


Primary Care

พชอ. : โครงการที่มีคุณภาพ 60 % (ตามเจตนารมณของกฎหมาย)

ติดดาว : ประเมินอยางนอย 3 ดาว 100 % / 5 ดาว จะวัดสะสม 60 % 

PCC :  การจัดต้ังคลินิกหมอครอบครวั 1,170 ทีม



-โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

ต้นน ้า
พัฒนาโครงสร้างและกลไกรองรับมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตให้
เข้มแข็ง

กลางน ้า
ตั งครรภ์ค ุณภาพ       
คลอดคุณภาพ 
ส่งเสริมเด ็กพัฒนาการสมวัย

ปลายน ้า
พัฒนา HL ในหญิงไทยทุกคนเพื่อเข้าสู่การเป็นแม่คุณภาพ
เด็กมีพัฒนาการสมวัย

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื นฐาน

กิจกรรม
หลัก

1. มีกลไกขับเคล่ือนการด้าเนินงานระดับชาติและระดับอ้าเภอผ่าน
คณะกรรมการต่างๆเช่น...........

2. มีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงาน  
3. ขับเคล่ือนการด้าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์อนามัยเจริญ

พันธุ์ ฉบับที่ 2 พ.ร.บ. Milk code พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
4. สร้างกลไกการรับรู้และขับเคล่ือนนโยบาย 1000 วันแรกของชีวิตผ่าน 

อปท. และ พชอ. 
5. พัฒนาเครือข่ายในการขับเคล่ือนภารก ิจตามโครงการฯ

1. ขับเคล่ือนนโยบายการด้าเนินงานสาวไทยแก ้มแดง
2. ฝากครรภ์เร็ว ค ัดกรองและจัดการความเส่ียงเพื่อการต ั งครรภ์ค ุณภาพ
3. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและการดูแลต่อเนื่องระดับชุมชน
4. ส่งเสริมการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานบริการสาธารณสุข สถาน

ประกอบการ และขับเคล่ือน พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส้าหรับทารกและเด ็กเล็ก พ .ศ .2560

5. ส่งเสริม ค ัดกรอง  กระตุ้น และติดตามพัฒนาการเด ็ก

1. การสื่อสารสาธารณใหค้วามรู้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่หญิงต ั งครรภ ์และ
ครอบครัวในการเลี ยงดเูดก็

2. การส่งเสริมความเข้าใจการดแูลสุขภาพ
3. การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมท ีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้ปน็แม่คุณภาพ
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ในการดแูลเดก็ 0-5 ปี

กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรม สบส. สป.

ระดับ
ความส้าเร็จ

การฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3ปีพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โดยในปี2559 เท่ากับ ร้อยละ 50.07  ปี2560 เท่ากับ ร้อยละ 53.8  ปี2561 เท่ากับร้อยละ 63.79  พัฒนาการเด็กอาย0ุ-5ปี
พัฒนาการสมวัย   ปี2559 เท่ากับร้อยละ 92.7 ปี2560และปี2561 เท่ากับร้อยละ 95.9  โดยมีความครอบคลุมในการคัดกรอง ปี2559เท่ากับร้อยละ 27.40 ปี2560 เท่ากับร้อยละ 81.39  และปี2561 เท่ากับร้อยละ81.40 เด็ก
และปี2561 เท่ากับร้อยละ  16.40   เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รบัติดตาม/ส่งต่อ ปี2559เท่ากับร้อยละ  50.96 ปี2560 และปี2561 เท่ากับร้อยละ 77.92 (แหล่งท่ีมา : HDC เดือนสิงหาคม 2561) พัฒนาการสงสัยล่าช้าปี
2559 เท่ากับร้อยละ 13.78 ปี 2560 

ยุทธศาสตร์
/มาตการ

ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย/

หน่วยงานหลัก: กรมอนามัย
หน่วยงานร่วม: กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมสบส.

ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละ 75 ของหญิงต ั งครรภ์ได ้รับบริการฝากครรภ์ค ุณภาพตามเกณฑ์  
2.ระดับความส้าเร็จของพัฒนาการเด ็กตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.1 ร้อยละ 90 ของเด ็กอายุ 0-5 ปี ได ้รับการค ัดกรองพัฒนาการ 
2.2 ร้อยละ 20 ของเด ็กอายุ 0-5 ปี ที่ได ้รับการค ัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
2.3 ร้อยละ 90 ของเด ็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพ ัฒนาการสงสัยล่าช้าได ้รับการติดตาม/ส่งต ่อ
2.4 ร้อยละ 30 ของเด ็กปฐมวัยที่ได ้รับการค ัดกรองแล้วพบว่ามีพ ัฒนาการล่าช้าแล้วได ้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4) 

ไตรมาส 1 (3 เด ือน)
- มีนโยบาย และขับเคลื่อนนโยบายผ่าน

คณะกรรมการระดับต่างๆ เพ่ือด าเนินงานตาม
โครงการฯ

- มีแผนงานและงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน

- มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการด าเนินงานแต่
ละระดับ

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
- โรงพยาบาลพัฒนาและประเมินตนเองตามมาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก
- มีระบบเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัตคิวบคุมการส่งเสรมิ

การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก     พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน
ระดับจังหวัดและระดับเขต 

- ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ 

คุณภาพ
2. ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเดก็ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.1 ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัย

ล่าช้า 
2.3. ร้อยละ 90 ของเด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รบัการ

