
นโยบายและทิศทาง
การด าเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทยโ์อภาส การยก์วนิพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3 ตุลาคม 2565



พระราชด ารสั  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก

ขอใหถื้อประโยชน์ส่วนตน เป็นท่ีสอง  

ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย ์เป็นกิจท่ีหน่ึง 

ลาภทรพัยแ์ละเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแหง่อาชพีไว ้ใหบ้รสุิทธ์ิ

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health



V

VUCA World กับ แนวโน้มโลก 

V

Volatility

ผันผวน 

Uncertainty

ไม่แน่นอน 

Complexity

สลับซบัซอ้น 

Ambiguity

คลุมเครอื

➢ อ านาจทางเศรษฐกิจ ภาวะสงคราม

➢ ภาวะโลกรอ้น ทรพัยากรขาดแคลน

➢ ความก้าวหน้า เทคโนโลยี

➢ สังคมสูงวยั เด็กเกิดน้อย  Generation gap

➢ ความเปน็เมือง  วถีิชวีติเปลีย่น 

➢ สาธารณสุข โรคอบุัติใหม ่NCDs สุขภาพจติ

ค่าใชจ้า่ยด้านสุขภาพสูงขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health



3 ปี แห่งโอกาส

พฒันาระบบสาธารณสุขเขม้แขง็ 

สรา้งความม่ันคงทางสุขภาพย่ิงข้ึน 

“สุขภาพคนไทย เพ่ือ สุขภาพประเทศไทย” 

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health



“สุขภาพคนไทย 
เพ่ือสุขภาพประเทศไทย” 

เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร ยกระดับการสรา้งความรอบรู้
ด้านสุขภาพในทุกมิติ 

➢ ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร ได้อยา่งถกูต้อง เป็นปัจจบุัน 
สะดวกรวดเรว็ เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวยัให้สามารถดูแลสุขภาพกาย-ใจ
ของตนเอง ครอบครวัและชุมชนให้แขง็แรง

ยกระดับระบบรกิารรองรบัสังคมสูงวยั และลดอัตราตายโรคส าคัญ
➢ เสรมิความเขม้แขง็ของระบบบรกิารสุขภาพปฐมภมูิ เพ่ิมศักยภาพสามหมอ 
➢ ปรบัโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งให้เปน็ “โรงพยาบาลของประชาชน”
➢ เพ่ิมขดีความสามารถระบบบรกิารและเครอืขา่ยโดย “ผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลาง” 

ผลักดันการบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจทัิล
➢ โรงพยาบาลทุกแห่งใชก้ารแพทยท์างไกล (Telemedicine) 
➢ พัฒนาระบบขอ้มูลสุขภาพให้เอื้อต่อการบรกิารอยา่งไรร้อยต่อ และพัฒนา

ระบบสาธารณสุขให้มปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น
➢ เรง่พัฒนานวตักรรมการแพทย์

ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ 
➢ เตรยีมพรอ้มรบัภาวะฉุกเฉินทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข

ของประเทศในอนาคต

ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพนานาชาติ 

➢ สนับสนุนการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก สมุนไพร ภมูิปัญญาไทย 
และการท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นโยบายและทิศทางการด าเนนิงาน 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

นายแพทย์โอภาส  การย์กวนิพงศ์ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชวีติ
ในการท างานท่ีดีขึ้น
➢ เสรมิสรา้งสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T 

Trust  Teamwork & Talent  Technology Target
➢ บุคลากรมีคุณภาพชวีติในการท างานท่ีดีขึ้น 

1

2

3

4

5

6

ท ท าทันที    

ท ท าต่อเน่ือง

ท ท าและพัฒนา

หลักปฏิบัติในการท างาน 



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ ไวว้างใจต่อการเข้ารบั
บรกิารกระทรวงสาธารณสุข

ประชาชน

➢ เขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร 
ถูกต้อง รวดเรว็

เพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสาร
ยกระดับการสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพในทุกมิติ



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ เพิม่ศักยภาพ 3 หมอ ดูแลแบบ
ใกลตั้ว ใกลบ้า้น ใกลใ้จ

➢ ปรบัโฉมเป็นโรงพยาบาลของประชาชน
เข้าถึงงา่ย สะดวก ลดแออดั 
บรหิารการเงนิการคลงัมปีระสิทธภิาพ

