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14 แผนงาน 37 โครงการ 59 ตัวชี้วัด
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PP & P Excellence
4 แผนงาน 7 โครงการ 15 ตัวชี้วัด

Service Excellence
5 แผนงาน 22 โครงการ 31 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
(1) โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย
4) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
5) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
6) ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนสง่เสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
7) ร้อยละผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็น Geriatric Syndromes ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 

(3) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

1) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
(2) โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร

แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
(4) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(Emergency Care System and Public Health Emergency Management)

แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

(5) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
1) ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
2) ร้อยละของจังหวัดต้นแบบการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคมุโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

1) ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและได้รบัการอนุญาต
2) ร้อยละของสถานที่จ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด

(6) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

(7) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
(1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

1) จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2564
2) จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน

(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.
1) ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินการจัดการสุขภาพท่ีเหมาะสมให้กับประชาชน

(3) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
1) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและที่ได้รับการรักษาใน Stroke Unit

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

1) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
(4) โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติี้ า

(5) โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านตามเกณฑ์พัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ที่ก าหนด
2) อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 

(6) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
1) อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

(7) โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
1) ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

(8) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1) ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพตกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแล

ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

(9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคีึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต                     2) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (crude suicide rate)

(10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรนุแรงชนิด community-acquired 2) Refracture Rate 

(11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด

(12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
1) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 

(13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
1) ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มี eGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr
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Service Excellence (ต่อ)
5 แผนงาน 22 โครงการ 31 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
(14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

1) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน

(16) โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
1) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ฯ (Retention Rate)

(17) โครงการการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate Care; IMC)
1) ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 

Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน
(18) โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery: ODS

1) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
2) ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก 

(Minimally Invasive Surgery : MIS)
(19) โครงการกัญชาทางการแพทย์

1) ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

(20) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกตตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)
2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3)  อัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บท่ีสมอง (traumatic brain injury mortality)

(21) โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

1) ร้อยละผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

(22) โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย์
1) อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนด
2) ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์

ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น

(15) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
1) อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ

แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย

People Excellence
1 แผนงาน 2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
(1) โครงการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

1) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ
(2) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

1) ดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer)

Governance Excellence
4 แผนงาน 6 โครงการ 11 ตัวชี้วัด

(1) โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 
1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
2) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผลฯ

(2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
1) ร้อยละความส าเร็จของการประเมินส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการฯ (PMQA) 
2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
3) สถานบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย EMS

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
(1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 

1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
2) ร้อยละของจังหวัดที่มีการใชบริการศูนย์ขอมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
(1) โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน

1) ความแตกต่างการใช้สทิธิ เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยในของผู้มีสทิธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (compliance rate) 
2) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ

(2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิตตทางการเงิน

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
(1) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

1) จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
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ยุทธศาสตร์ความ
เป็นเลิศ

4
PP&P 
Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence       

Governance 
Excellence

(ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 แผนงาน 37 โครงการ

59 ตัวชี้วัด

5 แผนงาน

22 โครงการ

31 ตัวชี้วัด

4 แผนงาน

7 โครงการ

15 ตัวชี้วัด

4 แผนงาน

6 โครงการ

11 ตัวชี้วัด

1 แผนงาน

2 โครงการ

2 ตัวชี้วัด
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