ติดตาม/ส่งต่อ 

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

- รณรงค์การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

- เย่ียมเสริมพลังการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ 
คัดกรอง กระตุ้น ติดตามพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 
- ร้อยละ 75 ของหญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการฝาก
ครรภ์ 

คุณภาพ
2. ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2.1 ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ  

2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 

2.3. ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ 

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. ร้อยละ 80 ของหญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์
คุณภาพตามเกณฑ์  
2. ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2.1 ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ  

2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กที่ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 

2.3. ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
ติดตาม/ส่งต่อ 
2.4 ร้อยละ 30 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
จนมีพัฒนาการสมวัย (TEDA4) 



แผนงาน  การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 
โครงการ พฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มของโรงพยาบาล 

ตามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital 

 กลุม่เป้า
หมาย/
ตวัชีว้ดั 

เป้าหมาย : โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุมกีารพัฒนาอนามัยสิง่แวดลอ้มตามหลักเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital 
KPI   :  โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ ระดับดมีาก รอ้ยละ 40 

สถาน  
การณ ์

ปี 2561 :  โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ จ านวน 958 แหง่ พัฒนาผา่นเกณฑร์ะดบัพืน้ฐานขึน้ไป รอ้ยละ 99.69 ระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 76.93 และระดบัดมีาก รอ้ยละ 37.37  จังหวดั
ทีม่โีรงพยาบาลผา่นเกณฑร์ะดบัดมีากอยา่งนอ้ย 1 แหง่ 77 จังหวดั (ขอ้มลู ณ 30 ก.ค. 61)  

มาตรการ  1.  สรา้งกระบวนการพัฒนา 2. บรูณาการความรว่มมอื  3.  พัฒนาระบบใหย้ัง่ยนื 

กจิกรรม
หลกั 

 

โรงพยาบาล 
1. ประเมนิตนเองตามหลกัเกณฑ ์GREEN & CLEAN  Hospital วเิคราะหแ์ละวางแผน

ปฏบิตักิารเพือ่ขบัเคลือ่น  
2. ด าเนนิการตามแผนปฏบิตักิาร ก ากบัตดิตาม ประเมนิผลและพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง 

สง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม GREEN  
3. สรา้งเครอืขา่ยการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital สูช่มชนเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิ 

GREEN & CLEAN Community 

กรมวทิย ์ สสอป. และ กบรส.สป. 
สง่เสรมิและสนับสนุนใหร้พ.มกีารด าเนนิงาน
อาหารปลอดภยัรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยใน
พืน้ที ่
 

โรงพยาบาล 
1. มกีารวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน และวางแผนพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง   
2. พัฒนาศกัยภาพและสรา้งการมสีว่นรว่มของเจา้หนา้ทีท่กุระดบัในโรงพยาบาล 
3.   บรูณาการความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ย และสรา้งกระบวนการแลกเปลีย่น
เรยีนรูร้ะหวา่งโรงพยาบาล และชมุชน  

จงัหวดั 
1. วเิคราะหข์อ้มลูโรงพยาบาลในพืน้ที ่และจัดท าแผนสนับสนุนการพัฒนายกระดบัรพ. 
2. จัดใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งโรงพยาบาลในพืน้ที ่เพือ่น าไปสูก่ารพัฒนารว่มกนั   
3. สนับสนุนองคค์วามรู ้และใหค้ าปรกึษาแกโ่รงพยาบาล   
4. จัดทมีตรวจประเมนิ และลงพืน้ทีต่รวจประเมนิ 

กรม สบส. 
 สง่เสรมิและสนับสนุนให ้รพ.จัด
สภาพแวดลอ้มและอาคารตามหลกัการ
อารยสถาปัตย ์และเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

จงัหวดั 
1. สนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง   
2. สนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นพืน้ทีร่ะหวา่งโรงพยาบาล  
3. เชือ่มโยงเครอืขา่ยการพัฒนา GREEN & CLEAN Hospital สูช่มชนเพือ่

สง่เสรมิใหเ้กดิ GREEN & CLEAN Community 

เขต 
1. จัดท าฐานขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูภาพรวมระดบัเขตสขุภาพ จัดท าแผนสนับสนุน และ

ก ากบัตดิตามการพัฒนาโรงพยาบาลในเขตสขุภาพ   
2. สรา้งภาคเีครอืขา่ยและกลไกการบรหิารจัดการเชงินโยบายเพือ่ขบัเคลือ่นการพัฒนารพ.

รว่มกนั   
3. จัดทมีสุม่ประเมนิ และทมีเยีย่มเสรมิพลงัเพือ่รว่มแลกเปลีย่นและใหก้ารสนับสนุนการ

พัฒนาเชงิคณุภาพ  

กรม คร. 
สง่เสรมิและสนับสนุนใหร้พ.จัด
สภาพแวดลอ้มในการท างานตามหลกั 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

เขต 
1. บรูณาการความรว่มมอืเพือ่ขบัเคลือ่นเชงินโยบายรว่มกบัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง   
2. สนับสนุนใหเ้กดิกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นพืน้ทีผ่า่น Best practices   
3. พัฒนากลไกการสนับสนุน และการก ากบัตดิตาม 

กระทรวง 
1. จัดท าฐานขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูภาพรวมระดบัประเทศ เขตสขุภาพ จังหวดั และจัดท า

แผนการสนับสนุน   
2. พัฒนากลไกการบรหิารจัดการเชงินโยบายเพือ่ขบัเคลือ่นการพัฒนาโรงพยาบาลรว่มกนั   
3. จัดทมีเยีย่มเสรมิพลงัเพือ่รว่มแลกเปลีย่นและใหก้ารสนับสนุน 

