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แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบสุขภาพส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  ระยะ 5 ปี              
(พ.ศ.2560-2564) จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579 
เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะน าพาประเทศไปสู่ความ มั่นคง มั่งคง 
ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน ทีมี่ส่วนเกีย่วข้อง ไดว้าง
กรอบแนวคดิให้มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศ
ไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปด้านสาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที ่
12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 
ด้าน 1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ  (PP&P Excellence) 2. พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม (Service Excellence) 3. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ  (People Excellence) 4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
เป้าหมาย และมาตรการ ในแต่ละโครงการ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนและการประเมินผล การด าเนินงานเพ่ือ
ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขให้แก่ทุกหน่วยงาน ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในจังหวัดอ านาจเจริญ 

    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ขอขอบคุณผู้บริหาร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ มีส่วนร่วมในการ ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขให้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้กับ หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ต่อไป 
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บทสร ปผู้บริหาร 
 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทย การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัลการเกิดของ
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่สามารถป้องกันได้  ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และภัยก่อการร้าย เป็นต้น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
สุขภาพ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ ในการพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในระดับชาติ รวมไปถึงการปฏิรูปประเทศและปฏิรูประบบสุขภาพ ไปสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 โดย
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญได้ทบทวนอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข รวมทั้งประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงให้
แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น  จนได้แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) “ประชาชน
อ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579” ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ดังนี้ 1. ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม
โรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการ
สุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ 3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ 4. พัฒนาการบริหาร
จดัการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และ
ตัวชี้วัด สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และมีการ
ติดตามประเมินผลที่สะดวก รวดเร็วเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานอีกด้วย นอกจากนี้ จะมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพ่ือปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
กระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
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สวนที่ ๑  
บทน ำ 

 
 ๑.ควำมเป็นมำ 

1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคง
และปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ 
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มี
ความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ (3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ (3.2) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (3.3) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้
ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ (4.1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม (4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ (4.3) การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุ รักษ์ ฟ้ืน ฟูและสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาด 
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
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 1.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยเน้นการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานด้านต่างๆของประเทศไทย  
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมที่ก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 การเชื่อมต่อด้านการค้าและเศรษฐกิจระดับคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาและการสาธารณสุข การ
ขาดแคลนวัยแรงงาน ความเหลื่อมล้ า รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือรองรับการวิวัฒน์ของ
เทคโนโลยีและความเป็นอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยหลักการส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 เช่น การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 รวมไปถึงการยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็น
ต้น จึงจะเห็นได้ว่า การพัฒนาในช่วง 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงถือเป็นกลไกหลัก และเป็น  
5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ไปสู่การปฏิบัติในล าดับ
แรกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด โดยยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มี
ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยจะครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการมุ่งเน้น
การพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติ ประกอบไปด้วย   
(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) 
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 
 1.๓ แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 – 2564) อยู่ภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และเป็นกลไกเชื่อมต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ ให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ยึดหลักการ ดังนี้ (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (3) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 
2579 ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (5) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 (6) ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (7) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (8) กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพ่ือวางฐานรากของระบบสุขภาพ
ในระยะ 5 ปี ให้เข้มแข็งเพ่ือคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  
คือ ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพ่ือคนไทยสุขภาพดีสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
พันธกิจ คือ เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน 
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นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง รองรับกับบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป้าประสงค์ คือ (1) ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง (2) คนไทยทุกกลุ่มวัยมี
สุขภาวะที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร (3) เพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก เหมาะสม (4) มีบุคลากรด้านสุขภาพที่ดูแลประชาชน ใน
สัดส่วนที่ เหมาะสม (5) มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติที่ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งการ
เสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในระบบบริการ
สุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ  

1.๔ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) กระทรวงสำธำรณสุข  
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข (ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ให้ทุกส่วนราชการจัดท า
แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือให้สอดรับกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป และจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพราะที่
ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาวเพ่ือใช้
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งประเทศ 
  กระทรวงสาธารณสุขในฐานะส่วนราชการ จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ขึ้น ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ และเพราะแนวโน้มของสถานการณ์สุขภาพในอนาคต
อันใกล้นี้ที่ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ในทางกลับกันสังคมไทยยังขาดคุณภาพในทุกๆด้าน 
รวมถึงด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ตระหนักถึงการวางแผนในระยะยาวเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นและก าลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(ด้านสาธารณสุข) ได้วางกรอบแนวคิดโดยให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปด้านสาธารณสุข และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การน าแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายระดับกระทรวง “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่ก าลังจะเกิดขึ้นมากที่สุด จึงได้วางทิศทางในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี และมีจุดเน้นหนักแต่ละระยะ 
คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ปฏิรูประบบ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569 สร้างความเข้มแข็ง 
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570 – 2574 สู่ความยั่งยืน ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2575 – 2579 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 16 
แผนงาน 48 โครงการ 8 ตัวชี้วัดหลักระดับองค์การ (Corporate KPIs) และ 96 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 
(Functional KPIs) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 
(Prevention & Promotion Excellence)ประกอบด้วย 4 แผนงาน 12 โครงการ 29 ตัวชี้วัดตาม
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ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่  2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)ประกอบด้วย 6 แผนงาน 23 
โครงการ 41 ตัวชี้ วัดตามยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่  3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ประกอบด้วย 1 แผนงาน 4 โครงการ 8 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วย       
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence)ประกอบด้วย 5 แผนงาน 9 โครงการ 18 ตัวชี้ วัดตาม
ยุทธศาสตร์ 
 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสุขภำพ) 

(ตุลำคม 2559  ถึง พ.ศ. 2579) 

 



๕ 
 

 

 
๑.๕ ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข (Performance Agreement) 

กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561 ได้ชี้แจงนโยบายการด าเนินงานปี 
2561 และตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับผู้ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2560 จ ำนวน ๔ ยุทธศำสตร์ ๑๖ แผนงำน ๓๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภำพ                       

(PP&P Excellence) 
จ ำนวน 4 แผนงำน 12 โครงกำร 35 ตัวช้ีวัด 

 
ยุทธศำสตร์/

แผนงำน/โครงกำร 
ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสรมิสขุภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence)  

2560-
2564 

256๕-
256๙ 

2570-
2574 

2575-
2579 

แผนงำนที่ 1 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (ด้ำนสุขภำพ) ทุกกลุม่วัย (4 โครงกำร 
14 ตัวชี้วัด) 

    

1. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพท่ีมกีารคลอดมาตรฐาน  100 100 100 100 
2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย  ไม่เกิน 

15 ต่อ
แสน 
ปชก 

ไม่เกิน 
14 ต่อ
แสน 
ปชก 

ไม่เกิน 
12 ต่อ
แสน 
ปชก 

ไม่เกิน 
10 ต่อ
แสน 
ปชก 

3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  85 90 95 100 
4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  63 78 88 90 

2. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น 
 

5) เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100  ไม่ต่ า
กว่า
100 

ไม่ต่ า
กว่า
101 

ไม่ต่ า
กว่า
103 

ไม่ต่ า
กว่า
105 

6) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่
ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป  

80 82 84 85 

7) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดสีมส่วน 66 67 68 69 
8) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไมม่ีผ ุ 60 80 85 90 
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  ไม่เกิน 

34        
ต่อพัน 
ปชก 

ไม่เกิน 
25        

ต่อพัน 
ปชก 

ไม่เกิน 
20        

ต่อพัน 
ปชก 

ไม่เกิน 
15        

ต่อพัน 
ปชก 

3. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยท างาน 

10) ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มคี่าดัชนีมวล
กายปกติ  

56 61 66 71 

11) ร้อยละประชาชนวัยท างาน อายุ 15 ปีขึ้นไปมี
กิจกรรมทางกายเพียงพอ 

 75 80 85 

4. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ

12) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  

95 100 100 100 

13) อัตราของผู้สูงอายุท่ีช่วยเหลอืตนเองได้เพิ่มขึ้นหรือ
คงที ่ 

    

14) ร้อยละ ของ รพช.มีหน่วยริการผูสู้งอาย ุ
 
 
 
 

75 80 85 90 



๗ 
 

ยุทธศำสตร์/
แผนงำน/โครงกำร 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสรมิสขุภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence)  

2560-
2564 

256๕-
256๙ 

2570-
2574 

2575-
2579 

แผนงำนที่ 2 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (1 โครงกำร 1 ตัวชี้วัด)     
5. โครงการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 

15) ร้อยละของอ าเภอที่มคีณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ  

80 100   

แผนงำนที่ 3 : กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ (5 
โครงกำร 11 ตัวชี้วัด) 

    

6. โครงการพัฒนา
ระบบการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและภยั
สุขภาพ 

16) ร้อยละของอ าเภอมีศูนย์ปฏบิตัิการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และ ทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง             

100    

7. โครงการควบคุม
โรคตดิต่อ 

17) ร้อยละของกลุม่ประชากรหลกัท่ีเข้าถึงบริการป้องกัน
เอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์เชิงรุก  

94 100 100 100 

18) ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งท่อน้ าด ี 

80 80 100 100 

8. โครงการควบคุม
โรคไม่ตดิต่อและภัย
สุขภาพ 

19) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 
15 ปี   

ไม่เกิน 
3 

ไม่เกิน 
2.5 

ไม่เกิน 
2.5 

ไม่เกิน 
2.5 

20) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าในทุกกลุ่มอายุลดลง   ร้อยละ 
20  

จากปี 
2560 

ร้อยละ 
40 จาก

ปี 
2560 

ร้อยละ 
50 จาก

ปี 
2560 

21) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลง  ร้อยละ 
50 จาก

ปี 
2554 

ร้อยละ 
20  

จากปี 
2564 

ร้อยละ 
10 จาก

ปี 
2569 

ร้อยละ 
10 จาก

ปี 
2574 

22) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสยัป่วย
ความดันโลหิตสูง 

DM ไม่
เกินร้อย

ละ 
2.16 

DM ไม่
เกินร้อย

ละ 
2.04 

DM ไม่
เกินร้อย

ละ 
1.92 

DM ไม่
เกินร้อย

ละ 
1.80 

HT ≥
ร้อยละ 

40 

ลดลง
ร้อยละ 

3     
จากปี 
2564 

ลดลง
ร้อยละ 
3   จาก

ปี 
2569 

ลดลง
ร้อยละ 
3   จาก

ปี 
2574 

9. โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 
 

23) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย  

70 75 78 80 



๘ 
 

ยุทธศำสตร์/
แผนงำน/โครงกำร 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสรมิสขุภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence)  

2560-
2564 

256๕-
256๙ 

2570-
2574 

2575-
2579 

10. โครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 

24) ร้อยละของผลิตภัณฑส์ุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

99 100 100 100 

25) ร้อยละของสถานพยาบาล ผา่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด  

100 100 100 100 

26) ร้อยละสถานประกอบการเพือ่สุขภาพได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

70 80 90 100 

แผนงำนที ่4 : กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (2 โครงกำร 9 ตัวชี้วัด)     
11.โครงการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

27) โรงพยาบาลมีการควบคมุการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือ
ด้วยระบบ Digital Infectious Control 

ด าเนิน 
การ 

   

28) โรงพยาลอนุรักษ์พลังงาน(Smart Energy Hospital)  ด าเนิน 
การ 

  

29) โรงพยาบาลมีสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเยี่ยวยาผู้ป่วย
Healing Environment) (Smart Energy Hospital) 

  ด าเนิน 
การ 

 

30) มูลฝอยติดเชื้อทุกแหล่งก าเนดิด้วยระบบ Digital 
Infectious Control 

   ด าเนิน 
การ 

31) โรงพยาบาลใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

   ด าเนิน 
การ 

32) โรงพยาบาลมีการจดัการขยะเป็นศูนย ์    ด าเนิน 
การ 

12. โครงการ
คุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เสี่ยง (Hot 
Zone) 

