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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 
 
 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข            
(พ.ศ.2560-2579) ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (สิงหาคม 2561) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน
ดานสาธารณสุขในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายในระดับชาติ รวมไปถึงการปฏิรูป
ประเทศและปฏิรูประบบสุขภาพไปสูความเปนประเทศไทย 4.0 เพ่ือกําหนดกรอบและทิศทางการทํางาน
ของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต โดยมีเปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน” อีกทั้งไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ใหมีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายประเทศไทย 4.0 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
วิสัยทัศน คือ เปนองคกรหลักดานสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี มีพันธกิจ คือ พัฒนาและ
อภิบาลระบบสุขภาพอยางมีสวนรวมและยั่งยืน มี 3 เปาหมาย ประกอบดวย (1) ประชาชนสุขภาพดี           
(2) เจาหนาที่มีความสุข และ (3) ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรนี้ประกอบดวยยุทธศาสตรความ
เปนเลิศ 4 ดาน ของกระทรวงสาธารณสุข คือ 1) สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปน
เลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 2) บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
3) บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ 4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) มีแผนงาน/โครงการรวมทั้งสิ้น 15 แผนงาน 45 โครงการ โดยแบงออกเปน 4 ระยะๆ ละ  
5 ป คือ ระยะที่ 1 ในชวงป 2560-2564 เปนการปฏิรปูระบบ ระยะที่ 2 ในชวงป 2565-2569 เปน
ชวงการสรางความเขมแข็ง ระยะที่ 3 ในชวงป 2570-2574 เปนชวงสูความยั่งยืน และ ระยะที่ 4 ในชวง
ป 2575-2579 ตองเปน 1 ใน 3 ของเอเชีย ซึ่งในระยะที่ 1 (ป 2560-2564)  กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดใหม ี15 แผนงาน 45 โครงการที่ประกาศใหมีการดําเนินการและมีตัวชี้วัดความสําเร็จจํานวน 111 
ตัวชี้วัด 
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศแผนยุทธศาสตรกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)  
โดยวางกรอบแนวคิดใหมคีวามเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนปฏิรูปประเทศดาน
สาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล         
การปฏิรูปดานสาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดยแผน
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ประจีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญ
ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ซึ่งแบงออกเปน 4 ระยะ และในแตละระยะ      
มีจุดเนนแตกตางกันไป โดยในระยะ 5 ปแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) คือ การมุงปฏิรูประบบสุขภาพ          
เนนปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบบริหารจัดการที่ยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอีกครั้ง รวมถึงการวางพ้ืนฐาน
ระบบสุขภาพใหม เชน การวางระบบการแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัว เพื่อดูแลผูปวย         
อยางบูรณาการ ลดคาใชจายของระบบสุขภาพในระยะยาว การปรับระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําของแตละกองทุน 
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 กระทรวงสาธารณสุขกําหนดวิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ เปนองคกรหลักดานสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี มีพันธกิจ 
คือ พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอยางมีสวนรวมและยั่งยืน มี 3 เปาหมาย ประกอบดวย (1) ประชาชน
สุขภาพดี (2) เจาหนาที่มีความสุข และ (3) ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย
ยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน คือ 1) ดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
(Promotion Prevention & Protection Excellence) 2) ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
3) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ 4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) รวมทั้งหมด 15 แผนงาน 40 โครงการ และ 55 ตัวชี้วัด พรอมทั้งไดจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน       