ยกระดับระบบบรกิารรองรับสังคมสูงวัย 
และลดอัตราตายโรคส าคัญ

➢ เพิม่ขีดความสามารถระบบบรกิารและเครอืข่าย  

ไรร้อยต่อ ผู้ปว่ยเปน็ศนูยก์ลาง



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ ใชก้ารแพทยท์างไกล 
ลดการเดินทาง ลดค่าใชจ้า่ยประชาชน

➢ พฒันาระบบขอ้มูลสุขภาพ 

ผลักดันการบรกิารทางการแพทย์
และสาธารณสุขสู่ยุคดิจทัิล

➢ พฒันานวตักรรมการแพทย์



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

บูรณาการทุกภาคส่วน
เตรยีมพรอ้มรบัภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพ 



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
บรกิารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยและการ
ท่องเท่ียวเชงิสุขภาพ

ส่งเสรมิให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางทางการแพทยแ์ละสุขภาพนานาชาติ



กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

➢ เสรมิสรา้งสมรรถนะองค์กร ด้วย 4T
- Trust
- Teamwork & Talent
- Technology
- Targets

พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
และบุคลากรมีคุณภาพชวิีตในการท างานท่ีดีขึ้น

➢ บุคลากรมคีณุภาพชวีติการท างาน
ท่ีดีข้ึน

- Work Life Balance
- ปรบัตัวได้ในภาวะวกิฤติ
- เรยีนรู ้พฒันาอยา่งต่อเน่ือง



ท ท ท

ท า ต่อเน่ือง

ท า ทันที

ท า และพัฒนา

นายแพทย์โอภาส การย์กวนิพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



การชี้แจงแผนงาน/โครงการ 

และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย นพ.สุระ วิเศษศักด์ิ 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร



กรอบการน าเสนอ

ความเป็นมาของการจัดท าแผนงานโครงการและตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน/โครงการ และตัวชีวั้ดของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ความเป็นมา

เม.ย. – พ.ค. 65

30 มิ.ย. 65

18 ก.ค. 65

18 ส.ค. 65

• รวบรวมความคิดเห็นจากส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (แบบสอบถาม)
• รวบรวมผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน

ประชุมหารือเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565

เสนอ (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าที่ การประชุมผู้บริหาร
ระดับสูงส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 4
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมคณะท างานจัดท าแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565

6 ก.ย. 65



หลักเกณฑ์ในการพจิารณาแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

สธ. เป็นเจ้าภาพหลัก 
KPI ในยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท และ SDGs

1 2
3

4
5 6

สธ. เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย

แผนย่อยแผนแม่บท
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ

ผลสัมฤทธิ์/เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง/พันธกิจและภารกิจ

มีขนาดของปัญหา
ระดับประเทศ template ชัดเจน/

มีระบบรายงานข้อมูลรายปี

มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน/
intervention เพื่อบรรลุผลในระดับ

พื้นที่ (Area base)

4



ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

เป้าหมายแผนแม่บทฯ

ตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ
แผนย่อยของแผนแม่บท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวง

แผนงาน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

งบประมาณ

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความสอดคล้องของ

• ผลสัมฤทธ์ิและตัวชี้วัด 
• เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด 

เพ่ือประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ผลสัมฤทธิ์กระทรวง

5



6

ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กระทรวงสาธารณสุข
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคท่ีสามารถ
ป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดี

จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น

มีระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดขีึ้น

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมคีวามเหล่ือมล้ าลดลง

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มปีระสิทธิภาพ อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง

ปี 66 1) ประชาชนมีความรอบรู้ (ร้อยละ 70) (กรมอนามัย)

ปี 66 2) ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสม
ให้กับประชาชน (ร้อยละ 75) (สบส.)

ปี 66 3) ร้อยละของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน   
ผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3  (กบรส.)

(รพศ./รพท. ร้อยละ 100 /รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 100 /รพช. ร้อยละ 90)

ปี 66 4) จ านวนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ   
ปฐมภูมิตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (3,500 แห่ง) (สสป.)

ปี 66 5) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านโรคและภัยสุขภาพ
สามารถป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะได้ (ร้อยละ 50) (คร.)

7) ความแตกต่างการใช้สิทธิเม่ือไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบ 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) (สปสช.)

6 ผลสัมฤทธิ์

7 ตัวชี้วัด

ปี 65 1) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร

ปี 65 2) Ambulatory Care Sensitive Conditions: ACSC ลดลง

ปี 65 3) การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ

ปี 65 4) ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ 

ปี 65 5) สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

6) ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสขุภาพถ้วนหนา้ (UHC)
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.95) (สปสช.)

