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แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

โครงการพัฒนาการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 

 เป้าหมาย : มีคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
KPI: ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

1. สร้างกลไกขับเคลื่อนที่เช่ือมโยงระบบบริการ 
ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (DHS) 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภออย่างมีส่วนร่วม 3. เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ไตรมาส 1 
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิต

ระดับอ าเภอ (พชอ.) 

ไตรมาส 2 
มีการจัดประชุม จัดท าแผนการด าเนินการและ

คัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพื้นที่ที่เกีย่วกับ
การพัฒนาคณุภาพชีวิตมาด าเนินการพฒันาหรือ

แก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น 

ไตรมาส 3 
มีการด าเนินการ การบริหารจัดการ สร้างกลไก 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการ  
อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ไตรมาส 4 
มีการสรุปผลการด าเนินการทั้งกระบวนการและ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการช่ืนชมและ 
เสริมพลังแก่ พชอ. ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 50 

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน 

กิจกรรม
หลัก 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
อ าเภอ (พชอ.) ตาม ร่าง ระเบียบส านักนายกฯ 
2.สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ  
พชอ. อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมีส่วนร่วมทั่วถึง 
ทุกภาคส่วน 
 

1.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นพัฒนา น ามาคัดเลือก
ประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพื้นที่ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
2.จัดท าแผนด าเนินการพฒันา/แก้ไขปัญหาส าคญัตามบริบทในพื้นที่ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 เรื่อง 
3 ด าเนินการตามแผนด าเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคญัตามบริบทในพื้นที่ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
4 สรุปบทเรียนผลการด าเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคญัตามบริบทในพื้นที่ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

1 ด าเนินการบริหารจัดการการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอแบบบูรณ
การและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2.ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคญัตามบริบทใน
พื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต ด้วย UCCARE 
3.สรุปผลการด าเนินงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมและเสริมพลัง 
4.สนับสนุนและส่งเสริมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในอ าเภอ
เดียวกันเป็นบทบาทส าคัญเพื่อให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ระดับ
ความส าเร็จ 

 
 

มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอตั้งแต่ปี พ.ศ. …..  
พ.ศ 2559 และมีคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ จ านวน 73 อ าเภอ 
พ.ศ 2560 และมีคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ จ านวน 200 อ าเภอ 

 
 

ยุทธศาสตร์
/ 

มาตรการ 

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด 

หน่วยงานหลัก: ส านักงานสนบัสนนุระบบปฐมภูมแิละคลินิกหมอครอบครัว 
หน่วยงานร่วม: กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถชีีวิตไทย 
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ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

1. พัฒนำรูปแบบโครงสร้ำงและกำรจดับริกำร
ปฐมภูมิ

2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลงัคน
และทีมสุขภำพ

3. พัฒนำระบบสนับสนุนกำรพัฒนำ
กลุ่มเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ

4. ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์
และกำรอภิบำลระบบ

ไตรมาส 1
- เปิดด ำเนินกำรคลินิก
หมอครอบครัวได้ 20% ของแผน

ไตรมาส 2
- เปิดด ำเนินกำรคลินิกหมอครอบครวัได้ 30% ของแผน
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ำนเวชศำสตร์ครอบครวัส ำหรับสหวิชำชีพ 1 แห่งต่อเขต

ไตรมาส 3
- เปิดด ำเนินกำรคลินิก
หมอครอบครัวได้ 70% ของแผน

ไตรมาส 4
- เปิดด ำเนินกำรคลินิกหมอครอบครวัได้ 90% ของแผน
- มีสถำบันหลักที่ผลิตแพทย์ด้วยหลักสูตร Formal training หรือ In-service training 1 แห่ง/เขต

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน

กิจกรรม
หลัก

1.พัฒนำรูปแบบกำรจัดบริกำรปฐมภูมิและคลนิิกหมอ
ครอบครัว ที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 
2.สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนเพื่อขยำยพื้นที่ PCC 
3.จัดกลุ่มเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูม ิเพื่อเตรียมกำร
ยกระดับเป็นคลินิกหมอครอบครัว
4.พัฒนำระบบกำรเชื่อมโยงบริกำรปฐมภูมิกบัระบบบรกิำรใน
ระดับอื่นๆ
5. วิจัยรูปแบบกำรจัดบริกำรในคลินิกหมอครอบครัวที่
เหมำะสม (service model)โดยอำศัยพื้นที่เป็นฐำนปฏิบัติกำร
งำนวิจัย(implementation research)รวมถึงกำรถอดบทเรียน
พื้นที่น ำร่องทั้งในเขตเมือง เขตเมืองพิเศษและเขตชนบท

1.ผลิตแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว และอบรมแพทย์ทั่วไป
ด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัว
2.พัฒนำสหสำขำวิชำชีพเพื่อรองรับกำรท ำงำนในคลินิกหมอ
ครอบครัว
3. พัฒนำและสร้ำงเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกำร
พัฒนำระบบปฐมภูมิ
4.ด ำเนินกำรจัดตั้งและพัฒนำศูนย์เรยีนรู้เพื่อกำรขับเคลือ่น
ระบบปฐมภูมิและเวชศำสตร์ครอบครัวระดับเขตสุขภำพ
5.พัฒนำระบบกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวและทีมหมอครอบครวัในกำรให้บรกิำรในกลุ่ม
เครือข่ำยและหน่วยบริกำรปฐมภูมิ

1.พัฒนำรูปแบบกำรสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
2.สนับสนุนกำรจัดหำสถำนท่ีกำรจัดกลุ่มเครือข่ำย
บริกำรปฐมภูมิที่เหมำะสม
3.พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ 
เชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงำนอ่ืนท้ังภำครัฐและ
เอกชน
4. จัดท ำหลักเกณฑ์  วิธีกำร และเง่ือนไขกำร
จ่ำยเงิน ค่ำตอบแทน เจ้ำหน้ำท่ีที่ปฏิบัติงำนในคลินิก
หมอครอบครัว(Primary care cluster)

1.ถ่ำยทอดนโยบำยและทิศทำงสู่กำรขบัเคลื่อนอย่ำงบูรณำ
กำรและมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำนและภำคีต่ำง ๆ 
2.จัดท ำกฎหมำยกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ รองรับ
กำรด ำเนินงำน  ตำมรัฐธรรมนูญตำมรฐัธรรมนญูแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2559
3.ประสำน สร้ำงควำมร่วมมือภำคีเครือขำ่ยด้ำนสุขภำพ ใน
กำรบริหำรจัดกำร จัดบริกำร และแสวงหำกำรสนับสนุน
รูปแบบต่ำง ๆ 
4.ประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
5.พัฒนำระบบก ำกับติดตำมประเมินผลให้มีประสิทธิภำพ

