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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 ป 2556-2559
1. วิสัยทัศน
“ เปนเครือขายบริการสุขภาพระดับเขต ขั้นนําของประเทศ ในป 2559 ”
2. พันธกิจ
1. ถายทอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุขสูการปฏิบัติใหเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรมตามหลักวิชาการ
2. กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขและระบบบริการ ตามบริบทของพืน้ ที่
3. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาหนวยงานและสถานบริการสุขภาพในทุกระดับ
4. สนับสนุนการมีสว นรวมของภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสุขภาพ
3. คานิยม ทํางานรวมกันเปนทีมสุขภาพ เอื้ออาทรแบบพี่นอง มุง สู
“งานเปนผล คนเปนสุข”
4. วัฒนธรรมองคกร
ตรงตอเวลา รับผิดชอบ ทํางานเปนทีม
5. เปาประสงค(Ultimate Goal)
5.1 มีเครือขายบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ตามระดับและเชื่อมโยงการใหบริการแบบ
ไรรอยตอ
5.2 มีระบบการสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคเพื่อลดอัตราการปวย อัตราการตายทีเ่ ปนปญหา
สําคัญของเขต
5.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการสุขภาพโดยการมีสวนรวมจากภาคีเครือขายสุขภาพทุก
ภาคสวน
ประเด็นเข็มมุง ป 2556-2557
1. เรงรัดพัฒนาและสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
2. เรงรัดการปองกันควบคุมโรคที่เปนปญหารวมกันของเขตดังนี้
2.1 โรคมะเร็ง
2.2 โรคภัยเงียบ
2.3 โรคทางจิตเวชและสารเสพติด
3. พัฒนาศักยภาพเครือขายใหไดมาตรฐานตามระดับสถานบริหารที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
3.1 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหไดมาตรฐานทัง้ เขตเมือง และเขตชนบท
3.2 พัฒนาระบบบริการตาม Service Plan และเปาหมายทีก่ ําหนด
3.3 ผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสวนขาด หลังจากการทํา Gap Analysis
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4. สนับสนุนใหเกิดเครือขายจัดการสุขภาพทัง้ ดาน บริหาร,บริการและดานวิชาการ ทัง้ ระดับหมูบาน,
ตําบลและอําเภอ
5. สงเสริมระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหมีความเขมแข็ง สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีคุณภาพและครอบคลุม
6. พัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภค
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ
6.2 สรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
6. เครื่องชี้วดั ความสําเร็จของเปาประสงค(Ultimate Goal)
1. อัตราสวนมารดาตาย (ไมเกิน 18 ตอการเกิดมีชีพแสนคน)
2. อัตราตายทารก (ไมเกิน 15 ตอการเกิดมีชีพพันคน)
3. อัตราการปวยดวยโรคหัด (ไมเกิน 0.5 ตอประชากรแสนคน)
4. อัตราการตัง้ ครรภในมารดาอายุ 15-19 ป (ไมเกิน 50 ตอประชากรพันคน)
5. รอยละของเด็กนักเรียนเปนโรคอวน (ไมเกิน 15)
6. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ํา อายุ 0-15 ป (ไมเกิน 8 ตอประชากรแสนคน)
7. จํานวนผูตดิ เชื้อเอชไอวีรายใหม (ลดลง 2 ใน 3)
8. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไมเกิน 13 ตอประชากรแสนคน)
9. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไมเกิน 20 ตอประชากรแสนคน)
10. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (ไมเกิน 24 ตอประชากรแสนคน)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพของเครือขายบริการสุขภาพที่ 10 มีการกําหนดใหสอดคลอง
กับประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข และบูรณาการกับงานที่มุงเนนในการแกปญ
 หา
สุขภาพระดับพื้นที่ โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น และเปาประสงคของประเด็นยุทะศาสตรดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
KSF 1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อการสราง
เสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค ฟน ฟูสภาพ
รักษาพยาบาลเบื้องตน และการคุมครองผูบริโภค
KSF 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน

เปาประสงค
G1 ประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ แบบ
ใกลบาน ใกลใจ
G2 เครือขายบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามระดับและเชื่อมโยงการใหบริการแบบไรรอยตอ
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ประเด็นยุทธศาสตร
KSF 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ

เปาประสงค
G3 เครือขายบริการสุขภาพใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
G4 ระบบขอมูล Data Center เชื่อมโยงขอมูลการ
บริการทุกระดับ
KSF 4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพแบบ G5 สถานบริการมีการจัดการสุขภาพโดยการมีสวน
มีสวนรวม
รวมจากภาคีเครือขายสุขภาพทุกภาคสวน และทุก
ระดับ
กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรของเครือขายบริการสุขภาพ มีกระบวนการ ทํางานดังตอไปนี้
1. ใชรูปแบบคณะกรรมการในการขับเคลื่อน เชน คปสข. คณะกรรมการบริหารเครือขาย คณะทํางาน
Focal Point
2. กําหนดใหแตละจังหวัดมีสว นรวมในการขับเคลื่อน โดยมอบหมายใหเปนเจาภาพหลักจังหวัดละ 1-2
เรื่อง
3. เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนางาน
4. ใชหลักวิชาการนําการบริหาร
5. กระจายอํานาจ สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค และมีความเปนอิสระในการทํางาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนางานในเครือขายบริการสุขภาพที่ 10 กําหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อน 4 ประเด็นหลัก คือ
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว เพื่อการสรางเสริม
สุขภาพ ปองกันควบคุมโรค ฟนฟูสภาพ รักษาพยาบาลเบื้องตน และการคุมครองผูบริโภค
ประเด็นที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ มาตรฐาน
ประเด็นที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพตามนโยบายเนนหนักและปญหา
พื้นที่
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน
ควบคุมโรค ฟนฟูสภาพ รักษาพยาบาลเบื้องตน และการคุมครองผูบริโภค
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ มีประเด็นยุทธศาสตรรอง 4 ประเด็น และเปาประสงครอง 7
เปาประสงค เพื่อสนับสนุนการบริการบริหารจัดการและการบริการขั้นพื้นฐานในระดับปฐมภูมิ และชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ประเด็นยุทธศาสตรรอง
KSF1.1 สรางเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ

เปาประสงค
G1 เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอมีการจัดการ
ระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และได
มาตรฐาน
G2 หมูบา น/ชุมชนมีการจัดการสุขภาพอยางยั่งยืน
G3 อําเภอมีระบบการตอบสนองตอภัยสุขภาพในพื้นที่
อยางมีประสิทธิภาพ

KSF1.2 พัฒนาบุคลากรในระบบบริการปฐมภูมิให G4 ประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพที่มมี าตรฐาน
มีศักยภาพเปน “หมอครอบครัว”
G5 ประชาชนไดรับบริการสุขภาพอยางทัว่ ถึง
KSF1.3 พัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคและการ G6 ประชาชนมีความปลอดภัยในการบริโภค
จัดการดานสุขภาพ
ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
KSF1.4 พัฒนาระบบการเฝาระวัง สงเสริมสุขภาพ G7 ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ควบคุม ปองกันโรคและฟน ฟูสภาพ ตลอดจนภัย
สุขภาพ

5

แนวทางในการพัฒนางานทีส่ ําคัญในการขับเคลื่อน เพือ่ ใหบรรลุเปาประสงคของประเด็น
ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดสําคัญ ดังนี้
ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธหลัก

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

KSF1.1 สราง
G1 เครือขายบริการ
เครือขายสุขภาพ สุขภาพระดับอําเภอมี
ระดับอําเภอ
การจัดการระบบ

1.พัฒนาระบบบริหาร 1. รอยละของอําเภอที่มี District
Health System (DHS) ที่
จัดการเครือขาย
เชื่อมโยง ระบบบริการปฐมภูมิ
สุขภาพระดับอําเภอ
กับชุมชนและทองถิน่ อยางมี
สุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพและ โดยใชรูปแบบ DHS
คุณภาพ ใชSRM หรือเครื่องมือ
ไดมาตรฐาน
2.การพัฒนาหนวย
อื่นๆในการทําแผนพัฒนาสุขภาพ
บริการปฐมภูมิตาม
(ไมนอยกวา 25)
เกณฑ PCA

2. รอยละของศูนยเด็กเล็กคุณภาพ
การจัดการสุขภาพอยาง เครือขายมีสวนรวมใน ระดับดีและดีมาก
(ไมนอยกวา 70)
ยั่งยืน
การพัฒนาสุขภาพใน
3. รอยละของ อสม. ไดรับการ
ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
พัฒนาศักยภาพเปน อสมช.
และและโรงเรียน
ไมนอยกวารอยละ 48
3. พัฒนาหมูบ าน
4. รอยละของโรงเรียนปลอด
จัดการสุขภาพให
น้ําอัดลม (ควบคุมน้ําหวานและ
ขนมกรุบกรอบ) ไมนอยกวา
เขมแข็ง
รอยละ 75
4. พัฒนาศักยภาพ

