


ในรูปแบบแผนงาน/โครงการ ของปงีบประมาณ 2565  เพื่อลดอัตราการเจ็บปว่ยและลดอัตราการตาย ของประชาชนอ าเภอแม่ทา   ส่งผลใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาเภอแม่ทา

2565

ค าน า

การจัดทาแผนปฏบิติัการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน ปงีบประมาณ 2565 ตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 กระทรวงสาธารณสุขด าเนนิการด้านสุขภาพ ภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(ด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเปน็เลิศ 4 ด้าน คือ  1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ  ปอ้งกันโรค  และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ  2.ยุทธศาสตร์บริการเปน็เลิศ 

3.ยุทธศาสตร์บคุลากรเปน็เลิศ  4.ยุทธศาสตร์บริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล และ ค่านยิม MOPH  ใหป้ระชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภยั ลดความแออัด ลดความเล่ือมล  า ลดการรอคอยและลดภาระค่าใช้จ่าย

ภายใต้กรอบ 14 แผนงาน  38  โครงการ  65 ตัวชี วัด  เพื่อให ้ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหนา้ที่มีความสุข  และระบบสุขภาพยั่งยืน 

              เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอแม่ทา ด าเนนิการทบทวนผลงานปงีบประมาณ 2564 และน านโยบายหนว่ยงานต้นสังกัด ข้อมูลปญัหาสุขภาพของพื นที่  ด าเนนิการแก้ไข  ติดตาม  ประเมินผล



หน้า
วิสัยทัศน ์/ พันธกจิ / ยุทธศาสตร์ / เปา้หมาย ก

สรุปสภาพปญัหาสาธารณสุขในพื นที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแมท่า ปงีบประมาณ 2564 / ตัวชี วัดที่ไมผ่่านเกณฑ์ ป ี2564 ข

ตัวชี วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ 2565 ค

แผนปฏบิติัการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแมท่า  จังหวัดล าพูน  แยกตาม งบประมาณ และ  Excellence  ปงีบประมาณ  2565 ง

แผนปฏบิติัการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแมท่า  จังหวัดล าพูน  แยกตาม Excellence และ สรุปแผนการใช้เงินแยกตามการจัดสรร  ปงีบประมาณ  2565 จ

1 โครงการประชุมคณกรรมการ พชอ. เพื่อขับเคล่ือนงาน 1

2 โครงการประชุมคณะท างาน พชต. เพื่อขับเคล่ือนงานในระดับต าบล 2

3 โครงการการจัดการรายกรณีผู้ปว่ยเบาหวานที่ควบคุมระดับน  าตาลไมไ่ด้ 3

4 โครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยา ต าบลทาทุ่งหลวง 4

5 พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบงานอนามยัอนามยัแมแ่ละเด็ก 5

6 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 6

7 โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เด็กอายุ0-5 ปี 7

8 โครงการคัดกรอง/ประเมนิและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 8

9 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 9

10 โครงการปอ้งกนัการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 10

11 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ“ชีวิตวิถีใหม ่ขับขีอ่ย่างปลอดภยั  ลดอบุติัเหตุจราจร”อ าเภอแมท่า จังหวัดล าพูน 11

12 โครงการพัฒนางานปฐมภมูคิวบคุมปอ้งกนัโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา่ 2019  โรงพยาบาลแมท่าและเครือข่ายบริการสุขภาพในสังกดั อ าเภอแมท่า จังหวัดล าพูน ป ี2565 12

13 โครงการการปอ้งกนั ควบคุม และเฝ้าระวังโรคติดต่อน าโดยยุงลาย 13

14 การพัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชน ในสถานศึกษาเพื่อต้านภยัยาเสพติด 14

15 โครงการสร้างเสริมภมูคุ้ิมกนัในชุมชน(วัคซีนใจ)เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการฆา่ตัวตาย 15

16 ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคใหส้ามารถด าเนนิงานและก ากบัติดตามได้อย่างถูกต้อง 16

17 ติดตามเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 16

18 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน (RDU Community) 17

สารบัญ

                                   รายการ



หน้า
19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ปว่ยวัณโรค 18

20 โครงการตรวจคัดกรองค้นหาเฝ้าระวังผู้ปว่ยวัณโรครายใหมทุ่กประเภทและทบทวนผู้ปว่ยอ าเภอแมท่า จังหวัดล าพูน ป ี2565 19

21 โครงการพัฒนเครือข่ายสุขภาพแมท่าในการดูแลโรคติดเชื อในสถานบริการสาธารณสุข 20

22 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข  เครือขา่ยสุขภาพอ าเภอแม่ทา ประจ าปงีบประมาณ 2565 21