กบรส.สป 
1. จัดท าค าขอและสนับสนุนงบประมาณเพือ่
พัฒนางานสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้มและความ
ปลอดภยั 
2. สนับสนุนการอนุรักษ์พลงังานและใช ้

พลงังานทดแทน 

กระทรวง 
1. พัฒนาระบบฐานขอ้มลู วเิคราะหแ์ละจัดท าแผนบรูณาการเพือ่ขบัเคลือ่นเชงิ

นโยบายรว่มกบัภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง   
2. วจัิยและพัฒนาองคค์วามรู ้ เทคโนโลยเีพือ่สนับสนุนการด าเนนิงานอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 
3.  พัฒนากลไกการสนับสนุน และการก ากบัตดิตาม 

ระดบั
ความ
ส าเร็จ 

ไตรมาส 1 
จังหวดัจัดท าแผนการประเมนิ        

Re-accreditation โรงพยาบาล 

ไตรมาส 2 
โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ ระดบัพืน้ฐานขึน้ไป  รอ้ยละ 100 

โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ ระดบัดขีึน้ไป  รอ้ยละ 80 

ไตรมาส 3 
โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์  
ระดบัดขีึน้ไป รอ้ยละ 85 

ไตรมาส 4 
โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ ระดบัดมีากขึน้ไป รอ้ยละ 40 

โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ ระดบัดมีากPlus จังหวดัละ 1 แหง่ 
 

หน่วยงานหลัก: กรมอนามัย 
หน่วยงานร่วม: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กองบริหารการสาธารณสุข  
กรมควบคุมโรค. กรมวิทย ์ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
 



 

ราง ประเด็น PA RDU-AMR ปงบ 62 

 

มาตรการที่ 1 การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลใน รพ.  
(ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ) 

มาตรการที่ 2 การจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) อยางบูรณาการ 
(ภายใตแผนยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564) 

Small success ไตรมาส 1 

RDU ขั้นท่ี 1 ≥  รอยละ 90 

RDU ขั้นท่ี 2 ≥  รอยละ 10 

 

 

Small success ไตรมาส 2 

RDU ขั้นท่ี 1 ≥  รอยละ 90 

RDU ขั้นท่ี 2 ≥  รอยละ 15 

AMR : ระดับ intermediate ≥ รอยละ 10 

Small success ไตรมาส 3 

RDU ขั้นท่ี 1 ≥  รอยละ 95 

RDU ขั้นท่ี 2 ≥  รอยละ 20 

AMR : ระดับ intermediate ≥ รอยละ 20 

Small success ไตรมาส 4 

RDU ขั้นท่ี 1 ≥  รอยละ 95 

RDU ขั้นท่ี 2 ≥รอยละ 20 

AMR : ระดับ intermediate ≥ รอยละ 20 

Situation/

Baseline 

Key 

Activity 

กิจกรรม

หลัก 

ระดับกระทรวง :  

อย. : พัฒนาทีมวิชาการ/ผูเชี่ยวชาญระดับพ้ืนที่, พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเชิงพ้ืนที่, สงเสริม

การเขาถึงฐานขอมูลวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ, รณรงคประชาสัมพันธ, การนิเทศและ

สนับสนุนการดําเนินงาน 

สป.(กบรส.)/กรมการแพทย : พัฒนาระบบสารสนเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล (M&E)  

ระดับเขต/จังหวัด : สงเสริม สนับสนุน และกํากับ ติดตามการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ 

ระดับ รพ.:  

1. ดําเนินการกิจกรรมตามกุญแจ PLEASE โดยมุงเนน โรคติดเชื้อ 4 โรค และประชากรกลุมเสี่ยง 3 

กลุม คือ CKD ผูสูงอายุ และ สตรีตั้งครรภ 

2. สงเสริมความรอบรูและตระหนักในการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลใน รพ. รพ.สต. และชุมชน 

3. เฝาระวังและจัดการการกระจายยา Antibiotic/Steroid/NSAIDs ในรานชําและชุมชน 

ระดับกระทรวง :  

อย. :พัฒนาแนวปฏิบัติ Integrated AMR management ในโรงพยาบาล (IAM) 

กรม คร. (สํานักระบาดวิทยา) : พัฒนาระบบเฝาระวังการระบาดของ AMR  

กรมวิทยฯ : สนับสนุนระบบจัดการขอมูลสารสนเทศของ microbiology  lab  

สป.(กบรส.) : จัดประชุมแลกเปลีย่นประสบการณ และติดตามประเมินผล (M&E) 

ระดับเขต : ทีม AMR ระดับเขต กําหนดมาตรการและสนับสนนุวิชาการใหโรงพยาบาล 

ระดับ รพศ./รพท. : ดําเนินการการจัดการ AMR อยางบูรณาการ (IAM) 

(ปรับเกณฑการประเมินป 2562 ใหมีรายละเอียดเพ่ือบงชี้ระดับการจัดการ AMR ได) 

Small 

Success 

Strategy 

มาตรการ 

KPI 
Objective  

 แกไข 31 ส.ค..61 หนวยงานหลกั: อย. (RDU)/ สป. (กบรส.) (AMR) หนวยงานรวม: กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมควบคุมโรค (สถาบันบําราศนราดูร และสํานักระบาดวิทยา) กรมการแพทย  

Service  

Excellence 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ (RDU –AMR Service Plan) 

