 
Planning) ในผู้ป่วยประคบัประคองอย่างมีคุณภาพ

ร้อยละ 50 พบ

6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

29 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

ร้อยละ 20.5 พผท



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

30 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 74 ยสต.
31 อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ

31.1อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ

31.2ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท่าร้ายตัวเองซ้่าใน
ระยะเวลา 1 ปี

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
8.0 ต่อประชากร
แสนคน
ร้อยละ 90

ยสต.

ยสต.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก พบ

32 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired

น้อยกว่า ร้อยละ 26 พบ

33 Refracture Rate น้อยกว่า ร้อยละ 20 พบ

9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ ร้อยละ 20.5 พผท
34 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 

และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก่าหนด
34.1อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI

น้อยกว่า ร้อยละ 8

NCD



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
34.2ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลา
ที่ก่าหนด
34.2.1ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ก่าหนด
34.2.2ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการท่า Primary PCI ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ก่าหนด

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

NCD

10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง น้อยกว่า ร้อยละ 26 NCD

35 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่
ก่าหนด
35.1ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์

ร้อยละ 75 NCD



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
35.2ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ่าบัด ภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์
35.3ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์

ร้อยละ 75

ร้อยละ 60

NCD

11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต น้อยกว่า ร้อยละ 26 NCD

36 ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 66 NCD

12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
37 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการ

ผ่าตัด ภายใน 30 วัน
ร้อยละ 85 NCD



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

38 อัตราส่วนของจ่านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ
จ่านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

เพ่ิมขี้นร้อยละ 20
จากอัตราส่วนของจ่านวน
ผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับ
การผ่าตัดน่าอวัยวะออก ต่อจ่านวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตในรพ.ปี 2562 ของ
แต่ละเขตสุขภาพ

NCD

14. โครงการพัฒนาระบบบริการบ่าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ร้อยละ 66 NCD
39 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ่าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมี

คุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)
ร้อยละ 58 ยสต.

15. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate Care; 
IMC)

40 ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพ
และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 
6 เดือน 

ร้อยละ 70 พบ.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS

41 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 20 ของจ่านวนผู้ป่วย
ทั้งหมดต่อปีในกลุ่มโรคที่
ให้บริการ ODS

พบ

42 ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุง
น้่าดีและหรือถุงน้่าดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally 
Invasive Surgery : MIS)

น้อยกว่า ร้อยละ 5 พบ

17. โครงการกัญชาทางการแพทย์
43 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง

การแพทย์แบบบูรณาการ
43.1ร้อยละของ รพ.สังกัด สป.สธ.ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการ
43.2ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

ร้อยละ 5 พผท.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
43.3ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ
43.4ผู้ป่วย Palliative care ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์

เขตสุขภาพละ 
3 แห่ง
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

พผท.

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
การส่งต่อ

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

น้อยกว่า ร้อยละ 12 EMS

45 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 26.5 EMS



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
46 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER 

คุณภาพ 
46.1ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 
46.2ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

ร้อยละ 100
ร้อยละ 80

พผท.

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด่าริ โครงการเฉลิม
พระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
1. โครงการพระราชด่าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่
เฉพาะ

47 ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่ก่าหนด

ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการ
ใน 11 จังหวัด 
(98 แห่ง จากทั้งหมด 98 แห่ง)

จ.นม.ไม่มี
เป้าหมาย



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

พผท.

48 อัตราการเพิ่มขึ้นของจ่านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่ก่าหนด

ร้อยละ 5 จ.นม.ไม่มี
เป้าหมาย

49 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 จ.นม.ไม่มี
เป้าหมาย



ยทุธศาสตรท์ ี ่3
บคุลากรทีเ่ป็นเลศิ 

(People Excellence)
จ านวน 3 ตวัชีว้ดั



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก่าลังคนด้าน
สุขภาพ

1. โครงการบริหารจัดการก่าลังคนด้านสุขภาพ
50 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก่าลังคนที่มี

ประสิทธิภาพ

ต่าแหน่งว่างคงเหลือ

ไม่เกินร้อยละ 4

(≥9 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

บค

51 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต่าแหน่งที่
สูงขึ้น ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ 80 บค



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แห่งความสุข

52 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

52.1ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุข
ของคนท่างาน (Happinometer)

52.2ร้อยละองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ 

52.2.1ระดับกรม และสป. (ส่วนกลาง)

52.2.2ระดับจังหวัด

ร้อยละ 70 

ร้อยละ 20 

ร้อยละ 20 

บค



ยทุธศาสตรท์ ี ่4 
การบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ      

ดว้ยธรรมาภบิาล 
(Governance Excellence)

จ านวน 13 ตวัชีว้ดั



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
53 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ร้อยละ 92 กฎหมาย

54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA

ร้อยละ 92 กฎหมาย

55 ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน 

ร้อยละ 90 บห.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

56 ร้อยละความส่าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ด่าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนด

56.1ร้อยละความส่าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส่านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด่าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนด (กองส่วนกลาง)

56.2ร้อยละความส่าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส่านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด่าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนด (ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

พย.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
56.3ร้อยละความส่าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส่านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด่าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก่าหนด (ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ)

ร้อยละ 100 พย.

57 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

57.1ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดส่านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3

57.2ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 
และ กรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

พบ.

พบ.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
57.3ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3

ร้อยละ 90 พบ.

58 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 75 สสม.

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

1. โครงการลดความเหลื่อมล้่าของ 3 กองทุน
59 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 80 พย.

2. โครงการ Smart Hospital

60 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา โดยใบสั่งยา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-prescription)

ร้อยละ 25 คบส.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ

1. โครงการลดความเหลื่อมล้่าของ 3 กองทุน

ร้อยละ 92 นิติการ

61 ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มี
สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

112,800 ครั้ง

ปก.

62 ระดับความส่าเร็จของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลางการ
ดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

มีการปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน์กลางการดูแล
ปฐมภูมิของ 3 ระบบ

ปก.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

63 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

63.1ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน (ระดับ 7)

63.2ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน (ระดับ 6)

น้อยกว่า ร้อยละ 4

น้อยกว่า ร้อยละ 6

ปก.

ปก.



ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงาน
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

64 จ่านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่
พัฒนาต่อยอด

อย่างน้อย 12 เรื่อง

65 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการ
บริการสุขภาพ

ร้อยละ 100



THANK YOU