23 โครงการรพ.สต.ติดดาว 22

24 โครงการตรวจสอบภายในและนเิทศติดตามประเมนิผล  รพ.สต.ในเครือข่ายบริการสาธารณสุขอ าเภอแมท่า จังหวัดล าพูน 23

25 โครงการถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนนิงานตามแผนปฏบิติัการสาธารณสุข ปงีบ 2565 24

26 สรุปงบประมาณตามแผนปฏบิติัการสาธารณสุข ของหนว่ยงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแมท่า จังหวัดล าพูน ปงีบประมาณ 2565 25

สารบัญ

                                   รายการ



วสิัยทัศน์ : เป็นเครือขา่ยสุขภาพ ที่มีการจดัการระบบสุขภาพอยา่งมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจา้หน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยนื

พันธกิจ

• พัฒนากระบวนการติดตามระบบสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ยในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้สอดคล้องกบัวิถชีุมชน

• ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการทางาน

• พัฒนาระบบการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล

• พัฒนาระบบการจดัการความรู้ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

• พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศ กากบั ติดตาม และ ประเมินผล

ยทุธศาสตร์

• การพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย

• การพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือขา่ยสุขภาพครอบคลุมทุกด้านเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

• การพัฒนาระบบการกากบั ติดตาม ประเมินผล มุง่สู่ความเป็นเลิศ

• การพัฒนาระบบบริหารจดัการและการสนับสนุนเครือขา่ยบริการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

• ประชาชนสุขภาพดี

• เจา้หน้าที่มีความสุข

• ระบบสุขภาพยั่งยนื

กรอบแผนปฏบิตัิงานด้านสาธารณสุข ของเครอืข่ายบรกิารสุขภาพแม่ทา

ประจ าปีงบประมาณ 2565

ก
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6 ประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  (Healthy Aging )

7

โรควัณโรคปอด

การตอบโต้ โรคอุบติัใหม่อุบติัซ  า 

สรุปสภาพปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอแมท่า ปีงบประมาณ 2565

โรคไม่ติดต่อเรื อรัง  (NCD  (DM/HT)) 

โรคระบบทางเดินหายใจ

ฆา่ตัวตาย / พยายามฆา่ตัวตาย / จิตเวช

โรคท่ีน าโดยยุง  (Chikungunya , DF)

 - ร้อยละผู้ปว่ยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน  เกณฑ์ ร้อยละ 85   ( ผลงาน 40 % )

 - อัตราความครอบคลุมของการขึ นทะเบยีนรักษาผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่และกลับเปน็ซ  า  เกณฑ์ ร้อยละ 85   ผลงาน  72 %

ตวัชีว้ัดที่ไมผ่่านเกณฑ์ ปี 2563

 - ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  เกณฑ์ ร้อยละ 50 ( ผลงาน 30.02 %  จ านวนตัวอย่างที่เก็บข้อมูลในเขตอ าเภอแม่ทา 120 ราย )

 - อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่  เกณฑ์ ร้อยละ 88  ( ผลงาน 11.54 % )

ข



ที่ แผนงาน/โครงการ ที่                         ตัวชีว้ัด หน่วยงานรับผิดชอบ เกณฑ์

1 1. โครงการพฒันาและสร้างศักยภาพคน
ไทยทกุกลุ่มวัย

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน กรมอนามัย ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

2 เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพฒันาการสมวัย กรมอนามัย

2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ปี กรมอนามัย ร้อยละ 64

2.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพฒันาการสมวัย กรมอนามัย ร้อยละ 85

3 เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100 กรมสุขภาพจิต ระดับสติปญัญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100

4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ีต่อจ านวนประขากรหญิงอายุ 15-19 ป ี1,000 คน กรมอนามัย ไม่เกิน 25

5 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิได้รับการดูแลตาม Care Plan กรมอนามัย ร้อยละ 90 (ทั่วประเทศ)

6 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พงึประสงค์ ได้รับการดูแลทั งในสถานบริการและในชุมชน กรมอนามัย

6.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พงึประสงค์  กรมอนามัย ร้อยละ 50

6.2 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ กรมอนามัย ร้อยละ 98(ทั่วประเทศ)

จ านวนโรงพยาบาลระดับ M2 ขึ นไป 7 ร้อยละผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

7.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ภาวะสมองเส่ือมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ > ร้อยละ 30

7.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเปน็ภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอาย ุ > ร้อยละ 31

2 2. โครงการพฒันาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของประชากร

8 จ านวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ กรมอนามัย 10,000,000 คน

3 1. โครงการการพฒันาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)

9 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพฒันาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ สสป. ร้อยละ 75

       1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเปน็เลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

ตารางสรุปตัวชีว้ัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน/โครงการ และตัวชีว้ัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข

ค



ที่ แผนงาน/โครงการ ที่                         ตัวชีว้ัด หน่วยงานรับผิดชอบ เกณฑ์

4 1. โครงการพฒันาระบบการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ

10 ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด กสธฉ. ร้อยละ 100 (77 จังหวัด)

5 2.โครงการควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 11 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยปว่ยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหติสูง กรมควบคุมโรค

11.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยปว่ยโรคเบาหวาน กรมควบคุมโรค ≥ร้อยละ 80

11.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยปว่ยโรคความดันโลหติสูง กรมควบคุมโรค ≥ร้อยละ 80

12 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคและภยัสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมโรค ร้อยละ 80

13 ร้อยละของจังหวัดที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหส้งบได้ ภายใน 21 – 28 วัน กรมควบคุมโรค ร้อยละ 100 (76 จังหวัด และ กทม.)

14 ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค ระดับดีมาก ร้อยละ 100

6 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

15 จ านวนผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเปา้หมายที่เกิดจากการส่งเสริมผู้ประกอบการใหส้ามารถได้รับการอนุญาต อย. อย่างน้อย 1 ผลิตภณัฑ์ต่อเขตสุขภาพ
(รวม 12 ผลิตภณัฑ์)

16 จังหวัดมีการขับเคล่ือนการด าเนินงานอาหารปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพ กรมอนามัย/สสอป./อย.

16.1 ตลาดนัด น่าซื อ (Temporary Market) พื นที่ขยาย จังหวัดละ 5 แหง่ กรมอนามัย/สสอป./อย. จังหวัดละ 5 แหง่

16.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) พื นที่ขยาย จังหวัดละ 1 แหง่ กรมอนามัย/สสอป./อย. จังหวัดละ 1 แหง่

16.3 ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus) จังหวัดละ 5 แหง่ กรมอนามัย/สสอป./อย. จังหวัดละ 5 แหง่

7 1.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 17 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital กรมอนามัย

17.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ นไป กรมอนามัย ระดับดีมากขึ นไป ร้อยละ 98

17.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus กรมอนามัย ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 60

18 ร้อยละของจังหวัดจัดการปจัจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราปว่ยด้วยโรคที่เกีย่วข้องกับสุขอนามัยและมลพษิ
ส่ิงแวดล้อม

กรมอนามัย ร้อยละ 60
ของจังหวัดจัดการปจัจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม
 ที่ส่งผลต่อการลดลง ของอัตราปว่ยด้วยโรค 
ที่เกีย่วข้องกับสุขอนามัยและมลพษิส่ิงแวดล้อม

แผนงานที่ 3 : การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ค



ที่ แผนงาน/โครงการ ที่                         ตัวชีว้ัด หน่วยงานรับผิดชอบ เกณฑ์

8 1. โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐม
ภมูิ

19 จ านวนการจัดตั งหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ ตามพระราชบญัญัติระบบสุขภาพปฐมภมูิ พ.ศ. 2562 สสป. 3,000 หน่วย(ร้อยละ 44)(ผลป ี64
จ านวน 2,266 หน่วยณ เดือน มิ.ย. 64)

20 จ านวนประชาชนที่มีรายชื่ออยูใ่นหน่วยบริการปฐมภมูิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภมูิ ได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ใหบ้ริการสุขภาพปฐมภมูิ

สสป./สบส. 30 ล้านคน(ผลป ี64 จ านวน 23.9905 ล้าน
คนณ เดือน มิ.ย. 64)

9 2. โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้าน
สุขภาพ และ อสม.

21 ร้อยละของผู้ปว่ยกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม . หมอประจ าบา้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี สบส. ร้อยละ 75

10 1. โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไม่ติดต่อเรื อรัง

22 อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาใน Stroke Unit กรมการแพทย์

22.1 อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) กรมการแพทย์ น้อยกว่าร้อยละ 7

22.2 ร้อยละผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit กรมการแพทย์ มากกว่าหรือเทา่กับร้อยละ 80

11 2. โครงการพฒันาระบบบริการโรคติดต่อ
 โรคอุบติัใหม่ และโรคอุบติัซ  า

23 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่ กรมควบคุมโรค

23.1 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่ กรมควบคุมโรค 88

23.2 อัตราความครอบคลุมการขึ นทะเบยีนของผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่และกลับเปน็ซ  า 88