33) ร้อยละจังหวดัที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านเกณฑร์ะดับดีมาก 

100 100   

34) จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพแวดล้อมท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

  ด าเนิน 
การ 

 

35) ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัด
มีระบบปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่
ด าเนินการภายใต้หลักการทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ 

   80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพให้มีคุณภำพ ทั่วถึงและเป็นธรรม 

(Service Excellence) 
จ ำนวน 5 แผนงำน 22 โครงกำร 69 ตัวช้ีวัด 

 
ยุทธศำสตร์/

แผนงำน/โครงกำร 
ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence) 2560-
2564 

256๕-
256๙ 

2570-
2574 

2575-
2579 

แผนงำนที่ 5 : กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster) (1 โครงกำร 1 ตัวชี้วัด) 

    

13. โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์ปฐม
ภูม ิ

36) มีคลินิกหมอครอบครัวที่เปดิด าเนินการในพื้นที่ 
(Primary Care Cluster)  

3,250 
ทีม 

6,500 
ทีม 

  

แผนงำนที่ 6 : กำรพัฒนำระบบบริกำรสขุภำพ (Service Plan) (17 
โครงกำร 50 ตัวชี้วัด) 

    

14. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไมต่ิดต่อ
เรื้อรัง 

37) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลได ้

≥40 ≥40 ≥40 ≥40 

38) ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้  

≥50 ≥50 ≥50 ≥50 

39) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่
ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) ได ้
 

≥90 ≥92 ≥94 ≥96 

40)  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-
I69) 

น้อยกว่า
ร้อยละ     

7 

น้อยกว่า
ร้อยละ    

7 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

7 

น้อยกว่า
ร้อยละ  

7 

15. โครงการป้องกัน
และควบคมุการดื้อยา
ต้านจุลชีพและการใช้
ยาอย่างสมเหตสุมผล 

41) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) RDU  ขั้นที่ 3  

80 100   

42) ร้อยละ รพ.มีระบบการจดัการแผนการ
ด าเนินงานจัดการการดื้อยาจลุชีพ(AMR) อย่างบรูณา
การ  

≥70 ≥100   

43) ร้อยละอุบตัิการณ์การเกิดปญัหาที่เกี่ยวกับการใช้
ยา(Drug related problem : DRP) ลดลง  

20 40   

44) ร้อยละปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพท่ีออกฤทธ์ิ
กว้างที่ไม่เหมาะสมลดลง 

20 40 60 60 

45) ร้อยละการป่วยจาการตดิเช้ือดื้อยาด้านจลุชีพ
ลดลง 
 
 

50 60 70 80 



๑๐ 
 

ยุทธศำสตร์/
แผนงำน/โครงกำร 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ (Service Excellence) 2560-
2564 

256๕-
256๙ 

2570-
2574 

2575-
2579 

 46) ระบบจัดการดื้อยาด้านจลุชีพลดลงของประเทศ 
มีสมรรถนะตามเกณฑ์(JEE) 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 

47) ร้อยละคา่ใช้จ่ายยาลดลง 50 60 70 70 

16. โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ 

48) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  10/ปี 10/ปี 10/ปี 10/ปี 

17. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด 

49) อัตราตายทารกแรกเกดิ  <2.5 ต่อ
พัน ปชก. 

<2.0 
ต่อพัน 
ปชก. 

<1.8 
ต่อพัน 
ปชก. 

<1.5 
ต่อพัน 
ปชก. 

18. โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลแบบ
ประคับ ประคอง 
(Palliative Care) 

50) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มโรคที่ตอ้งได้รับการดูแล
แบบประคับประคอง (8 กลุ่มโรค) ได้รับการดูแลตาม
มาตรฐานและภายในเวลาที่ก าหนด 

85 90 90 90 

51) ร้อยละที่มีการพัฒนาระบบเครือข่ายใน
โรงพยาบาลระดับ A,S,M,F 

50 60 70 80 

52) ร้อยละพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองในโรงพยาบาลระดับ A,S,M,F 
 

50 60 70 80 

53) ร้อยละจดัท าคลังเครื่องมือส าหรับการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคองที่บ้านในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
โรงพยาบาลระดับ A,S,M,F 
 

50 60 70 80 

54) ร้อยละพัฒนา OPIOIDS MODELใน รพ.ระดับ 
S,M,F 

50 50 50 50 

55) ร้อยละพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองที่บ้านในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล รพ.ระดับ A,S,M,F 

50 50 50 50 

19. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยฯ 

56) ร้อยละของผู้ป่วยนอกไดร้ับบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

20 20 20 20 

20. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

57) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต          

70 75 80 85 

58) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  ไม่เกิน  6.0 
ต่อแสน 
ปชก 

ไม่เกิน  
5.6 ต่อ

แสน ปชก 

ไม่เกิน 5.3 
ต่อแสน 
ปชก 

ไม่เกิน 
5.1 ต่อแสน 

ปชก 
21. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
5 สาขาหลัก  

59) อัตราการเสียชีวิตภาวะการตดิเช้ือในกระแสเลือด
แบบรุนแรงของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ชนิด community acquired sepsis 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 24 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 24 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 24 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 24 
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 60) ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลระดับ S ที่มี 
Capture the fracture 
  60.1) ร้อยละผู้ป่วย Capture the fracture ที่มี
ภาวะกระดูกหักซ้ า(Refracture)  

 
 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

20 

 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

18 

 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

15 

 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

10 

60.2) ร้อยละผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับ
การผ่าตัดภายในช่ัวโมงหลังจากไดร้ับการรักษาใน
โรงพยาบาล(Early surgery)  

มากกว่า
ร้อยละ 

50  
–ขึ้นไป 

มากกวา่
ร้อยละ 

50  
–ขึ้นไป 

มากกว่า
ร้อยละ 

60  
–ขึ้นไป 

มากกว่า
ร้อยละ 

65  
–ขึ้นไป 

22. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ 

61) ร้อยละผู้ป่วย STEMI ไดร้ับการสวนหัวใจและ
ขยายหลอดเลือดและใหย้าละลายลิ่มเลือดได้ ใน
โรงพยาบาลซึ่งเป็นศูนย์หัวใจ 

80 80 80 80 

62) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  ไม่เกิน24 
ต่อแสน 
ปชก 

ไม่เกิน  22 
ต่อแสน 
ปชก 

ไม่เกิน22 
ต่อแสน 
ปชก 

ไม่เกิน 20 
ต่อแสน 
ปชก 

63) ร้อยละการจัดตั้ง Heart Failure Clinic ใน
โรงพยาบาลโดยเป็นแบบสหวิชีพและผูป้่วยหัวใจ
ล้มเหลวท่ีหัวใจกล้ามเนื้อบีบตัวอ่อน 

50 60 70 80 

64) ร้อยละการจัดตั้ง Anticogulant Clinic ใน
โรงพยาบาลโดยเป็นแบบสหวิชีพและผูป้่วยหัวใจเต้น
ผิดจังหวะต้องไดร้ับยาต้านการแขง็ตัวของเลือด 

มากกว่า
ร้อยละ 

60 

มากกว่า
ร้อยละ 

70 

มากกว่า
ร้อยละ 

80 

มากกว่า
ร้อยละ 

90 
65) ร้อยละการประชาสัมพันธ์ “Heart Attack 
Alert” Campaign เพือ่ให้ผู้ป่วยท่ีมีอาการมาถึง
โรงพยาบาลไดเ้ร็วภายใน 12 ช่ัวโมง 

50 60 70 80 

23. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง 

66) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดร้ับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

85 90 90 90 

67) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลง 23.7 ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
5 เทียบ
กับปี 

2564 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
5 เทียบ
กับปี 

2569 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
5 เทียบ
กับปี 

2574 
68) อัตราตายจากมะเร็งปอดลดลง 19 ไม่น้อย

กว่า 
ร้อยละ 
5 เทียบ
กับปี 

2564 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
5 เทียบ
กับปี 

2569 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
5 เทียบ
กับปี 

2574 
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2574 

2575-
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24. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต 

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

69    

70) อัตราการเพิม่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย
(End Stage Renal disease : ESRD)  

 สิ้นปี 
2569 
ร้อยละ 

5 

สิ้นปี 
2574 
ร้อยละ 

0 

สิ้นปี 
2579 

ร้อยละ -
-5 

25. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจักษุวิทยา 

71) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 
Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน  

≥ 80 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 100 

72) ร้อยละผู้ป่วยต้อหินท่ีพบจากการคัดกรองสายตา
ได้รับการรักษาจากแพทย ์

 60 70 80 

26. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 

73) อัตราส่วนของจ านวนผูย้ินยอมบริจาคอวัยวะจาก
ผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล  

1.0 ต่อ 
100 

1.5 ต่อ 
100 

3 ต่อ 1 4 ต่อ 1 

27. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด 

74) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีไ่ด้รับการ
บ าบัดรักษาและหยดุเสพต่อเนื่อง  

76 80 85 90 

75) ร้อยละผู้ตดิและติดรุนแรงคงอยู่ในการ
บ าบัดรักษาและดูแลต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 1 ปี 

80 85 90 95 

28. โครงการพัฒนา
ระบบบริการดูแล
ระยะกลาง 
(Intermediate 
Care) 

76) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F สามารถ
ให้บริการ IMC ในรูปแบบต่างๆ(Variety of care) 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 50 

 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 60 

 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70 

 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

 
77) ร้อยละลดการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลซ้ า
โดยไม่จ าเป็นได ้ 

20 30   

78) ร้อยละหน่วยบริการ IMC มีระบบติดตาม
ประเมินผลและเชื่อมโยงแผนการรักษากับระบบ
บริการสุขภาพทุกระดับ 

30 50   

79) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่
ให้บริการสามารถเพิ่มการให้บริการการดูแลระยะ
กลางท้ัง step up และ step down care 

 ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 30 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 40 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 50 

80) ร้อยละสถานพยาบาล IMC สามารถขยายบริการ
ชนิดและประเภทของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นตาม
บริบทปัญหาของพื้นที่รวมถึงผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วย
จิตเวชและผู้ป่วยเด็กได ้

  ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 40 

 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 50 

 
29. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ one 
day surgery 
 

81) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดัแบบ One 
Day Surgery : จ านวน 12 กลุ่มโรค(เฉพาะปี 
2561)และเพิ่มหัตถการรักษาอยา่งน้อยร้อยละ  5 
ต่อป ี
 

15    
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 82) จ านวนร้อยละของผูป้่วยท่ีเขา้รับการผ่าตดัแบบ 
One Day Surgery และจ านวนหตัถการรักษาเพิ่มขึ้น 

 อย่าง
น้อยร้อย
ละ 5 
ต่อป ี

อย่าง
น้อย

ร้อยละ 
5 ต่อป ี

อย่าง
น้อยร้อย
ละ 5 
ต่อป ี

83) มี Excellence Center One Day 
Surgery(ODS)เทียบเท่าระดับสากล 

   อย่าง
น้อย

ภาคละ 
1 แห่ง 

30. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ  
Minimally Invasive 
Surgery 

84) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดัแบบ 
Minimally Invasive Surgeryและเพิ่มหัตถการ 
 

อย่างน้อย
ร้อยละ 5 

ต่อป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
5 ต่อป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
5 ต่อป ี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 
5 ต่อป ี

85) จัดหา Robotic Surgery มาใช้ 
 

  อย่าง
น้อย

ภาคละ 
1 แห่ง 

 

86) มี Excellence Center Minimally Invasive 
Surgery(MIS)เทียบเท่าระดับสากล 

   อย่าง
น้อย

ภาคละ 
1 แห่ง 

แผนงำนที่ 7 : กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
กำรส่งต่อ (1 โครงกำร 8 ตัวชี้วัด) 

    

31. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการ  
ส่งต่อ 

87) ร้อยละ ECS คุณภาพโรงพยาบาล F2 ข้ึนไป  > 70 > 70 > 75 > 80 
88) อัตราการเสียชีวิตของผูเ้จ็บปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ช่ัวโมง 

< ร้อยละ 
12 

<ร้อยละ 
10 

< ร้อย
ละ 8 

< ร้อย
ละ 6 

89) ร้อยละผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินมาใช้บริการห้องฉุกเฉิน  < 40 < 30 < 20 < 15 
90) จังหวัดที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ Community-
Based EMS 

1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 

91) ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินมาโดยระบบ EMS  > 30 > 40 > 60 > 80 
92) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาข้อมูลและ
สารสนเทศ ECS  

3 5 5 5 

93) ระดับความส าเร็จ ECS Value-based 
Payment 
 

2 4 5 5 

94) ระดับความส าเร็จการก าหนดมาตรฐานอาคาร
สถานท่ีห้องฉุกเฉิน 
 
 

3 4 5 5 
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แผนงำนที่ 8 : กำรพัฒนำตำมโครงกำรเฉลมิพระเกียรติและพื้นที่เฉพำะ (2 
โครงกำร 5 ตัวชี้วัด) 

    

32. โครงการเฉลิม
พระเกียรต ิ

95) ลดอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ
12.5 ต่อ

ปี 

ร้อยละ
12.5 
ต่อป ี

ร้อยละ
12.5 
ต่อป ี

ร้อยละ
12.5 
ต่อป ี

96) อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ า 
 

≥ ร้อยละ 
90 

≥ ร้อย
ละ 90 

≥ ร้อย
ละ 90 

≥ ร้อย
ละ 90 

97) ร้อยละความครอบคลุมการรกัษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ า 

≥ ร้อยละ 
90 

≥ ร้อย
ละ 90 

≥ ร้อย
ละ 90 

≥ ร้อย
ละ 90 

98) เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจวินิจฉัยในประชากร
กลุ่มเปราะบางและกลุม่เสี่ยงวัณโรค เช่น ผู้สมัผสั ผู้
ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน และผูต้้องขัง แรงงาน
ข้ามชาติให้ครอบคลุม 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

33.โครงการพัฒนา
พื้นที่พิเศษ 

99) ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการ
สาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

95 97 99 100 

แผนงำนที่ 9 : อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์  (1 โครงกำร 5 ตัวชี้วัด)     
34.โครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและ
การแพทย์ 

100) มูลคา่ผลิตภัณฑส์มุนไพรรวมเพิ่มขึ้น 2.90-
3.62 

แสน ลบ. 

4.67-
7.28 
แสน 
ลบ. 

7.52-
14.64 
แสน 
ลบ. 

1.21-
2.95 
ล้าน 
ลบ. 

101) จ านวนเมืองสมุนไพร 13 แห่ง    
102) ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านสมุนไพรในอาเซยีน  ด าเนิน 

การ 
  

103) ประเทศไทยเป็นเมืองสมุนไพร 1 ใน 5 ของ
ทวีปอาเซียน 

  ด าเนิน 
การ 

 

104) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสมุนไพรนานาชาต ิ    ด าเนิน 
การ 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
พัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพสู่ควำมเป็นมืออำชีพ  (People Excellence) 

จ ำนวน 1 แผนงำน 3 โครงกำร 10 ตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศำสตร์/
แผนงำน/โครงกำร 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

3. ยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence) 2560-
2564 

256๕-
256๙ 

2570-
2574 

2575-
2579 

แผนงำนที่ 10 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ (3 
โครงกำร 10 ตัวชี้วัด) 

    

35. โครงการผลติ
และพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

105) การขับเคลื่อนการพัฒนาบคุลากร ด าเนิน 
การ 

   

106) สรา้งความเข้มแข็งการบริหารจัดการระบบการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 

 ด าเนิน 
การ 

  

107) ก ากับการดูแลการพัฒนาบคุลากรด้านสุขาภาพ
ให้เกิดความยั่งยืน 

  ด าเนิน 
การ 

 

108) 1 ใน 3 ของอาเซีย-    ด าเนิน 
การ 

36.โครงการ Happy 
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวงแห่ง
ความสุข 

109)  ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุข
ของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 90 

   

110) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)   

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 85 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ ๙๐ 

  

111) สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพระหว่างเขตสุขภาพ
แตกต่างกัน   

 ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 15 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 10 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 5 

112) ระดับความสุขในการท างานของบุคลากรด้าน
สุขภาพ 

   ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ ๗๐ 

37.โครงการพัฒนา
เครือข่ายก าลังคน
ด้านสุขภาพ 

113) ร้อยละของครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองไดต้ามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

70 80 90 95 

114) อาสาสมัครประจ าครอบครวั(อสค.)มีความรู้
ด้านสุขภาพและเป็นแกนน าในการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว 

4  
ล้านคน 

9  
ล้านคน 

14  
ล้านคน 

20  
ล้านคน 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล (Governance Excellence) 

จ ำนวน 5 แผนงำน 8 โครงกำร 32 ตัวช้ีวัด 
 
 

ยุทธศำสตร์/
แผนงำน/โครงกำร 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

4. ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance 
Excellence) 

2560-
2564 

256๕-
256๙ 

2570-
2574 

2575-
2579 

แผนงำนที่ 11 : กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ (2 
โครงกำร 8 ตัวชี้วัด) 

    

38.โครงการ
ประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใส และ
บริหารความเสี่ยง 

115) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA  

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

116) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวสัดุ ทนัตกรรม  

30    

117) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมนิระบบการควบคุม
ภายใน  

20 40 60 80 

39. โครงการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ 

118) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สสจ.ร้อย
ละ 90 

แห่ง/สสอ.
ร้อยละ 

80 

สสจ.ร้อย
ละ 100 

สสอ. 
ร้อยละ 
100 

  

119) ร้อยละของ รพศ./รพท./รพช.สังกัดกรม พ./กรม 
คร/กรม สจ ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ขั้น 3   

100 100 100 100 

120) ร้อยละของ รพช. ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน 
HA ขั้น 3   

80-100 100 100 100 

121) ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.  ตดิดาว  

100 100   

122) ร้อยละของหน่วยปฐมภมูิทีท่ี่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและรับรองจากหน่วยงาน
ภายนอก 

  50 100 

แผนงำนที่ 12 : กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ (2 โครงกำร 
10 ตัวชี้วัด) 

    

40. โครงการพัฒนา
ระบบข้อมลูข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพ
แห่งชาติ (NHIS) 

123) ร้อยละข้อมลูการตายที่ไม่ทราบสาเหตุของ
จังหวัด 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 40 

   

124) ร้อยละข้อมลูบริการสุขภาพ : คุณภาพเวช
ระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอกมีความถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
 

มากกว่า
ร้อยละ 

80 

   



๑๗ 
 

ยุทธศำสตร์/
แผนงำน/โครงกำร 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

4. ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance 
Excellence) 

2560-
2564 

256๕-
256๙ 

2570-
2574 

2575-
2579 

41. โครงการพัฒนา
สุขภาพด้วย
เศรษฐกิจดิจิทลั 
(Digital Economy) 

125) ผู้มารับบริการสุขภาพหน่วยบริการระดับทตุิยภมูิ
และตติยภมูิ ในสังกัด สป.สธ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
ตนเองได ้

ด าเนิน 
การ 

   

126) รพท/รพช แลกเปลีย่นข้อมลูเพื่อส่ง-รับผู้ป่วย
รักษาต่อเนื่อง 

ด าเนิน 
การ 

   

127) หน่วยบริการทุกระดับใน สธ.แลกเปลีย่นข้อมูล
เพื่อส่ง-รับผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง 

 ด าเนิน 
การ 

  

128) ผู้มารับบริการสุขภาพหน่วยบริการทุกระดับ ใน
สังกัด สป.สธ เข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ 

 ด าเนิน 
การ 

  

129) หน่วยบริการทุกระดับในภาครัฐแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเพื่อส่ง-รับผู้ป่วยรักษาต่อเนือ่ง 

  ด าเนิน 
การ 

 

130) ผู้มารับบริการสุขภาพหน่วยบริการทุกระดับ ใน
ภาครัฐเข้าถึงข้อมลูสุขภาพตนเองได ้

  ด าเนิน 
การ 

 

131) หน่วยบริการในและนอกสังกัด สธ.ทั้งภาครัฐ
และเอกชน แลกเปลี่ยนข้อมลูสุขภาพร่วมกันได ้

   ด าเนิน 
การ 

132) ผู้มารับบริการสุขภาพจากหน่วยบริการในและ
นอกสังกัด สธ.ท้ังภาครัฐและเอกชน แลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพร่วมกันได ้

   ด าเนิน 
การ 

แผนงำนที่ 13 : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ (2 โครงกำร 
6 ตัวชี้วัด) 

    

42. โครงการลด
ความเหลื่อมล้ าของ 
3 กองทุน 

133) มีชุดสิทธิประโยชน์หลัก/กลาง ส าหรบัผู้มสีิทธิ
ประกันสุขภาพทุกระบบเพื่อข้ึน 

อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

อย่าง
น้อย 1 
เรื่อง 

อย่าง
น้อย 1 
เรื่อง 

 

134) ระบบการบรหิารจดัการที่เป็นมาตรฐานการ
เดียวกันระหว่างระบบประกันสุขภาพ 

5 เรื่อง เพิ่มขึ้น
อย่าง

น้อย 1 
เรื่อง 

เพิ่มขึ้น
อย่าง

น้อย 1 
เรื่อง 

 

135) ก าหนดให้มมีาตรฐานการจา่ยเงินของแต่ละ
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาล
เป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ 

ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การ 

ด าเนิน 
การ 

136) ร้อยละความแตกต่างของอัตราการใช้สิทธิเมื่อไป
ใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มสีิทธิแตล่ะระบบลดลง 

   ไม่น้อย
กว่า 1 
ใน 3 
ของปี 
2560 

137) รายจา่ยต่อหัวที่ปรบัด้วยโครงสร้างผูสู้งอายุของ
แต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐภายใต้เง่ือนไขท่ี
ต้องมีสิทธิประกันสุขภาพท้ังระบบ มีค่าต่างจากค่าเฉลี่ย 

   ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 



๑๘ 
 

ยุทธศำสตร์/
แผนงำน/โครงกำร 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

4. ยุทธศำสตร์บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance 
Excellence) 

2560-
2564 

256๕-
256๙ 

2570-
2574 

2575-
2579 

43. โครงการ
บริหารจดัการด้าน
การเงินการคลัง 

138) หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน       ไม่ม ี    

แผนงำนที่ 14 : กำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ (1 โครงกำร 
7 ตัวชี้วัด) 

    

44. โครงการ
พัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ 

139) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้
หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน ์ 

40 60 90 100 

140) ร้อยละของงบประมาณดา้นการวิจัยและพัฒนา 
ของงบประมาณทั้งหมด 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 1.5 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 3 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 4.5 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 6 

141) ร้อยละของยากลุม่เป้าหมายที่ผลติหรือน าเข้าเพื่อ
ทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น 

80 85 90 95 

141) ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ท่ีได้รับการ
ขึ้นทะเบียน(ไมส่ะสม) 

38 50 65 80 

142) จ านวนต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ 500 ต ารบัท่ี
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ด าเนินการ    

143) มีการคดัเลือกรายการต ารบัแผนไทยแห่งชาติ 
เพื่อน าเข้าสู่ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (จากรายการ
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ) 

 ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

144) ร้อยละจ านวนนวัตกรรมท่ีคิดค้นใหม่ เทคโนโลยี
สุขภาพหรือพัฒนาต่อยอดการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ  
 

25 50 75 100 

145) จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกที่น ามาใช้จริงทางการแพทย์
หรือการตลาด  

62  
เรื่อง 

100 
เรื่อง 

150 
เรื่อง 

 200 
เรื่อง 

แผนงำนที่ 15 : กำรปรับโครงสร้ำงและกำรพัฒนำกฎหมำยด้ำนสุขภำพ (1 
โครงกำร 1 ตัวชี้วัด) 

