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กรอบการน าเสนอ

บริบทสุขภาพคนไทย

16 แผนงาน 48 โครงการ

ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข (ม.44)

กรอบการวิเคราะห์



ความเป็น
สังคมเมือง

สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

โลกเชื่อมต่อ
การค้าการลงทุน

ความก้าวหน้า
Technology

บริบทสขุภาพคนไทย
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อายคุาดเฉลี่ยและการมีสขุภาพดีเม่ือแรกเกิด 

(รวมชาย-หญิง)

ที่มา: LE - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล
       HALE - ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
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      การประชุม Retreat กระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 

12-14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Retreat MOPH



      การประชุม Retreat กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภูมิภาค 
14–16 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

Retreat MOPH



Retreat MOPH
จุดยืนองค์กร ส่วนกลาง - พัฒนานโยบาย ก ากับ ติดตาม ประเมนิผล

ส่วนภูมิภาค (เขตสุขภาพ) - บริหารจัดการหน่วยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ: พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนรว่ม และยั่งยืน

เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจา้หน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร: (MOPH) Mastery - Originality - People centered approach - Humility

2. Service Excellence 

4. Governance Excellence 

1. P&P Excellence 

หมายเหตุ: ประเด็นด้านยุทธศาสตร์จะมกีารจัดท ารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง3. People Excellence

4 Excellence 
Strategies



Future Scenarios

ประชาชน

ทุกกลุ่มวัยได้รับ
การพัฒนาตามวัย

อายุขัยเฉลี่ยและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

             ประชาชนได้รับ
        การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค  
    รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ
     อย่างเท่าเทียม

ระบบบริการ

ระบบการส่งต่อ
คุณภาพ

ลดความเหลื่อมล้ า

ลดความแออัด

ระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ

ครอบคลุม ทั่วถึง

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลงและยั่งยืน

มีระบบตอบสนองต่อภัย
สุขภาพต่าง ๆ

ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส
ประเทศ

8



ม.48 ม.55 ม.258

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 ที่ผ่านประชามตเิมื่อ 7 สิงหาคม 2559
(ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข)

ม.47

บุคคลยากไร้ย่อมมสีิทธไิดร้ับ
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่
กฎหมายบญัญตัิ

สิทธิของมารดาในช่วงระหว่าง
ก่อนและหลังการคลอด บตุร
ย่อมได้รับความคุ้มครองและ

ช่วยเหลือตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

เสริมสร้างให้ประชาชนมคีวามรู้
พื้นฐานเกี่ยวกบัการส่งเสริม

สุขภาพและการป้องกนัโรค และ
ส่งเสรมิสนับสนุนใหม้ีการพัฒนา
ภูมิปญัญาด้านแพทย์แผนไทย

ครอบคลุมการส่งเริมสุขภาพ 
การควบคุมและป้องกนัโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟืน้ฟู

สุขภาพ

จัดให้มีระบบจัดการและก าจัด
ขยะมูลฝอย เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

มีระบบการแพทย์ปฐมภูมทิี่มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล
ประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม

ปรับระบบหลกัประกันสุขภาพ
ให้ประชาชนได้รับสิทธิและ

ประโยชน์จากการบริหารจัดการ 
และการเข้าถึงบรกิารทีม่ี

คุณภาพ



ทิศทางการวางแผน 20 ปี (4 Phase)

กรอบแนวคิด

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และปฏิรูปประเทศไทย

ด้านสาธารณสุข

ปฏิรูประบบ

Phase 1 (2560-2564)

สู่ความยั่งยืน

Phase3 (2570-2574)

สร้างความเข้มแข็ง

Phase 2 (2565-2569)

เป็น 1 ใน 3 
ของเอเชีย

Phase 4 (2575-2579)

ประเทศไทย 4.0

แผน 20 ปี กสธ.

ประชารัฐ แผนปฏิรูป



กรอบการวิเคราะห์

• % เสียฟันทั้งปาก (7.2%) 

เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนสุขภาพดี

2) การฆ่าตัวตายส าเร็จ
ผู้เสียชีวิต: 4,179 ราย 

3) การจมน้ า
ผู้เสียชีวิต : 3,245 ราย 

4) การถกูท าร้าย
ผู้เสียชีวิต : 2,162 ราย  

1) เบาหวาน 
ผู้เสียชีวิต : 28,260 ราย

1) การบาดเจ็บจาก
การจราจร

ผู้เสียชีวิต : 14,483 ราย 
2) หลอดเลือดสมอง
ผู้เสียชีวิต: 27,521 ราย

3) หัวใจขาดเลือด
ผู้เสียชีวิต : 19,151 ราย

4) มะเร็งตับ
ผู้เสียชีวิต : 16,116 ราย

5) มะเร็งปอด
ผู้เสียชีวิต : 12,867 ราย 

6) วัณโรค
ผู้เสียชีวิต : 12,000  ราย

8) ปอดอุดกัน้เร้ือรัง
ผู้เสียชีวิต : 4,647 ราย 

7) โรคเอดส์
ผู้เสียชีวิต : *11,930 ราย  

* ขอ้มูลจากการคาดประมาณ AEM 
(AIDS Epidemic Model) 2015

ลดปัจจัยเสี่ยง/เจ็บป่วยของคนไทย
เพื่อเพิ่ม (HALE) ให้แข็งแรงถึงอายุ 72 ปี

   ลด Premature Mortality 
เพื่อเพิ่ม (LE) ให้อายุยืน 80 ปีจ านวนผู้เสียชีวิตรวม 156,561 ราย

External causes
ผู้เสียชีวิตรวม 24,069 ราย

Chronic diseases
ผู้เสียชีวิตรวม 132,492 ราย

1 2

ลดปัจจัยเสี่ยง+เจ็บป่วย ส่งเสริมสุขภาพคนไทย

1) สิ่งเสพติด (ความชุก)

• ผู้บริโภค Alcohol 32% 

• ผู้บริโภคบุหรี่ 21% 

• ผู้บริโภคยาเสพติด/บ าบัด
 78,153 คน 

2) ความดนัโลหติสงู
• ความชุก : 25% 
• อัตราป่วยท่ีคุมได้ : 26% 

3) อ้วน/น้ าหนกัเกนิ
• % BMI ปกติ (ญ<55/ ช<42)
• % (<18 ปี) สูงดีสมส่วน 

4) Reproduct & Sex Health

• % ตั้งครรภ์ซ้ า ญ<20ปี 48:1000
• อัตราคลอดมีชีพวัยรุ่น 12.8:1,000 

5) Mental/Emotion well-Being

• % เด็กไทย (EQ) (45%) 

• % Pt. ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต (45%) 

6) Active Living
• % ปชช.มีพฤติกรรมที่ดี 

7) Healthy Consuming
• % ปชช.บริโภคเหมาะสม
• % ปชช.บริโภคถูกต้อง 

8) Environment Health
• % ปชช.มีสุขลักษณะท่ีดี 
• %ปชช.ได้จัดการขยะท่ีดี 

• >6 ปีหลับพอต่อสุขภาพ

9) Oral Health



• ดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happy Work Life Index) ≥ 50 (บค./ทุกกรม)

Accessibility

ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพ

• อัตราส่วนของบุคลากรด้านสุขภาพต่อประชากร (สบช.)
แพทย์ 1:2,125 ทัตแพทย์ 1:9,876 เภสัชกร 1:5,462 
พยาบาลวิชาชีพ 1:433

บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• สัดส่วนการกระจายบุคลากรสุขภาพ (เมือง/ชนบท) 
(บค.)
Health worker density and distribution 2.47 

(2010)

สร้างความพร้อมก าลังคนด้านสุขภาพ
เชิงกลยุทธ์

• % หน่วยบริการมีอัตราก าลังสอดคล้องกับแผน
ก าลังคน (สนย.)

ดึงดูดและธ ารงรักษาก าลังคนคุณภาพ

• ดัชนีความผาสุกขององค์กร 
(Happy Workplace Index) ≥57 (บค./ทุกกรม)

เป้าหมายที่ 2 : เจ้าหน้าที่มีความสุข

Availability

Acceptability Quality

3

4

กรอบการวิเคราะห์

Thailand
Overall No.28

Economic No.13
Government No.23
Business No.25
Infrastructure No.492016



Access

เป้าหมายที่ 3 : ระบบสุขภาพยั่งยืน

Coverage Quality Governance

1) เพิ่มแพทย์ใน รพ.เขตเมือง
และชนบท

แพทย์ต่อปชก. เพ่ิมขึน้

2) เพิ่มบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพ
อัตราตามมาตรฐานที่ก าหนดหนว่ย

บริการทุกระดับ

3) เพิ่มเตียงสถาน พยาบาลให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

1) ความครอบคลุมของปชช. 
ได้รับวัคซีนครบตาม EPI

% การได้รับวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย

2) อัตราการคัดกรองผู้ป่วย

3) พัฒนามาตรฐานยา วัคซีน 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

4) มีบริการแผนไทยและใช้ยา
สมุนไพรในสถานบริการทกุระดับ
• จ านวนสถานบริการมีบริการการ

แผนไทยและทางเลือก 

1) HA
% หน่วยงานที่ผ่าน HA

2) ลดเวลาที่ปชช.รอคอยรับ
บริการ (WaitingTime)  