ระดับ
ความส าเร็จ

Situation : ประเทศไทยก ำลังก้ำวสู่สังคมผู้สงูอำยุ มีภำระจำกโรคที่ป้องกันได้ เมื่อเกิดป่วยจึงตรงเข้ำหำบริกำรจำกแพทยเ์ฉพำะทำงโดยตรงใน รพศ./รพท. ท ำให้เกิดควำมแออัดใน รพ.ขนำดใหญ่ และข้อจ ำกัดของงบประมำณด้ำนสขุภำพของ
ประเทศ กสธ. จึงได้ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครวั (Primary Care Cluster) 
Baseline : ปี 2559  รวม 48 ทีม ปี 2560 จ ำนวน 548 ทีม รวมเป็น 596 ทีม ครอบคลุมประชำกร 6 ล้ำนคน

ยุทธศาสตร์
/

มาตการ

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หน่วยงานหลัก: ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 
หน่วยงานร่วม:

แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ(Primary Care Cluster)
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดการเสียชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดการขาดยา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตาม
ผลการรักษาทุกราย 

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน 

กิจกรรม
หลัก 

1. ลดความล่าช้าในการตรวจวนิิจฉัย โดยการ 
 คัดกรองเชิงรุกวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในกลุ่มเสี่ยง 
2. พัฒนาคุณภาพการดแูลรักษาผู้ปว่ยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง 
(Continue quality improvement : CQI)  
 จัดการรกัษาตามมาตรฐานวัณโรค วัณโรคดื้อยา และวัณโรคที่มีโรคร่วม 
 พัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการยาส าหรบัผู้ป่วยวัณโรค  
 ทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต (Death case conference) 

1.ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลาง (Patient Centered Care) 
 ดูแลผู้ป่วยแบบมีพี่เลี้ยง (DOT)/ผู้จัดการประจ าตัว (TB case 

manager) 
 ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2. ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกับ 
Primary Care Cluster, District Health Board ,Family Care Team 
3 ให้การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1. พัฒนาระบบขอ้มูลผูป้่วยวณัโรครายบุคคล และระบบการ
ส่งต่อผู้ป่วยวณัโรค 
2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวณัโรค 
(Monitoring and evaluation)  
 ใช้ระบบข้อมูลที่มีคุณภาพในการก ากบัติดตามผู้ป่วยวัณโรค 
3.สร้างเครือข่ายหรือศูนย์กลางประสานการส่งต่อและ
ติดตามผล (Referral center)    

ระดับ
ความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์
/ 

มาตการ 

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย > ร้อยละ 85) 

แผนงานการพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ  
โครงการเฉลิมพระเกียรติ (การดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค) 

Situation : ความส าเร็จของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคสะท้อนคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุข และ
ควบคุมวัณโรคโดย ตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และป้องกันเชื้อวัณโรคดื้อยา ปัจจุบันอัตราความส าเร็จ
ของการรักษาวัณโรคของประเทศไทยต่ า เพียงร้อยละ 80 ซึ่งไม่สูงพอที่จะลดปัญหาวัณโรคที่เป้าหมายร้อยละ 
90 เนื่องจากปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ (1) ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตระหว่างการรักษาสูง (2) การขาดนัดรับยา
อย่างต่อเนื่อง และ (3) ไม่มีการติดตามประเมินผลการรักษา 

ไตรมาส 1  
1. Situation analysis : วิเคราะห์สถานการณ ์ขนาดและ

ความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่
เป้าหมาย** ช่องว่างและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการ
เสียชีวิต ขาดยาและการติดตามผลการรกัษาของผู้ป่วยวัณโรค 

2. Planning จัดท าแผนงานเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา 
และพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรกัษา 

ไตรมาส 2 
Monitoring  
ก ากับและติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนงานเพื่อลดการเสียชีวิต 
การขาดยาและพฒันาระบบการ
ส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย**  

ไตรมาส 3 
Monitoring  
ก ากับและติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนงานเพื่อลดการเสียชีวิต 
การขาดยาและพฒันาระบบการส่ง
ต่อของพื้นที่เป้าหมาย** 

ไตรมาส 4  
Evaluation  
อัตราความส าเร็จการรกัษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าหรือ

เท่ากับร้อยละ 85  

** พื้นที่เป้าหมาย : ระดับจังหวัดวิเคราะหร์ายอ าเภอ / ระดับเขตสุขภาพ/สคร.วิเคราะหร์ายจังหวัด   และ ระดับประเทศวิเคราะห์รายเขตสุขภาพ/สคร.  

ร้อยละผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม ่
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Success Died LTF

หน่วยงานหลัก: กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานร่วม: กรมการแพทย์, สป.สธ., รพ.นอก สธ.  
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Target :  บุคลากรสาธารณสุข 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ ทุกสายงาน  
             (กรม เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และหน่วยงานในความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
KPI :  อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 
  

1. การบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพ 2. เสริมสร้างแรงจูงใจในการธ ารงรักษา/การคงอยู่ของบุคลากร 3. สร้างความยั่งยืนในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

สถานการณ ์

 
กิจกรรมหลัก 

1.1 พัฒนาฐานข้อมูลก าลังคนระดับหน่วยงานในสังกัด 
     กระทรวงสาธารณสุข (โครงการพัฒนาระบบ HROPS) 
1.2 พัฒนาคุณภาพของข้อมูลการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุข 
     ในระดับหน่วยงาน 
     - การลาออก การถูกให้ออกโดยมีความผิด การให้โอนไปสังกัดใหม ่
     นอกกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลจากระบบ HROPS/ ระดับกรม)  

2.1 การบริหารอัตราก าลังให้เพียงพอต่อภาระงานของหน่วยงาน 
     (การจัดคนลงตามโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง) 
2.2 เสริมสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากร 
2.3 พัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
2.4 มีการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของบุคลากร 
     ในหน่วยงานทุกระดับ 

3.1 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการก าลังคน 
3.2 พัฒนาระบบการติดตามผลการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

บุคลากรด้านสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริมให้มีระบบและสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี ด้วยกระบวนการในการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรและสร้างความต่อเนื่องในระบบ 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ ทุกสายงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้อัตราการคงอยู่ของก าลังคนด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 