    

45. โครงการปรับ
โครงสร้างและ
พัฒนากฎหมาย
ด้านสุขภาพ 

146) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการ
แก้ไขและมีการบังคับใช้ 

80 80 80 80 

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 1.6 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDGs ริเริ่มโดย
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UN) เมื่อปีค.ศ. 2010 โดยเป็น
การด าเนินงานต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals: 
MDGs มีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ พัฒนาประเทศเพ่ือขจัดความยากจน ความหิวโหย ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อปีค.ศ. 2015  หลังจากนั้น UN จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือก าหนดวาระ
การพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (The Post – 2015 Development Agenda) ตามกระบวนทัศน์ 
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นส าคัญของการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable 
Development Goals : SDGs ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายหลัก ที่ต้องบรรลุและด าเนินการให้ได้
ภายในปี ค.ศ. 2030 ดังนี้ (1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบทุกหนแห่ง (2) ยุติความหิวโหยสร้างความม่ันคง
ทางอาหารยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (3) สร้างหลักประกันสุขภาพและส่งเสริมสุข
ภาวะของทุกคนทุกวัย (4) สร้างหลักประกันถ้วนหน้าความเท่าเทียมด้านคุณภาพการศึกษาและส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน (5) บรรลุความเท่าเทียมทางเพศและสร้างความเข้มแข็งแก่
ผู้หญิงและเด็กหญิง (6) สร้างหลักประกันให้มีการบริหารจัดการน้ าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส าหรับทุก
คน (7) สร้างหลักประกันการเข้าถึงพลังงานยุคใหม่ที่มีราคาซื้อหาได้ที่เชื่อถือได้และมีความยั่งยืนส าหรับทุก
คน (8) ส่งเสริมความยั่งยืนความเท่าเทียมและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนรวมทั้งโอกาสในการท างานที่
ดีและมีประสิทธิภาพส าหรับทุกคน (9) เร่งสร้างระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เท่าเทียมและยั่งยืนและสนับสนุนนวัตกรรม (10) ลดความเหลื่อมล้ าในประเทศและระหว่าง
ประเทศต่างๆ (11) ท าให้เมืองและที่ตั้งถิ่นฐานของประชาชนมีความเท่าเทียมปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืน 
(12) สร้างหลักประกันแก่ระบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (13) ด าเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศและผลกระทบอย่างเร่งด่วน (14) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (15) ปกป้องฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศภาคพ้ืนดินอย่างยั่งยืนการจัดการป่าไม้อย่าง
ยั่งยืนต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของพ้ืนดินและหยุดยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (16) ส่งเสริมสังคมที่มีสันติภาพและความเท่าเทียมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมสร้างสถาบันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และมีความ
เท่าเทียมในทุกระดับ (17) เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่การปฏิบัติและฟ้ืนฟูความร่วมมือของพันธมิตรระดับ
โลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 1.7 นโยบำยประเทศไทย 4.0 
  ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เริ่มจากสังคมเกษตรกรรม หรือประเทศ
ไทย 1.0  เน้นการสร้างรายได้จากการเกษตรเป็นหลัก ต่อมาจึงปรับเข้าสู่อุตสาหกรรมเบา หรือ ประเทศ
ไทย 2.0 โดยมุ่งเน้นแรงงานราคาถูก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในประเทศ เช่น สิ่งทอ อาหาร หลังจากนั้น
ก็ได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ ประเทศไทย 3.0 ที่ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมหนัก เช่น รถยนต์ อุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ โดยใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพ่ือเน้นการส่งออก ท าให้ประเทศไทยมีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สูงสุดที่ 7-8% ต่อปี แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งหลังปี พ.ศ. 
2540 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับลดลงมาอยู่ที่ 3-4% ต่อปีเท่านั้น และท าให้ประเทศไทย ติดอยู่
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ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางมากว่า 20 ปีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ 
Thailand 4.0 จึงเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่  
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจาก 3 กับดักที่ก าลังเผชิญ นั่นคือ กับ
ดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และ กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา โดยใช้พลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อน ผู้มีส่วนร่วมหลักประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเ งิน การธนาคาร 
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐคอย
สนับสนุนโดยแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) กลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio–Tech) (2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีการแพทย์ (Health, Wellness & Bio–Med) (3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์
และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเลคทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) (4) กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์ที่เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล
ฝั งตั ว  (Digital, loT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) (5) ก ลุ่ ม อุ ต ส าห ก รรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) 
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ส่วนที่ ๒  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบสุขภาพ 

 
สถานะสุขภาพของประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญยังประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ สาเหตุ

ส าคัญเกิดจากโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ ปัจจัยเสี่ยง รวมถึงภัยสุขภาพ ที่ส่งผลให้ป่วยและตายด้วยโรคที่
ป้องกันได้ ดังนั้นทิศทางการทางานของกระทรวงสาธารณสุข จึงจ าเป็นต้องให้ความสนใจนอกจากจะมีอายุ
คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นแล้ว แต่สูญเสียสุขภาวะเพ่ิมขึ้นยังต้องท าให้คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย
ของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
  คุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ของประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ 
  อายุเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 255๗-25๖๐ พบว่า อายุเฉลี่ย
ของประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 255๗  ชาย 71.77 ปี หญิง 78.55 ปี  
ของประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 255๘ รวม    ชาย 73.26 ปี หญิง 80.19 ปี  
ของประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 255๙ รวม    ชาย 72.14 ปี หญิง 79.08 ปี  
ของประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 25๖๐ รวม    ชาย 76.48 ปี หญิง 81.78 ปี  
ค่าเฉลี่ยของประเทศไทย (ปี 2559 ประเทศไทยมีอายุเฉลี่ยรวม 74.70 ปี/ญี่ปุ่น 85 ปี/สิงคโปร์ 84.9 
ปี/เกาหลีใต้ 80.2 ปี)  
สถานะสุขภาพ 
    ข้อมูลทั่วไป 
   ประชากร 
   สถานบริการ 
   บุคลากร 

๑) ประชากร  
 จังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย 7 อ าเภอ 56 ต าบล 113,751 หลังคาเรือน 607 หมู่บ้าน 
31 ชุมชน มีจ านวนประชากรปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 378,107 คน เป็นเพศชาย จ านวน 188,737 
คน หญิง 189,370 คน  ดังตารางที่ 1 และ 2 มีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ ดังนี้  
 สถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ 

โรงพยาบาลทั่วไป(S) ขนาด 330  เตียง  จ านวน  1  แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน(F2) ขนาด 30 เตียง  จ านวน  6  แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  77 แห่ง 
ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน   จ านวน  3  แห่ง  
 ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง    จ านวน  1  แห่ง 
 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง    จ านวน  1  แห่ง 
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ตารางที่ 1 จ านวนประชากร จังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกตามอ าเภอ ปี พ.ศ. 2560 

อ าเภอ 
ประชากร (ทะเบียนราษฎร์) ประชากร (UC) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
เมือง 65,588 66,230 131,818 50,585 49,862 100,447 
ชานุมาน 20,822 20,643 41,465 16,059 15,514 31,573 
ปทุมราชวงศา 24,574 24,179 48,753 19,206 18,837 38,043 
พนา 14,111 14,094 28,205 10,212 9,929 20,141 
เสนางคนิคม 20,448 20,685 41,133 14,986 14,904 29,890 
หัวตะพาน 24,916 24,949 49,865 18,522 17,907 36,429 
ลืออ านาจ 18,278 18,590 36,868 13,535 13,703 27,238 
รวม 188,737 189,370 378,107 143,105 140,656 283,761 

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
         ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
รูปที่ 1  ปิระมิดประชากรปี พ.ศ. 2560    
 

 
ตารางที่ 2 จ านวนประชากร แยกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2560 
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กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม 
0-4 9,904 9,530 19,434 
5-9 11,253 10,773 22,026 
10-14 11,921 11,151 23,072 
15-19 12,864 12,147 25,011 
20-24 14,129 14,105 28,234 
25-29 14,978 13,793 28,771 
30-34 13,954 13,181 27,135 
35-39 14,951 14,428 29,379 
40-44 15,630 15,519 31,149 
45-49 16,475 16,726 33,201 
50-54 14,334 14,563 28,897 
55-59 11,236 11,914 23,150 
60-64 8,791 9,213 18,004 
65-69 6,669 7,542 14,211 
70-74 4,263 5,055 9,318 
75-79 2,762 3,734 6,496 
80 ขึ้นไป 2658 4213 6,871 
รวม 186,772 187,587 374,359 
สัญชาติไทยมีชื่อในทะเบียนบ้าน - - - 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 1,413 1,252 2,665 
มิใช่สัญชาติไทย 320 428 748 
อยู่ระหว่างการย้าย 232 103 335 
เกิดปีจันทรคติ - - - 
รวมทั้งหมด 188,737 189,370 378,107 

 
ที่มา :  ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3   จ านวนครัวเรือน  หมู่บ้าน  ต าบล  แยกตามพ้ืนที่อ าเภอ และเขตรับผิดชอบของ        
                รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข 



๒๔ 
 

อ าเภอ จ านวน 
 รพ.สต./ 

ศูนย์แพทย์ 
ศูนย์บริการ/
ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง 

หลังคาเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ต าบล อบต. เทศบาล 

เมือง 23/1 3/1 42,114 194/31 19 15 6 
ชานุมาน 9 - 11,955 62 5 4 2 
ปทุมราชวงศา 11 - 13,681 73 7 4 4 
พนา 5 - 8,606 56 4 3 2 
เสนางคนิคม 8 - 11,253 58 6 5 2 
หัวตะพาน 11 - 12,159 85 8 5 3 
ลืออ านาจ 10 - 9,741 79 7 3 5 
รวม 78 4 109,509 607/31 56 39 24 

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  
ตารางที่ 4  จ านวนบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข  จังหวัดอ านาจเจริญ ปี พ.ศ. 2561 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน(คน) จ าแนกตามหน่วยงาน 

รวม 
สัดส่วนต่อปชก. 

สสจ. รพท. รพช. สสอ
. 

รพ.
สต. 

ระดับประเทศ 
ปี 2559 

จ.อ านาจเจริญ 
ปี 2561 

แพทย์ 2 59 26 0 0 87 1 : 2,065 1 : 4,346 
ทันตแพทย์ 2 7 17 0 0 26 1 : 9,425 1 : 14,888 
เภสัชกร 8 21 27 0 0 56 1 : 5,137 1 : 6,751 
พยาบาลวิชาชีพ 7 309 217 2 109 644 1 : 423 1 : 587 
พยาบาลเทคนิค 0 6 1 0 0 7 1 : 10,399 1 : 54,015 
นักวิชาการ 39 15 26 30 68 178 - - 
จพ.สาธารณสุขชุมชน 9 5 5 11 53 83 - - 
หัวหน้า รพ.สต.
(นวก.สธ.) 

0 - 0 0 50 50 - - 

หัวหน้า รพ.สต.
(จพ.สช.) 