12 เรื่องสําคัญ คือ  (1) การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care) (พชอ./PCC/รพ.สต.ติดดาว) 
(2) RDU & AMR (3) การควบคุมปองกันวัณโรค (TB) (4) การปฏิรูปกําลังคนดานสุขภาพ (Human 
Resource for Health (HRH) Transformation) (5) การปฏิรูประบบเทคโนโลยีดานสุขภาพ (Digital 
Transformation) (6) อนามัยแมและเด็ก (Mother & Child Health) (7) GREEN & CLEAN Hospital 
(8) ยาเสพติด (9) Fast Track (stroke/Sepsis/TRAUMA) (10) การบริหารการเงนิการคลังอยางมี
ประสิทธิภาพ (Financial Management) (11) องคกรคุณภาพ (Quality Organization) (PMQA/HA) 
(12) เขตสุขภาพ 
 จังหวัดมหาสารคามไดสรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน ป 2561 และรับนโยบายการดําเนินงานป 
2562 ของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (นายแพทยภาคี ทรัพยพิพัฒน) เมื่อวันที่ 3-5 
ตุลาคม 2561 และยกรางแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2562-2564 และตัวชี้วัด
การดําเนินงาน ป 2562 โดยการประชุมเตรียมการเม่ือวันที่ 25-27 กันยายน 2561 ประชุมยกรางเม่ือ
วันที่ 10, 16 ตุลาคม 2561 ประชุมติดตามและสรุปการยกรางเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ทบทวน
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) ระยะที่ 1           
(ป 2560-2564) ใน 15 แผนงาน 45 โครงการ 111 ตัวชี้วัด ทบทวนความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 15 แผนงาน 40 โครงการ 55 
ตัวชี้วัด ทบทวนความสอดคลองกับคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (Performance 
Agreement) ปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 12 เรื่องสําคัญ และทบทวนความสอดคลองกับปญหา
สุขภาพที่สําคัญของจังหวัดมหาสารคามที่จําเปนตองดําเนินงานตอเนื่องในป 2562-2564 ของปญหา
สุขภาพ 10 อันดับแรกของจังหวัดมหาสารคามที่ดําเนินมาตั้งแตป 2561 คือ (1) 
NCD/stroke/STEMI/CKD (2) พัฒนาการ/IQ/EQ เด็ก (3) การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจสวนลาง 
(4) การติดเชื้อในกระแสเลือด (5) อุบัติเหตุทางถนน (6) โรคพยาธิใบไมตับ มะเร็งทอน้ําดีและตับแข็ง          
(7) วัณโรค (8) มะเร็งปอด (9) การจมน้ํา และ (10) โรคมะเร็งเตานม พรอมทั้งสอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามในรอบป 2561 ที่ผานมาที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด  
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 แผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2562-2564  มีวิสัยทัศน คือ เปนองคกร
หลักดานสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนจังหวัดมหาสารคามสุขภาพด ีประกอบดวย 3 เปาหมาย 
คือ (1) ประชาชนสุขภาพดี  (2) เจาหนาที่มีความสุข  (3) ระบบสุขภาพยั่งยืน  มีจุดยืนองคการในฐานะ
หนวยงานสวนภูมิภาค คือ บริหารจัดการหนวยบริการและขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัต ิประกอบดวย       
8 ตัวชี้วัดหลักระดับองคการ (Corporate KPIs) ที่กําหนดเปาหมายภายในป 2564 คือ (1) อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไมนอยกวา 77 ป (2) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health 
Adjusted Life Expectancy: HALE) ไมนอยกวา 67 ป (3) ดัชนีความสุขของคนทํางาน 
(Happinometer) ไมนอยกวารอยละ 50 (4) ดัชนีสุขภาวะองคกร (Happy Public Organization 
Index) ไมนอยกวารอยละ 50 (5) การเขาถึง (Access) อัตราการเขาถึงบริการแพทยแผนไทย ไมนอยกวา
รอยละ 70 (6) ความครอบคลุม (Coverage) สัดสวนแพทย 1 คน ตอประชากร 3,000 คน และ สัดสวน
เตียงของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมนอยกวา 2.3 ตอพันประชากร  (7) มีคุณภาพ 
(Quality) สถานบริการไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไมนอยกวารอยละ 85 (8) มี                    
ธรรมาภิบาล (Governance) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานการประเมิน ITA ไมนอยกวา 
รอยละ 93 มพัีนธกิจ 4 พันธกิจ คือ (1) สงเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือขายดานสุขภาพใหมี
สวนรวมในการจัดการสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพ่ือสรางสุขภาวะอยางยั่งยืน (2) พัฒนา
คุณภาพบริการและเครอืขายบริการดานสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐานและมีสุขภาพด ี(4) พัฒนา
