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สวนกลาง พัฒนานโยบาย กำกับ ติดตาม ประเมินผล

สวนภูมิภาค บริหารจัดการหนวยบริการ
และขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ

จุดยืน
องคกร

วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

เปาหมาย

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ 
อยางมีสวนรวมและยั่งยืน

พันธกิจ

¡Í§ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�áÅÐá¼¹§Ò¹
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ´ÒÇ¹�âËÅ´àÍ¡ÊÒÃà¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè

http://bps.moph.go.th

คำรับรองการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2562

คำรับรองการปฏิบัติราชการของอธิบดีและผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ป 2562

G Governance Excellence

• รอยละของอำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

  ที่มีคุณภาพ

á¼¹§Ò¹·Õ่ 2 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµÃÐ´ÑºÍÓàÀÍ  

P Promotion Prevention 
& Protection Excellence

á¼¹§Ò¹·Õ่ 6 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ (Service Plan)
• รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)

• รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ

  อยางบูรณาการ (AMR)

S Service Excellence

• อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 

• รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดำเนินการในพื้นที่ 

  (Primary Care Cluster)

á¼¹§Ò¹·Õ่ 5 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃá¾·Â�»°ÁÀÙÁÔ 

á¼¹§Ò¹·Õ่ 10 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÓÅÑ§¤¹´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ 

P People Excellence

• รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

• จำนวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข

á¼¹§Ò¹·Õ่ 11 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅáÅÐÍ§¤�¡Ã¤Ø³ÀÒ¾ 
• รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

á¼¹§Ò¹·Õ่ 12 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¢ŒÍÁÙÅÊÒÃÊ¹à·È´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ 

G Governance Excellence

• เขตสุขภาพมีการดำเนินการ Digital Transformation 

  อยางนอยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 

•  มีการใช Application สำหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง

á¼¹§Ò¹·Õ่ 1 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¤¹ä·Â
·Ø¡¡ÅØ‹ÁÇÑÂ (´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾) 

P Promotion Prevention 
& Protection Excellence

á¼¹§Ò¹·Õ่ 4 : ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

• อัตราสวนการตายมารดา

• ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน

• รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 

  GREEN & CLEAN Hospital 

á¼¹§Ò¹·Õ่ 11 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅáÅÐÍ§¤�¡Ã¤Ø³ÀÒ¾ 
• ระดับความสำเร็จของสวนราชการใน สป. ที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ

  การบริหารจัดการภาครัฐที่ผานเกณฑกำหนด

• รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน

  ผานการรับรอง HA ขั้น 3

á¼¹§Ò¹·Õ่ 6 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ (Service Plan)  
• รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลา

  ท่ีไดรับการรักษาที่เหมาะสม

• อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง

  ชนิด community-acquired

• รอยละผูติดยาเสพติด ที่บำบัดครบตามเกณฑที่กำหนด 

  และไดรับการติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate)

• รอยละของผูใชและผูเสพที่บำบัดครบตามเกณฑที่กำหนด

  ของแตละระบบ หยุดเสพตอเนื่องหลังจำหนายจากการบำบัด 3 เดือน 

  (3 months remission rate)

S Service Excellence

á¼¹§Ò¹·Õ่ 7 : ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃá¾·Â�©Ø¡à©Ô¹
¤ÃºÇ§¨ÃáÅÐÃÐºº¡ÒÃÊ‹§µ‹Í 
• อัตราเสียชีวิตของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level 1) 

  ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 

á¼¹§Ò¹·Õ่ 13 : ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊØ¢ÀÒ¾ 
• รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 

á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�

ÀÒÂãµŒá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔ ÃÐÂÐ 20 »‚ ´ŒÒ¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ 

»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 

¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢

»ÃÐà´็¹à¢µÊØ¢ÀÒ¾
• รอยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

Revised 24/10/61-V.9



Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ »‡Í§¡Ñ¹âÃ¤
áÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤à»š¹àÅÔÈ

แผนงานที่ 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 
(ดานสุขภาพ) (3 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทย
    กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
2) โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทย
    กลุมวัยเรียนและวัยรุน
3) โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทย
    กลุมวัยผูสูงอายุ

แผนงานที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (1 โครงการ)

1) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

แผนงานที่ 3
การปองกัน ควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
(3 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3) โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
    และบริการสุขภาพ

แผนงานที่ 4
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (1 โครงการ)

1) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

4 แผนงาน
8 โครงการ 

5 แผนงาน
22 โครงการ 

ºÃÔ¡ÒÃà»š¹àÅÔÈ

แผนงานที่ 5
การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (2 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
2) โครงการพัฒนาเครือขายกำลังคนดานสุขภาพ

แผนงานที่ 7
การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจร

และระบบการสงตอ (1 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจร
    และระบบการสงตอ 

แผนงานที่ 8
การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 

(1 โครงการ)

1) โครงการคุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดลอม
    ในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)

แผนงานที่ 9
อุตสาหกรรมทางการแพทย (1 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย

1 แผนงาน
2 โครงการ 

ºØ¤ÅÒ¡Ãà»š¹àÅÔÈ

แผนงานที่ 10
การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน

ดานสุขภาพ (2 โครงการ)

1) โครงการผลิตและพัฒนากำลังคน
    ดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ
2) โครงการ Happy MOPH 
    กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข

5 แผนงาน
8 โครงการ 

ºÃÔËÒÃà»š¹àÅÔÈ
´ŒÇÂ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ

แผนงานที่ 11
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

(2 โครงการ)

1) โครงการประเมินคุณธรรม ความโปรงใส 
    และบริหารความเสี่ยง
2) โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

แผนงานที่ 12
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

(2 โครงการ)
1) โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยี
    สุขภาพแหงชาติ (NHIS)
2) โครงการ Smart Hospital

แผนงานที่ 13
การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 

(2 โครงการ)
1) โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน
2) โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง

แผนงานที่ 14
การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม

ดานสุขภาพ (1 โครงการ)

1) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม 
    ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย

แผนงานที่ 15
การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมาย

ดานสุขภาพ (1 โครงการ)

1) โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ

ยุทธศาสตรความเปนเลิศ ดาน
Excellence4

Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ »‡Í§¡Ñ¹âÃ¤
áÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤à»š¹àÅÔÈ

Promotion Prevention &
Protection Excellence

ºØ¤ÅÒ¡Ãà»š¹àÅÔÈ

People Excellence

ºÃÔ¡ÒÃà»š¹àÅÔÈ

Service Excellence

ºÃÔËÒÃà»š¹àÅÔÈ
´ŒÇÂ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ

Governance Excellence

4
15 แผนงาน
40 โครงการ

แผนงานที่ 6
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) (17 โครงการ)

1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
    สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง
2) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดตอ
3) โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพ
    และการใชยาอยางสมเหตุสมผล
4) โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
6) โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง
    และการดูแลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน
7) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ
8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
    สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถายอวัยวะ
15) โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผูปวยยาเสพติด
16) โครงการการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง 
     (Intermediate care; IMC) 
17) โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery






