(ราง) แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2563 (v. 26)

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2562
1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม
วัย (ดานสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยกลุมสตรี
และเด็กปฐมวัย
*1) อัตราสวนการตายมารดา

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2563
1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย
(ดานสุขภาพ)
1. โครงการพัฒนาและสรางศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย

*2) ระดับความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ
มาตรฐาน
3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป

2) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ทั้งหมดตามชวงอายุที่กําหนดมี กรม. อ
พัฒนาการสมวัย
3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่ กรม. อ
อายุ 5 ป

2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุม
วัยเรียนและวัยรุน
1) เด็กไทยมีระดับสติปญ
 ญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100
ตัวชี้วัดยอย : รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรอง
แลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ
ดวย TEDA4I
2) รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน
3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป
3. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุม
วัยผูสูงอายุ
1) รอยละของตําบลทีม่ ีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผาน
เกณฑ

1) อัตราสวนการตายมารดาไทยตอการเกิดมีชีพแสนคน

4) เด็กไทยมีระดับสติปญ
 ญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100
ตัวชี้วัดยอย : 4.1รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรอง
แลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย
เครื่องมือมาตรฐาน
5) รอยละของเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน
6) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป

กรม. อ

กรม จ.

กรม อ.
กรม อ.

7) รอยละของผูสูงอายุที่มภี าวะพึง่ พิงไดรับการดูแลตาม Care กรม อ.
Plan

8) รอยละของประชากรสูงอายุที่มพี ฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค
9) รอยละของตําบลทีม่ ีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูส ูงอายุ
ระ ยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ
2. โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร
10) จํานวนครอบครัวไทยมีความรอบรูสุขภาพเรื่องกิจกรรม
ทางกาย
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
4. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
1) รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนา
11) รอยละของอําเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
คุณภาพชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ
แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยง แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพ
ดานสุขภาพ
5. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัย 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ
สุขภาพ
1) ระดับความสําเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย
12) ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู
สาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด
สถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
6. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3-Oct-19

เจาภาพ

กรม อ.
กรม อ.
กรม อ.
กรม อ.

สสป.

กรม คร.

1

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2562
แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2563
1) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน
13) รอยละการตรวจติดตามกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
และอัตรากลุม สงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขต
และ/หรือความดันโลหิตสูง
รับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน
14) รอยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช
สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในระดับสวนกลางและภูมิภาค
15) รอยละของจังหวัดมีระบบรับแจงขาว การใช/ปวยจาก
การสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร
ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผาน Mobile
Application สูหนวยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิก
โรคจากการทํางาน)
16) รอยละของจังหวัดมีการจัดทําฐานขอมูลอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม (Occupational and Environmental
Health Profile : OEHP) ดานเกษตรกรรม และมีการ
รายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร
(รหัสโรค T60)
7. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและ 6. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและ
บริการสุขภาพ
บริการสุขภาพ
1) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการ
17) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงที่ไดรับการ
ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
8. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
1) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได 18) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
ตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
19) รอยละของจังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพ
2. ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service
ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service

Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
*1) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการใน
พื้นที่ (Primary Care Cluster)

2. โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ
1) รอยละของครอบครัวที่มศี ักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan)
3-Oct-19

เจาภาพ
กรม คร.
กรม คร.
กรม คร.

กรม คร.

อย.

กรม อ.
กรม อ./กรม คร.

Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
8. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
20) รอยละหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิ ที่เปดดําเนินการในพื้นที่
21) รอยละของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ รพศ./รพท.
มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือแพทยที่ผานการอบรมและ
คณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิดแู ลดวยหลักเวชศาสตร
ครอบครัว
9. โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ และ
อสม.
22) รอยละของผูปวย กลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก
อสม. หมอประจําบานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
23) จํานวน อสม. ที่ไดรับการพัฒนาเปน อสม. หมอประจํา
บาน
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan)

สสป.
สสป.