ระบบบริหารจัดการสุขภาพ เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มียุทธศาสตร 4 Excellence คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Prevention Promotion & 
Protection Excellence) ยทุธศาสตรที่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence) ยุทธศาสตรที่ 3 
บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) มีทั้งหมด 18 เปาหมายการพัฒนา 15 แผนงาน 44 โครงการ และ 110 
ตัวชี้วัด ประกอบดวย  
  ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Prevention 
Promotion & Protection Excellence)  มี 5 เปาหมายการพัฒนา 44 ตัวชี้วัด 12 โครงการ 4 
แผนงาน คือ แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดานสุขภาพ) ทุกกลุมวัย แผนงานที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ แผนงานที่ 4
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence) มี 5 เปาหมายการพัฒนา 38 
ตัวชี้วัด 21 โครงการ  5 แผนงาน คือ แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster) แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิม          
พระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ และ แผนงานท่ี 9 อุตสาหกรรมทางการแพทย 
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  ยุทธศาสตรท่ี 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) มี 3 เปาหมายการพัฒนา 7 
ตัวชี้วัด 3 โครงการ  1 แผนงาน คือ แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) มี 5 
เปาหมายการพัฒนา 21 ตัวชี้วัด 8 โครงการ  5 แผนงาน คือ แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบ                    
ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ แผนงาน     
ที่ 13 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดาน
สุขภาพ และ แผนงานที่ 15 การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบแผนงานและตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน โดยใหกําหนดนิยามตัวชี้วัดและจัดทําแนวทางดําเนินงานของปงบประมาณ 2562 ทั้ง 15 
แผนงาน 44 โครงการ 110 ตัวชี้วัด โดยการวิเคราะหความสอดคลองของนโยบายที่เก่ียวของและผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา เพื่อถายทอดตัวชี้วัด/แนวทางดําเนินงานของปงบประมาณ 2562 สูการปฏิบัติใน
ระดับจังหวัด-CUP–ตําบล โดยทําการถายทอดแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 
2562-2564 และตัวชีว้ัดการดําเนินงาน ป 2562 ในจํานวน 15 แผนงาน 44 โครงการ 110 ตัวชีว้ัด 
ใหสูการปฏิบัติระดับจังหวัด-CUP–ตําบล ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นใหทุก CUP จัดทํา
แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2562 ที่สอดคลองกับแผนแผนยุทธศาสตรหนวยงาน และอยูในกรอบ
งบประมาณของ Planfin ป 2562 พรอมทั้งใหบูรณาการยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence) ดวยงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ป 2562 หรืองบประมาณอ่ืนๆ ในระดับพ้ืนที่ ใหตอบสนอง
ปญหาดานการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคในระดับตําบลเรียงตามลําดับความสําคัญเรงดวน และจังหวัด
กําหนดใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดสูการปฏิบัติ 
ระหวางนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกับรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ระหวางนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดกับผูบริหารระดับ CUP และระหวางนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกับผูบริหารระดับกลุมงานของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือถายทอดตัวชี้วัดสูระดับบุคคลในหนวยงาน  
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดจัดทําเอกสารเพ่ือประกอบการถายทอดแผน
ยทุธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2562-2564 และตัวชี้วัด/แนวทางดําเนินงานของ
ปงบประมาณ 2562 สูการปฏิบัติระดับ CUP โดยมุงหวังวาการดําเนินงานในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ
และระดับตําบลจะสอดคลองกันและลดความซ้ําซอนในกิจกรรมดําเนินการ ซึ่งจะทําใหการพัฒนางาน
สาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ในป 2562 เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุงหวังให
บรรลุตามเปาหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดตอไป 
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๑. ที่ปรึกษา 
 