0 - 0 0 21 21 - - 

อ่ืนๆ 11 81 107 0 40 239 - - 
รวม 78 503 426 43 341 1,391 - 
ที่มา : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  สสจ.อ านาจเจริญ ณ วันที่ 1 มิถุนายน  2561 
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2) สถานะสุขภาพ 
2.1 สถิติชีพ  

ใน ปี 2560 อัตราเกิด มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และอัตราตาย มีแนวโน้มลดลง ดังตารางที่ 5 
โดยอายุ คาดเฉลี่ย ประชากรชาย มีอายุ 76.48 ปี และประชากรหญิง มีอายุ 81.78 ปี  ดังรูปที่ 2 
 
ตารางที่ 5  ข้อมูลสถิติชีพประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2556-2560  
 

สถิติชีพ 
ระดับประเทศ 
ปี 2559 

ปี พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559 2560 

อัตราเกิดมีชีพ : พัน ปชก. 10.8 9.34 8.42 7.92 7.79 7.96 
อัตราตาย : พัน ปชก. 8.2 6.37 6.80 6.24 5.78 5.65 
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ) 0.4 0.29 0.16 0.16 0.20 0.23 
อัตราทารกตาย:พันการเกิดมีชีพ 6.4 4.29 6.00 6.37 4.08 2.99 
อัตรามารดาตาย/แสนการเกิดมีชีพ 26.6 0 59.72 97.53 0 0 

         
รูปที่ 2  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ. 2556 – 2560 
 

 
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
       : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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2.2 สาเหตุการตายของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปี พ.ศ. 2558-2560 
สาเหตุการตายจ าแนกรายโรค 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2558-2560 พบว่า ประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ 
ตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดีมากที่สุด รองลงมาคือ โรคปอดบวม และโรคไตวาย  ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6  สาเหตุการตายจ าแนกรายโรค  10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2558-2560 
 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
โรค  

จ านวน 
อัตราต่อ 
แสน
ประชากร 

 
จ านวน 

อัตราต่อ 
แสน
ประชากร 

 
จ านวน 

อัตราต่อ 
แสน
ประชากร 

มะเร็งตับและท่อน้ าดี 230 61.11 238 63.23 194 
 

51.31 
ปอดบวม 183 48.62 223 59.25 166 40.99 
ไตวาย 154 40.92 184 48.89 136 35.97 
ติดเชื้อในกระแสโลหิต 189 50.21 182 48.36 125 33.06 
เบาหวาน 115 30.55 117 31.09 117 30.94 
หลอดเลือดสมอง 160 42.51 165 43.84 117 30.94 
หัวใจ 105 27.90 112 29.76 80 21.16 
อุบัติเหตุจากการ
ขนส่ง 

95 25.24 97 25.77 42 11.11 
ความดันโลหิตสูง 38 10.10 33 8.77 34 8.99 
วัณโรคทุกชนิด 40 10.63 26 6.91 33 8.73 

    
ที่มา  :  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.2560)  
 
2.3 สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 
 สาเหตุการป่วยของประชากรจังหวัดอ านาจเจริญ 10 อันดับแรก ในปีงบประมาณ 2560 จ าแนก
ตามประเภทผู้ป่วยนอก พบว่า ประชากรเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุข ด้วย
โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตาบอลิซึม มากท่ีสุด ในอัตรา 68,833 ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาโรคระบบไหลเวียนเลือด ในอัตรา 48,213 ต่อประชากรแสนคน ดังตารางที่ 7 ส่วนสาเหตุการ
ป่วย ประเภทผู้ป่วยใน พบว่า ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง 
ในอัตรา 4,781 และ 2,577 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 7   จ านวนและอัตราผู้ป่วยนอก 10 ล าดับแรก ปีงบประมาณ 2560  

ล าดับ กลุ่มโรค จ านวน 
อัตราป่วยต่อ

แสน 
1 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 259,583 68,833 
2 โรคระบบไหลเวียนเลือด 181,821 48,213 
3 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 149,490 39,640 
4 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อยึดเสริม 136,685 36,244 
5 โรคระบบหายใจ 110,009 29,171 
6 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 107,916 28,616 
7 อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได้การตรวจทาง

คลินิก 
72,824 19,311 

8 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 45,012 11,936 
9 โรคติดเชื้อและปรสิต 43,028 11,410 

10 สาเหตุภายนอกอ่ืนที่ท าให้ป่วยหรือตาย 31,513 8,356 
ที่มา : รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่ม 21 โรค ( ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ) 
 
ตารางที่ 8  จ านวนและอัตราผู้ป่วยใน 10 ล าดับแรก ปีงบประมาณ  2560  

ล าดับ กลุ่มโรค จ านวน 
อัตราป่วยต่อ

แสน 
1 ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 18,032 4,781 
2 โรคความดันโลหิตสูง 9,722 2,577 
3 โรคเบาหวาน 8,058 2,136 
4 โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 7,585 2,011 
5 อาการและอาการแสดงไม่ชัดแจ้งฯ 6,908 1,831 
6 โรคไตวาย  5,977 1,584 
7 โรคปอดอักเสบ 5,120 1,357 
8 โรคอ่ืนๆของระบบย่อยอาหาร 4,683 1,241 
9 โรคติดเชื้อและปรสิต 4,022 1,066 

10 โรคติดเชื้ออ่ืนๆ และโรคปรสิต  3,992 1,058 
ที่มา :  รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ 75 กลุ่มโรค  (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560) 
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2.4 จ านวนผู้ป่วยนอก/ใน  ปีงบประมาณ 2560  
 มีผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 206,858 ราย เฉลี่ย 17,238 ราย ต่อเดือน ผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยใน 
จ านวน 44,627 ราย เฉลี่ย 3,719 รายต่อเดือน โดยเฉลี่ยผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 วัน 
ต่อคน        อัตราครองเตียง 101.44 ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9  จ านวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามโรงพยาบาล  

โรงพยาบาล ผู้ป่วยนอก 
(คน/ครั้ง) 

เฉลี่ยต่อเดือน(คน/
ครั้ง) 

ผู้ป่วยใน 
(คน) 

เฉลี่ยต่อ
เดือน 

เฉลี่ย 
วันนอน 

อัตรา 
ครองเตียง 

รพท.อ านาจเจริญ 
88,914 / 
381,218 7,410 / 31,768 26,861 2,239 4.87 108.60 

รพช.ชานุมาน 19,020 / 79,548 1,585 / 6,629 3,083 257 3.11 81.03 
รพช.ปทุมราช
วงศา 

23,310 / 
100,859 1,943 / 8,405 3,552 296 3.29 90.51 

รพช.พนา 16,901 / 83,683 1,408 / 6,974 2,087 174 3.63 59.73 
รพช.เสนางคนิคม 18,000 / 71,639 1,500  / 5,970 2,406 201 2.72 71.20 

รพช.หัวตะพาน 
23,128 /  
108,541 1,927 /  9,045 4,146 346 3.37 129.55 

รพช.ลืออ านาจ 17,585 / 88,094 1,465 /  7,341 2,492 208 3.47 79.28 

รวม 
206,858 / 
913,582 

17,238 / 
76,132 44,627 3,719 4.23 101.44 

 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงาน 0110 รง5  (HDC : ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  
2560) 
 
2.5 จ านวนผู้มารับบริการรักษาใน รพ.สต. ปีงบประมาณ 2560 
 มีผู้มารับบริการที่ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น จ านวน 419,003 ราย โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 34,917 รายต่อเดือน และ 453 รายต่อหน่วยบริการ 1 แห่ง อ าเภอที่มีผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อ
หน่วยบริการสูงสุดคือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ รองลงมาอ าเภอพนา และอ าเภอปทุมราชวงศา ตามล าดับ 
ดังตารางที่ 10 
       *** ข้อสังเกต อ.พนา มีผู้มารับบริการใน รพ.สต. จ านวนมาก เนื่องจาก 
มีผู้มารับบริการที่อยู่นอกเขต อ.พนา (อ.ปทุมราชวงศา / อ.ลืออ านาจ) 
ลดความแออัดผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ให้ไปรับบริการที่ รพ.สต. 
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ตารางที่ 10  จ านวนผู้มารับบริการรักษาใน รพ.สต. จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560  

อ าเภอ 
รพ.สต. 
(แห่ง) 

ผู้ป่วยที่มารับบริการ 
ทั้งหมด (คน/ครั้ง) 

เฉลี่ยต่อเดือน 
(คน/ครั้ง) 

เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่อหน่วยบริการ
(คน/ครั้ง) 

เมืองอ านาจเจริญ 23 167,878/692,069 13,990/57,672 608/2,507 
ชานุมาน 9 42,508/ 175,204 3,542/14,600 394/1,622 
ปทุมราชวงศา 11 53,353/224,420 4,446/18,702 404/1,700 
พนา 5 31,493/145,352 2,624/12,113 525/2,423 
เสนางคนิคม  8 35,722/138,709 2,977/11,559 372/1,445 
หัวตะพาน 11 50,518/205,508 4,210/17,126 383/1,557 
ลืออ านาจ 10 37,531/188,250 3,128/15,688 313/1,569 
รวม 77 419,003/1,769,512 34,917/147,459 453/1,915 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงาน 0110 รง5  (HDC : ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560) 
 
ตารางที่ 11 อัตราป่วยและอัตราตาย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 
2559 

  ปี พ.ศ. 2559 
ล าดับ โรค จ านวนป่วย/

ตาย 
อัตราป่วย 

ต่อแสน ปชก. 
ป่วยตาย
(ร้อยละ) 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 13,088/0 3,448.58 0 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3,497/0 921.43 0 
3 อาหารเป็นพิษ 1,765/0 465.06 0 
4 ปอดบวม 1,530/0 403.14 0 
5 ตาแดง 1,249/0 329.10 0 
6 ไข้เลือดออก 537/1 141.53 0.18 
7 มือเท้าปาก 358/0 94.33 0 
8 สุกใส 295/0 77.73 0 
9 เมลิออยโดสีส 98/0 25.82 0 

10 ไข้หวัดใหญ่ 82/0 21.61 0 
 
ที่มา : บัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506/507) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 
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ตารางที่ 12 อัตราป่วยและอัตราตาย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ.ศ. 
2560 

  ปี พ.ศ. 2560 
ล าดับ โรค จ านวนป่วย/

ตาย 
อัตราป่วย 

ต่อแสน ปชก. 
ป่วยตาย
(ร้อยละ) 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 8,484/0 2,238.73 0 
2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,618/0 446.02 0 
3 ปอดบวม 1,511/0 416.53 0 
4 อาหารเป็นพิษ 1,13/0 306.81 0 
5 ตาแดง 620/0 170.91 0 
6 มือเท้าปาก 420/0 115.78 0 
7 สุกใส 317/0 80.77 0 
8 ไข้เลือดออก 208/0 55.15 0 
9 ไข้หวัดใหญ่ 184/0 50.72 0 

10 เมลิออยโดซีส 95/0 22.60 0 
 
ที่มา : บัตรรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506/507) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 
 
2.6 สถานการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพ 
 รายงานความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ ปีงบประมาณ 2560 พบว่ามี
ความครอบคลุมร้อยละ 99.9097  
 
รูปภาพ 3 ร้อยละความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ แยกรายเดือน ปีงบประมาณ 2560 

 
ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
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 รายงานความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญแยกตามสิทธิ์ขึ้นทะเบียน 
ปีงบประมาณ 2560 พบว่าสิทธิ์ UC สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 77.9501 รองลงมาสิทธิ์ประชากรท างานต่าง
ถิ่น   ร้อยละ 8.8423 สิทธิ์ข้าราชการ ร้อยละ 6.65 และสิทธิ์ประกันสังคม ร้อยละ 0.26 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 13 จ านวนความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ แยกตามสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2560 
 

อ าเภอ รวม UC ขรก. ท้องถิ่น ปกส. STP. ปชก.
ท างาน 
ต่างถิ่น 

อื่นๆ รวมทั้งหมด ร้อยละ 

เมือง 100366 10348 2191 12064 46 12002 307 137532 99.8488 
ชานุมาน 31402 1868 341 508 255 3541 268 38210 99.9293 
ปทุมราช
วงศา 38130 2273 486 1038 12 3499 68 45519 99.9714 
พนา 20219 1821 383 526 0 2675 51 25689 99.9455 
เสนางค
นิคม 30017 2641 610 918 26 3271 122 37629 99.9362 
หัวตะพาน 36582 3097 683 1023 6 4337 69 45824 99.9411 
ลืออ านาจ 27384 2197 501 992 5 2902 64 34061 99.9530 
รวม 284100 24245 5195 17069 350 32227 949 364464 99.9097 
ร้อยละ 77.9501 6.6522 1.4254 4.6833 0.0960 8.8423 0.2604 99.9097   

ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   
 
ปัญหาสาธารณสุขและความต้องการด้านสุขภาพ ปี 2560 
 จากข้อมูลผลการด าเนินงานตลอดปี 2560 ได้มีการประชุมระดมสมองเพ่ือท าการวิเคราะห์ปัญหา
สาธารณสุข และความต้องการด้านสุขภาพ โดยน าข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลการป่วย การตาย ผลงานที่
ต่ ากว่าเกณฑ์หรือตกเกณฑ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน รวมทั้งนโยบาย
เน้นหนักที่ต้องด าเนินการ แล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยใช้เกณฑ์ให้คะแนนตามขนาด 
ความรุนแรง ผลกระทบจากปัญหา ความยากง่ายในการแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้
ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ 
 1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 
 2. การจัดการขยะ (ติดเชื้อ/อันตราย)  
 3. ภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุและผู้พิการ 

4. ความปลอดภัยด้านอาหาร (สารปนเปื้อน) 
5. อัตราป่วยและตายด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
6. อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
7. ภาวะความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ของเด็กและเยาวชน 
8. อัตราตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี  
9. เด็กนักเรียนมีปัญหาภาวะโภชนาการ (เริ่มอ้วน) 
10. อัตราตายด้วยโรคไตวาย 



๓๒ 

 

ส่วนที่ ๓  
การวิเคราะห์ศักยภาพของสานักงานส าธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ ำนำจเจริญ ได้ทบทวนกำรวิเครำะห์ศักยภำพขององค์กร 

โดยกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ แนวโน้ม และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภำพของประเทศไทย รวมทั้งผล
กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำขององค์กร สำมำรถน ำมำวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค เพ่ือเป็น
แนวทำงกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพได้ดังนี้  

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. มีหน่วยบริกำรสำธำรณสุขครอบคลุมถึงระดับต ำบล  
2. มีหน่วยงำนบริหำรที่มีโครงสร้ำงกำรบริหำรชัดเจนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3. มีบุคลำกรที่มีศักยภำพ มีควำมรู้ และประสบกำรณ ์ 
4. มีองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมจำกกำรวิจัยทำงด้ำนสุขภำพ  
5. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริกำร

สุขภำพได้ในระดับต ำบล  
6. โรงพยำบำลทุกแห่งผ่ำนเกณฑ์โรงพยำบำลคุณภำพ HA 
7. มีกลไกกำรประสำนงำนกับภำคประชำชนที่เข้มแข็ง ท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำร

ให้บริกำรสำธำรณสุขอย่ำงเข้มแข็ง  
8. มีภำคประชำชน/อำสำสมัครสำธำรณสุข ที่ช่วยในกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพในพ้ืนที่  
9. มียุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่ชัดเจน 

โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และหน่วยงำนทุกระดับ  
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ขำดคุณภำพ เช่น ฐำนข้อมูลกำรเกิด ตำย  
2. ระบบรำยงำนซ้ ำซ้อนและยังไม่เชื่อมโยงกันอย่ำงสมบูรณ์  
3. ข้อมูลที่ใช้ในระบบติดตำมและประเมินผลไม่ครบถ้วนและไม่ทันสมัย  
4. ขำดแคลนบุคลำกรในหลำยวิชำชีพและมีกำรกระจำยที่ไม่เหมำะสม  
5. บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน เช่น โอกำสในกำรเข้ำอบรม พัฒนำตนเอง 

ควำมก้ำวหน้ำ  
6. กำรรับรู้และกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ยังมีควำมคลำดเคลื่อนในกำรปฏิบัติ  
7. บุคลำกรน ำค่ำนิยมองค์กำรไปใช้จริงในทำงปฏิบัติน้อย  
8. งบประมำณมีไม่เพียงพอ เพ่ือให้ได้งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรกับปัญหำ

สำธำรณสุขในระดับพ้ืนที่  
9. เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์มีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว แต่ขำดครุภัณฑ์และเทคโนโลยี

ทำงกำรแพทย์ที่ทันสมัยและจ ำเป็น  
10. บุคลำกรขำดกำรปรับองค์ควำมรู้ งำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ได้จริงตำม

บริบทพื้นที่มีน้อย  
11. กฎหมำยหลำยฉบับล้ำสมัย กำรสนับสนุนกำรบังคับใช้กฎหมำยยังไม่มีประสิทธิภำพ  



๓๓ 

 

 
โอกาส (Opportunities : O) 
1. รัฐบำลมีนโยบำยหลักในกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ จึงมีกำรยกระดับคณุภำพบริกำร ด้ำน

สำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน  
2. รัฐให้ควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชน  
3. มีแผนปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข 4 ด้ำน ประกอบด้วย 1.ระบบบริหำรจัดกำรด้ำน

สุขภำพ 2. ระบบบริกำรสำธำรณสุข 3. กำรคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริกำร 4. กำรเงินกำรคลังสุขภำพ  
4. รัฐบำลมีนโยบำยชัดเจนที่สนับสนุนให้ชำวต่ำงชำติมำใช้บริกำรสุขภำพในประเทศไทย  
5. มีกองทุนสุขภำพต ำบล และมีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

ในกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสุขภำพในระดับพ้ืนที่  
6. ประชำชนเข้ำถึงเทคโนโลยีกำรสื่อสำร มีเทคโนโลยี/นวัตกรรม และช่องทำงกำรสื่อสำร

หลำกหลำยที่ส่งเสริมกำรสร้ำงสุขภำพมำกข้ึน  
7. นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น เพ่ือสะดวกต่อกำรบริหำรจัดกำรตนเองในพ้ืนที่  
8. กำรเป็นประชำคมอำเซียน  
9. มีแผนปฏิรูปด้ำนกำรเงินกำรคลังในกำรดูแลแรงงำนต่ำงด้ำวและนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ  
อุปสรรค (Threat : T) 
1. กำรกระจำยอ ำนำจยังไม่สมบูรณ์  ทำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน และไม่ชัดเจนในกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุข  
2. ขำดกำรบังคับใช้กฎหมำยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องด้ำนสำธำรณสุขอย่ำงจริงจัง  
3. มีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน  ส่งผลต่อกำรระบำดของโรคติดต่อ 

เป็นภำระด้ำนทรัพยำกรด้ำนสุขภำพและงบประมำณของประเทศ  
4. ประชำชนยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม เนื่องจำกขำดควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่ถูกต้อง  
5. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมและภูมิอำกำศ ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงระบำด

วิทยำ สิ่งแวดล้อมและพำหะนำโรค  
6. มีปัญหำมลพิษ และอำหำรปนเปื้อนเพิ่มมำกข้ึน รวมทั้งปัญหำยำเสพติด  
7. กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนขำดเอกภำพ 



๓๔ 
 

ส่วนที่ ๔  
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ  

 
 วิสัยทัศน์(Vision) 
  ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพของประชาชน  
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม                                                                                                                                            
3. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
4. พัฒนาบุคลกรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
เป้าหมาย(Goal) 

  1. ประชาชนสุขภาพดี 2. เจ้าหน้าที่มีความสุข 3. ระบบสุขภาพยั่งยืน 
เป้าหมายแต่ละระยะ(Road Map) 

ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) : ปฏิรูประบบ หมายถึง การปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
จัดการที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา อีกครั้ง การวางพ้ืนฐานระบบสุขภาพใหม่ เช่น การวางระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพ่ือดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ ลดค่าใช้จ่ายของระบบ
สุขภาพในระยะยาว การปรับระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าของแต่ละกองทุน เป็นต้น  

ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) : สร้างความเข้มแข็ง หมายถึง การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก้าลังคน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบควบคุมป้องกันโรค งานอนามัย
สิ่งแวดล้อม และท่ีส้าคัญคือการทาให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้  

ระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔) : ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง  การบรรลุเป้าหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ระยะที่ ๔ (ปี ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙) : สุขภาพดีอย่างยั่งยืน หมายถึง การรักษาความยั่งยืนของ
การด าเนินด้านสาธารณสุขตามเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
ให้คงเดิมหรือเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) 
1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ  (PP&P 

Excellence) 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม (Service Excellence) 
3. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ  (People Excellence) 
4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
  MOPH : อ้านาจเจริญก้าวหน้า” SMART and Change to Pro“มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 
 
 



๓๕ 
 

 ตัวช้ีวัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs)  
  1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี 
  2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)           
ไม่น้อยกว่า 75 ปี 
  3. ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
  4. ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  5. การเข้าถึง (Access) อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
  6. ความครอบคลุม (Coverage) สัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อ 1,500 ประชากร และ สัดส่วน
เตียงของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2 คน ต่อ 1,000 ประชากร  
  7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA  
ร้อยละ 100  
  8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน 
ITA  ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
 เป้าหมายการพัฒนา: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค   
เป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence) 
  1) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี 
  2) มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันที 
  3) มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน 
  5) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
 เป้าหมายการพัฒนา: ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
  1) มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน 
  2) มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 
  3) มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
  4) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับเขต 
  5) มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะ
ในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
 เป้าหมายการพัฒนา: ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
  1) มีแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการอัตราก าลังคนของจังหวัด 
  2) มีการกระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบทให้มีความสมดุลกัน  
  3) มีการธ ารงรักษาก าลังคนด้านสุขภาพ 
 เป้าหมายการพัฒนา: ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence)  
  1) ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความ
เหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 
  2) มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ และระหว่างทุกหน่วยบริการ
ทุกระดับเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 



๓๖ 
 

  3) มีการสร้างและพัฒนากลไกการดุลด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
  4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ 
  5) มีการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอย่างเหมาะสม 



๓๗ 
 

 



๓๘ 
 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ระยะ ๕ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ระยะที่ ๑ : ปฏิรูประบบ  

13 แผนงาน 36 โครงการ 87 ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร ์4 Excellence 
ยุทธศาสตร์ที ่1 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ   
(PP&P Excellence) 4 แผนงาน 11 โครงการ 35 ตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงค์ :  
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ ตลอดจนมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :  
1. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพโดยการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
2. พัฒนาระบบการควบคุมก ากับคุณภาพการดาเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ  
3. สร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการดาเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้  ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  
4. พัฒนาระบบและกลไกช่องทางการสื่อสาร การเฝ้าระวัง เตือนภัย และตอบโต้ภัยทางด้านข้อมูล ข่าวสาร
สุขภาพ  
5. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ  
สาธารณสุข  
 
ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 

2560 2561 2562 2563 2564 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุม่วัย       
1. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพท่ีมกีารคลอดมาตรฐาน  70 70 80 90 100 
2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย  ไม่เกิน 

20/
แสนการ
เกิดมีชีพ 

ไม่เกิน 
20/
แสนการ
เกิดมีชีพ 

ไม่เกิน 
17/
แสนการ
เกิดมีชีพ 

ไม่เกิน 
17/
แสนการ
เกิดมีชีพ 

ไม่เกิน 
15/
แสนการ
เกิดมีชีพ 

3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  80 80 80  85 85 
4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  54 54 57 60 63 
5) เด็กแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (ไม่เกินร้อย
ละ 7) 

ไม่เกิน  
ร้อยละ 

7 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

7 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

7 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

7 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

7 
6) ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงาน "แม่ฮัก"ในกลุ่ม ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 



๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 

2560 2561 2562 2563 2564 

หญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0 - 5 ป ี** 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุม่วัย       
 7) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ*  ไม่น้อย

กว่าร้อย
ละ 70 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70 

2. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น 
 

8) เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100  60 60 70 80 100 
9) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่
ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป  

 80  80  80  80  80 

10) ร้อยละของเด็กวัยเรยีน สูงดสีมส่วน  68   68 70 72 74 
11) ร้อยละเด็กกลุม่อายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มผี ุ 54 54 56 58 60 
12) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  40 40 38 36 34 
13) การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอาย ุ15-19 ปี  ไม่เกิน       

ร้อยละ  
10 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 
3. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยท างาน 

14) ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวล
กายปกติ  

55 56 57 58 55 

4. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ

15) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  

60 60 70 80 95 

16) ร้อยละ ของ รพช.มีหน่วยริการผูสู้งอาย ุ 70 70 75 75 75 
17) ร้อยละของ Healthy Ageing (ร้อยละ 85) * 86 86 87 88 89 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ       
5. โครงการการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 

18) ร้อยละของอ าเภอที่มคีณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ  

100 100 100 100 100 

19) ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพ * 70 70 80 90  100 

20) ร้อยละมีการสร้างและใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบล * 40 40 60 80 100 

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ       
6. โครงการพัฒนา
ระบบการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและภยั
สุขภาพ 

21) ร้อยละของอ าเภอมีศูนย์ปฏบิตัิการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และ ทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง             

85 85 90 95 100 

22).อัตราตายจากอุบัตเิหตุทางถนนไม่เกิน 18 ต่อ
ประชากรแสนคน* 

ไม่เกิน 
16     

ต่อแสน
ปชก. 