รอยละของ รพ. ท่ีใชยาอยางสมเหตุผล RDU  

RDU ขั้นท่ี 1 รอยละ 95.30 และ RDU ขั้นท่ี 2 รอยละ 9.51 (ณ ไตรมาส 3/2561) 

โรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) รอยละ 88.98   

(ตามเกณฑการประเมินในป 2561) 

Objectives: ใชยาอยางมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย และลดคาใชจายดานยา 
KPI 1. รอยละของ รพ. ท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 

Objective: ลดการปวยจากเชื้อด้ือยา และลดการใชยาตานจุลชพีอยางไมเหมาะสม  

KPI  2 รอยละของ รพ. ท่ีมีระบบจัดการการด้ือยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)  

RDU AMR 



มาตรการที่ 1 ลดการเสียชีวิต มาตรการที่ 2 ลดการขาดยา
มาตรการที่ 3 พัฒนาคุณภาพและระบบการกํากบัตดิตาม

ดูแลรักษาผูปวยวัณโรค

ไตรมาส 1 (3 เดือน) ไตรมาส 2 (6 เดือน) ไตรมาส 3 (9 เดือน) ไตรมาส 4 (12  เดือน)

สถานการณ

/ขอมูล

พ้ืนฐาน

กิจกรรมหลัก

และ

ผูรับผิดชอบ

มาตรการ ผูรับผิดชอบ มาตรการ ผูรับผิดชอบ มาตรการ ผูรับผิดชอบ

 เรงรัดการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยดวยวิธีการ 
Molecular และข้ึนทะเบียนรักษาทุกราย

 สงตรวจเพาะเช้ือและทดสอบความไวทุกรายเพ่ือ
คนหา MDR-TB

กรมควบคุมโรค
 ดูแลรักษาโดยผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient 

Centered Care)  ดูแลผูปวยแบบมีพ่ีเลี้ยง (DOT) 
 สรางกลไกการมีสวนรวมของชุมชน

กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค

กํากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษาผูปวยวัณโรค 
(Monitoring and evaluation) ใชระบบขอมูลท่ีมี
คุณภาพในการกํากับติดตามผูปวยวัณโรค 

กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค

 พัฒนาคุณภาพและประเมินมาตรฐานการดแูล
รักษาผูปวยวัณโรคในสถานพยาบาลใหไดมาตรฐาน

 เฝาระวัง ดูแลรักษาผูปวยท่ีมีอาการไมพึงประสงค
จากการใชยา

กรมการแพทย
ใชกลไก พชพ.และกลไกในระดับพ้ืนท่ีในการดูแลและ
ติดตามการรักษาผูปวยวัณโรค รวมกับทีมสหวิชาชีพ 
เครือขายหนวยงานภายสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี

กองบริหารการ
สาธารณสุข

พัฒนาเครือขาย ระบบขอมูลในการสงตอผูปวยวัณโรค
เพ่ือการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง

กรมควบคุมโรค

 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย
ทางหองปฏิบัติการทางดานวัณโรค

กรมวิทยาศาสตร
การแพทย

การชวยเหลือทางดานสังคมและเศรษฐกิจ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการสุขภาพและ
คุณภาพของสถานพยาบาลในการใหบริการ ดูแลรักษา
ผูปวยวัณโรค

กองบริหารการ
สาธารณสุข

ระดับ

ความสําเร็จ

ยุทธศาสตร/
มาตการ

เปาหมาย/

ตัวชี้วัด

หนวยงานหลัก: กรมควบคุมโรค

หนวยงานรวม: กรมการแพทย  กรมวิทยาศาสตรการแพทย

กองบริหารการสาธารณสุข
ประเด็น PA

การควบคุมปองกันวัณโรค

อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม (เปาหมาย > รอยละ 85)

1. Situation analysis : วิเคราะหสถานการณ ขนาดและ
ความรุนแรงของปญหา กลุมเส่ียง/กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ี
เปาหมายชองวางและปญหาอุปสรรค

2. Planning จัดทําแผนงานเพ่ือลดการเสียชีวิต การขาดยา 
และพัฒนาระบบการสงตอและติดตามผลการรักษา

Monitoring 
กํากับและติดตามการดําเนินงานมาตรการตามแผนงาน

Monitoring 
กํากับและติดตามการดําเนินงานมาตรการตามแผนงาน

Evaluation อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอด
รายใหม > รอยละ 85

 ตัวช้ีวัดกํากับติดตามมาตรการ : - รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า (TB Treatment Coverage) > รอยละ 82.5
- อัตราการเสียชีวิต < รอยละ 5 และ  อัตราการขาดยาของผูปวยวัณโรค เทากับ ไมมีผูปวยขาดยา

Situation : สถานการณวัณโรคของผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ในป 2558 – 2560 มีผลสําเร็จของการรักษา รอยละ 82.8  84.2 และ 84.4 ตามลําดับ และมีอัตราการเสียชีวิตระหวางการรักษา รอยละ 8.5  

8.9  และ 8.7 ตามลําดับ สงผลใหอัตราความสําเร็จของการรักษาวัณโรคของประเทศไทยต่ํากวาเปาหมาย เนื่องจากปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ (1) ผูปวยวัณโรคเสียชีวิตระหวางการรักษาสูง (2) การขาดนัด

รับยาอยางตอเนื่อง และ (3) ไมมีการติดตามประเมินผลการรักษา  การพัฒนามาตรฐานระบบการตรวจวินิจฉัย ปองกัน ดูแลรักษาของสถานบริการสาธารณสุข และการนําผูติดเชื้อวัณโรคและผูปวยวัณโรค