สบส.
สบส

2

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2562
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม
ติดตอเรื้อรัง
*1) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและ
ระยะเวลาทีไ่ ดรบั การรักษาทีเ่ หมาะสม
2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดตอ

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2563
10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอ
เรื้อรัง
24) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและ
ระยะเวลาทีไ่ ดรบั การรักษาทีเ่ หมาะสม
11.โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดตอ โรคอุบัติใหม และ
โรคอุบัติซ้ํา
*1) อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม
25) อัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม
3. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและ 12. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและ
การใชยาอยางสมเหตุสมผล
การใชยาอยางสมเหตุสมผล
*1) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 26) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)
2) รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตาน 27) รอยละของโรงพยาบาลทีม่ ีระบบจัดการการดื้อยาตานจุล
จุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)
ชีพอยางบูรณาการ (AMR)
4. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
13. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
1) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง
28) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง
5. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรก 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรก
เกิด
เกิด
1) อัตราตายทารกแรกเกิด
29) อัตราตายทารกแรกเกิด
6. โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบ
15. โครงการการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง
ประคับประคองและการดูแลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน
และการดูแลผูปวยกึ่งเฉียบพลัน
1) รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ 30) รอยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการตางๆ
ดวย Strong Opioid Medication ในผูปวย
ดวย Opioid ในผูปวยประคับประคองระยะทายอยางมี
ประคับประคองอยางมีคณ
ุ ภาพ
คุณภาพ
7. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ
16. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ
1) รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดทีไ่ ดรับบริการตรวจ
31) รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบริการตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทย วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผน
แผนไทยและการแพทยทางเลือก
ไทยและการแพทยทางเลือก
8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิต
สุขภาพจิตและจิตเวช
และจิตเวช
1) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
32) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
2) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
33) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
ตัวชี้วัดยอย : รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทํา
รายตัวเองซ้ําในระยะเวลา 1 ป
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
*1) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 34) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired
community-acquired
2) รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture
35) รอยละของโรงพยาบาลทีม่ ีทีม Refracture Prevention
Prevention
ในโรงพยาบาลตั้งแตระดับ M 1 ขึ้น ไป ที่มีแพทยออรโธป
ดิกสเพิ่มขึ้น ใหไดอยางนอย 1 ทีมตอ 1 เขตสุขภาพ
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
โรคหัวใจ
1) รอยละของการใหการรักษาผูปว ย STEMI ไดตาม
36) อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
มาตรฐานเวลาที่กําหนด
ชนิด STEMI และการใหการรักษาตามมาตรฐานเวลาที่
กําหนด
2) อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตัดรวมกับตัวบน
11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา
20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
3-Oct-19
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อย./กบรส.
กบรส.
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กรม พ.

กรม พท.

กรม จ.
กรม จ.

กรม พ.
กรม พ.

กรม พ.
กรม พ.
3

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2562
โรคมะเร็ง
1) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
1) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ
วิทยา
1) รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract)
ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน
14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถาย
อวัยวะ
1) อัตราสวนของจํานวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมอง
ตายตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยา
เสพติด
*1) รอยละผูตดิ ยาเสพติด ที่บําบัดครบตามเกณฑที่
กําหนดของแตละระบบและไดรับการติดตามดูแลตอเนื่อง
1 ป (Retention Rate 1 year)
*2) รอยละของผูใชผูเสพที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนด
ของแตละระบบหยุดเสพตอเนื่องหลังจําหนายจากการ
บําบัด 3 เดือน (3 month remission rate)
16. โครงการการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง
(Intermediate care; IMC)
1) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให
การบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน
(intermediate bed/ward)
17. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
1) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day
Surgery
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการสงตอ
18. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการสงตอ
*1) อัตราเสียชีวิตของผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน (triagel level
1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล A, S, M1

2) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
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เจาภาพ

37) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
38) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5
ml/min/1.73m2/yr
22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

กรม พ.

39) รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract)
ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน
23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถาย
อวัยวะ
40) อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวย
สมองตาย ตอจํานวนผูปวยเสียชีวติ ในโรงพยาบาล
(โรงพยาบาล A, S)
24. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพ
ติด
41) รอยละของผูปวยยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา และ
ติดตามดูแลอยางตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate)

กรม พ.

กรม พ.

กรม พ.

กรม พ.

42) รอยละของผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความรุนแรง
กรม พ.
ไดรับการประเมิน บําบัดรักษาและติดตามดูแลชวยเหลือตาม
ระดับความรุนแรง อยางตอเนื่อง
25. โครงการการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง
(Intermediate care; IMC)
43) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให กรม พ.
การบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน
(intermediate bed/ward)
26. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
44) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัด One Day Surgery กรม พ.
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการสงตอ
27. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการสงตอ
45) อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level
1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่
ER และ Admit)
- อัตราของผูปวย triage level 1,2 ที่มีขอบงชี้ในการ
Admit ไดรับ Admit ภายใน 2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A,
S, M1
46) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน
47) รอยละ รพศ. ผานเกณฑ ER คุณภาพ
48) จํานวนผูปวยที่ไมฉุกเฉินในหองฉุกเฉินระดับ 4 และ 5

กรม พ.

สพฉ.
กบรส.
กบรส.
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แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และพื้นที่เฉพาะ
19. โครงการคุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
1) รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย
20. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย
1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2563
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(Non trauma)
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ
28.โครงการพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
โครงการพื้นที่เฉพาะ
49) รอยละของหนวยบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยูบนพื้นที่เกาะ กบรส.
สําหรับการทองเที่ยวทางทะเล มีระบบบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย
29. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย
50) รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ สบส.
ความงาม และแพทยแผนไทย
30) โครงการกัญชาทางการแพทย

51) จํานวนคลินิกการใหบริการกัญชาทางการแพทย
ผสมผสานแพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย
ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน
ดานสุขภาพ
ดานสุขภาพ
1. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความ 31. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความ
เปนมืออาชีพ
เปนมืออาชีพ
1) ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ 52) ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมาย ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑ
ที่กําหนด
2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข
32. โครงการบริหารจัดการกําลังดานสุขภาพ
กระทรวงแหงความสุข
*1) รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคน 53) รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกําลังคนที่มี
ที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
*2) จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข (Happy
Organization)
ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
(Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบ
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
1.โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส และบริหาร 33.โครงการประเมินคุณธรรมความโปรงใส
ความเสี่ยง
1) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผาน 54) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผาน
เกณฑการประเมิน ITA
เกณฑการประเมิน ITA
2. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
34. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ
*1) ระดับความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด สป. ที่
55) รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงาน
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
เกณฑที่กําหนด
บริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑทกี่ ําหนด
*2) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี 56) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
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บค.

บค.

ศปท.
กพร.
กบรส.
5

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2562
แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ 2563
คุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3
คุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3
*3) รอยละของ รพ.สต.ทีผ่ านเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
57) รอยละของ รพ.สต.ทีผ่ านเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.
รพ.สต. ติดดาว
สต. ติดดาว
35. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแหงความสุข
58) มีองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดาน แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดาน
สุขภาพ
สุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยี
36. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพ
สุขภาพแหงชาติ (NHIS)
แหงชาติ
1) รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล
59) รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล
2. โครงการ Smart Hospital
37. โครงการ Smart Hospital
1) เขตสุขภาพมีการดําเนินงาน Digital Transformation
60) รอยละของหนวยบริการทีเ่ ปน Smart Hospital
เพื่อกาวสูการเปน Smart Hospital
- รพ. มีระบบนัดและคิวออนไลน
2) มีการใช Application สําหรับ PCC ในหนวยบริการ
ตัด
ปฐมภูมิ

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
สุขภาพ
1. โครงการลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน
1) ความแตกตางอัตราการใชสิทธิ(compliance rate)
เมื่อไปใชบริการผูปวยใน (IP) ของผูมีสิทธิใน 3 ระบบ
2) ระดับความสําเร็จของการจัดทําสิทธิประโยชนกลาง
ผูปวยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
2. โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
*1) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดาน
สุขภาพ
1. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑ
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย
1) จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม
หรือที่พัฒนาตอยอด

เจาภาพ
สสป.

กยผ.

กยผ.
ศทส./กบรส.
ศทส
(หมายเหตุ:
เจาภาพขอตัด
ตัวชี้วัด)
กบรส.

61) จํานวน รพ. มีระบบรับยาทีร่ า นยา
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
สุขภาพ
38. โครงการลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน
62) ความแตกตางอัตราการใชสิทธิ (compliance rate) เมื่อ สปสช.
ไปใชบริการผูปวยใน (IP) ของผูมีสิทธิใน 3 ระบบ
63) ระดับความสําเร็จของการจัดทําสิทธิประโยชนกลาง
กศภ.
ผูปวยใน ของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ
39. โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
64) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน กศภ.

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดาน
สุขภาพ
40. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย
65) จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม
กรม วิทย
หรือที่พัฒนาตอยอด
66) รอยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ กตร.
มีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนา
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมาย
กฎหมายดานสุขภาพ
ดานสุขภาพ
1. โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดาน
41. โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดาน
สุขภาพ
สุขภาพ
1) รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับการแกไข และ 67) รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับการแกไข และมี กองกฎหมาย
มีการบังคับใช
การบังคับใช
หมายเหตุ : แถบสีเหลือง เปน ตัวชี้วัดในนโยบายเรงรัด
3-Oct-19
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