24 อัตราปว่ยตายของผู้ปว่ยโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั งประเทศ กรมการแพทย/์กรมควบคุมโรค < ร้อยละ 1.55

12 3. โครงการปอ้งกันและควบคุมการดื อ
ยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

25 ร้อยละจังหวัดที่ขับเคล่ือนการพฒันาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด อย. ร้อยละ 50 ของจังหวัดทั งหมด (38 จังหวัด)

ด้านบริการเปน็เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ค



ที่ แผนงาน/โครงการ ที่                         ตัวชีว้ัด หน่วยงานรับผิดชอบ เกณฑ์

26 อัตราการติดเชื อดื อยาในกระแสเลือด กบรส. อัตราการติดเชื อดื อยาในกระแสเลือดไม่
เพิ่มขึ นจากปปีฏทินิที่ผ่านมา (ปปีฏทินิที่ผ่าน
มา ใช้ข้อมูล 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63 เทา่กับ 

ร้อยละ 38.73 )

13 4. โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด

27 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเทา่กับ 28 วัน กรมการแพทย์ < 3.6 ต่อ 1,000
ทารกแรกเกิดมีชีพ

14 5. โครงการการดูแลผู้ปว่ยระยะทา้ย
แบบประคับประคองและการดูแลผู้ปว่ย

กึง่เฉียบพลัน

28 ร้อยละการใหก้ารดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ปว่ยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ กรมการแพทย์ มากกว่าหรือเทา่กับ ร้อยละ 50

15 6. โครงการพฒันาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

29 ร้อยละของผู้ปว่ยนอกทั งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟสูภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละ 20.5

16 7. โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

30 ร้อยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ≥ร้อยละ 74

31 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ กรมสุขภาพจิต

31.1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ กรมสุขภาพจิต ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน

31.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ  าในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 90

17 8. โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 5
 สาขาหลัก

32 อัตราตายผู้ปว่ยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired กรมการแพทย์ < ร้อยละ 26

33 Refracture Rate กรมการแพทย์ < ร้อยละ 20

18 9. โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคหวัใจ

34 อัตราตายของผู้ปว่ยโรคกล้ามเนื อหวัใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการใหก้ารรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด กรมการแพทย์

34.1 อัตราตายของผู้ปว่ยโรคกล้ามเนื อหวัใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI กรมการแพทย์ < ร้อยละ 8

34.2 ร้อยละของการใหก้ารรักษาผู้ปว่ย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด กรมการแพทย์ ≥ ร้อยละ 60

34.2.1 ร้อยละของผู้ปว่ย STEMI ที่ได้รับยาละลายล่ิมเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด กรมการแพทย์ ≥ ร้อยละ 60

ค



ที่ แผนงาน/โครงการ ที่                         ตัวชีว้ัด หน่วยงานรับผิดชอบ เกณฑ์

34.2.2 ร้อยละของผู้ปว่ย STEMI ที่ได้รับการท า Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด กรมการแพทย์ ≥ ร้อยละ 60

19 10. โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ

 สาขาโรคมะเร็ง

35 ร้อยละผู้ปว่ยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรมการแพทย์

35.1 ร้อยละของผู้ปว่ยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ กรมการแพทย์ ≥ ร้อยละ 75

35.2 ร้อยละของผู้ปว่ยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบดั ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ กรมการแพทย์ ≥ ร้อยละ 75

35.3 ร้อยละของผู้ปว่ยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ กรมการแพทย์ ≥ ร้อยละ 60

20 11. โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ
 สาขาโรคไต

36 ร้อยละผู้ปว่ย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr กรมการแพทย์ ≥ ร้อยละ 66

21 12. โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ
 สาขาจักษวุิทยา

37 ร้อยละผู้ปว่ยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน กรมการแพทย์ ≥ ร้อยละ 85

22 13. โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ
 สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

38 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปว่ยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ปว่ยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) กรมการแพทย์ เพิ่มขี นร้อยละ 20

23 14. โครงการพฒันาระบบบริการ
บ าบดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด

39 ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบดัรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention 
Rate)

ศอ.ปส.สธ/กรมการแพทย/์
กรมสุขภาพจิต/กบรส./กทม.