มาตรการ 

ไตรมาส 1 
1. ฐานข้อมูล HROPS มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
2. มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสูญเสียบุคลากรและ
สถานการณ์ก าลังคน สธ. 
3. มีผลการวิเคราะห ์สังเคราะห์ข้อมูลดัชนีความสุข
ของคนท างานของปีที่ผ่านมา (Happinometer) 
4. มีแนวทาง แผน และการเตรียมการตามกิจกรรม
ส่งเสริมความก้าวหน้าฯ และการจัดการความเสี่ยง
ความปลอดภัยฯ (น าร่อง-ส่วนกลาง) 

ไตรมาส 2 
1. มี Model การจัดท าแผนก าลังคนด้านสุขภาพฯ 5 ปี 
(2561: สายวิชาชีพ 25 สายงาน) 
2. มี Career Model และเกณฑ์ความก้าวหน้าฯ 
(2561: สายวิชาชีพ 25 สายงาน) 
3. มีแผนและการด าเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุก (น าร่อง-ส่วนกลาง 
ร้อยละ 50) แผนจัดการความเสี่ยงฯ (น าร่อง-ส่วนกลาง ร้อยละ 50) 
4. มีคู่มือการปฏิบัติงานด้าน HR (ร้อยละ 50 จากกระบวนการทั้งหมด) 
5. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานด้าน HR ของกระทรวงฯ 

ไตรมาส 3 
1. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 
(เฉพาะสายวิชาชีพ 25 สายงาน คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
2. มีการประชุมจัดท าแผนก าลังคนด้านสุขภาพของ
เขตสุขภาพ 
3. ร้อยละ 60 ของหน่วยงานมีการน าดัชนีความสุข
ของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่ระดบั 
4 ขึ้นไป 

ไตรมาส 4 
1. Retention rate ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 85 
2. มีหน่วยงานตัวอย่างองค์กรแห่ง
ความสุข อย่างน้อยจังหวัดละ  
1 หน่วยงาน 
3. หน่วยงานมีการน าคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้าน HR ไปใช้ (ร้อยละ 50) 
4. มีการติดตามผลการบริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 

 

กลุ่มเป้าหมาย
/ตัวช้ีวัด 

หน่วยงานหลัก: กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
หน่วยงานร่วม: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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แผนงาน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการ บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

Target : โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง (รพศ. รพท. รพช.)
KPI : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6

1. การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient 
Allocation)

2. ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน 
(Planfin Management)

3. สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(Efficient Management)

4. พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting 
Management) 

5. พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการคลัง 

(Network & Capacity 
Building)

ไตรมาส 1
หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน (Planfin) ท่ีมีความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 100

ไตรมาส 2
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7
ไม่เกินร้อยละ 6

ไตรมาส 3
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7
ไม่เกินร้อยละ 6

ไตรมาส 4
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7
ไม่เกินร้อยละ 6

สถานการณ์

กิจกรรม
หลัก

1.1 มีการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการมีรายได้
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดสรรเงิน
ให้กับหน่วยบริการ
1.3 เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลความเพียงพอของ
การจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ

2.1 ทุกหน่วยบริการจัดท าแผนทางการเงินท่ีมี
คุณภาพ
2.2 วางระบบเฝ้าระวังตามแผนทางการเงินหน่วย
บริการ
2.3 ควบคุมก ากับโดยเปรียบเทียบแผนการเงินกับผล
การด าเนินงาน 

3.1 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จากการ
ด าเนินงาน
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

4.1 พัฒนาระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน
4.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชี 
4.3 พัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการเงินการ
คลังส าหรับผู้บริหาร (Executive Information 
System: EIS) 
4.4 พัฒนาการน าข้อมูลการเงินหน่วยบริการเข้า
ระบบ GFMIS 

5.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทาง
การเงิน (CFO) 
5.2 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ
บัญชี (Auditor) 

ระดับ
ความส าเร็จ

หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ประกอบด้วย รพศ. รพท. รพช. มีการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง (Risk Management)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมระดับพื้นท่ี เพื่อการพัฒนาและขยายเป้าหมายการด าเนินงาน 
การร่วมบริหารผ่านคณะกรรมการรว่มระดับประเทศ (7*7) พัฒนาการบริหารระบบบัญชีให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดอัตราหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7
ด้วยการขับเคลื่อน 5 มาตรการ

มาตรการ

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หน่วยงานหลัก: กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
หน่วยงานร่วม: กองบริหารการคลัง
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แผนงาน  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN HOSPITAL) 

 
 เป้าหมาย : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

KPI   :  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20  โดยมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

 1.  สร้างกระบวนการพัฒนา  2.  พัฒนาระบบให้ยั่งยืน 

ไตรมาส 1 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป  ร้อยละ 90 

 

ไตรมาส 2 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป  ร้อยละ 95 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 50 

ไตรมาส 3 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป 

ร้อยละ 100 

ไตรมาส 4 
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20 

2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

สถานการณ์ 

กิจกรรม
หลัก 

โรงพยาบาล 
1.ประกาศนโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  2.ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ ์GREEN & CLEAN  Hospital วิเคราะห์และ
วางแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน  3.  สื่อสาร ขับเคลื่อนและพัฒนาด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital   อย่างมีส่วนร่วม   4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ/แนวทางการด าเนนิกิจกรรม GREEN& CLEAN Hospital  5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อก ากับติดตามทบทวนผลการด าเนินงาน ประเมินผลและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 6. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม GREEN  7. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN สู่ชมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิด GREEN Community 

โรงพยาบาล 
1. มีระบบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การประเมินผลความพึงพอใจผู้มารับบริการและวางแผนพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  2. พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทกุระดับ ในโรงพยาบาล 
3. บูรณาการความร่วมมอืกับภาคีเครือข่าย และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาล 
และชุมชน  

จังหวัด 
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลในพ้ืนที่ เพื่อจัดกลุ่มวางแผนการพัฒนายกระดับ  2. จัดท าแผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์  GREEN & 
CLEAN Hospital เพื่อให้การสนับสนุน  3.  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลในพ้ืนที่ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาร่วมกัน  4. สนับสนุนองค์ความรู้ และให้ค าปรึกษา
แก่โรงพยาบาล  5. จัดทีมตรวจประเมิน และลงพื้นที่ตรวจประเมิน 

จังหวัด 
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในพื้นที่ระหว่างโรงพยาบาล 3. เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา GREEN Hospital สู่ชุมชน เพื่อให้เกิด 
GREEN Community 

เขต 
1. จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมระดับเขตสุขภาพ จังหวัด เพื่อและจัดท าแผนการสนับสนุน  2. สร้างภาคีเครือข่ายและกลไกการบริหารจัดการเชิงนโยบายเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลร่วมกัน  3. จัดทีมสุ่มประเมิน และทีมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและให้การสนับสนุนการพัฒนาเชงิคุณภาพ  
 4. ก ากับติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพ 

เขต 
1. บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเชงินโยบายร่วมกับภาคีทีเ่ก่ียวขอ้ง  2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ผ่าน Best practices  3. พัฒนากลไกการสนับสนุน และการก ากับติดตาม 

กระทรวง 
1. จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ เขตสุขภาพ จังหวัดและจัดท าแผนการสนับสนุน  2. สื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ GREEN&CLEAN Hospital 
สร้างการรับรู้การสื่อสารสาธารณะ เช่น Template ป้ายประชาสัมพันธ์    3. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเชิงนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลร่วมกัน    
4. จัดทีมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและให้การสนับสนุน 

กระทรวง 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมลู วิเคราะห์และจัดท าแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเชงินโยบายร่วมกับภาคีที่
เกี่ยวข้อง  2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. พัฒนากลไกการสนับสนุน และการก ากับติดตาม 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ปี 2560 : ร้อยละ 90 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป  

มาตรการ 

กลุ่มเป้าหมาย
/ตัวชี้วัด 

หน่วยงานหลัก: กรมอนามยั 
หน่วยงานร่วม:  
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เป้าหมาย  ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายด้านยา 
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

มาตรการที่ 1 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในรพ. (ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559) 

มาตรการที่ 2 การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) อย่างบูรณาการ (ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การด้ือยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564) 

ไตรมาส 1 
RDU ขั้นที่ 1 ≥  ร้อยละ 60 
RDU ขั้นที่ 2 ≥  ร้อยละ 5 

ไตรมาส 2 
RDU ขั้นที่ 1 ≥  ร้อยละ 70 
RDU ขั้นที่ 2 ≥  ร้อยละ 10 
AMR : ส่วนกลางมีแนวทางการจัดการ AMR  
อย่างบูรณาการของ รพ.  

ไตรมาส 3 
RDU ขั้นที่ 1 ≥  ร้อยละ 80 
RDU ขั้นที่ 2 ≥  ร้อยละ 15 
AMR : รพ. ร้อยละ 40 มีระบบจัดการ AMR  
อย่างบูรณาการ 

ไตรมาส 4 
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 80   
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 
AMR : รพ. ร้อยละ 70 มีระบบจัดการ AMR  
อย่างบูรณาการ 

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน 

กิจกรรม
หลัก 

1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ PTC 
2. ส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ ในกุญแจ PLEASE โดยใช้ RDU markers   
    โรคติดเชื้อ 4 โรค และประชากรกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม คือ CKD ผู้สูงอายุ และ สตรีตั้งครรภ ์
3. พัฒนาระบบสารสนเทศระดับกระทรวง เขต จังหวัด และรพ. 
4. ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมใน รพ.สต.  

1. ส่วนกลางจัดท า “แนวทางการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ” และระบบสนับสนุนการด าเนินการ 
ของ รพ.  

2. ส่วนกลาง และ รพ. ร่วมพัฒนาศักยภาพ “ระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ” ของ รพ. 
3. รพ. พัฒนาและด าเนินงานตาม “ระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ” 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์
/ 

มาตการ 

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด 

หน่วยงานหลัก: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองบริหารการสารธารณสุข  
หน่วยงานร่วม: กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

แผนงานการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) 
 โครงการปอ้งกันและควบคุมการดื้อยาต้านจลุชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล 

เป้าหมาย  ลดการป่วยจากเช้ือดื้อยา และลดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสม   
ตัวชี้วัด 2. ร้อยละของ รพ. ระบบจัดการเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ 

ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU  
RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 41.56 และ RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 0.56 (ณ ไตรมาส 3/2560) 

ไม่มีข้อมูล Baseline ของจ านวนโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการในปี 2560 
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1. ER คุณภาพ 2. การจัดการสาธารณภัยในสถานพยาบาล 3. การพัฒนาบุคลากร 4. ระบบข้อมูล 5. การป้องกัน 

ไตรมาส 1 
1. จัดท า National Triage 
2. จัดท าคู่มือ ER คุณภาพ และความปลอดภัย  
(ER Safety Goals) 
3. ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉนิ (ECS) 
4. จัดท ามาตรฐานข้อมูลห้องฉุกเฉิน 
5. สื่อสารนโยบายและการด าเนินงานพัฒนาห้องฉุกเฉิน 

ไตรมาส 2 
1. มีการทบทวนวเิคราะห์สาเหตุการเสียชวีิต 
2. อัตราการเสียชีวิต PS<0.75 น้อยกว่า 1.2  
3. อัตราการเสียชีวิต Severe  Head  Injury <25% 
4. ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลตั้งแต่ F2 ขึ้นไปที่ประเมิน  
Hospital Safety Index 
5. ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลระดับ M1, S, A มี TEA unit ที่ได้มาตรฐาน 
6. ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปส่งข้อมูลแฟ้ม ACCIDENT 

ไตรมาส 3 
1. อัตราการเสียชวีิตผู้เจบ็ป่วยวกิฤตฉุกเฉนิในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป< 14% 
2. ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลตั้งแต่ F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ 
3. ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลตั้งแต่ F2 ขึ้นไป ที่ประเมิน 
Hospital Safety Index และจัดท าแผน 
3. ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลระดับ M1, S, A มี TEA unit ที่ได้มาตรฐาน 
4. ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไปส่งข้อมูลแฟ้ม ACCIDENT 

ไตรมาส 4 
1. อัตราการเสียชวีิตผู้เจบ็ป่วยวกิฤตฉุกเฉนิในโรงพยาบาลระดับ F2  ขึ้นไป< 12% 
2. อัตราการเสียชีวิต PS<0.75 น้อยกว่า 1 % 
3. อัตราการเสียชีวิต Severe  Head  Injury <20% 
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลตั้งแต่ F2 ขึ้นไป ที่ประเมิน Hospital Safety 
Index และจัดท าแผน 
5. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลระดับ M1, S, A มี TEA unit ที่ได้มาตรฐาน 
4. ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไปส่งข้อมูลแฟ้ม ACCIDENT 