๑. นายภาคี ทรัพยพิพัฒน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม           
๒. นายหัสชา เนือยทอง  นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน)   
3. นายพรสิทธิ์ ทวยนันท นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมและพัฒนา) 
4. นางรุงทิพย มั่นคง  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานบริการทางวิชาการ)  

 5. นายวัฒนะ ศรีวัฒนา  ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ (ดานทันตสาธารณสุข) 
6. นายบุญถม ปาปะแพ  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ (ดานเภสัชสาธารณสุข) 

 6. นางวัฒนา นันทะแสน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
(ดานบริการทางวิชาการ)  

8. นายวิทวัส ละอองทอง  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
9. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข    

 10. นายฤทธิรงค เรืองฤทธิ ์ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ     
11. นายกฤษฎ โพธิ์ศร ี  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
12. นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณ หัวหนากลุมงานนิติการ  

 13. นางแฉลม รัตนพันธ  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
14. นางโศภิตา จิตรวิกรานต หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

 15. นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน หัวหนากลุมงานพัฒนาคณุภาพและรูปแบบบริการ   
 16. นางนวลนิตย บุตรดีสุวรรณ หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข  
 17. นางสุธิดา คณะมะ  หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

18. นายประวัติ แปลงมาลย หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย  
19. นางเอมอร สุทธิสา  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด

 20. นางสาวสุริยันต ชอประพันธ หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
     
2. ผูจัดทําเอกสาร 
 

๑. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 2. นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 3. นางสาวระพีพร คําเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 4. นางสาวภัคนันท เรืองชอ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 5. นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 6. นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

7. นางสาวพรรณธิภา จันบัวลา นักวิชาการสาธารณสุข 
8. นางสาวชลธิชา ดวงมาล ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
9. นางสาวณัฐรุจา ไชยคาํภา  นักวิชาการสาธารณสุข 
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3. ออกแบบปก 
 
 1. นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 2. นายสุเมธ ระโยธ ี  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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สารบัญ 
 

ลําดับ เรื่อง หนา 
   
บทสรุปผูบริหาร ก 
ที่ปรึกษา จ 
สารบัญ ช 
สวนที่ 1 นโยบายการดําเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 1 
   1.1 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ป 2562 

2 

   1.2 แผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2562-2564 และการกําหนด
ตัวชี้วัดการดําเนินงานดานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ป 2562 

25 

สวนที่ 2 นิยามตัวชี้วัดและมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 37 
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
(PP&P Excellence)  

38 

นิยามตัวชี้วัดและมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 39 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดานสุขภาพ) ทุกกลุมวัย  

1 รอยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน (รอยละ 100) 40 
2 อัตราการฝากครรภครั้งแรกกอน 12 สัปดาห ไมนอยกวารอยละ 90            40 
3 อัตราการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ไมนอยกวารอยละ 90            40 
4 รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิก (รอยละ 100) 40 
5 รอยละของทารกแรกเกิดมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ไมเกินรอยละ 5 40 
6 อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนไมเกิน 21 ตอพัน การเกิดมีชีพ 40 
7 อัตราสวนการตายมารดาไทย (ไมเกิน 15 ตอแสนประชากร) 42 
8 ความสําเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน 

   8.1) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 95) 
   8.2) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคดักรองพัฒนาการ (รอยละ 100) 
   8.3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคดักรองพัฒนาการพบสงสัยลาชา  
(มากกวารอยละ 30) 
   8.4) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ทีม่พัีฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม  
(รอยละ 100) 
   8.5) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ทีม่พัีฒนาการลาชาไดรับการสงตอ (รอยละ 100) 

48 

9 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สงูดีสมสวน (รอยละ 63) และสวนสูงเฉลี่ย ที่อายุ 5 ป   
(ช.113/ญ.112 ซม.) 
 

58 
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ลําดับ เรื่อง หนา 
   

10 ระดับความสําเร็จในการปองกันหญิงตั้งครรภและทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน  
ระดับ 5  

61 

11 ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ รอยละ 70  64 
12 เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100 (กลุมเสี่ยงไดรับการกระตุนรอยละ 60) 66 
13 รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน (รอยละ 68) 70 
14 รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติขึ้นไป (รอยละ 80) 76 
15 รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผ ุ(cavity free) (รอยละ 60) 81 
16 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป (ไมเกิน 34  ตอพัน) 83 
17 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับเพชร  87 
18 รอยละของการตั้งครรภซ้ําในวัยรุนอาย ุ15-19 ป (ไมเกินรอยละ 9.0)  101 
19 รอยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ (รอยละ 56) 105 
20 รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชนผานเกณฑ (รอยละ 95) 
108 

21 อัตราของผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได เพ่ิมขึ้นหรือคงที ่(Healthy Ageing) 111 
22 รพช.มีหนวยบริการผูสูงอายุอยางนอยรอยละ 75 118 

แผนงานที่  2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  
23 รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ       

(รอยละ 50) 
119 

แผนงานที่  3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ  
24 รอยละของอําเภอมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ 

(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง (รอยละ 100) 
123 

25 รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกันเอชไอวีและโรคตดิตอทาง
เพศสัมพันธเชิงรุก (รอยละ 94) 

127 

26 รอยละของเด็กและเยาวชนอายุ (๑๕-๒๔ ป) ที่มีการปองกันตนเองโดยใชถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธครั้งลาสุด (รอยละ 67) 