G2 หมูบา น/ชุมชนมี

2. สนับสนุนใหภาคี

อสม.ในการ
ดําเนินงานหมูบ าน
จัดการสุขภาพ
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ประเด็น

เปาประสงค

ยุทธศาสตร

กลยุทธหลัก

G3 อําเภอมีระบบการ

5. พัฒนา SRRT

ตอบสนองตอภัย

ระดับอําเภอ

สุขภาพในพื้นที่อยางมี

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
5. รอยละของอําเภอที่มที ีม DMAT,
MCATT, SRRT คุณภาพ
(เทากับ 80)

ประสิทธิภาพ
KSF1.2 พัฒนา
บุคลากรใน
ระบบบริการ
ปฐมภูมิใหมี
ศักยภาพเปน
“หมอครอบครัว”

6. รอยละของจังหวัดที่มี ศสม.
ในเขตเมืองตามเกณฑที่กาํ หนด
บุคลากรในหนวย
บริการปฐมภูมิใหเปน (ไมนอยกวา 70)
7. รอยละของประชาชนอายุ 15 ป
“หมอครอบครัว
ขึ้นไปไดรับการตรวจคัดกรอง
ประจําทุกครัวเรือน”
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
(ภายใตหลักการ เวช
(ไมนอยกวา 90)
ศาสตรครอบครัว)
8. สัดสวนของจํานวนผูปว ยนอก
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ไป
2. พัฒนาศักยภาพ
รับการรักษาที่ ศสม./รพ.สต.
บุคลากรและ อสม.
(มากกวารอยละ 50)
โดยใชกระบวนการ

G4 ประชาชนไดรับการ 1.พัฒนาศักยภาพ
ดูแลสุขภาพทีม่ ี
มาตรฐาน
G5 ประชาชนไดรับ
บริการสุขภาพอยาง
ทั่วถึง

การจัดการเรียนโดยใช
บริบทเปนฐาน (CBL)
3. พัฒนาศักยภาพ
การดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง ในหนวย
บริการปฐมภูมิใหมี
มาตรฐาน
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
KSF1.3 พัฒนา
ระบบการ
คุมครองผูบริโภค
และการจัดการ
ดานสุขภาพ

เปาประสงค

กลยุทธหลัก

G6 ประชาชนมีความ 1. พัฒนาระบบการ
ปลอดภัยในการบริโภค ตรวจสอบและเฝา
ผลิตภัณฑและบริการ ระวังการคุมครอง
สุขภาพ
ผูบริโภคดานสุขภาพ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
9. รอยละของสถานบริการสุขภาพ
ปลอดบุหรี่ (เทากับ 100)
10. รอยละของผลิตภัณฑสขุ ภาพที่
ไดรับการตรวจสอบไดรับ
มาตรฐานตามเกณฑที่กาํ หนด
(เทากับ 91)
11. รอยละของสถานประกอบการ
ดานผลิตภัณฑสุขภาพไดรับการ
ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ
ที่กําหนด (เทากับ 92)
12. รอยละของผูประกอบการ
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พรอมจําหนาย (primary GMP)
ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย (ไม
นอยกวา 70)
13. รอยละของสถานพยาบาล
เอกชน/สถานประกอบการ
สุขภาพไดคุณภาพมาตรฐานตาม
กฎหมาย (ไมนอยกวา 90)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
KSF1.4 พัฒนา
ระบบการเฝา
ระวัง สงเสริม
สุขภาพควบคุม
ปองกันโรคและ
ฟนฟูสภาพ
ตลอดจนภัย
สุขภาพ