สถานการณ์/
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

กิจกรรม
หลัก 

ส่วนกลาง 
1. จัดท าคู่มือการด าเนินงาน ER คุณภาพ 
2. จัดท าแนวทาง ER Safety 
3. National Triage 
เขต/สสจ. 
1. ก าหนดนโยบาย ER คุณภาพระดับเขต 
2. สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน ER คุณภาพ 
โรงพยาบาล 
1. มาตรการลดภาวะห้องฉุกเฉนิแออัด  
2. ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ ER Safety (2P Safety) 
3. ER Quality Improvement (Audit) 

ส่วนกลาง 
1. จัดท าเกณฑ์การประเมนิ Hospital Safety Index 
2. Hospital Preparedness for Emergencies (HOPE) 
เขต/สสจ. 
1. รวมความเส่ียงของโรงพยาบาลในเขต 
2. สนบัสนุนให้มีการท าแผน 
โรงพยาบาล 
1. ประเมินความเสี่ยง Hospital Safety Index 
2. จัดท าแผนการจัดการสาธารณภัย/แผนประคองกิจการ/ 
แผนอพยพผู้ป่วย และซ้อมแผน 

ส่วนกลาง, เขต/สสจ., โรงพยาบาล 
1. จัดท าแผนการผลิต EP, EN/ENP, 
Paramedic และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. วางแผนการผลิต 
3. อบรมหลักสูตร CLS,MERT, TEA unit,  
Emergency Department Management  

ส่วนกลาง 
1. บูรณาการ IS/PHER/ITEMS/HIS 
2. พัฒนาแฟ้มมาตรฐาน ECS โดยอิงจากแฟ้ม ACCIDENT 
3. แนวทางการรายงานตัวชีว้ัด 
เขต/สสจ. 
1. ข้อมูล ECS ระดับเขต/จังหวัด 
2. มีการน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ 
โรงพยาบาล 
1. TEA unit 
2. ส่งออกข้อมลูแฟม้ ACCIDENT (EMERGENCY) 
3. น าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์

ส่วนกลาง, เขต/สสจ., โรงพยาบาล 
ขับเคลื่อน DHS-RTI ระดับอ าเภอ 
1. จัดการข้อมูลระดับอ าเภอ 
2. การสอบสวน Case 
3. การมีส่วนร่วมทีมสหสาขา+ศปถ.อ าเภอ 
4. การชี้เป้าจุดเสี่ยง 
5. การขับเคลื่อนให้เกิด RTI Team 
6. มาตรการชุมชน/ด่านชมุชน 
7. มีแผนงาน/โครงการ 
8. การส่ือสาความเส่ียง 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 
10. Ambulance Safety 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ 

หน่วยงานหลัก: กรมการแพทย์  
หน่วยงานร่วม: กสธฉ./สพฉ./สรพ. แผนงาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

โครงการ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  

1. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปว่ยวิกฤตฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 12  4. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนนอ้ยกวา่ 18:100000 ประชากร 
2. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ที่มี ECS คุณภาพ (มากกว่าหรือเทา่กบัร้อยละ 70)   5. ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉนิมาโยระบบ EMS มกกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 60 
3. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในทีม่ีค่า PS>0.75 น้อยกว่าร้อยละ 1    6. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe Head Injury 

1. ร้อยละผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินมาโดย EMS = 24.64  4. ขาดแพทย์ EP 1420, ENP 2060, Paramedic 2405  7. RTII = 18.39:100000 ประชากร 
2. ภาวะผู้ป่วยล้นในหอ้งฉุกเฉนิ 35 ล้านครั้ง/ปี (>60% ไม่ฉุกเฉิน)  5. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ที่มี ECS คุณภาพ = 83.19  
3. ร้อยละ 60-70 ของ Adverse Event ในห้องฉุกเฉินป้องกันได้   6. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในทีม่ีค่า PS > 0.75 = 0.38 

14 ก.ย. 60 



ร้อยละ 85 ของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

1. พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 2. จัดเตรียมเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีม
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด  

3. การซ้อมแผนตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับจังหวัด 

ไตรมาส 1 
ร้อยละ 85 ของจังหวัด มีผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ที่ผ่าน
หลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร  

ไตรมาส 2 
ร้อยละ 85 ของจังหวัด มีการเฝ้าระวัง ตรวจจับ และ
ประเมินสถานการณ์การเกดิโรคและภัยสุขภาพ (SAT 
ภาวะปกติ และ SAT ภาวะฉุกเฉิน)และมีทีมปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ไตรมาส 3 
ร้อยละ 85 ของจังหวัด มีรายงานการ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของโรคและ
ภัยสุขภาพระดับจังหวัด 

ไตรมาส 4 
ร้อยละ 85 ของจังหวัด มีแผนเผชิญเหตุ (Incident 
Action Plan: IAP) ของเหตุการณ์ส าคัญโดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติการพร้อมข้อสั่งการไปยังหน่วยงาน 

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน 

กิจกรรม
หลัก 

1. จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHEM ICS&EOC) 

1. จัดเวร SAT เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในภาวะปกติ 
และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติ 
2. จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation 
Section) เพื่อปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (เช่น 
MERT, mini MERT, EMS, MCAT, CDCU/SRRT ฯ) 

1. จัดการซ้อมแผน หรือยกระดับเปิดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขในพื้นที่ 
2. จัดท าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ของเหตุการณ์
ส าคัญโดยก าหนดวิธีปฏิบัติการพร้อมข้อสั่งการไปยังหน่วยงาน 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพมีความรุนแรงและสามารถแพร่ระบาดได้อย่างกว้างขวาง จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติให้รวดเร็วและตอบโต้ได้ทันที ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค และหน่วยงานอื่นร่วมกันจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management: PHEM) โดยรายงานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพตามระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ต่างๆ ผ่านระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ที่เชื่อมโยงระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 

ยุทธศาสตร์
/ 

มาตการ 

เป้าหมาย/ 
ตัวชี้วัด 

หน่วยงานหลัก: กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานร่วม: กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

แผนงานการปอ้งกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงด้านสขุภาพ 
โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิและภัยสุขภาพ 
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1. พัฒนาระบบการเบิกจ่ ายค่า รักษาพยาบาลการบริการผ่าตัด
แบบวันเดียว (One day Surgery)  

2. พัฒนาและจัดต้ัง  
One day Surgery Unit  

3. พัฒนาศักยภาพการรักษาพยาบาลการ
บริการผ่าตัดแบบวันเดียว   

(One day Surgery)  

ไตรมาส 1 
1. ข้อมูล reimbursement ท่ีเป็นธรรมใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด 
2. เขตสุขภาพมีความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานบริการผ่าตัดแบบวันเดียว One Day 
Surgery : ODS  เป็นไปทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
3.เขตสุขภาพสามารถวางแผนการพัฒนาการให้บริการ One Day Surgery : ODS  ได้
สอดคล้องกับบริบทของเขตสุขภาพ 