131 

27 รอยละ 100 ของอําเภอผานเกณฑตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาตามพระปณธิานฯ 

135 

28 รอยละของอําเภอที่มีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงไมนอยกวารอยละ ๑๒ ของ
คามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) และรอยละ 70 ของตําบลที่สามารถ
ควบคุมโรคไขเลือดออกไดภายใน ๒ เทาของระยะฟกตัว (๒๘ วัน) 

139 

29 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป (ไมเกิน 3 ตอแสน
ประชากร) 

143 
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30 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ไมเกิน 18 ตอประชากรแสนประชากร) 148 
31 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน (ไมเกิน รอยละ 2.16) และ 

ความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงและสงสัยปวยใหวัดความดันโลหิตสูงท่ีบาน ≥ 
รอยละ 40 

153 

32 โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมินคลินิก NCD คุณภาพระดับดีเดน (รอยละ ๑๐๐) 156 
33 ระดับความสําเร็จความสําเร็จในการดําเนินงาน CKD clinic คุณภาพ ในโรงพยาบาล 160 
34 รอยละของสตรีอายุ 30-60 ป ที่ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง

เตานม (ไมนอยกวารอยละ 80 ในป 2562) 
167 

35 ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป (ไมเกิน 6.81 
ลิตร/คน/ป)  

170 

36 ความชุกของผูสูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปขึ้นไป ไมเกินรอยละ 18) 172 
37 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (รอยละ 75) 174 
38 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพและสถานประกอบการดานผลิตภัณฑสุขภาพไดรับการ

ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ 99) 
179 

39 รอยละ 100 ของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด (รอยละ 65) 

183 

40 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการใชยาปลอดภัยในชุมชน 190 
41 รอยละของเครือขายคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพระดับอําเภอ       

ที่มีความเขมแข็งและปกปองสิทธิประชาชนได  (รอยละ 50) 
193 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  
42 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN 

Hospital (ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ 40 และระดับ ดีมาก Plus จังหวัดละ 1 แหง) 
198 

43 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการควบคุมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อดวย
ระบบ Digital Infectious Control 

203 

44 จังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (ผานเกณฑระดับดีมาก) 204 
ยุทธศาสตรที ่2 ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 214 
นิยามตัวชี้วัดและมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 215 
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  

45 รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 
(รอยละ 36) 

216 
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46 รอยละ 85 ของอําเภอที่มีระดับความสําเร็จในการจัดการแกไขปญหาโรคและภัย
สุขภาพสําคัญของจังหวัด ดวยกลไก พชอ.และหมอครอบครัว ที่เชื่อมโยงระบบบริการ
ปฐมภูมิกับชุมชนและทองถิ่นอยางมีคณุภาพ (โดยเนน ๔ เรื่อง ประกอบดวย 1.MCH/
พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk)  

220 

47 รอยละ 90 ของตําบลที่จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ผานตามเกณฑที่กําหนด (โดย
เนน ๔ เรื่อง ประกอบดวย 1.MCH/พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD 
๔.CVD Risk) 

224 

48 รอยละ อปท.จัดบริการสุขภาพ และสนับสนุนการดําเนินงานปฐมภูมิและชุมชน        
ตามเกณฑ 
 จัดบริการสุขภาพและสนับสนุนการดําเนินงานปฐมภูมิและชุมชน จํานวน 4 
ดาน คือ (1) ดานการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพและ
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ผานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพ้ืนที่ (รอยละ 100) (2) ดานการคุมครองผูบริโภค (รอยละ 100) (3) ดาน
บริการดานแพทยฉุกเฉิน (รอยละ 80) (4) ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (รอยละ 100) 

228 

49 รอยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ใหบริการสุขภาพชองปากที่มีคุณภาพ (≥ รอยละ 60 ) 
และอัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนทีร่ับผิดชอบอําเภอ         
(รอยละ 35) 

236 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
50 รอยละของผูปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได (DM ≥ ๔๐/        

HT ≥ รอยละ ๕๐) 
240 

51 ผูปวยเบาหวาน ความดันโลหติสูงท่ีขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ได ≥ 90 % 

243 

52 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (ไมเกินรอยละ 7) 246 
53 รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) (RDU ขั้นที่ 1 มากกวารอยละ 