เปาประสงค
G7 ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม

กลยุทธหลัก

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

1.เรงรัดการคนหาและ 14. อัตราตายดวยโรควัณโรค
คัดกรองกลุมเสี่ยงและ นอยกวารอยละ 5
15. รอยละคลินิก NCD คุณภาพ
รักษาอยางมี
(ไมนอยกวา 70)
มาตรฐาน
16. รอยละของประชาชนกลุม เสี่ยง
2. ปรับเปลี่ยน
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
พฤติกรรมเพื่อลด
ที่มีการปรับพฤติกรรม 3 อ 2 ส
ระดับความรุนแรง ให
และลดเสี่ยง (ไมนอยกวา 50)
ครอบคลุม กลุมเสี่ยง 17. รอยละของผูปวยเบาหวานที่
กลุมปวย และมีการ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี
(ไมนอยกวา 50)
ติดตามผล
18. รอยละของผูปวยความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิต
ไดดี (ไมนอยกวา 40)
19. รอยละของผูปวยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแรกซอน
ไดรับการดูแลรักษา/สงตอ(100)
20. รอยละของสตรีที่มีการตรวจเตา
นมดวยตนเอง(ไมนอยกวา80)
21. รอยละของสตรี 30-60 ป ไดรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
สะสมถึงป 2557 (ไมนอยกวา 80)
22. สัดสวนของผูปวยมะเร็งเตานม
และมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1และ
2 (ไมนอยกวา 70)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธหลัก

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

3. พัฒนาการบริการ

23. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับ
การฝากครรภครั้งแรกกอนหรือ
เทากับ 12 สัปดาห (ไมนอยกวา 60)
24. รอยละของเด็กทีม่ ีพฒ
ั นาการ
สมวัย (ไมนอยกวา 85)
25. รอยละของเด็กอายุ 1 ป ที่ไดรับ
วัคซีนปองกันโรคหัด (ไมนอยกวา 95)
26. อัตราตายดวยโรคไขเลือดออก
ลดลงรอยละ 0.12 ตอป
27. รอยละของเด็กวัยเรียน
(6-12 ป) มีสวนสูงระดับดีและ
รูปรางสมสวน (ไมนอยกวา 70)
28. อัตราการใชถุงยางอนามัยของ
นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา
(ไมนอยกวารอยละ 50)
29. รอยละของหองคลอดคุณภาพ
(ไมนอยกวา 70)
30. รอยละของเด็กปฐมวัย (3 ป)
มีปญหาฟนน้าํ นมผุ (ไมเกิน 57)
31. รอยละของบริการ ANC
คุณภาพ (ไมนอ ยกวา 70)
32. รอยละของบริการ WCC
คุณภาพ (ไมนอ ยกวา 70)
33. รอยละของคลินิกผูสงู อายุ
ผูพิการคุณภาพ (ไมนอยกวา 70)
34. รอยละของผูสูงอายุ ผูพ กิ าร
ที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางกาย
และใจ (ไมนอยกวา 80)

พื้นฐานใหมีคณ
ุ ภาพ
และครอบคลุม
(PP Basic Service)

4.พัฒนาระบบการ
ดูแล รักษาฟน ฟู
สุขภาพผูสูงอายุและ
ผูพิการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ มาตรฐาน
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรรอง 3 ประเด็น และเปาประสงค 3 เปาประสงค คือ
ประเด็นยุทธศาสตร รอง
เปาประสงค
KSF2.1 พัฒนาสถานบริการใหมีคุณภาพ ทุกระดับ G1 ประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขที่มี
ใหไดมาตรฐานตามศักยภาพในแตละระดับ
คุณภาพไดมาตรฐาน ครอบคลุมและรวดเร็ว
KSF2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
G2 บุคลากรมีศักยภาพและทักษะการใหบริการ
ตามระดับ
KSF2.3 สรางความเขมแข็งของเครือขาย

G3 เครือขายมีระบบการเชือ่ มโยง การบริการ ทั้ง
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ อยางไรรอยตอ
(Seamless Health Service Network)

กลยุทธหลักในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคและตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็น
ยุทธศาสตร
KSF2.1 พัฒนา
สถานบริการใหมี
คุณภาพ ทุกระดับ
ใหไดมาตรฐาน
ตามศักยภาพใน
แตละระดับ

เปาประสงค
G1 ประชาชนไดรับ
บริการดานสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพได
มาตรฐาน ครอบคลุม
และรวดเร็ว

กลยุทธหลัก
1.พัฒนากระบวนการ
คุณภาพใน โรงพยาบาลทุก
ระดับ (HA, LA, QA, Drug

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
35. รอยละของ รพศ.ที่มี
CMI ไมนอยกวา 1.8 และ
รพท.ไมนอย 1.4 (เทากับ 80)

Safety,จิตเวช, PCA)
2.พัฒนาโรงพยาบาล
สายใยรัก

36. รอยละของภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด(ไมเกิน 5)
37. รอยละของภาวะขาด
ออกซิเจนระหวางคลอด
(ไมเกิน 25 ตอการเกิดมีชีพพันคน)