ไม่เกิน   
16       

ต่อแสน
ปชก. 

ไม่เกิน    
14       

ต่อแสน
ปชก. 

ไม่เกิน    
12       

ต่อแสน
ปชก. 

ไม่เกิน    
11       

ต่อแสน
ปชก. 



๔๐ 
 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 

2560 2561 2562 2563 2564 

7. โครงการควบคุม
โรคตดิต่อ 

17) ร้อยละของกลุม่ประชากรหลกัท่ีเข้าถึงบริการป้องกัน
เอชไอวีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์เชิงรุก  

87 87 90 92 94 

18) ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งท่อน้ าด ี 

80 80 80 80 80 

19) ร้อยละอตัราป่วยด้วยโรคไขเ้ลือดออก (ลดลงร้อยละ 
20 จากคา่ 
มัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง) 

ลดลง          
ร้อยละ  
20 จาก
ค่ามัธย 
ฐาน 5 

ปี 

(ลดลง
ร้อยละ 
20 จาก
ค่ามัธย
ฐาน 5 
ปี 

ลดลง
ร้อยละ 
20 จาก
ค่ามัธย
ฐาน 5 

ปี 

(ลดลง
ร้อยละ 
20 จาก
ค่ามัธย
ฐาน 5 

ปี 

ลดลง
ร้อยละ 
20 จาก
ค่ามัธย
ฐาน 5 

ปี 
20) ร้อยละของกลุม่ประชากรหลกัท่ีเข้าถึงบริการป้องกัน
โรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์เชิงรุก * 
 

87 87 90 92 94 

8. โครงการควบคุม
โรคไม่ตดิต่อและภัย
สุขภาพ 

21) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 
15 ปี   

≤4.5 ≤4.5 ≤4.0 ≤3.5 ≤3.0 

22) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลง  ไม่เกิน 
16/
แสน 
ปชก. 

ไม่เกิน 
16/
แสน
ปชก. 

ไม่เกิน 
14/
แสน
ปชก. 

ไม่เกิน 
12/
แสน
ปชก. 

ไม่เกิน 
11/
แสน
ปชก. 

23) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสยัป่วย
ความดันโลหิตสูง 

DMไม่
เกิน           

ร้อยละ 
2.4 

DMไม่
เกิน 

ร้อยละ  
2.4 

DMไม่
เกิน 

ร้อยละ 
2.4 

DMไม่
เกิน 

ร้อยละ 
2.28 

DMไม่
เกิน 

ร้อยละ 
2.16 

HTไม่
เกิน        

ร้อยละ 
5 

HTไม่
เกิน 

ร้อยละ 
5 

HTไม่
เกิน 

ร้อยละ 
5 

HTไม่
เกิน 

ร้อยละ 
4.48 

HTไม่
เกิน 

ร้อยละ 
4.46 

24) ร้อยละความชุกของผู้สูบบุหรีข่องประชากรไทย อายุ 
15 ปีขึ้นไป*   

17.5 17.5  17 16.5 16 

25) ปริมาณการบรโิภคแอลกอฮอล์ต่อประชากรอายุ 15 
ปี ขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล์บรสิุทธ์ิ/คน/ปี) (6.81 
ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ/คน/ปี)* 

 

 

6.74 
ลิตรของ
แอลกอ
ฮอล์

บริสุทธ์ิ/
คน/ป ี

6.74 
ลิตรของ
แอลกอ
ฮอล์

บริสุทธ์ิ/
คน/ป ี

6.68 
ลิตรของ
แอลกอ
ฮอล์

บริสุทธ์ิ/
คน/ป ี

6.61 
ลิตรของ
แอลกอ
ฮอล์

บริสุทธ์ิ/
คน/ป ี

6.54 
ลิตรของ
แอลกอ
ฮอล์

บริสุทธ์ิ/
คน/ป ี



๔๑ 
 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 

2560 2561 2562 2563 2564 

9. โครงการส่งเสรมิ
และพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 
 

26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย  

80 80 80 80 80 

27) ร้อยละของประชาชนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง* 

70 70 71 71 72 

28) ระดับความส าเร็จการด าเนินงานของ FDA Guard* 5 5 5 5 5 

10. โครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 

29) ร้อยละของผลิตภัณฑส์ุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

96 96 97 98 99 

30) ร้อยละของสถานพยาบาล ผา่นเกณฑม์าตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด  

100 100 100 100 100 

31) ร้อยละสถานประกอบการเพือ่สุขภาพได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
 

65 65 70 75  80 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม       
11. โครงการ
คุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่เสี่ยง (Hot 
Zone) 

32) ร้อยละของอ าเภอที่มรีะบบจดัการปัจจยัเสีย่งจาก
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบรูณาการมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน (ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน) *  

ร้อยละ 
50 
ผ่าน

เกณฑ์
ระดับด ี

ร้อยละ  
50 
ผ่าน

เกณฑ์
ระดับด ี

ร้อยละ  
80 
ผ่าน

เกณฑ์
ระดับด ี

ร้อยละ  
80 
ผ่าน

เกณฑ์
ระดับดี
มาก 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน

เกณฑ์
ระดับดี
มาก 

33) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital (ร้อยละ 75 
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน) *  

ร้อยละ 
100 
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ
พื้น ฐาน 
ร้อยละ 
50  
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับด ี

ร้อยละ 
100 
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ
พื้น ฐาน 
ร้อยละ  
50  
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับด ี

ร้อยละ 
100 
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ
พื้น ฐาน          
ร้อยละ 
50  
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับด ี
ร้อยละ 
10  
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับดี
มาก 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ
พื้น ฐาน 
ร้อยละ 
50  
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับด ี
ร้อยละ 
25  
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับดี
มาก 

ร้อยละ 
100 
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับ
พื้น ฐาน 
ร้อยละ 
50  
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับด ี
ร้อยละ 
25  
ผ่าน
เกณฑ์
ระดับดี
มาก 

34) คณะอนุกรรมการสาธารณสขุจังหวัด (อสธจ.) ทุก
จังหวัดด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และแนวทางที่ก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ*  

3 ครั้ง/
ปี 

3 ครั้ง/
ปี 

3 ครั้ง/
ปี 

4 ครั้ง/
ปี 

4 ครั้ง/
ปี 



๔๒ 
 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 

2560 2561 2562 2563 2564 

 35) ร้อยละของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมไดม้าตรฐาน(EHA) * 
 

50 50 50 50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม 
(Service Excellence) 5 แผนงาน 19 โครงการ 31 ตัวช้ีวัด 

 
วัตถุประสงค ์:  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั่วถึง เป็นธรรม ด้วยระบบบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย เท่าเทียม 
มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :  
1) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) โดยให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลทุก
ครัวเรือน  
2) พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Plan)ที่ครอบคลุมทุกระบบ ในการ 
ให้บริการทุกพ้ืนที่  
3) พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อทุกระดับให้มี 
ประสิทธิภาพ  
4) ส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทย  
5) สนับสนุนหน่วยงานบริการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล  
6) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์  
7) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

 
ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2560 2561 2562 2563 2564 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)       
12. โครงการพฒันา
ระบบการแพทย์ปฐม
ภูม ิ

36) มีคลินิกหมอครอบครัวที่เปดิด าเนินการในพื้นที่ 
(Primary Care Cluster)  

 36   36 57 78 100 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)      
13. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไมต่ิดต่อ
เรื้อรัง 

37) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลได ้

≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 

38) ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุม
ระดับความดันโลหติได้  

≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 

40) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรอง
เบาหวานเข้าจอประสาทตา * 

60 60 60 60 60 



๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2560 2561 2562 2563 2564 
41) ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ * 

 

70 70 70 70 70 

 

42) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) ได ้
 

≥82.5 ≥82.5 ≥85 ≥87.5 ≥90 

43)  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-
I69) 

น้อยกว่า
ร้อยละ  

7 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

7 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

7 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

7 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

7 
44) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr * 

มากกว่า
หรือ

เท่ากับ
ร้อยละ 

66  

มากกว่า
หรือ 

เท่ากับ 
ร้อยละ  

66  

มากกว่า
หรือ

เท่ากับ
ร้อยละ 

67  

มากกว่า
หรือ

เท่ากับ
ร้อยละ 

68  

มากกว่า
หรือ 

เท่ากับ 
ร้อยละ  

69  

14. โครงการป้องกัน
และควบคมุการดื้อยา
ต้านจุลชีพและการใช้
ยาอย่างสมเหตสุมผล 

45) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) RDU  ขั้นที่ 3  
 
 

50 50 50 50 80 

15. โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ 

46) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  10 10 10 10 10 

16. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด 

47) อัตราตายทารกแรกเกดิ  ไม่เกิน 
3.6 ต่อ
พันปชก.  

ไม่เกิน 
3.6 ต่อ
พันปชก. 

ไม่เกิน 
3.2 ต่อ
พันปชก. 

ไม่เกิน 
2.8 ต่อ
พันปชก. 

ไม่เกิน 
2.5 ต่อ
พันปชก. 

17. โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลแบบ
ประคับ ประคอง 
(Palliative Care) 

48) ร้อยละพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองที่บ้านในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
โรงพยาบาล รพ.ระดับ A,S,M,F 

30 30 30 40 50 

18. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยฯ 

49) ร้อยละของผู้ป่วยนอกไดร้ับบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

รพท.≤
ร้อยละ 

10 

รพช.≤
ร้อยละ 

20    

รพท.≤
ร้อยละ 

10 

รพช.≤
ร้อยละ 

20    

ร้อยละ 
20.5 

ร้อยละ  
21 

ร้อยละ 
21.5 



๔๕ 
 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2560 2561 2562 2563 2564 
รพ.สต.
≤ร้อยละ 

30 

รพ.สต.
≤ร้อยละ 

30 

19. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

50) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สขุภาพจิต          

> ร้อย
ละ 55 

> ร้อย
ละ 55 

> ร้อย
ละ 60 

> ร้อย
ละ 65 

> ร้อย
ละ 70 

51) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  < 6.3  
ต่อแสน 
ปชก. 

< 6.3 
ต่อแสน
ปชก. 

< 6.3 
ต่อแสน
ปชก. 

< 6 ต่อ
แสน
ปชก. 

< 6 ต่อ
แสน
ปชก. 

20. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
5 สาขาหลัก  

52) อัตราการเสียชีวิตภาวะการตดิเช้ือในกระแสเลือด
แบบรุนแรงของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ชนิด community acquired sepsis 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

30 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

30 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

28 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

26 

น้อยกว่า
ร้อยละ 

24 

21. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ 

53) ร้อยละรพ. ตั้งแต ่F2 ขึ้นไป สามารถให้ยาละลาย
ลิ่มเลือด((Fibrinolytic drug)ในผูป้่วย STEMI ได*้ 

55 55 60 65 70 

54) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  ไม่เกิน
24 ต่อ

แสน ปชก 

ไม่เกิน
24 ต่อ

แสน ปชก 

ไม่เกิน
24 ต่อ

แสน ปชก 

ไม่เกิน
24 ต่อ

แสน ปชก 

ไม่เกิน
24 ต่อ

แสน ปชก 
22. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง 

55) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดร้ับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

80 80 82 82 85 

56) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลง 23.5 23.5 23 23 22.7 
23. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต 

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

69 69 69 69 69 

24. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจักษุวิทยา 

58) ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding 
Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน  

≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 

25. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด 

59) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีไ่ด้รับการบ าบดัรักษา
และหยดุเสพต่อเนื่อง  

93 93 94 95 96 

26. โครงการพัฒนา
ระบบบริการดูแล
ระยะกลาง 
(Intermediate 
Care) 
 

60) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F สามารถ
ให้บริการ IMC ในรูปแบบต่างๆ(Variety of care) 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 50 

    



๔๖ 
 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 2560 2561 2562 2563 2564 
27. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ one 
day surgery 
 

61) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดัแบบ One Day 
Surgery : จ านวน 12 กลุ่มโรค(เฉพาะปี 2561)และ
เพิ่มหัตถการรักษาอย่างน้อยร้อยละ  5 ต่อป ี
 

15 15 15 15 15 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
การส่งตอ่ 

     

28. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการ  
ส่งต่อ 

62) ร้อยละ ECS คุณภาพโรงพยาบาล F2 ข้ึนไป   75   75  80  85   90 
24.ร้อยละของประชากรเข้าถึงบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี 2560  * 

95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 

63) ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไป*  

50 50 60  70 80 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลมิพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ       
29. โครงการเฉลิม
พระเกียรต ิ

64) ร้อยละความครอบคลุมการรกัษาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่และกลับเป็นซ้ า 

87 87 88 89 90 

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย์       
30.โครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและ
การแพทย์ 

65) ร้อยละของผู้ป่วยนอกไดร้ับบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน* 

รพท.≤
ร้อยละ 

10 

รพช.≤
ร้อยละ 

20   
รพ.สต.
≤ร้อยละ 

30 

รพท.≤
ร้อยละ 

10 

รพช.≤
ร้อยละ 

20   
รพ.สต.
≤ร้อยละ 

30 

ร้อยละ 
20.5 

ร้อยละ  
21 

ร้อยละ 
21.5 

66) จ านวนเมืองสมุนไพร ๑ แห่ง ๑ แห่ง ๑ แห่ง ๑ แห่ง ๑ แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

(People Excellence) 1 แผนงาน 1 โครงการ 6 ตัวช้ีวัด 
 
วัตถุประสงค ์:  

เพ่ือให้มีกาลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีความสุขในการทางาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของ
ประชาชน  

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา และธ้ารงรักษาก้าลังคนด้านสุขภาพ  
3. สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพ  
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและมีฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสุขภาพ  
 

ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์/

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 2560 2561 2562 2563 2564 
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ       
31.โครงการ Happy 
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวงแห่ง
ความสุข 

67)  ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุข
ของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 

 ๙0  ๙0  100 100  100 

68) ร้อยละดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนใน
องค์กร (Happy Work Life Index) ≥50 

 50 50 50 55  60 

69) ร้อยละดัชนีสุขภาวะองค์กร(Happy Workplace 
Index) ≥57 

57 57 57 60 60 

70) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)   

 ไม่น้อย
กว่า           

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อย
กว่า           

ร้อยละ         
8๘ 

ไม่น้อย
กว่า            

ร้อยละ 
๙๑ 

ไม่น้อย
กว่า           

ร้อยละ 
๙๔ 

71) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
ที่ก าหนด * 

85 85 90 95 100 

72) ร้อยละของอ าเภอที่มีบคุลากรสาธารณสุข
เพียงพอ* 

100 100 100 100 100 

 
 
 



๔๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence) 5 แผนงาน 3 โครงการ 15 ตัวช้ีวัด 
 

วัตถุประสงค ์:  
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใสเป็นธรรม 
ตรวจสอบได้  

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา :  
1. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และระบบการตรวจสอบภายใน  
2. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการระบบ
สุขภาพ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ  
4. พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการให้ได้มาตรฐาน  
5. พัฒนาและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นสากล  
6. พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านสุขภาพอย่างครบวงจร  
7. ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 

ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์/

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 2560 2561 2562 2563 2564 
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ       
32.โครงการ
ประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใส และ
บริหารความเสี่ยง 

73) ร้อยละของหน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  

90 90 90 90 90 

74) ร้อยละของการจดัซื้อร่วมของยาเวชภัณฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา 
วัสดุวิทยาศาสตร์ และวสัดุ ทันตกรรม  

20 20 25 30 30 

75) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายใน  

92 92 92 92 92 

33. โครงการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ 

76) ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สสจ. 
ร้อยละ 
100/
สสอ. 

ร้อยละ  
40 

สสจ. 
ร้อยละ 
100/
สสอ. 

ร้อยละ  
40 

สสจ.
ร้อยละ 
100/
สสอ.

ร้อยละ    
60 

สสจ.
ร้อยละ 
100/
สสอ.

ร้อยละ   
80 

สสจ.
ร้อยละ 
100/
สสอ.

ร้อยละ 
100 



๔๙ 
 

ยุทธศาสตร์/
แผนงาน/โครงการ 

ตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 

4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 2560 2561 2562 2563 2564 
77) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

100 100 100 100 100 

78) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ 
รพ.สต.  ตดิดาว  

40 40 50 75 100 

 

79) ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก*  

100 100 100 100 100 

80) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภมูจิัดบริการสุขภาพช่อง
ปาก* 

52 52 54 56 58 

81) ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบบรหิาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพ         คปสอ. 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

81) ร้อยละของห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการทุกระดับ
ผ่านคุณภาพและมาตรฐานการบรกิาร (รพ.=ร้อยละ 
100 (รพ.ใช้เกณฑ์สภาวิชาชีพ) , รพ.สต.=ร้อยละ 60 
(รพ.สต.ใช้เกณฑ์กระทรวง))* 

รพ.=ร้อยละ 100  (รพ.ใช้เกณฑส์ภาวิชาชีพ) 
รพ.สต.=ร้อยละ 60  (รพ.สต.ใช้เกณฑ์กระทรวง) 

82) ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ* 
 

รพ.=ร้อยละ 90   รพ.สต.=ร้อยละ 90  (ผ่านเกณฑ ์
85% ครอบคลุมร้อยละ 90) 
- รพ.ทุกระดับ ใช้เครื่องมือของสานักการพยาบาล 
- รพ.สต.ใช้ของ รพสต.ตดิตาว 

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ       
34. โครงการพัฒนา
ระบบข้อมลูข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพ
แห่งชาติ (NHIS) 

83) ร้อยละข้อมลูการตายทีไ่ม่ทราบสาเหตุของจังหวัด 25 25 25 25 25 
84) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผา่นเกณฑ์
คุณภาพข้อมลู (สาเหตุการตายไมน่้อยกว่าร้อยละ 25 , 
คุณภาพข้อมลูไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) * 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

85) ร้อยละข้อมลูบริการสุขภาพ : คุณภาพเวชระเบียน
และการวินจิฉัยโรคผู้ป่วยนอกมีความถูกต้องครบถ้วน 
 
 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 85 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 85 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 90 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 90 

ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
90 

35. โครงการ
บริหารจดัการด้าน
การเงินการคลัง 

86) หน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน       เกินร้อย
ละ 6 

เกินร้อย
ละ 6 

เกินร้อย
ละ 4 

เกินร้อย
ละ 2 

ไม่ม ี

แผนงานที่ 13 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ       
36. โครงการ
พัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ 

87) ร้อยละผลงานวิจยั/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงาน
ต่างๆน าไปใช้ประโยชน์  

25 25 30 35 40 

 



๕๐ 
 

ส่วนที่ ๕  
การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 

 
 เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ บรรลุ
เป้าหมาย และสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ควบคู่กับการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของประเทศ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ไปสู่การ
ปฏิบัติ จึงต้องทาให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ที่จะเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนแผนให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางในการขับเคลื่อนแผนฯ 
ไปสู่การปฏิบัติ จะเน้นการถ่ายทอดไปสู่ระดับพ้ืนที่ โดยมีผู้บริหารระดับจังหวัด ผู้บริหารระดับอ าเภอ 
หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ลงไปถ่ายทอดแผนฯ ด้วยตนเองเพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเพ่ือเป็นขวัญกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ 
 

๑ การถ่ายทอดนโยบายของระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติการในระดับอ าเภอ  
 1) การขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสาธารณสุข) ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ และตัวชี้วัดการด าเนินงานประจ าปี โดยคณะกรรมการพัฒนา
คุณชีวิต (ด้านสาธารณสุข) ระดับจังหวัด 
 2) การขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสาธารณสุข) ของแผน
ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ และตัวชี้วัดการด าเนินงานประจ าปี ผ่านคณะกรรมการพัฒนา
คุณชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 3) การถ่ายทอดนโยบายระดับจังหวัดจากแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ     
และตัวชี้วัดการด าเนินงานประจ าปี สู่การปฏิบัติระดับอ าเภอ ในกลุ่มผู้บริหารสาธารณสุขในระดับอ าเภอ 
(สาธารณสุขอ าเภอและผู้อ านวยการโรงพยาบาล) และผู้รับผิดชอบในแผนงานหลักของระดับ CUP 
 4) การถ่ายทอดนโยบายระดับจังหวัดจากแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ     
และตัวชี้วัดการด าเนินงานประจ าปี สู่การปฏิบัติระดับต าบล โดยการประสานการด าเนินงานผ่านกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  ในกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

 

๒. กระบวนการก ากับติดตามและประเมินผล 
 1)ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานในจังหวัด(Internal Assessment) 

รูปแบบ/วิธีการ เครื่องมือ/แหล่งพิสูจน์ ความถี่ 
(ระยะเวลา) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ใช้ระบบโปรมแกรมติดตาม โปรแกรม Cockpit  ,  
โปรแกรม HDC 
โปรแกรม SMS   
โปรแกรมR506dashbord 

เดือนละ 1 ครั้ง ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ทุกกลุ่มงาน/งาน 
CUP ทุกแห่ง 

2.  การนิเทศงานสาธารณสุข
ผสมผสานระดับจังหวัด 

แบบนิเทศงาน (นท.) อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

คณะท างานระดับ
จังหวัด 

3.  การประชุมประจ าเดือน
ของคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับจังหวัด          
(คปสจ.) 

สรุปรายงานการประชุม            
คปสจ./รายงานการประชุม  
คปสอ. 

เดือนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการ
ประสานงาน
สาธารณสุขระดับ
จังหวัด(คปสจ.) 

4.การประชุม หน.กลุ่มงาน/
งาน  

เอกสารสรุปผลงาน ทุกวันที่ 1 และ 
3 ของเดือน 

หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน 

5.Ranking ระดับ รพ./สสอ.  
ปีละ 2 ครั้ง  

แบบประเมิน KPI ปีละ 2 ครั้ง คณะกรรมการระดับ
จังหวัด 

6.  การสรุปผลงานรอบ 6 
เดือนและ 12 เดือน 

เอกสารสรุปผลงาน ปีละ 2 ครั้ง คณะท างานระดับ
จังหวัด 

 
2) ระบบการประสานงานโดยส านักงานตรวจราชการกระทรวง (External Assessment) 

รูปแบบ/วิธีการ เครื่องมือ/แหล่งพิสูจน์ ความถี่ 
(ระยะเวลา) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  การตรวจราชการ
และนิเทศงานกรณีปกติ 

-  แบบตรวจราชการ (ตร.) 
-  แบบสรุปผลการตรวจ
ราชการ 

ปีละ 2 ครั้ง คณะท างานระดับจังหวัด 
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