เขาถึงระบบบริการการรักษาท่ีไดมาตรฐาน จะทําใหเกิดผลสําเร็จของการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค และยังเปนการควบคุมโรค โดยตัดวงจรการแพรกระจายเชื้อวัณโรค และปองกันเชื้อวัณโรคดื้อยา 
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ไตรมาส 1

- รพศ./รพท/ รพ.สังกัดกรม รอยละ 97.00

- รพช. รอยละ 87.00

ไตรมาส 2

- รพศ./รพท/ รพ.สังกัดกรม รอยละ 98.00

- รพช. รอยละ 88.00

ไตรมาส 3

- รพศ./รพท/ รพ.สังกัดกรม รอยละ 99.00

- รพช. รอยละ 89.00

ไตรมาส 4

- รพศ./รพท/ รพ.สังกัดกรม รอยละ 100.00

- รพช. รอยละ 90.00

Situation

/Baseline

Key 

Activity

Small 

Success

Strategy

KPI No.

Target / 64. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคณุภาพ

โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ (HA)

Baseline /Situation : รอยละของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3 ป 2561 (ไตรมาส 3) รพ.ศูนย/รพ.ท่ัวไป/รพ.สังกัดกรมกรมการแพทย กรมควบคุมโรค และกรม

สุขภาพจติ รอยละ 99.39 รพ (จากท้ังหมด 164 โรงพยาบาล) รพ.ชุมชน รอยละ 85.75  (จากท้ังหมด 730 โรงพยาบาล) ปงบประมาณ 2562 ตั้งเปาหมายโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสังกัด

กรมการแพทย กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิตผานการรับรองคุณภาพ HA ข้ัน 3 รอยละ 100 และโรงพยาบาลชุมชนผานการรับรองคุณภาพ HA ข้ัน 3 รอยละ 90 เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ 

และปลอดภัยท้ังผูปวยและบุคลากรสาธารณสขุ

มาตรการท่ี 1

จัดใหมีกลไกการสนับสนุนคุณภาพโรงพยาบาล ในระดับ กรม เขต

สุขภาพ จังหวัด 

มาตรการท่ี 2

ใหมีแผนดานคุณภาพโรงพยาบาลในระดับเขต จังหวัด หนวยบริการ 

และเชื่อมโยงเปนเครือขายคุณภาพ

มาตรการท่ี 3
ให สสจ.หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานคุณภาพระดบัจังหวัดเปนกลไกหลัก

ระดับจังหวัดในการวางแผน สนับสนุน ขับเคลื่อน การดําเนินงานคุณภาพใน

โรงพยาบาลทุกระดับ

สวนกลาง

1.ทบทวน/แตงต้ังคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานท่ีเกี่ยวของ และประชุม

คณะกรรมการ

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสําหรับผูบริหาร

โรงพยาบาล, ประชุมเชิงปฏิบัติการคุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก, ประขุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือคุณภาพ, ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ

บริหารความเส่ียงในโรงพยาบาล และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพสําหรับงาน

สนับสนุนบริการ)

3.ระบบ Warning System สําหรับผูบริหาร

4.กํากับติดตามความกาวหนา และรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส

ระดับเขต

1.แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือขายระดับเขต  

2.จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพระดับเขต

2.1 อบรมใหความรู 

2.2 เยี่ยมกระตุนการพัฒนาคุณภาพ รพ.ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

3.กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผน

ขอเสนอการตอยอดกระบวนการพัฒนา

ขอเสนอเพ่ิมเติม HA สูการรับรองคุณภาพรายโรค เขตละ 50% ของ รพศ./

รพท. 

การรับรอง DHSA จังหวัดละ 1 แหง

ระดับจังหวัด

1.แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือขายระดับจังหวัด         

2.จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภายในจังหวัด และยื่นคําขอเพ่ือรับการ

ประเมินหรือตออายลุวงหนาอยางนอย 6 เดือนกอนหมดอายุการรับรอง

3.จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด และหนวยบริการ

4.สงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการพัฒนาคุณภาพ ระหวาง รพ.

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

5.ติดตาม กํากับ การเยี่ยมกระตุนระดับจังหวัด เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเน่ือง             

6.สนับสนุนการดําเนินงานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย



 

ประเด็น PA 
Human Resource for Health (HRH) Transformation 

 เป้าหมาย :กระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุขแห่งความสุข (HRH Optimisation for Happy MOPH) 
ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
           2) ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรสุขภาวะ  (ร้อยละ 70 65) 

1. พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานก าลังคนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ (HRP) 

2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
(HRD) 

3. บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดดึงดูดและธ ารงรักษาก าลังคนคุณภาพ 
(HRM) 

4. สร้างภาคีเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ ให้
เข้มแข็งและยั่งยืน (HRN) 

1. ฐานข้อมูลบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

(สป.ใช้ระบบ HROPS และ GIS Health) 

2. มีแบบประเมินมาตรฐานสถิติก าลังคนและมาตรฐานการท างาน HR ของ 

สป.สธ. (เช่น สถิต/ิมาตรฐานการบริหารต าแหน่ง สถิติ/มาตรฐานการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ฯลฯ) 

3.  มีแผนก าลังคนด้านสุขภาพ ของ 12 เขตสุขภาพและภาพรวมกระทรวง 

1. มีการเชื่อมโยงข้อมลูบุคลากรระดบักรมในระบบ HROPS 

2. มีกลไกควบคุมการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพ (เพื่อวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ) 