38. รอยละของหองคลอด
คุณภาพ (ไมนอ ยกวา 70)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธหลัก

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

39. จํานวนการสงตอผูปวย
นอกเขตบริการ (ลดลงรอยละ 50)
ฉุกเฉิน และ Motor way
Fast Track (STEMI, Stroke) 40. รอยละของ ER EMS
คุณภาพ (ไมนอ ยกวา 70)
41. จํานวนทีม MERT ที่
ไดรับการพัฒนา
(เทากับ 24 ทีม)
4.พัฒนางานแพทยแผนไทย 42. รอยละของผูปวยนอก
ไดรับบริการแพทยแผนไทย
ในสถานบริการทุกระดับ
และการแพทยทางเลือกที่ได
มาตรฐาน (เทากับ 14)
KSF2.2 พัฒนา
43. รอยละของโรงพยาบาล
G2 บุคลากรมี
1. พัฒนาบุคลากรโดย
ศักยภาพบุคลากร ศักยภาพและทักษะการ โรงพยาบาลคูห ู (Buddy)
ไดรับการพัฒนามาตรฐาน
ใหบริการตามระดับ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร การรักษาพยาบาล (CPG)
(90)
โดยสรางทีม
3.พัฒนาระบบการแพทย

3. จัดทําคูมือแนวทาง
ปฏิบัติงาน CPG การดูแล
และสงตอ
KSF2.3 สราง
G3 เครือขายมีระบบ
1. สรางเครือขายผูเชี่ยวชาญ 44. เครือขายมีระบบพัฒนา
ความเขมแข็งของ การเชือ่ มโยง การ
10 สาขา เพื่อเพิ่มศักยภาพ service plan ที่มีการ
เครือขาย
บริการ ทั้งระดับปฐมภูมิ การดูแลผูป วยที่มีอัตราตาย ดําเนินการไดตามแผนระดับ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

และอัตราการสงตอสูง

1 2 3 อยางนอย 4 สาขา

อยางไรรอยตอ

และตัวชี้วัดอืน่ (6 สาขา)

(Seamless Health

ตามทีก่ ําหนด

Service Network)
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ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธหลัก

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

45. รอยละของเครือขาย
วิชาชีพ 6 สาขาสนับสนุนการ หองปฏิบัติการดาน
การแพทยและสาธารณสุข
พัฒนาคุณภาพบริการ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ/
คุณภาพ/หรือรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน (รอยละ 70
ของแผนการดําเนินงาน)
2. สรางเครือขายสหสาขา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ
มีประเด็นยุทธศาสตรรอง 3 ประเด็น และเปาประสงค 4 เปาประสงคดงั นี้
ประเด็นยุทธศาสตร รอง
เปาประสงค
KSF 3.1 พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังให G1 เครือขายบริการสุขภาพทุกระดับ มีระบบเฝา
ระวัง และแกไขปญหา การเงินการคลังอยางมี
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
G2 เครือขายบริการสุขภาพทุกระดับมีการบริหาร
จัดการยาและเวชภัณฑมิใชยา วัสดุวทิ ยาศาสตร
การแพทย ที่มปี ระสิทธิภาพ
KSF 3.2 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข G3 สถานบริการทุกระดับมีบุคลากรใหบริการ
ทีมีความขาดแคลนในระบบ
ครอบคลุม ทุกสาขาวิชาชีพ ที่สามารถตอบสนองตอ
ปญหาและความตองการของประชาชนได
G4 จังหวัดมี Data Center ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูล
KSF 3.3 พัฒนาระบบขอมูล Data Center
ใหทนั สมัย
การบริการ ขอมูลการใชยา จากสถานบริการทุก
ระดับ
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แนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็น
ยุทธศาสตร
KSF 3.1 พัฒนา
ระบบการบริหาร
การเงินการคลัง
ใหมี
ประสิทธิภาพ

เปาประสงค
G1 เครือขายบริการ
สุขภาพทุกระดับ มี
ระบบเฝาระวัง และ
แกไขปญหา การเงิน
การคลังอยางมี
ประสิทธิภาพ
G2 เครือขายบริการ
สุขภาพทุกระดับมีการ
บริหารจัดการยาและ
เวชภัณฑมิใชยา วัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทย
ที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธหลัก
1.สรางเครือขายเฝา

