
จุดยืนองค์กร 

วิสัยทัศน	์ เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ	ที่รวมพลังสังคม	เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ	 พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ	อย่างมีส่วนร่วม	และยั่งยืน

เป้าหมาย	 ประชาชนสุขภาพดี	เจ้าหน้าที่มีความสุข	ระบบสุขภาพยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ  
Prevention & Promotion Excellence
 1. อตัราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกนิ 15 ต่อการเกดิ

มชีพีแสนคน 
 2. ร้อยละของเดก็อาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั
 3. ร้อยละของเดก็วยัเรยีน สูงดสีมส่วน 
 4. ร้อยละของเดก็กลุ่มอาย ุ0-12 ปี ฟันดไีม่มผี ุ 

(Cavity Free)
 5. ร้อยละของการตั้งครรภ์ในหญงิอาย ุ15-19 ปี
 6. ร้อยละของต�าบลที่มรีะบบส่งเสรมิสขุภาพดูแล 

ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาสและการดูแล
ระยะยาวในชมุชน (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์

 7. ร้อยละของจงัหวดัมศีูนย์ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ 
(EOC) และทมีตระหนกัรู้สถานการณ์ (SAT)  
ที่สามารถปฏบิตังิานได้จรงิ

 8. อตัราความส�าเรจ็การรกัษาผู้ป่วยวณัโรครายใหม่
และกลบัเป็นซ�้า

 9. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดนัโลหติสูง 
ที่ขึ้นทะเบยีนได้รบัการประเมนิโอกาสเสี่ยงต่อ 
โรคหวัใจและหลอดเลอืด (CVD Risk)

10. อตัราการเสยีชวีติจากการจมน�้าของเดก็อาย ุ< 15 ปี 
11. อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจบ็ทางถนน
12. ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป 

มคีวามปลอดภยั
13. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพตดิที่หยดุเสพต่อเนื่อง  

3 เดอืน หลงัจ�าหน่ายจากการบ�าบดัรกัษา 
ตามเกณฑ์ก�าหนด

14. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพื่อสขุภาพได้รบัการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์
ที่ก�าหนด

15. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามยัสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
	 	ระยะ20 ปี	ด้านสาธารณสุข
           การด�าเนินงานปี 2560

บริการเป็นเลิศ Service Excellence
 1. ร้อยละของพื้นที่ที่มคีลนิกิหมอครอบครวั (Primary Care Cluster)
 2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสูงที่ควบคมุได้ 
 3. อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง
 4. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล
 5. อตัราตายของทารกแรกเกดิ อายนุ้อยกว่าหรอืเท่ากบั 28 วนั
 6. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รบับรกิารการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลอืกที่ได้มาตรฐาน
 7. อตัราการฆ่าตวัตายส�าเรจ็
 8. อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดหวัใจ
 9. ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตดั เคมบี�าบดั รงัสรีกัษาของมะเรง็ 5 อนัดบัแรก
10. ร้อยละของผูป่้วย CKD ที่มอีตัราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
11. ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)  

ได้รบัการผ่าตดัภายใน 30 วนั
12. จ�านวนการปลูกถ่ายไตส�าเรจ็ 
13. ร้อยละของ รพ.F2 ขึ้นไปที่มรีะบบ ECS คณุภาพ 
14. อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจบ็ (Trauma)
15. ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอ�าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดบัการพฒันาคณุภาพ
16. ร้อยละของหน่วยบรกิารผ่านการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน (HA)

บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence
 1. ร้อยละของเขตสขุภาพที่มกีารบรหิารจดัการระบบการผลติ 

และพฒันาก�าลงัคนได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
 2. ร้อยละของหน่วยงานที่มกีารน�าดชันคีวามสขุของคนท�างาน  

(Happy Work Life Index) ไปใช้
 3. ร้อยละของอ�าเภอที่มบีคุลากรสาธารณสขุเพยีงพอ
 4. ร้อยละของครอบครวัที่มศีกัยภาพในการดูแลสขุภาพตนเองได้ 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล  
Governance Excellence
 1. ร้อยละของหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุผ่านเกณฑ์ 

การประเมนิ ITA
 2. ร้อยละของการจดัซื้อร่วมของยา เวชภณัฑ์ที่มใิช่ยา วสัดวุทิยาศาสตร์ 

และวสัดทุนัตกรรม
 3. ร้อยละของประชากรเข้าถงึบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ
 4. ร้อยละของหน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวกิฤตทางการเงนิ

M O P H
Mastery 
นายตนเอง

People centered 
approach 
ยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง

Originality 
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ที่เป็นประโยชน ์
ต่อระบบสุขภาพ

Humility 
อ่อนน้อมถ่อมตน

								พัฒนานโยบาย	 
ก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผล

บริหารจัดการหน่วยบริการ	 
และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

ประเด็นการตรวจราชการ  
ปี 2560

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/85

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์



แผนงานที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 
ทุกกลุ่มวัย	(ด้านสุขภาพ)	(4	โครงการ)
 • โครงการพฒันาและสร้างเสรมิศกัยภาพ 

