
สรุปแผนงานและตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 
 
รวม 15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด (Functional KPIs) MOU 
ผอ. ตัวชี้วัด รพ. ผู้รับผิดชอบ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
(3 โครงการ 7 ตัวชี้วัด) 

1 1. โครงการพัฒนาและสร้าง 
เสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย 

1 1) อัตราส่วนการตายมารดา      
2 2) ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
     

3 3) ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อาย ุ5 ปี 

     

2 2. โครงการพัฒนาและสร้าง 
เสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย 
เรียนและวัยรุ่น 

4 1) เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100      
5 2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน      
6 3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี      

3 3. โครงการพัฒนาและสร้าง 
เสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย 
ผู้สูงอาย ุ

7 1) ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ ์

     

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ  (1 โครงการ 1 
ตัวชี้วัด) 

4 1. โครงการการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

8 1) ร้อยละของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 

     

3. การป้องกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ (3 โครงการ 3 
ตัวชี้วัด) 

5 1. โครงการพัฒนาระบบการ 
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยั 
สุขภาพ 

9 1) ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง 

     

6 2. โครงการควบคุมโรคไมต่ิดต่อ
และภยัสุขภาพ 

10 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากประชากรทั้งหมด 
และอัตรากลุม่สงสยัป่วยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

     

7 3. โครงการคุ้มครองผู้บรโิภค 
ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพและ 
บริการสุขภาพ 

11 1) ร้อยละของผลติภณัฑส์ุขภาพกลุ่มเสี่ยงท่ีไดร้ับ
การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

     

 



แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด (Functional KPIs) MOU 
ผอ. ตัวชี้วัด รพ. ผู้รับผิดชอบ  

4. การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม  (1 โครงการ 1 
ตัวชี้วัด) 

8 1.โครงการบริหารจดัการ 
สิ่งแวดล้อม 
 

12 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

     

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
5. การพัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภมู ิ(Primary Care 
Cluster)  (2 โครงการ 2 
ตัวชี้วัด) 

9 1. โครงการพัฒนาระบบ 
การแพทย์ปฐมภมู ิ

13 1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครวัท่ีเปิด
ด าเนินการในพื้นที ่(Primary Care Cluster) 

     

10 2. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

14 1) ร้อยละของครอบครัวที่มศีักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

     

6. การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 
  (17 โครงการ 21 ตัวชี้วัด) 

11 1. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 

15 1) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง และระยะเวลาทีไ่ดร้ับการรกัษาที่เหมาะสม 

     

12 2. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคติดต่อ 

16 1) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอด
รายใหม ่

     

13 3. โครงการป้องกันและ 
ควบคุมการดื้อยาต้านจลุชีพ 
และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

17 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

     

14 4. โครงการพัฒนาศูนย์ความ 
เป็นเลิศทางการแพทย ์

18 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง      

15 5. โครงการพัฒนาระบบบริการ 
สุขภาพ สาขาทารกแรกเกดิ 

19 1) อัตราตายทารกแรกเกิด      

16 6. โครงการพัฒนาระบบการ 
ดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) และการ
ดูแลผูป้่วยระยะกลาง 

20 1) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการ
ต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมีคณุภาพ 

     

17 7. โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผนไทยฯ 

21 1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดทีไ่ด้รับบริการ
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

     

 
 
 



แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด (Functional KPIs) MOU 
ผอ. ตัวชี้วัด รพ. ผู้รับผิดชอบ  

 18 8. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจติเวช 

22 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศรา้เขา้ถึงบริการ
สุขภาพจิต 

     

23 2) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ      
19 9. โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
(สูตินารเีวช ศัลยกรรม 
อายรุกรรม กุมารเวชกรรม 
และออร์โธปดิิกส์) 

24 1) อัตราตายผูป้่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired 

     

25 2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture 
Prevention 

     

20 10. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 

26 1) ร้อยละของการให้การรักษาผู้ปว่ย STEMI ได้
ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 

     

27 2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI 

     

21 11. โครงการพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 

28 1) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดร้ับการ
รักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

     

22 12. โครงการพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพ สาขาโรคไต 

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

     

23 13. โครงการพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพ สาขาจักษุ
วิทยา 

30 1) ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกชนดิบอด (Blinding 
Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน 

     

24 14. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่าย
อวัยวะ 

31 1) อัตราส่วนของจ านวนผู้บรจิาคอวัยวะจากผู้ป่วย
สมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสยีชีวิตในโรงพยาบาล 

     

25 15. โครงการพัฒนาระบบ
บริการบ าบดัรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด 

32 1) ร้อยละผูต้ิดยาเสพติด ท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและ ไดร้ับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention Rate 1 year) 

     

33 2) ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพท่ีบ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ 
หยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 
เดือน (3 month remission rate) 

     



แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด (Functional KPIs) MOU 
ผอ. ตัวชี้วัด รพ. ผู้รับผิดชอบ  

 26 16. โครงการการบริบาลฟื้น
สภาพระยะกลาง 
(Intermediate Care:IMC) 

34 1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ใน
จังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ
ผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) 

     

27 17. โครงการพัฒนาระบบ 
บริการ one day surgery 

35 1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผา่ตัดแบบ One 
Day Surgery 

     

7. การพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบการส่งต่อ (1 
โครงการ 3 ตัวชี้วัด) 

28 1. โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ 

36 1) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
(ทั้งที่ ER และ Admit) 

     

37 2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบรกิารการแพทย์
ฉุกเฉิน 

     

38 3) อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (triagel level 1) 
ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล A, S, M1 

     

8. การพัฒนาตามโครงการ
เฉลิมกระเกียรติและพื้นที่
เฉพาะ  (1 โครงการ 1 
ตัวชี้วัด) 

29 1. โครงการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเสี่ยง (Hot 
Zone) 

39 1) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอยา่งบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

     

9. อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ (1 โครงการ 1 
ตัวชี้วัด) 

30 1.โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย์ 

40 1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร      

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
10. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนด้านสขุภาพ 
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์) 

31 1. โครงการผลิตและพัฒนา 
ก าลังคนด้านสุขภาพสูค่วาม 
เป็นมืออาชีพ 

41 1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหาร
จัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนไดต้าม
เกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 

     

32 2.โครงการ Happy MOPH 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแห่งความสุข 

42 1) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจดัการ
ก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

43 2) จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข      
 
 
 



แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด (Functional KPIs) MOU 
ผอ. ตัวชี้วัด รพ. ผู้รับผิดชอบ  

4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิ
บาลและองค์กรคุณภาพ (2 
โครงการ 4 ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์) 

33 1.โครงการประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใส และบริหาร
ความเสีย่ง 

44 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA 

     

34 2. โครงการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ 

45 1) ระดับความส าเร็จของส่วนราชการใน สป. ท่ี
ด าเนิน การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ
ภาครัฐท่ีผา่นเกณฑ์ก าหนด 

     

46 2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3 

     

47 3) ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

     

12. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ  
 (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์) 

35 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ
แห่งชาติ (NHIS) 

48 1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑค์ุณภาพข้อมลู      

36 2. โครงการ Smart Hospital 49 1) เขตสุขภาพมีการด าเนินการ Digital 
Transformation อย่างน้อยเขตสขุภาพละ 1 
จังหวัด 

     

50 2) มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC 
ทุกแห่ง 

  ระดับความส าเร็จการสนับสนุนใหม้ี 
App ใช้ใน PCC ลานตากฟ้า 

IT  

13. การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังสุขภาพ 
 (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์) 

37 1. โครงการลดความเหลื่อมล้ า 
ของ 3 กองทุน 

51 1) รายจา่ยต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Age adjusted 
health expenditure per capita of each 
scheme) 

     

52 2) ก าหนดให้มมีาตรฐานการจา่ยเงินของแต่ละ
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่
สถานพยาบาลเป็นราคาเดยีวกันในทุกประเภท
และระดับการบริการ 

     



แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด (Functional KPIs) MOU 
ผอ. ตัวชี้วัด รพ. ผู้รับผิดชอบ  

 38 2. โครงการบริหารจดัการด้าน
การเงินการคลัง 

53 1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน ระดับ 7 

     

14. การพัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ  (1 
โครงการ 1 ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์) 

39 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม ผลติภณัฑส์ุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย ์

54 1) จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่ หรือท่ีพัฒนาต่อยอด 

     

15. การปรับโครงสร้างและ
การพัฒนากฎหมายด้าน
สุขภาพ (1 โครงการ 1 
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

40 1. โครงการปรับโครงสร้างและ 
พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 

55 1) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดร้ับการ
แก้ไขและมีการบังคับใช้ 

     

 
 
 

...........แผน62/รพ./ แผนงานและตัวช้ีวัด 62-ตามยุทธกระทรวง-PA 