ปี 65 : ไม่เกิน 112,800 ครั้ง ปี 66 : ไม่เกินร้อยละ 1.5 6



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

6 เป้าหมาย

12 ตัวชี้วัด

1

2

3

4

5

6

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ

ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน

1) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมี  
คุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) (ร้อยละ 60)  ศอ.ปส.สธ

2) อัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถานประกอบการดา้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ได้รับมาตรฐานการทอ่งเที่ยว (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5)  สบส.

ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึงเป็นธรรม
3) ความแตกต่างการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน 

สุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) สปสช.

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4) ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital Challenge 
ระดับมาตรฐานขึ้นไป (ร้อยละ 30) กรมอนามัย

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
5) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์

การประเมิน ITA (ร้อยละ 92) สป.ศปท.

ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ที่มีมาตรฐาน

6) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 86) กรมอนามัย
7) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (≤ 8 ต่อประชากรแสนคน) ก.จ.
8) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (≤ร้อยละ 7) ก.พ.
9) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 

STEMI (≤ร้อยละ 8) ก.พ.
10) อัตราความส าเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม่ 

(ร้อยละ 88) คร.
11) จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสขุภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (3,500 ทีม)  สป.สสป.

12) ร้อยละของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน   
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  สป.กบรส.
(รพศ./รพท. ร้อยละ 100 /รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 100 /รพช. ร้อยละ 90)
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ปี 65 : ไม่เกิน 112,800 คร้ัง ปี 66 : ไม่เกินร้อยละ 1.5

4) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก

ปี 65 

ปี 66 



Governance 
Excellence

People
Excellence

• ผ่านเกณฑ์ 10 ตัวชีวั้ด

• ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวชีวั้ด
59. บุคลากรทีมี่ความพร้อมเข้าสู่ต าแหนง่

• ไม่สามารถประเมินได้ 2 ตัวชีวั้ด

58. บริหารก าลังคน/60. องค์กรแห่งความสขุทีมี่คุณภาพ

61. ITA.สป./63.ควบคุมภายใน/64. PMQA/65.HA ขั้น 3/66.รพ.สต.ติดดาว/
67.EMS/70.e-prescription/73.วิกฤติทางการเงิน/74.นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สุขภาพ/75.นวัตกรรมเขตสุขภาพ

• ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด

62. ITA สธ. /68.คุณภาพข้อมูล/72.สิทธิประโยชน์กลาง
• ไม่สามารถประเมินได้ 2 ตัวชีวั้ด

69.บริการข้อมูล/71. Compliance rate

ผ่านเกณฑ์ 48 ตัวชีว้ดั ไม่สามารถประเมินได้ 9 ตัวชีว้ดัไม่ผ่านเกณฑ์ 18 ตัวชีว้ัด

4 แผนงาน 7 โครงการ 15 ตัวชีวั้ด

ผลการด าเนินงานกระทรวงสาธารณสุข รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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PP & P
Excellence

Service 
Excellence

• ผ่านเกณฑ์ 13 ตัวชีวั้ด

3.IQ เด็ก/4.คลอดมีชีพ/5.Care plan/7.Geriatic Synd./8.HL/
10.กิจการ/11.พชอ. /13.ติดตามกลุม่สงสยั DM/HT/
14.โรคจากการประกอบอาชีพ/16.วัคซีนโควิด19/18.ผลติภัณฑ์สขุภาพ/
20.Green&Clean/21.ปัจจัยเสี่ยงสิง่แวดลอ้ม

• ไม่สามารถประเมินได้ 4 ตัวชีวั้ด

• ผ่านเกณฑ์ 22 ตัวชีวั้ด

22.ปฐมภูม/ ิ23.หมอ3คน./24.อสม./27.ป่วยตายโควิด19/32.Advance care plan / 33.บริการแผนไทย/

34.ซึมเศร้า/35.ฆ่าตัวตาย/40.TCB plus/42.CKD/43.Blinding cataract/45.Retention rate/ 

47.ODS/48.MIS/50.Triage/51.แพทย์ฉุกเฉิน/52.ER คุณภาพ/53.บริการสุขภาพพื้นที่เกาะ/54.สถานบริการ

ท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ/55.เมืองสมุนไพร/56.บริโภคสมุนไพร/57.อุตสาหกรรมการแพทย์