ไตรมาส 2 
1. เขตสุขภาพสามารถวางแผนและพัฒนาการให้บรกิาร One 
Day Surgery : ODS ที่สอดคล้องกับบริบทของเขต 
2. โรงพยาบาลระดับ A สามารถด าเนินการให้บริการ One Day 
Surgery : ODS  ได้อย่างน้อย  1 แห่ง/เขต  

ไตรมาส 3 
โรงพยาบาลระดับ S, M1 สามารถ
ด าเนินการ One Day Surgery : ODS 
ได้อย่างน้อย  1 แห่ง/เขต  
 

ไตรมาส 4 
ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
และการประเมินประสิทธิภาพโครงการ 

สถานการณ์ 

กิจกรรม
หลัก 

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ต้นทุน  reimbursement รายหัตถการ ODS จาก
หน่วยบริการท่ีเกี่ยวข้อง และประชุมข้อตกลง Reimbursement ท่ีเหมาะสมกับ 
สปสช. 
2. วางกรอบการปฏิบัติและการคัดเลือกผู้ป่วยให้เหมาะสม โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของการให้บริการ (Patient Selection Criteria and Guideline for 
Patient safety) 
3. จัดท าเกณฑ์ประเมินศักยภาพโรงพยาบาลท่ีสามารถให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียว 
(One Day Surgery) 

1. ส ารวจ ประเมินความพร้อมและอนุมัติให้สถานบริการด าเนินงานตามโครงการ 
2. จัดต้ังศูนย์ ONE Day Surgery Unit ใน รพศ. และ รพ.ในเขตสุขภาพ 
3. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดต้ัง 
One Day Surgery Unit ในรพศ. และ รพ. ในเขตสุขภาพ 
4. สร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์การให้บริการแบบ One Day Surgery แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ 
5. เชื่อมโยงการายงานการให้บริการ ODS กับระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุข กองทุนสุขภาพ และ
รายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาล (ระบบ HDC, ระบบ E-cliam และระบบ Risk Management ใน
โรงพยาบาล) 

1. ประเมินผลการด าเนินวาน One Day Surgery ในรพศ. 
และรพ.ในเขตสุขภาพ 
2. ก าหนดอัตราก าลังและจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับการพัฒนา One Day Surgery Unit 

ระดับ
ความส าเร็จ 

มาตรการ 
 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

ร้อยละ 15 ของผู้ป่วย ที่ได้รับวินิจฉัยตาม 12 โรคหัตถการ ได้รับบริการแบบ One Day Surgery 

แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan)  
โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 

Situation : 1. ประเทศอังกฤษมีการผ่าตัดแบบ ODS เป็นผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก 34% เป็น 65% ส่วนสหรัฐอเมริกามีการผ่าตดัแบบ ODS เป็นผู้ป่วยนอก >60% ค.ศ.2016 และจะเพิ่มขึ้นถึง 75% แต่ในประเทศไทยมีข้อจ ากัดที่ท าให้ไมส่ามารถ
ให้บริการผ่าตัดแบบ ODS ได้ โดยมีสาเหตุมาจากการชดเชยค่ารกัษาพยาบาลที่แตกต่างกันระหว่างการให้บริการแบบผูป้่วยนอกกับผู้ป่วยใน 
2. ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันในระดับนานาชาติว่า One Day Surgery มีความส าคัญ คือผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ าวัน และกลับไปท างานหารายไดจุ้นเจือครอบครวัได้เรว็ ลดค่าใช้จ่ายครอบครัวในการดูแลผูป้่วย ลดภาระเศรษฐกิจ
ประเทศชาติในการรักษาพยาบาล 3.ผู้ป่วยท่ีท าหัตการวันนอนเฉลี่ย 3 วัน, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 7,500 บาท 

หน่วยงานหลัก: กรมการแพทย์ 
หน่วยงานร่วม:  
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ระดับประเทศ / เขต : จ ำนวนเมืองสมุนไพร อย่ำงน้อยเขตละ 1 จังหวัด 

1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรบริหำรและนโยบำยของรัฐเพื่อกำรขับเคลื่อนพื้นที่
ฐำนรำกอย่ำงย่ังยืน 

2 พัฒนำคุณภำพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่ำ
ผลผลิตให้กับเกษตรกร 

3 ขยำยช่องทำงกำรใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่ำและ
กำรตลำด (Non-Therapeutics) 

4 ส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรในระบบบริกำร
สุขภำพ (Therapeutics) 

ไตรมาส 1 
จังหวัดน าร่อง 
1. มีกลุ่มแกนน ำด้ำนสมุนไพร อย่ำงน้อย 1 กลุ่ม  
2. มีฐำนข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้จ ำหน่ำย/พื้นที่ปลูก/แปรรูป/ปริมำณ
วัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มำตรฐำนของจังหวัด 
3. มีข้อมูลควำมต้องกำรวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
จังหวัดเมืองสมุนไพร (Demand & Supply Matching)  
จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีฐำนข้อมลู ผู้ปลูก/ผู้จ ำหน่ำย/พื้นที่ปลูก/แปรรูป/ปริมำณวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ได้มำตรฐำน ของจังหวัด  

ไตรมาส 2 
จังหวัดน าร่อง 
1. มีพื้นที่เพำะปลูกสมุนไพรที่ได้มำตรฐำนจำกแปลงปลูกมำตรฐำน 
GAP/GACP/Organic  จ ำนวนรวม 1,000 ไร/่ปี 
2. มีโรงงำนแปรรูปและผลิตยำผลิตภัณฑ์สมุนไพร GMP อย่ำงน้อย 
1 แห่ง (ภำครัฐและเอกชน)  
จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีกำรจัด Zoning พื้นที่กำรปลูกสมุนไพร 
2. มีโรงงำนแปรรูปและผลิตยำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเตรียมกำรเข้ำสู่
มำตรฐำน GMP อย่ำงน้อย 1 แห่ง 

ไตรมาส 3 
จังหวัดน าร่อง 
1. เพิ่มจ ำนวน Shop/  Outlet อย่ำงน้อยปีละ 1 แห่ง  
2. มีมูลค่ำกำรตลำดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น 
     2.1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร Product Champion (ไพล กระชำย
ด ำ ขมิ้นชัน บัวบก) อย่ำงนอ้ย 1 ผลิตภัณฑ์ 
     2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นในจังหวัด อย่ำงน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 
ส ำหรับท ำแผนธุรกิจ (Business plan)  
จังหวัดส่วนขยาย 
1. จัดตั้ง Shop/ Outlet อย่ำงน้อย 1 แห่ง 
2. บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำรสมุนไพรได้รับกำรอบรมด้ำน
แผนธุรกิจ (Business plan) 