3) อัตราเข้ารับบริการผู้ ป่วยใน
ซ้ า (Re-admission Rate) 

4) Satisfaction Index

1) ITA  (Integrity and 
Transparency Assessment )

ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน ITA

2) Expenditure of GDP
• รายจ่ายด้านสขุภาพต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ

3) IT one system
• พัฒนา/เชื่อมโยงระบบข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์สถานภาพของประชาชน
• มีคลังข้อมูลสขุภาพระดับเขต
• จัดเก็บขอ้มูลสขุภาพที่เป็น
มาตรฐานระดับประเทศ

4) Restructuring (structure 
& finance)

• ลดเหลื่อมล้ าบริการทุกสิทธิฯ 

5 6 7 8

กรอบการวิเคราะห์



ความเชื่อมโยงเป้าหมาย-ยุทธศาสตร-์แผนงานโครงการ-ตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560

ประชาชนสขุภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ไม่น้อยกว่า 72 ปี (HALE)

ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเอง
ของคนในองค์กร 

(Happy Work Life Index) ≥50 

ดัชนีสุขภาวะองค์กร 
(Happy Workplace Index) ≥57 

Access

Coverage

Quality

Governance

External causes

ลดปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วย

Chronic diseases

ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Cooperate KPIs) 8 ตัว
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional PIs) 100 ตัว

อายุคาดเฉลี่ยเมือ่แรกเกิด(LE)
ไม่น้อยกว่า 80 ปี 



4 Excellence Strategies
(16 แผนงาน 48 โครงการ)

1. ระบบข้อมลูสารสนเทศและกฎหมายด้านสุขภาพ
2. ระบบหลักประกันสขุภาพ
3. ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์และการคุ้มครอง
    ผู้บริโภค
4. ระบบธรรมาภิบาลและวิจัย

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
3. ความปลอดภัยด้านอาหาร
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพฒันา 
   คุณภาพสถานบริการ

P&P 
Excellence

Service 
Excellence

People 
Excellence

Governance
Excellence

1. การพัฒนางานตามพระราชด าริ
2. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข สุขภาพและ
   เทคโนโลยีทางการแพทย/์เขตเศรษฐกิจพิเศษ
   และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้

1. การวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ (HRP)
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน (HRD)
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้าน
   สุขภาพ (HRM)
4. แผนก าลังคนด้านสขุภาพภาคีเครือข่าย

8 Corporate 
Indicators

แผน 20 ปี กสธ.



3. ความปลอดภัยด้านอาหาร
•  ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงด้านอาหาร

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ            
    สถานบริการ

• บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
• คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

ในพ้ืนที่เสี่ยง (Hot Zone)

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
• ตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกคุณภาพ
• พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียน

แข็งแรง ฉลาดและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
• พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพพฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสมของคนไทยกลุ่มวัยท างาน
• พัฒนาและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

ของคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

PP Excellence Strategies 
(4 แผนงาน 11 โครงการ)

2. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• จัดการโรค/ภัยสุขภาพ และพัฒนางานอ าเภอควบคุม

โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ
• สร้างเสริมสุขภาพประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย
• สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม

สุขภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อลดการพ่ึงพิง
บริการ

• แพคเกจตรวจคัดกรองสุขภาพ

แผน 20 ปี กสธ.



3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
• พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 13 สาขาหลัก
• พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก
• การดูแลผู้ป่วยระยะยาวและการรักษาแบบ

ประคับประคอง
• พัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ
• พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ

ระบบการส่งต่อ
• พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
• พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

4. ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์/เขตเศรษฐกิจพิเศษและการ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้
• ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข สุขภาพ
   และเทคโนโลยีทางการแพทย์
• พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อาเซียน  
• การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพในชายแดนใต้
• แรงงานข้ามชาติ

1. การพัฒนางานตามพระราชด าริ
• โครงการพระราชด าริ/เฉลิมพระเกียรติฯ

Service Excellence Strategies 
(4 แผนงาน 21 โครงการ)

2. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC)
• พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่าย

        ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (PCC&DHS)

แผน 20 ปี กสธ.



3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
(HRM)
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน

4.  แผนก าลังคนด้านสุขภาพภาคีเครือข่าย
• พัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ

1. การวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ (HRP)
• พัฒนาระบบการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพและ

ก าลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

People Excellence Strategies 
(4 แผนงาน 4 โครงการ)

2.  การผลิตและพัฒนาก าลังคน (HRD)
• ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็น

มืออาชีพ

แผน 20 ปี กสธ.