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
46. รอยละของการจัดซื้อจัดจางงบ

ระวังและแกไขปญหา ลงทุนสามารถลงนามในสัญญาจาง
การเงินการคลังระดับ ไดในไตรมาสที่ 2 รอยละ 100
เขต,จังหวัด

47. รอยละของการเบิกจายงบ

2.พัฒนาระบบการ

ลงทุนในปงบประมาณ 2556 ไม

ควบคุมภายในและ

นอยกวารอยละ 80

บริหารความเสี่ยงใหมี 48. รอยละการเบิกจายงบประมาณ
ประสิทธิภาพ

ภาพรวมป 2556 ไมนอยกวา

3. สงเสริม สนับสนุน

รอยละ 94

ใหมีการจัดซื้อรวม

49. ตนทุนคายาและคาวัสดุ

เพื่อลดตนทุน

วิทยาศาสตรการแพทยเฉลี่ยลดลง

4. พัฒนาระบบบัญชี

รอยละ 10

ของสถานบริการให

50. รอยละของหนวยบริการมี

ถูกตอง ตามมาตรฐาน ฐานขอมูลตนทุนพื้นฐาน (โปรแกรม
กลาง

ตนทุนมาตรฐาน) รอยละ 80

5. พัฒนาระบบบัญชี

51. รอยละของหนวยบริการที่มีและ

ตนทุน (Unit Cost)

ใชแผนตามระบบการจัดการ

ของสถานบริการทุก

ควบคุมภายในรอยละ 90
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ประเด็น
ยุทธศาสตร
KSF 3.2 ผลิต
และพัฒนา
กําลังคนดาน
สาธารณสุข
ทีมีความขาด
แคลนในระบบ

เปาประสงค
G3 สถานบริการทุก
ระดับมีบุคลากร
ใหบริการ
ครอบคลุม ทุกสาขา
วิชาชีพ ที่สามารถ
ตอบสนองตอปญหา
และความตองการของ
ประชาชนได

กลยุทธหลัก
1. ประสานความ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
52. สัดสวนบุคลากรผานเกณฑ

รวมมือในการผลิตกับ มาตรฐานตามสาขาวิชาชีพ และ
เครือขายสถาบัน

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

การศึกษาในพื้นที่

53. รอยละของตําแหนงเชี่ยวชาญ

2. พัฒนาระบบการ

เพิ่มขึ้น

เลื่อนขั้นเงินเดือน

54. รอยละของหนวยงาน

ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
3. พัฒนาระบบการ

จริยธรรม

เลื่อนระดับเชีย่ วชาญ
และผูทรงคุณวุฒิ
4. พัฒนาระบบการ
สรางคุณธรรม
จริยธรรม
KSF 3.3 พัฒนา
ระบบขอมูล
Data Center
ใหทนั สมัย

G4 จังหวัดมี Data
Center ที่สามารถ
เชื่อมโยงขอมูลการ
บริการ ขอมูลการใชยา
จากสถานบริการทุก
ระดับ

1.พัฒนาระบบการ

55. ทุกจังหวัดมี Data Center ที่

จัดการฐานขอมูลทุก

สามารถเขาถึงและเชื่อมโยงได

ระดับ
2.จัดระบบการ
ควบคุมคุณภาพและ
การใชประโยชน
3. พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล ยาและ
เวชภัณฑมิใชยาเพื่อ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพตามนโยบายเนนหนักและปญหาพืน้ ที่
มีประเด็นยุทธศาสตรรอง 3 ประเด็น และมีเปาประสงค 5 เปาประสงค ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรรอง
KSF4.1 เรงรัดงานโครงการพิเศษ

เปาประสงค
G1 โครงการพระราชดําริ/เฉลิมพระเกียรติ มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
G2 มีกระบวนการพัฒนาการแพทยแผนไทยใหเปน
Medical Hub

KSF4.2 เรงรัดการแกปญหายาเสพติด

G3 ประชาชนไดรับการเฝาระวังและแกไขปญหา
ยาเสพติด

KSF4.3 สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน

G4 ระบบการสาธารณสุขชายแดน (Border Health)

และการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

มีประสิทธิภาพ
G5 มีการพัฒนาระบบ สาธารณสุขระหวางประเทศ
(ASEAN and International Health)
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แนวทางการขับเคลื่อน มีดงั นี้
ประเด็น
เปาประสงค
ยุทธศาสตร