ไตรมาส 4 
1. มูลค่ำกำรตลำดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น  
- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 (จังหวัดน ำร่อง) 
- ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 (จังหวัดส่วนขยำย)  
2. มูลค่ำของกำรใช้สมุนไพรในสถำนบริกำรสำธำรณสุข                
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
3. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือกที่ได้มำตรฐำน ร้อยละ 20 
 

สถานการณ ์

กิจกรรม
หลัก 

1. จัดท ำแผนงำนบรูณำกำรพัฒนำเมอืงสมุนไพร ภำยใต้แผนพัฒนำจังหวัด 
2. จัดตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
3. คัดเลือกกลุ่มแกนน ำด้ำนสมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรที่มพีื้นทีก่ำรปลูก
ตั้งแต ่100 ตำรำงวำขึ้นไป 
4. จัดท ำฐำนข้อมลูด้ำนสมุนไพรผู้ปลูก/ผู้จ ำหน่ำย/พื้นทีป่ลูก/แปรรูป/ปริมำณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้
มำตรฐำน ของจังหวัด 
5. ศึกษำควำมต้องกำรวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดเมืองสมุนไพร 

ต้นทำง 
1. ส่งเสริมกำรผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มี
คุณภำพและได้มำตรฐำน GAP/GACP/Organic (น ำร่อง), 
GAP/GACP (ส่วนขยำย)  
กลำงทำง 
1. พัฒนำคุณภำพโรงงำนผลิตยำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่
มำตรฐำน GMP 

1. พัฒนำศักยภำพด้ำนแผนธุรกิจ (Business plan) 
2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร SMEs 
สู่ตลำดสำกล 
3. เพิ่มศักยภำพให้กับผู้ประกอบกำรหรือองค์กรที่มีควำมพร้อมในกำร
ท ำงำนวิจัยหรือนวัตกรรมด้ำนสมุนไพรมำผลิตเป็นยำ หรือผลิตภัณฑ์ที่เพิ่ม
คุณค่ำ ที่ได้มำตรฐำนและมีควำมเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ 
4. ขยำยช่องทำงกำรตลำด 

1. พัฒนำงำนประชำสัมพันธ์เชงิรุก 
2. ก ำหนดยำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยำ
แผนปัจจุบันในสถำนบริกำรทุกระดับ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

Situation :  เมืองสมุนไพร เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ..ศ.2559 ถึงปัจจุบัน  โดยด ำเนินกำรน ำร่อง 4 จังหวัด ครอบคลุม 4  ภำค 4 เขตสุขภำพ ได้แก่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยปลำยปี 2560 
ได้ก ำหนดพื้นที่ (Mapping) เพิ่มอีก 9 จังหวัด (พิษณุโลก อุทัยธำนี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี มหำสำรคำม สุรินทร์ อ ำนำจเจริญ และสงขลำ) รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด ใน 12 เขตสุขภำพ เพื่อวำงแผนเป็นเมืองสมุนไพรส่วนขยำย 
Baseline : ปี 2560 มีเมืองสมุนไพร 4 จังหวัดน ำร่อง (เชียงรำย ปรำจีนบุรี สกลนคร สุรำษฎร์ธำนี) 

มาตรการ 

เป้าหมาย
/ตัวชี้วัด 

หน่วยงานหลัก: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
หน่วยงานร่วม: 

แผนงานอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์  

8 ก.ย. 60 



ไตรมาส 1 
- รพศ./รพท/ รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 98.18   
(162 แห่ง จาก 165 แห่ง 
- รพช. ร้อยละ 74.36 (580 แห่ง จาก 780 แห่ง) 

ไตรมาส 2 
- รพศ./รพท/ รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 99.39              
 (164 แห่ง จาก 165 แห่ง) 
- รพช. ร้อยละ 76.28  (595 แห่ง จาก 780 แห่ง) 

ไตรมาส 3 
- รพศ./รพท/ รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 100.00             
(165 แห่ง จาก 165 แห่ง) 
- รพช. ร้อยละ 78.21 (610 แห่ง จาก 780 แห่ง) 

ไตรมาส 4 
- รพศ./รพท/ รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 100.00             
(165 แห่ง จาก 165 แห่ง) 
- รพช. ร้อยละ 80.00 ( 624 แห่ง จาก 780 แห่ง) 

สถานการณ ์

กิจกรรม
หลัก 

ระดับ
ความส าเร็จ 

มาตรการ 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรบัรอง HA ขั้น 3 

แผนงานการพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (HA) 

Situation : ปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าหมายโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิตผ่านการรบัรองคุณภาพ HA ขั้น 3 ครบทุกแห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรองร้อยละ 80 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคณุภาพ และปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 
Baseline : ร้อยละของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ปี 2560 (ไตรมาส 3) รพ.ศูนย/์รพ.ทั่วไป/รพ.สังกัดกรมกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต  
ร้อยละ 97.58 รพ.ชุมชน ร้อยละ 73.85  

มาตรการที่ 1 
จัดให้มีกลไกการสนับสนุนคุณภาพโรงพยาบาล  
ในระดับ กรม เขตสุขภาพ จังหวัด  

มาตรการที่ 2 
ให้มีแผนด้านคุณภาพโรงพยาบาลในระดับเขต จังหวัด 
หน่วยบริการ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคุณภาพ   

มาตรการที่ 3 
ให้ สสจ.หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคุณภาพระดับจังหวัดเป็นกลไกหลักระดับจังหวัดในการ
วางแผน สนับสนุน ขับเคลื่อน การด าเนินงานคุณภาพในโรงพยาบาลทุกระดับ 

ส่วนกลาง 
1.ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลของส่วนกลาง เขต และ
แนวทางการด าเนินงานระดับจังหวัด 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ 
3.อบรมพัฒนาทีมพี่เลี้ยงระดับเขต 
4.ก ากับติดตามความกา้วหน้า และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายไตรมาส 

ระดับเขต 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคลื่อนการพฒันาคณุภาพ
บริการเครือข่ายระดับเขต                   
2.จัดท าแผนการพัฒนาคณุภาพระดับเขต 
    2.1 อบรมให้ความรู้       
    2.2 เยี่ยมกระตุ้นการพัฒนาคณุภาพ รพ.ในพื้นที่
รับผิดชอบ 
3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน 