3. มีทุกเขตสขุภาพแผนพัฒนาบุคลากรตาม Service Plan , 

4. มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านทักษะด้านดิจทิลั 

5. ทุกหน่วยงานมีแผนพัฒนาทักษะของผู้บริหารและผูป้ฎิบัตงิานในทุก    

   ระดับตามมาตรฐาน 

6. บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาบุคลากร >ร้อยละ 50 

3. CHRO บุคลากร และเครือข่ายได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการข้อมูล

ก าลังคนเพื่อวางแผนก าลังคน (ส่วนกลางและระดับเขตสุขภาพ >ร้อยละ 85) 

1. มีคู่มือแผนก าลังคนด้านสุขภาพ (Blueprint HRP) ระดับเขตสุขภาพ 

2. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ  

3. จัดท าแผนการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) และสุขภาวะ

องค์กร (Happy Public organization Index) ไปใช้ในองค์กร 

4. ผลการส ารวจ Employee Survey (ส านักงาน ก.พ.) ทุกหน่วยงานของปี   

   ที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  

5. สัดส่วนค่าใช้จ่ายกับรายได้เงินบ ารุงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 

1. มีระบบฐานข้อมูลก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข  (HROPs) และ 

ระบบข้อมูลก าลังคนระดับประเทศ (GIS Health) 

ที่ถูกต้อง  ครบถ;้วนและเป็นปัจจุบัน 

2. เขตสุขภาพมีกรอบการวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ > ร้อยละ 85 

3. มีหน่วยงานตัวอย่างจากการขบัเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข อย่างน้อย 

    จังหวัดละ 1 หน่วยงาน 

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน 

กิจกรรม
หลัก 

ส่วนกลาง 
1.1 พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านก าลงัคนให้
มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานงาน HR 
1.2 ออกแบบ/ก าหนดมาตรฐานการท างาน HR 
ของ สป.สธ. (HR Audit) 
1.3 จัดตั้งหน่วยงานพัฒนานโยบายและประสาน
ยุทธศาสตร์ก าลงัคนด้านสขุภาพ (HR Unit) 

ส่วนภูมิภาค 
1.1 หน่วยงานในสังกัด สธ. 
อัพเดตฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
1.2 จัดท าแผนก าลงัคน
ด้านสุขภาพ (Blueprint 
HRP)  
 
 

ส่วนกลาง 
2.1 พัฒนาทักษะด้านการจดัการข้อมลูก าลงัคน
เพื่อวางแผนก าลงัคน ให้แก่ CHRO บุคลากร และ
เครือขา่ย (เตรียมความพร้อมทกัษะด้านดิจิทลั) 
2.2 จัดท าแผนพัฒนาทกัษะด้านดิจิทลั  
2.3 จัดท าแผนพัฒนาก าลงัคนด้านสขุภาพ และ
ด าเนินการพัฒนาตามแผน ทั้งระดับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน (ส่วนกลางและระดับเขตสขุภาพ) 

ส่วนภูมิภาค 
2.1 สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2.2 หน่วยงานจัดท า
แผนพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพในระดับ
หน่วยงาน 

ส่วนกลาง 
3.1 กระจายอ านาจการบริหารจัดการก าลงัคน ทั้ง HRP HRD 
HRM เพื่อให้เกิด Self Containment ในเขตสขุภาพ โดยสว่นกลาง
ก ากับความเพียงพอและความเป็นธรรมระหว่างเขตสขุภาพ 
3.2 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการและการบริหาร
ค่าตอบแทนให้เปน็ไปตามมาตรฐานงาน HR 
3.3 ขับเคลือ่นองคก์รแห่งความสขุ (Happy Organization) 
กระทรวงสาธารณสขุ ในส่วนกลางและสว่นภูมิภาค 

ส่วนภูมิภาค 
3.1 บูรณาการเพื่อขบัเคลือ่นเชิง
นโยบายกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการก าลงัคน  
3.2 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการและการบริหารคา่ตอบแทนให้
เป็นไปตามมาตรฐานงาน HR 
3.3 ท าแบบประเมิน 
Happinometer และ HPI 

ส่วนกลาง 
4.1 ก ากับติดตามประเมินผลการ
ท างานด้าน HR ตามมาตรฐานงาน
ด้าน HR สป.สธ. 
4.2 สร้างความร่วมมอืกับภาคี
เครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งในระดับ
ส่วนกลาง และระดับเขตสขุภาพ 
 

ส่วนภูมิภาค 
4.1 หน่วยงาน
ด าเนินงานด้าน HR 
ตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับ
ความส าเร็จ 

บุคลากรสาธารณสุข เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการดูแลระบบสุขภาพของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ สป.สธ. มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 331,634 คน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 1 ก.ค. 61 จากระบบ HROPS) โดยกลไกดังกล่าวจะต้องมรีะบบการจัดการข้อมูลด้านก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานงานด้าน HR เพื่อสนับสนุนการวางแผนก าลังคนและบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมายของการ
มีบุคลากรสาธารณสุขที่เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งมีความสุขในชีวิตและการท างาน ดังนั้น สป.สธ. จึงต้องมีการบูรณาการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์/ 
มาตการ 

(Value chain) 

เป้าหมาย / 
ตัวชี้วัด 

หน่วยงานหลัก : กองบริหารทรัพยากรบุคคล / กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ร่างฯ ณ 31 ส.ค. 61 เวลา 12.00 น. 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2. กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 
3. กองบริหารทรัพยากรบคุคล 4. สบช 

1. เขตสุขภาพ 
2. สสจ.  