กลยุทธหลัก

KSF4.1 เรงรัด

G1 โครงการพระราชดําริ/ 1. สงเสริมการ

งานโครงการ

เฉลิมพระเกียรติ มีการ

ดําเนินงานตาม

พิเศษ

พัฒนาอยางตอเนื่อง

โครงการ

G2 มีกระบวนการพัฒนา พระราชดําริ/เฉลิม
การแพทยแผนไทยใหเปน พระเกียรติ
Medical Hub

2. สงเสริมการผลิต

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
56. มีกลไกกลางในการบริหาร
จัดการโครงการพระราชดําริ/
เฉลิมพระเกียรติ
57. รอยละความสําเร็จตาม
โครงการพระราชดําริ
58. ผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพร
ไดมาตรฐาน ระดับ 5 ดาว

ผลิตภัณฑสุขภาพ
และสมุนไพรใหได
มาตรฐาน
KSF4.2 เรงรัด

G3 ประชาชนไดรับการ

การแกปญหา

เฝาระวังและแกไขปญหา คัดกรองและบําบัด

สุขภาพจิตและ

สุขภาพจิตและ

ผูเสพและผูตดิ ยา

ยาเสพติด

ยาเสพติด

เสพติดใหได

1. พัฒนาระบบการ

มาตรฐาน
2. พัฒนาระบบการ
เฝาระวังปองกัน
สุขภาพจิต

59. รอยละผูเสพยาเสพติดรายใหม
ลดลงรอยละ 50
60. ผูผานการบําบัดฯ ไมกลับไป
เสพซ้ํา ไมนอยกวารอยละ 80
61. จํานวนผูเสพ/ผูตดิ เขาสูร ะบบ
การคัดกรองและบําบัด 300,000
คน (เปาหมายทัง้ ประเทศ)
62. รอยละของผูปวยโรคซึมเศรา
เขาถึงบริการ (มากกวาหรือเทากับ
31)
63. รอยละของศูนยใหคําปรึกษา
คุณภาพ (Psychosocial Clinic)
และเชื่อมโยงกับระบบชวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน เชน ยาเสพ
ติด บุหรี่ OSCC คลินิกวัยรุน ฯลฯ
(ไมนอยกวา 70)
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64. รอยละของโรงพยาบาล
ชายแดนใหบริการที่เปนมิตร
จัดบริการ
สาธารณสุขตามแนว (Friendly service) แกประชากร
ตางดาว (60)
ชายแดนแบบไร
65. รอยละของประชากรตางดาวที่
รอยตอ
มีหลักประกันสุขภาพตามความ
2 .พัฒนาระบบเฝา
เหมาะสม (70)
ระวัง ปองกัน
66. รอยละของผลิตภัณฑสขุ ภาพ
ในพืน้ ที่ชายแดนไดรับการตรวจ
ควบคุมโรคและภัย
และผานเกณฑมาตรฐาน (50)
สุขภาพ ตามแนว
67. รอยละของสถานบริการ
ชายแดน
สาธารณสุขชายแดนที่มีระบบ
3. สนับสนุนใหเกิด
ขอมูลสุขภาพประชากรตางดาว
ความรวมมือในการ
ตามเกณฑ (70)
จัดระบบบริการ
68. มีการจัดองคกรกลางทีม่ ี
สุขภาพในกลุม
สมรรถนะเพียงพอเพื่อบริหาร
จัดการความรวมมือดาน
ประเทศอาเซียน
สาธารณสุขในอาเซียน
69. รอยละของความสําเร็จการ
ดําเนินการตามขอตกลงความ
รวมมือดานสาธารณสุขระหวาง
ประเทศในอาเซียน (80)
70. มีศูนยเรียนรูและขับเคลื่อน
ระบบหลักประกันสุขภาพถวน
หนาในประเทศไทย เพื่อผลักดัน
หลักประกันสุขภาพถวนหนาใน
กลุม ประเทศ ASEAN+3

KSF4.3

G4 ระบบการสาธารณสุข 1.สนับสนุนการ

สนับสนุนการ

ชายแดน (Border

พัฒนา

Health)

สาธารณสุข

มีประสิทธิภาพ

ชายแดน และ

G5 มีการพัฒนาระบบ

การรองรับ

สาธารณสุขระหวาง

ประชาคม

ประเทศ (ASEAN and

เศรษฐกิจ

International Health)

อาเซียน (AEC)