58
(Retention Rate

ระบบสมัครใจ)

24 15. โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะ
กลาง (Intermediate Care; IMC)

40 ร้อยละของ ผู้ปว่ย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 
ก่อนครบ 6 เดือน

กรมการแพทย์ ≥ ร้อยละ 70

25 16. โครงการพฒันาระบบบริการ One 
Day Surgery: ODS

41 ร้อยละของผู้ปว่ยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery กรมการแพทย์ ≥ ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ปว่ยทั งหมดต่อปี
ในกลุ่มโรคที่ใหบ้ริการ ODS

42 ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน  าดีและหรือถุงน  าดีอักเสบ ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก 
(Minimally Invasive Surgery : MIS)

กรมการแพทย์ < ร้อยละ 5

26 17. โครงการกัญชาทางการแพทย์ 43 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบรูณาการ สถาบนักัญชา/กรมการแพทย์
แผนไทยฯ

43.1 ร้อยละของ รพ.สังกัด สป.สธ.ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบรูณาการ ร้อยละ 70

43.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบรูณาการ

ค



ที่ แผนงาน/โครงการ ที่                         ตัวชีว้ัด หน่วยงานรับผิดชอบ เกณฑ์

43.3 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบรูณาการ

43.4 ผู้ปว่ย Palliative care ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ เพิ่มขึ น ร้อยละ 5

27 1. โครงการพฒันาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
การส่งต่อ

44 อัตราการเสียชีวิตของผู้ปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั งที่ ER และ Admit) กรมการแพทย์ < ร้อยละ 12

45 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 26.5

46 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ กบรส./กรมการแพทย์ ร้อยละ 80

46.1 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

46.2 ร้อยละของโรงพยาบาลทั่วไป ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ

28 1. โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิม
พระเกียรติ และโครงการพื นที่เฉพาะ

47 ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเปา้หมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักทอ่งเที่ยวในพื นที่เกาะตามที่ก าหนด กบรส. ไมใช่เปา้หมาย

29 1. โครงการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิง
สุขภาพและการแพทย์

48 อัตราการเพิ่มขึ นของจ านวนสถานประกอบการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนด สบส. ไมใช่เปา้หมาย ชม/กทม.

49 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภาพเพิ่มขึ น กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละ 3

30 1. โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ

50 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ บค. ต าแหน่งว่างคงเหลือไม่เกินร้อยละ 4
(≥ 9 เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์)

51 ร้อยละของบคุลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ น ได้รับการพฒันา บค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

31 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแหง่ความสุข

52 องค์กรแหง่ความสุขที่มีคุณภาพ กยผ.

52.1 ร้อยละของบคุลากรในหน่วยงานมีการประเมินความสุขของคนท างาน (Happinometer) กยผ. ร้อยละ 70

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

ด้านบคุลากรเปน็เลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ค



ที่ แผนงาน/โครงการ ที่                         ตัวชีว้ัด หน่วยงานรับผิดชอบ เกณฑ์

52.2 ร้อยละองค์กรแหง่ความสุขที่มีคุณภาพ กยผ.

52.2.1 ระดับกรม และสป. (ส่วนกลาง)

52.2.2 ระดับจังหวัด ร้อยละ 20

32 1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 53 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ศปท. ร้อยละ 92

54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ศปท. ร้อยละ 92

55 ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน   
ระดับกระทรวง

90

33 2. โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ 56 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

กพร.

56.1 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (กองส่วนกลาง)

กพร.

56.2 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด)

กพร. ร้อยละ 100

56.3 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ)

กพร. ร้อยละ 100

57 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั น 3 กบรส.

57.1 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั น
 3

กบรส.

57.2 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั น 3 กบรส.

57.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั น 3 กบรส. HA ขั น 3

ด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

ค



ที่ แผนงาน/โครงการ ที่                         ตัวชีว้ัด หน่วยงานรับผิดชอบ เกณฑ์

58 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว สสป. ร้อยละ 60.00 - 69.99 เทา่กับ 3 ดาว
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เทา่กับ 4 ดาว
ร้อยละ 80 เทา่กับ 5 ดาว

34 1. โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแหง่ชาติ

59 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล กยผ. ร้อยละ 80

35 2. โครงการ Smart Hospital 60 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา โดยใบส่ังยาอิเล็กทรอนิกส์ (e-prescription) กบรส. ร้อยละ 25

36 1. โครงการลดความเหล่ือมล  าของ 3 
กองทนุ

61 ความแตกต่างการใช้สิทธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ปว่ยในของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช. <=112,800 ครั ง

62 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภมูิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ กศภ.

37 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง

63 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน กศภ. รพ.มท ไม่เกินระดับ 4

63.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7) กศภ.

63.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6) กศภ.

38 1. โครงการพฒันางานวิจัย/นวัตกรรม 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์

64 จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พฒันาต่อยอด กรมวิทยาศาสตร์ฯ

65 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ กตร./กบรส.

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ค




























































