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แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)  
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  

1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย  
1.1  อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน งาน NCD , LR 

1.2  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 งานเวชฯ 

1.3  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 60 งานเวชฯ 

1.4 ร้อยละของผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม  Care Plan งานเวชฯ 
2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร  

           ครอบครัวไทย 1 ล้านครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย 
งานเวชฯ 

 
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  

3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
           ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 70 

งานเวชฯ 

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
       4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
            การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ER 

       5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
            ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายสูง 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) ภายในปี 2563 

 
งานเวชฯ 

       6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
            ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

เภสัชกรรม 
 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
       7. โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
           โรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital    ทีม (ENV) 
 

งานเวชฯ 
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แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ  
       8. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
          ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีเปิดด าเนินการในพื้นท่ี ร้อยละ 25 

งานเวชฯ 
 

       9. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 
           อสม.ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน จ านวน 80,000 คน 
           ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชิวิตท่ีดี ร้อยละ 70 

งานเวชฯ 
 
 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
       10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
             อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) (เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 7) 

ER , NCD 
 

       11. โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
             อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

งานเวชฯ 
 

       12. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
             ร้อยละของ รพ. ท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
             ร้อยละของ รพ. ท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

เภสัชกรรม 
 
 

       13. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
             ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 

- 
 

       14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
             อัตราตายทารกแรกเกิด 

LR 
 

       15. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึงเฉียบพลัน 
             ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ 

งานผู้ป่วยใน 

       16. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
             ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

งานแพทย์แผนไทย 
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แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
             ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
             อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

นางนคร กันหา 
 
 

       18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
              อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
              ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Refracture Prevention 

PCT, IC , ทีมคุณภาพ 
 
 

       19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
             อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ไม่เกินร้อยละ 9 
             ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด > 50 

ER 
 
 

       20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
             ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
- 

       21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
             ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.73m2/yr 

NCD 
 

       22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
            ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน   

งานเวชฯ 
 

       23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
             อัตราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

- 
 

       24. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
             ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention Rate 1 year) 
             ร้อยละของผู้ใช้ผู้เสพท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 
เดือน (3 month remission rate)  

 
 

นางนคร กันหา 

       25. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 
             ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate 
bed/ward) 

งานผู้ป่วยใน 
งานกายภาพบ าบัด 

      26. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery - 
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แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
            ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery   
      27. โครงการกัญชาทางการแพทย์ แพทย์แผนไทย 
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  

       28. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
             ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ER 
 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ  
       29.โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นท่ีเฉพาะ - 
แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
       30. โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย์ - 
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  
       31. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ งานบริหารฯ 
       32. โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ งานบริหารฯ 
ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ  
       33. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
              ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

งานบริหารฯ 
งานประกันฯ 

       34. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
             ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3 

ทีมคุณภาพ 
 

       35. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
             จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 

งานบริหารฯ 
 

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
       36. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ  งานสารสนเทศฯ 
       37. โครงการ Smart Hospital งานสารสนเทศฯ 
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ  
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แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       38. โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน งานประกันฯ 
       39. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
             ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

งานบริหารฯ 
 

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ  
       40. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ  
       41. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ - 

 