คนไทยกลุ่มสตรแีละเดก็ปฐมวยั
 • โครงการพฒันาและสร้างเสรมิศกัยภาพคนไทย 

กลุ่มวยัเรยีนและวยัรุ่น
 • โครงการพฒันาและสร้างเสรมิศกัยภาพคนไทย 

กลุ่มวยัท�างาน
 • โครงการพฒันาและสร้างเสรมิศกัยภาพคนไทย 

กลุ่มวยัผู้สูงอายุ

แผนงานที่ 2 
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	 
(3	โครงการ)
 • โครงการพฒันาระบบการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ 

และภยัสขุภาพ
 • โครงการควบคมุโรคตดิต่อ
 • โครงการควบคมุโรคไม่ตดิต่อและภยัสขุภาพ

แผนงานที่ 3 
การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	(3	โครงการ)
 • โครงการส่งเสรมิและพฒันาความปลอดภยัด้านอาหาร
 • โครงการลดปัจจยัเสี่ยงด้านสขุภาพ
 • โครงการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลติภณัฑ์ 

สขุภาพและบรกิารสขุภาพ

แผนงานที่ 4  
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	(2	โครงการ)
 • โครงการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการคุ้มครองสขุภาพประชาชนจากมลพษิ 

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)

แผนงานที่ 5  
การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ	 
(Primary	Care	Cluster)	(1	โครงการ)
 • โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ

และเครอืข่ายระบบสขุภาพระดบัอ�าเภอ (DHS)

แผนงานที่ 6   
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	 
(Service	Plan)	(14	โครงการ)
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ  

สาขาโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั
 • โครงการป้องกนัและควบคมุการดื้อยาต้านจลุชพี 

และการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล
 • โครงการพฒันาศูนย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาทารกแรกเกดิ
 • โครงการดูแล ผู้สูงอาย ุผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส  

แบบประคบัประคอง
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารการแพทย์แผนไทยฯ
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาสขุภาพจติ

และจติเวช
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 5 สาขาหลกั
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคหวัใจ
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคมะเรง็
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาโรคไต
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาจกัษวุทิยา
 • โครงการพฒันาระบบการดูแลสขุภาพช่องปาก
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาปลูกถ่ายอวยัวะ

แผนงานที่ 7  
การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 
และระบบการส่งต่อ	(1	โครงการ)
 • โครงการพฒันาระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิครบวงจร

และระบบการส่งต่อ

แผนงานที่ 8   
การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ	
(2	โครงการ)
 • โครงการพฒันาและรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน (HA) 

ส�าหรบัสถานพยาบาล
 • โครงการพฒันาคณุภาพ รพ.สต.

แผนงานที่ 9   
การพัฒนาตามโครงการพระราชด�าร ิ
และพื้นที่เฉพาะ	(3	โครงการ)
 • โครงการพฒันา รพ.เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา  

และ รพ.สมเดจ็พระยพุราช
 • โครงการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ และสขุภาพ 

แรงงานข้ามชาต ิ(Migrant Health)
 • โครงการเพิ่มการเข้าถงึบรกิารด้านสขุภาพชายแดนใต้

แผนงานที่ 10   
ประเทศไทย	4.0	ด้านสาธารณสุข	 
(2	โครงการ)
 • โครงการพฒันาสถานบรกิารด้านสขุภาพ
 • โครงการพฒันาผลติภณัฑ์สขุภาพและเทคโนโลย ี

ทางการแพทย์

แผนงานที่ 12  
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ	(2	โครงการ)
 • โครงการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส
 • โครงการพฒันาระบบควบคมุภายในและบรหิาร 

ความเสี่ยง

แผนงานที่ 13   
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ	 
(2	โครงการ)
 • โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยสีขุภาพ

แห่งชาต ิ(NHIS)
 • โครงการพฒันาสขุภาพด้วยเศษฐกจิดจิทิลั (Digital 

Economy)

แผนงานที่ 14   
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ	 
(2	โครงการ)
 • โครงการลดความเหลื่อมล�้าของ 3 กองทนุ 
 • โครงการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลงั

แผนงานที่ 15   
การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู ้
ด้านสุขภาพ	(2	โครงการ)
 • โครงการพฒันางานวจิยั
 • โครงการสร้างองค์ความรู้ 

และการจดัการความรู้ด้านสขุภาพ

แผนงานที่ 16  
การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมาย 
ด้านสุขภาพ	(1	โครงการ)
 • โครงการปรบัโครงสร้างและพฒันากฎหมายด้านสขุภาพ

สู่การปฏิบัติใน 16 แผนงาน	 48	 โครงการ
 6  แผนงาน 
 23		โครงการบริการเป็นเลิศ  5  แผนงาน 

 9		โครงการ

บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล

 1  แผนงาน 
 4		โครงการบุคลากรเป็นเลิศ

 4  แผนงาน 
 12		โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคเป็นเลิศ

แผนงานที่ 11   
การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคน 
ด้านสุขภาพ	(4	โครงการ)
 • โครงการพฒันาการวางแผนก�าลงัคนด้านสขุภาพ
 • โครงการผลติและพฒันาก�าลงัคนด้านสขุภาพ 

สู่ความเป็นมอือาชพี
 • โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการก�าลงัคน
 • โครงการพฒันาเครอืข่ายก�าลงัคนด้านสขุภาพ

ยุทธศาสตร์
ความเป็นเลิศ              ด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคเป็นเลิศ 
Prevention &  
Promotion Excellence

บริการเป็นเลิศ 
Service Excellence

บุคลากรเป็นเลิศ 
People Excellence

บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมมาภิบาล 
Governance Excellence

Excellence