1. สถาบันพระบรมราชชนก 
2. ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลติแพทย์ฯ 
3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล  4. ศูนย์เทคฯ  

1. เขตสุขภาพ 
2. สสจ. 
 

1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
3. สถาบันพระบรมราชชนก 

1. เขตสุขภาพ 
2. สสจ. 
 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เขตสุขภาพ 
2. สสจ. 
 



ประเด็น PA : Quality Organization องคกรคุณภาพ
- PMQA

รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กําหนด 

1. รอยละ 70 ของกองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง    2. รอยละ 70 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   3.รอยละ 40 ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

มาตรการที่ 1 P (Policy )

ประกาศนโยบายการนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(PMQA) มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการองคการ

มาตรการที่ 2 M (Management)

การบริหารจัดการ

มาตรการที่ 3 Q (Quality)

สงเสริมสนับสนุนสวนราชการใหดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

องคการ 

มาตรการที่ 4 A (Assessment)

ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ 

สถานการณ

/ขอมูล

พ้ืนฐาน

กิจกรรม

หลัก

1. ขับเคล่ือนการดําเนินงาน PMQA โดยการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและใหความรูเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA)

2. จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร

3. ประเมินองคกรดวยตนเองเทยีบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 2 และ    หมวด 4 และ

รักษาสภาพ (Maintain) หมวด 1 และหมวด 5  (สําหรับหนวยงานที่ยงัไมไดดาํเนินการในป 2561 ประเมินองคกรดวย)

ตนเองเทียบกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 1 2 4 5

4. นําโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ที่สําคัญ 3 ลําดับแรก มาจัดทําแผนพัฒนาองคการหมวดละ 1 แผน

5. กําหนดตัวชี้วัดทีส่ะทอนผลลัพธการดําเนินการของแผนพัฒนาองคการแตละหมวด 

1. อบรม Auditor (จังหวัดละ 2 คน )

2. ติดตามผลการดําเนิน เชน ผานระบบ VDO Conference ทุก 3 เดือน

3. สรางทีม Internal Audit 

4. กองสวนกลาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร

1.  กพร.ขับเคล่ือนการดําเนินงานให กองสวนกลาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง

2. ตรวจประเมินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ 

3. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูและคนหาสวนราชการตนแบบในการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการองคการ 

4. VDO Conference 

ระดับ

ความสําเร็จ

สถานการณ: สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติราชการใหเทียบเทามาตรฐานสากลมาต้ังแตป 2550  ในป 2561 สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข มีนโยบายให กองสวนกลาง จํานวน 13 กองตามกฏกระทรวงการแบงสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 878 แหง ดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหมวด 1 การนํา

องคการ และหมวด 5 การมุงเนนบุคลากร เพ่ือบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและบรรลเุปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้

ขอมูลพ้ืนฐาน :ขอมูล ณ 20 สิงหาคม 2561  
1. กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนกลาง จํานวน  13 กอง ดําเนินการไดรอยละ 64.84 2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 76 แหง ดําเนินการไดรอยละ 94.74

3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 878 แหง  ดําเนินการไดรอยละ 63.21 

ยุทธศาสตร/

มาตรการ 

(Value 

chain)

ตัวชี้วัด/

เปาหมาย/

ไตรมาส 1 (3 เดือน)

1. มีการประเมินลักษณะสําคัญขององคการ ครบ 13 ขอ

2. มีการประเมินตนเองในหมวดที่ดําเนินการ

3. นําโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดแผนพัฒนาองคการ

ของหมวดที่ดําเนินการไดตามเกณฑ

4. มีตัวชี้วัดที่สะทอนผลลัพธการดําเนินการของแผนพัฒนา

องคการแตละหมวดตามเกณฑ

ไตรมาส 2 (6 เดือน)

1. รายงานผลการพัฒนาองคการที่ดําเนินการเทียบกับ

แผนพัฒนาองคการ

2. รายงานผลลัพธตัวชี้วัดในแตละหมวด

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

1. รายงานผลการพัฒนาองคการที่ดําเนินการเทียบกับ

แผนพัฒนาองคการ

2. รายงานผลลัพธตัวชี้วัดในแตละหมวด

ไตรมาส 4 (12 เดือน)

1. รอยละของกองสวนกลางที่ดําเนินการผานเกณฑ

2. รอยละของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดาํเนินการผานเกณฑ

3. รอยละของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่ดําเนินการผานเกณฑ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมพัฒนาระบบบริหารผูรับผิดชอบ





รอยละ ของ รพ. ที่ผานการประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HAIT : เอชเอไอที)

จัดใหมีกลไกการดําเนินงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาล

จัดใหมีแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาคุณภาพคุณภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาล

มอบหมายใหเขตสุขภาพ สสจ.  เปนกลไกหลัก ในการวางแผน สนับสนุน 

และขับเคลื่อนการดําเนินงานใน รพ.