4. ระบบธรรมาภิบาลและการวิจัย
• โครงการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใส
• ระบบควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง
• วิจัยและการจัดการความรู้ (KM)

3. ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
• การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยา

อย่างสมเหตุผล
• เสริมสร้างความม่ันคงด้านยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์
• คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และบริการสุขภาพ

1. ระบบข้อมูลสารสนเทศ/กฎหมายด้านสุขภาพ
• พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ

แห่งชาติ (NHIS)
• พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดจิิทอล
• พัฒนากฎหมายสุขภาพ

Governance  Excellence  Strategies 
(4 แผนงาน 12 โครงการ)
2. ระบบหลักประกันสุขภาพ

• ลดความเหลื่อมล้ าของ 3 ระบบ
• บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ระดับประเทศ
• บริหารจัดการการเงินการคลัง

หน่วยบริการ

แผน 20 ปี กสธ.



ตัวชี้วัด

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภิาค

ส่วนกลาง+ภูมิภาค

รวมทั้งหมด

17 7 13

16 18 25

- 4 -

33 30 37

16 แผนงาน 48 โครงการ 96+4 ตัวชี้วัด

Hard copy ประเมนิ (Electronic+HDC)

37

59

4

100

ระบบรายงานปัจจบุัน

NHIS
สตป. 42 ตัว 

(ประเด็นเน้นหนัก 5 ปี)

เชิงปริมาณ 70 ตัว เชิงคุณภาพ 30 ตัว



การติดตามและประเมินผล



เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคม

เพ่ือประชาชนสุขภาพดี

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วม

และยั่งยืน

ประชาชนสุขภาพดี
1. LE

2. HALE

เจ้าหน้าที่มีความสุข
1. Happinometer

2. Happy Workplace Index

ระบบสุขภาพยั่งยืน
1. Access 2. Coverage
3. Quality 4. Governance

1. P&P Excellence 2. Service Excellence 3. People Excellence 4. Governance Excellence

Child RTI
CVDs
/CKD

Food
Safety

PCC Smart ECS
Stroke/
Stemi

Happy Work Life Index HA RDU ITA

เป้าหมาย

ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข (ม.44)

PIRAB 6 Building Blocks Core Value : MOPH Good Governance
(คุณธรรม,นิตธิรรม,โปร่งใส,มีส่วนรว่ม, รับผิดชอบ,คุ้มค่า)

-ร้อยละของ
เด็ก 
0-5 ปี 
ท่ีมีพัฒนา
การ สมวยั
[NHIS]

-อัตราการเสีย
ชีวิตจากการ
บาด เจ็บทาง
ถนน
(ต่อแสน
ประชากร)
[NHIS]

- ร้อยละ
ของ
ประชาชน
กลุ่มเสีย่ง 
CVDs ท่ี
ได้รับการ
เฝ้าระวัง
และขึ้น
ทะเบียน 
[NHIS]

- ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
อาหารสดและ
อาหารแปรรูป
มีความ
ปลอดภัย
[ประเมิน]

- ร้อยละพื้นท่ีท่ีมี
คลินิกหมอ
ครอบครัว 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ 
10 ต่อปี)
[รายงาน]

- ร้อยละของ 
รพ.F2 ขึ้นไปท่ีมี
ระบบ ECS 
คุณภาพ
[ประเมิน]

- อัตราการ
เสียชีวิตจาก 
1.Stroke
2.Stemi
[NHIS]

- ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ
น าดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happy Work Life Index) 
ไปใช้
[ประเมิน]

- ร้อยละ
ของหน่วย
บริการท่ี
ผ่านการ
รับรอง HA 
[รายงาน]

- จ านวนร้อยละ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้
ยาอย่าง
สมเหตุสมผล
[ประเมิน]

ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ITA
[ประเมิน]

Area
Based

Area
Based

Function
Based

Agenda
Based

Innovation Based
Function

Based
Function

Based Innovation Based Innovation 
Based

Agenda Based Potential Base
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องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด

Functional Based
 - ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยง CVDs ที่ได้รับการเฝ้าระวังและขึ้นทะเบียน [NHIS]

 - ร้อยละของ รพ.F2 ขึ้นไปท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ [ประเมิน]

 - อัตราการเสียชีวิตจาก 1.Stroke 2.Stemi [NHIS]

Agenda Based
 - ร้อยละของผลติภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภยั [ประเมิน]

 - จ านวนร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล [ประเมนิ]

Area Based
 - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการ สมวัย[NHIS]

- อัตราการเสีย ชีวิตจากการบาด เจ็บทางถนน (ต่อแสนประชากร) [NHIS]

Innovation Based

 - ร้อยละพื้นท่ีที่มคีลินกิหมอครอบครัว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ตอ่ปี) [รายงาน]

- ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life Index) ไปใช้ 
[ประเมิน]

 - ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านการรับรอง HA [รายงาน]

Potential Based  - ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA [ประเมนิ]

ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข (ม.44)



ขอบคุณครับ