ระดับจังหวัด 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคลื่อนการพฒันาคณุภาพบริการเครอืข่ายระดับจังหวัด          
2.จัดท าแผนการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลภายในจังหวัด และยื่นค าขอเพ่ือรับการประเมินหรือ
ต่ออายุล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนหมดอายุการรับรอง 
3.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด และหน่วยบริการ 
4.ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพ ระหว่าง รพ.ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  
5.ติดตาม ก ากับ การเยี่ยมกระตุ้นระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง             
6.สนับสนุนการด าเนินงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยงานหลัก: กองบริหารการสาธารณสุข 
หน่วยงานร่วม: สถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ (องค์การมหาชน)  

8 ก.ย. 60 



ไตรมาส 1 
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย (kickoff) ระดับประเทศ 
2. อบรม ครู ก ครั้งที่ 1 
3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ติดดาว  
ปี 2561 

ไตรมาส 2 
1. อบรม ครู ก ครั้งที่ 2 
2. อบรม ครู ข ทุกเขต อย่างน้อย เขตละ 1 คร้ัง 
3. แต่งต้ังทีมพัฒนา/ประเมินระดับจังหวัด 1 ทีม 
อ าเภอ  1 ทีม 

ไตรมาส 3 
1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ)์  มีการ
ประเมินตนเองและพัฒนา 
2. ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ จังหวัด 
และเขต  

ไตรมาส 4 
1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 25 (สะสม) 

สถานการณ ์

กิจกรรม
หลัก 

1. ประชุมทบทวนเกณฑ ์
ประกอบด้วยผู้แทนจาก รพ.สต. 
ชมรม สสจ. เขต รพศ.รพท.รพช. 
กรม สรพ. กยผ. กบรส. กองตรวจ
ฯ โดยปรับเป็น 3 ระดับ คือ 3 ดาว  
4 ดาว และ 5 ดาว (3 ครั้ง) 

1. ปรับคณะท างานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการคณะท างานพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับเขต (ครู ก) 
จ านวน 2 ครั้งต่อป ี
3. อบรมเชิงปฏิบัติการคณะท างานพัฒนาและ
ประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด 
4. บูรณาการคณะท างานปฐมภูมิระดับเขต 

1. ประชุมช้ีแจงนโยบาย ก าหนด 
ทิศทาง ติดตามการด าเนินงาน 
(kickoff) ระดับประเทศ 
2. จัดท าคู่มือแนวทางการพฒันา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2561 

1. จัดท า web base ข้อมูล
ทรัพยากรหน่วยบริการปฐมภมูิ 
ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล
บุคลากร งบประมาณ การจัดบริการ 
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว 

1. รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเอง 
(ยกเว้น รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ป2ี560) 
2. คณะท างานระดับอ าเภอ ประเมิน 
3. คณะท างานระดับจังหวัด ประเมิน 
4. คณะท างานระดับเขต ประเมิน    
เพื่อหาต้นแบบ 
5. มอบรางวัล รพ.สต. ต้นแบบ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

มาตรการ 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ รพ.สต. ติดดาว 

แผนงานการพฒันาระบบธรรมาภบิาลและองค์กรคณุภาพ 
โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) 

Situation :ปัจจุบันมีเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภมูิ (รพ.สต.) หลายเกณฑ์ ซึ่งด าเนินการโดยหลายหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายในการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพหน่วยบริการปฐมภมูิ    
(รพ.สต.) เป็นเกณฑ์เดียวทีบู่รณาการในกรอบการประเมินรูปแบบเดียว  เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานบริการปฐมภมูิ 
Baseline : มี รพ.สต.จ านวน 9,870 แห่ง (ผ่านเกณฑ์ ปี 60 ร้อยละ 10 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล) 

1. ปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ปี 2561 

2. พัฒนาคณะท างานทุกระดับ (ประเทศ เขต 
จังหวัด อ าเภอ) 

3. สื่อสาร ชี้แจง ประชาสัมพันธ์
นโยบาย แนวทาง และแผนพัฒนา
องค์กรคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วย
บริการปฐมภูม ิ

5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
 

หน่วยงานหลัก: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
หน่วยงานร่วม:ส านักงานสนบัสนนุระบบปฐมภูมิ 
และคลินิกหมอครอบครัว  

8 ก.ย. 60 



 

แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (PMQA) 

 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

1. ประกาศนโยบายการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การในส่วนราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. ส่งเสริมสนับสนุนส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร  

3. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สถานการณ์ 

กิจกรรมหลัก 

1.ประกาศนโยบายการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์การในส่วนราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานและให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)แก่บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด    
4.ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในหมวดหมวดภาคบังคับ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
5.ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น าโอกาสในการปรับปรุง (OFI) ที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก มาจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรและตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร 
2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารด าเนินการสร้างทีม Internal Audit ให้
ครอบคลุมทุกจังหวัด 

1.ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินงานตาม
แผนปรับปรุงองค์การต่อเนื่อง 
2. ทีม Internal Audit /ที่ปรึกษาภายนอก /กลุ่มพัฒนาระบบริหาร ร่วมกัน
ตรวจประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และออก รายงาน Feedback 
3.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบเกียรติบัตรให้
ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลด าเนินการที่
เป็นเลิศ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลมาตั้งแต่ปี 2550 ผ่านการตรวจรับรอง Certified Fundamental 
Level Version 1 เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 และได้ต่อยอดส่งสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด มาตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด จ านวน 4 หมวด คือ ปี 2558 ได้รับ
รางวัลฯ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการส่ือสารเพื่อน าไปปฏิบัติ ปี 2559 ได้รับรางวัลฯ หมวด 1 ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และปี 2560 ได้รับรางวัลฯ หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ หมวด 6 ด้าน
กระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยน าเกณฑ์คุณภาพก ารบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และให้คัดเลือกหมวดที่มีผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดในปี 2561 และก าหนดแผนการด าเนินงานโดยขยายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การไปสู่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพื่ อ      บูรณาการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

มาตรการ 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

ไตรมาส 1 
1.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2558 หมวดภาคบังคับ 
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ด าเนนิการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  หมวด 7) 

ไตรมาส 2 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรในหมวดที่ด าเนนิการ 

ไตรมาส 3 
ผลการด าเนินงานของตัวชี้วดัในหมวดที่
ด าเนินการ 
 

ไตรมาส 4 
ร้อยละของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินการผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด  

หน่วยงานหลัก: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 
หน่วยงานร่วม:  
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