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 

-รอยละ 10 ของ รพ. ในเขตสุขภาพท่ีเขารวม

โครงการ ไดรับการเย่ียมประเมิน จากทีม

surveyor (Cross/External)

ไตรมาส 2 (6 เดือน)

-รอยละ 50 ของ รพ. ในเขตสุขภาพท่ีเขารวม

โครงการ ไดรับการเย่ียมประเมิน จากทีม

surveyor (Cross/External)

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

-รอยละ 100 ของ รพ. ในเขตสุขภาพท่ีเขารวม

โครงการ ไดรับการเย่ียมประเมิน จากทีม 

surveyor (Cross/External)

ไตรมาส 4 (12  เดือน)

-รอยละ 10 ของ รพ. ในเขตสุขภาพท่ีเขารวม

โครงการ ผานประเมิน HAIT ระดับ 1

สถานการณ

/ขอมูล

พ้ืนฐาน

กิจกรรม

หลัก

สวนกลาง

-ถายทอดความรูและแนวทางการพัฒนาคุณภาพฯ และการประเมิน

คุณภาพ

-แตงต้ังกรรมการดานตาง ๆ เชน ระเบียบ แนวทางดําเนินงาน

-สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ ความกาวหนาในสายอาชีพ และ 

Infrastructure

เขตสุขภาพ

-ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ

-กําหนดผูรับผิดชอบระดับเขต ระดับจังหวัด

-มอบหมายเจาหนาท่ีเปน surveyor

-กํากับติดตาม ใหความชวยเหลือ (คน เงิน ของ)

-รายงานเสนอผูบริหาร

สสจ.

-ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ ไปยัง รพศ รพท รพช รพสต

-กําหนดผูรับผิดชอบระดับจังหวัด และ ระดับ รพ.

-กํากับติดตาม ใหความชวยเหลือ (คน เงิน ของ)

-รายงานเสนอผูบริหาร

ระดับ

ความสําเร็จ

- มี รพ. เขารับการอบรมเกณฑการประเมินคุณภาพฯ HAIT แลว 4 รุน ครบท้ัง 12 เขตสุขภาพ

- มี รพ. ท่ีสมัครเขารวมโครงการประเมินคุณภาพฯ HAIT 150 แหงจากท้ัง 12 เขตสุขภาพ

ยุทธศาสตร/

มาตการ
(Value chain)

ตวัชีว้ดั

เป้าหมาย/

หนวยงานหลัก: ศทส.สป.สธ.

หนวยงานรวม: กยผ. และ ทุกกรม

ผูรับ

ผิดชอบ
ศทส./กยผ./กบรส./TMI เขตสุขภาพ/สสจ. สสจ./รพ.

ประเด็น PA

Digital Transformation



ประเด็น PA
Financial Management การบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

Target: โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง (รพศ. รพท. รพช.)   KPI: ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4 

ไตรมาส 1
หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน (Planfin) 

ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 100

ไตรมาส 2
หน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 4

ไตรมาส 3
หน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

ระดับ 7 ไมเ่กินร้อยละ 4

ไตรมาส 4
หน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 

ระดับ 7 ไมเ่กินร้อยละ 4

สถานการณ์
/ ข้อมูล
พ้ืนฐาน

กิจกรรม
หลัก

ระดับ
ความส าเร็จ

หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย รพศ. รพท. รพช. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมระดับพื้นที่ 
เพ่ือการพัฒนาและขยายเป้าหมาย การด าเนินงาน การร่วมบริหารผ่านคณะกรรมการร่วมระดับประเทศ (7x7) พัฒนาการบริหารระบบบัญชีให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายท่ี
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เพ่ือลดอัตราหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 ด้วยการขับเคล่ือน 5 มาตรการ

มาตรการ
(Value 
chain)

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หน่วยงานหลัก: กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
หน่วยงานร่วม: กองบริหารการคลัง/ กลุ่มตรวจสอบภายใน สป./

ศูนยเ์ทคฯ

1. การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ 
(Sufficient Allocation)

2. พัฒนาการบริหารระบบบญัชี 
(Accounting Management) 

3. พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากร
ด้านการเงินการคลัง 

(Network & Capacity Building)

4. สร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 

(Efficient Management)

5. ติดตามก ากับด้วยแผน
ทางการเงิน 

(Planfin Management)

1.1 พัฒนาต้นแบบการจ่ายแบบมุ่งเน้น
คุณค่า (Value-based Payment) 
ในกลุ่มโรคเรื้อรัง

1.2 มีการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการมี
รายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

1.3 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
จัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ

1.4 เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลความ
เพียงพอของการจัดสรรเงินให้กับ 
หน่วยบริการ

2.1 พัฒนาระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงินการคลังของ 

สป.สธ. 
2.3 น าเกณฑ์การประเมินคุณภาพบัญชีมา

ประเมินความถูกต้องของข้อมูล
2.4 มีการปรับปรุงแบบแผนทางการเงินให้

เหมาะสมกับการประเมินประสิทธิภาพ
การบริหาร

3.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการเงินการ
คลังเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง ผอ.รพศ./รพท./
รพช. และ นพ.สสจ.

3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลังแก่ผู้
ด ารงต าแหน่งบริหาร (นพ.สสจ./ผอ.รพ.)

3.3 พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง 
แก่ CFO ระดับเขตและจังหวัด

4.1 เริ่มกระจายอ านาจให้เขตบริหาร
จัดการ (มีวงเงินให้เขตบริหาร)

4.2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ร่วม

4.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หน่วยบริการด้วยการตรวจสอบ
ภายในและควบคุมภายใน

5.1 ทุกหน่วยบริการจัดท าแผน
ทางการเงินท่ีมีคุณภาพ

5.2 วางระบบเฝ้าระวังตามแผน
ทางการเงินหน่วยบริการ

5.3 ควบคุมก ากับโดย
เปรียบเทียบแผนการเงินกับ
ผลการด าเนินงาน 
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