• ไม่ผ่านเกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด

28.ศักยภาพ รพ. /29.RDU/31.ทารกตาย/36.ติดเชือ้ในกระแสเลือด /38.STEMI/
39.การเข้าถึงบริการมะเร็ง/41.Cancer Coordinator

4 แผนงาน 7 โครงการ 21 ตัวชี้วัด 5 แผนงาน 22 โครงการ 36 ตัวชี้วัด

1 แผนงาน 2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด

• ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัวชีวั้ด

1.แม่ตาย/2.เด็กสมวัย/9.พฤติกรรมพึงประสงค์/15.จว.คุมโควิด19

6.สูงอายุมีพฤตกิรรมสขุภาพพึงประสงค์/
12.จัดการภาวะฉกุเฉนิระดบัจังหวัด/
17.เตรียมพร้อมตอบโต้โควิด19/ 19.อาหารปลอดภัย

ประกอบด้วย 14 แผนงาน 38 โครงการ 75 ตัวชี้วัด

• ไม่สามารถประเมินได้ 7 ตัวชีวั้ด

25.Stroke/TB รายใหม่/30.เชื้อดื้อยา/37.refraction Rate/44.Organ Transplant/
46.ฟื้นฟูระยะกลาง Barthel index /49.กัญชาทางการแพทย์



ปี 2565

ปี 2566

14 แผนงาน 38 โครงการ 75 ตัวชี้วัด

คง

เดิม

ตัด

1
ตัด

19 17 3
ปรับ เพิ่ม

แผนงาน/โครงการ และตวัชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 แผนงาน 37 โครงการ 59 ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร์ความ
เป็นเลิศ

4
PP&P 
Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence       

Governance 
Excellence

แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 แผนงาน 37 โครงการ

59 ตัวชี้วัด

5 แผนงาน

22 โครงการ

31 ตัวชี้วัด

4 แผนงาน

7 โครงการ

15 ตัวชี้วัด

4 แผนงาน

6 โครงการ

11 ตัวชี้วัด

1 แผนงาน

2 โครงการ

2 ตัวชี้วัด
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ขอบคุณครับ
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Back-Up





PP & P Excellence
4 แผนงาน 7 โครงการ 15 ตัวชี้วัด

Service Excellence
5 แผนงาน 22 โครงการ 31 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
(1) โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย
4) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
6) ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนสง่เสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
7) ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม

และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ

(3) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

1) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
(2) โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
(4) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(Emergency Care System and Public Health Emergency Management)

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

(5) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
2) ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

1) ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและได้รบัการอนุญาต
2) ร้อยละของสถานที่จ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด

(6) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

(7) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
(1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

1) จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
2) จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน

(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
1) ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินการจัดการสุขภาพท่ีเหมาะสมให้กับประชาชน

(3) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
1) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและที่ได้รับการรักษาใน Stroke Unit

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
(4) โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า

(5) โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ท่ีก าหนด
2) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 

(6) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
1) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

(7) โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
1) ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

(8) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1) ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแล

ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

(9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต                     2) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ

(10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรนุแรงชนิด community-acquired 2) Refracture Rate 

(11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด

(12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
1) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 

(13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
1) ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr
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Service Excellence (ต่อ)
5 แผนงาน 22 โครงการ 31 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
(14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

1) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน

(16) โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
1) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ฯ (Retention Rate)

(17) โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate Care; IMC)
1) ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 

Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน
(18) โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS

1) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
2) ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก 

(Minimally Invasive Surgery : MIS)
(19) โครงการกัญชาทางการแพทย์

1) ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

(20) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)
2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3)  อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บท่ีสมอง (traumatic brain injury mortality)

(21) โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

1) ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

(22) โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย์
1) อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนด
2) ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์

ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น

(15) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
1) อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

People Excellence
1 แผนงาน 2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
(1) โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

1) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ
(2) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

1) ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer)

Governance Excellence
4 แผนงาน 6 โครงการ 11 ตัวชี้วัด

(1) โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
2) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลฯ

(2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
1) ร้อยละความส าเร็จของการประเมินส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการฯ (PMQA) 
2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
3) สถานบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
(1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 

1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
2) การให้บริการการแพทย์ทางไกลในผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
(1) โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน

1) ความแตกต่างการใช้สทิธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสทิธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) 
2) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

(2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤตทางการเงิน

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
(1) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

1) จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
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