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เสรมิสรา้งพฤติกรรมสขุภาพ ประชาชน 

อยา่งเหมาะสม  PP&P Excellence 

พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 

ตามมาตรฐาน Service Excellence 

พฒันาทนุมนษุยด์ว้ยกระบวนการ

จดัการความร ู ้People Excellence 

พฒันาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจดัการ

ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล Governance Excellence 

ยทุธศาสตรค์วามเป็นเลศิ  
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กลยุทธ์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

กลุ่มแม่และเด็ก 
 
 
 

1)  อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  
2)  ร้อยละการฝากครรภ์คร้ังแรกภายใน 12สัปดาห์ ร้อยละ70 
3)  ร้อยละการฝากครรภ์คุณภาพ5 ครั้ง ร้อยละ70 
4)   อัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด  ไม่เกิน ร้อยละ 5 
5)   อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ไม่เกิน 27 ต่อหญิงอายุ 15-
19 ปี  1,000 คน 

กลุ่มเด็ก  0 – 5 ปี 
 

6)  ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 
7)  ร้อยละของเด็กอายุ0-5 ปีสูงดีสมส่วน ร้อยละ 62 
8)  เด็กอายุ 6 เดือน-5ปี ฟันดีไม่ผุ 

กลุ่มเด็ก  6 – 14 ปี 
 

9)  เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 100 
10)  ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 67 
11)  เด็ก 6 – 12 ปี ฟันดีไม่ผุ 
 

เสรมิสรา้งพฤติกรรมสขุภาพ 

ประชาชนอยา่งเหมาะสม 

( PP&P Excellence) 



กลยุทธ์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

กลุ่มวัย ตัวชี้วัด 

กลุ่มผู้สูงอายุ 12) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care 
Plan ร้อยละ 85 

13) ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  
ร้อยละ 50 

14)  ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพร้อยละ100 
15) ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน

การหกล้ม ร้อยละ 100 
16)  ต่าบลต้นแบบด้านสุขภาพ มีแกนน่าผู้สูงอายุ 
17) ร้อยละของต่าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์  
        ร้อยละ 92 

เสรมิสรา้งพฤติกรรมสขุภาพ 

ประชาชนอยา่งเหมาะสม 

( PP&P Excellence) 



กลยุทธ์ท่ี 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 

18) ร้อยละของอ่าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีมีคุณภาพ 
19)  พชอ. ท่ีมีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง   3  ประเด็น 
     19.1  ต่าบลที่มีการจัดการขยะครบวงจร 100 % 
     19.2  ระดับความส่าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง 
             สาธารณสุขของหน่วยงานระดับอ่าเภอ 
         (19.2.1) จ่านวน อบต.ท่ีร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุ 
                     ทางถนน( RTI team ) ครบทุกต่าบล 
         (19.2.2) จ่านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
                     ลดลง  
      19.3 . การดูแลผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุพึงพิงได้รับการดูแล 100 % 

เสรมิสรา้งพฤติกรรมสขุภาพ 

ประชาชนอยา่งเหมาะสม 

( PP&P Excellence) 



กลยุทธ์ที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพ 
 

20) ระดับความส่าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 

การควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
 

21) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 30 
22) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
      ร้อยละ 52 
23) ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การด่าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ 
      ห่างไกล NCDs” 
24)  ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุม 
       โรคได้   ร้อยละ 50 

เสรมิสรา้งพฤติกรรมสขุภาพ 

ประชาชนอยา่งเหมาะสม 

( PP&P Excellence) 



กลยุทธ์ที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (ต่อ) 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 
 

25) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบ 
      ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 
     
26) สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
      ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) 

เสรมิสรา้งพฤติกรรมสขุภาพ 

ประชาชนอยา่งเหมาะสม 

( PP&P Excellence) 



กลยุทธ์ที่ 4 : การบริหารจัดการสิง่แวดลอ้ม 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

27) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม 
      เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
      ขึ้นไป 

เสรมิสรา้งพฤติกรรมสขุภาพ 

ประชาชนอยา่งเหมาะสม 

( PP&P Excellence) 



พฒันาระบบ

บรกิารสขุภาพตาม

มาตรฐาน   

Service Excellence 

กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การพัฒนาระบบการแพทย ์
ปฐมภูมิ 

28) การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ 
      สุขภาพปฐมภูมิตาม พรบ.ฯ จ่านวน 3 แห่งผ่านตามเกณฑ์ 
29) จ่านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ่าตัว 3 คน 

พัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้าน
สุขภาพ และ อสม. 
 

30) ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ่า 
      บ้าน 
31) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม. หมอ 
      ประจ่าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ชุมชนสร้างสุข   โดยต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต 
 

32) ร้อยละต่าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต่าบลจัดการคุณภาพชีวิต  
 

0 



กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การพัฒนาระบบบริการกลุ่ม
โรคติดต่อและโรคระบาดใหม่ 

33) อัตราส่าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 90 
34) ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ 
      กลับเป็นซ้่า  ร้อยละ 90 
35) ระดับความส่าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาด        
      โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
36) อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
      (COVID-19) 
37) อัตราป่วยโรคด้วยไข้เลือดออกลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
       ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
38)  อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก เป็น 0 
39) ร้อยละของต่าบลที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ (ไมน้่อย 
      กว่า ร้อยละ 70 ) 
40) อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพองด้วย 
      ภาวะ  Exacerbation นอ้ยกว่า  489 ตอ่ แสนประชากร  

พฒันาระบบ

บรกิารสขุภาพตาม

มาตรฐาน   

Service Excellence 

0 



กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 

41) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่า 
      ร้อยละ 71 
42) อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ  ไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร 

การพัฒนาระบบการดูแลทารก
แรกเกิด 

43) อัตราตายทารกแรกเกิด  ต ่ากว่า 3.4:1000 การเกิดมีชีพ  
44)  อัตราการเกิดภาวะ Birth  Asphyxia เป็น 0 

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง 

45) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย  
     Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 45 
 

พฒันาระบบ

บรกิารสขุภาพตาม

มาตรฐาน   

Service Excellence 

0 



กลยุทธ์ที่ 6 :การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค
ไต 

46) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5  
      ml/min/1.73m2/yr  ร้อยละ 66 
 

การพัฒนาระบบบริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 

47) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ่าบัดรักษา  
      ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง จนถึงการติดตาม  
      (Retention Rate) ร้อยละ 55 

การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง 
(Intermediate Care; IMC) 

48) ร้อยละของการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน  
      (intermediate bed/ward) เพิ่มขึ้น 

พฒันาระบบ

บรกิารสขุภาพตาม

มาตรฐาน   

Service Excellence 

0 



กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย  การแพทย์
ทางเลือก 
และกัญชาทางการแพทย์ 

49) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย 
      รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ 
      การแพทย์ทางเลือก 
50) ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง 
      การแพทย์แบบบูรณาการเพิ่มขึ้น 
51) เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านการเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร  
      อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและ 
      การแพทย์แผนไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

พฒันาระบบ

บรกิารสขุภาพตาม

มาตรฐาน   

Service Excellence 

0 



 กลยุทธ์ที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ  
ระบบการส่งต่อ 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การพัฒนาระบบบริการ
การแพทย ์

52) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่น้อย 

พฒันาระบบ

บรกิารสขุภาพตาม

มาตรฐาน   

Service Excellence 

0 



พฒันาทนุมนษุย์

ดว้ยกระบวน

จดัการความร ู ้  

People Excellence 

กลยุทธ์ที่ 8 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การบริหารจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ 

54) ร้อยละขององค์กรมีการบริหารจัดการก่าลังคนที่มี 
      ประสิทธิภาพ 
55) ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ 
      ต่าแหน่งที่สูงข้ึนได้รับการพัฒนา 
 

Happy MOPH   แห่งความสุข 56) องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ 



พฒันาระบบสารสนเทศ 

และระบบบรหิารจดัการ

ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

Governance Excellence 

กลยุทธ์ที่ 9 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใส 

57) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ 
      ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ 85 
58) หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ 
      ประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ 
      การบริหารความเสี่ยง 

การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 59) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส่านักงาน 
      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่าน 
      การรับรอง HA ขั้น 3 
60) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  
      รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว 



กลยุทธ์ที่ 10 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 

60) ร้อยละของอ่าเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล  
      ร้อยละ 80 
61) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  
      (Smart tools& Smart service) 
      (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) 
 

พฒันาระบบสารสนเทศ 

และระบบบรหิารจดัการ

ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

Governance Excellence 



กลยุทธ์ที่ 11 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสขุภาพ 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

การบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง 

62) หน่วยบริการมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมี 
      ประสิทธิภาพ 
 
 

พฒันาระบบสารสนเทศ 

และระบบบรหิารจดัการ

ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

Governance Excellence 



กลยุทธ์ที่ 12 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

แผนงาน ตัวชี้วัด 

โครงการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง 

63) จ่านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม ่
      หรือที่พัฒนาต่อยอด 
 

พฒันาระบบสารสนเทศ 

และระบบบรหิารจดัการ

ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 

Governance Excellence 