๙๕/ขั้นที่ 2 มากกวารอยละ 20) และรอยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยา
ตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) (ระดับ Intermediate มากกวารอยละ 20) 

249 

54 รอยละการสงตอผูปวยออกนอกเขตบริการลดลง (ลดลงรอยละ 10) 253 
55 อัตราตายทารกแรกเกิด (<2.5 ตอพัน) 256 
56 รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ตามเกณฑ 260 
57 รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

(รอยละ 30) 
268 

58 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต (รอยละ 70) 274 
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59 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (≤ 6.0 ตอแสน ปชก.) 278 
60 อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผูปวยที่เขารับการ

รักษาในโรงพยาบาลชนิด community acquired sepsis นอยกวารอยละ 24 ในกลุม
ผูปวย [รวมผูปวยที่ขอไปเสียชีวิตท่ีบาน และไมนับรวมผูปวย palliative (รหัส Z 
51.5)] และนอยกวารอยละ 48 ในกลุมผูปวย hospital-acquired sepsis 

282 

61 รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 
        (1)รอยละของผูปวยCapture the fracture มีภาวะกระดูกหักซ้ํา (Refracture) 
(< รอยละ 20) 
        (2) รอยละของผูปวยCapture the fracture ที่ไดรับการผาตัด ภายใน 72 
ชั่วโมงหลังจากไดรับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) (> รอยละ 50) 

287 

62 รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ขึ้นไปสามารถใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic 
drug) ในผูปวย STEMI ได (รอยละ 100) 

291 

63 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (24 ตอแสน ปชก.) 296 
64 รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด  

(รอยละ 82) 
298 

65 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (23.7 ตอแสน ปชก.) 302 
66 อัตราตายจากมะเร็งปอด (19 ตอแสน ปชก.) 306 
67 รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  

(รอยละ 69) 
310 

68 รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 
(รอยละ 85) 

314 

69 อัตราสวนของจํานวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตายตอจํานวนผูปวยเสียชีวิต 
ในโรงพยาบาล (1.0 ตอ 100)  

316 

70 รอยละผูติดยาเสพติด ที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดและไดรับการติดตามดูแล
ตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate 1 year) 

319 

71 รอยละของผูใชและผูเสพที่บําบัดครบตามเกณฑที่กําหนดของแตละระบบหยุดเสพ
ตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน (3 month remission rate) 

321 

72 รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการบริบาลฟนสภาพ 
ระยะกลาง แบบผูปวยใน (intermediate bed/ward) (รอยละ 50) 

324 

73 รอยละ 15 ของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One day Surgery : จํานวน 12  
กลุมโรค (เฉพาะป 2561) และเพ่ิมหัตถการอยางนอย รอยละ 5 ตอป 

327 
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74 รอยละ 25 ของจํานวนผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery : 
จํานวน 2 กลุมโรค (เฉพาะป 2561) และเพ่ิมหัตถการอยางนอยรอยละ 5 ตอป 

332 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ  
75 อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ 

F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) (รอยละ 12) 
335 

76 รอยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไปที่มีระบบ ECS คุณภาพ (รอยละ 70) 339 
77 อัตราตายของผูปวยฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล A, S, 

M1  
342 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นท่ีเฉพาะ  
78 อัตราความสําเร็จการรกัษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม (รอยละ 85) 349 
79 รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลบัเปนซ้ํา (TB Treatment 

Coverage) ≥ รอยละ90 ของคาคาดประมาณจํานวนผูปวยวัณโรค (172/แสนประชากร) 
349 

80 รอยละของตําบลจดัการสุขภาพในการเฝาระวังปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ําด ี(รอยละ 80) 

359 

81 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (ระดับ 5)  363 
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย    

82 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร ระดับ 5 366 
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 371 
นิยามตัวชี้วัดและมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 372 
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ  

83 ระดับความสําเร็จของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิต และพัฒนากําลังคน
ผานเกณฑระดับ 4 ทั้ง 5 องคประกอบ 

373 

84 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด (รอยละ ๘๕) 376 
85 รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช 

(รอยละ ๙0) 
380 

86 รอยละของหนวยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ไมนอยกวา 
รอยละ 70) 

385 

87 จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุข จังหวัดละ 1 แหง 388 
88 รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด  

(รอยละ ๗๐) 
392 

89 อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) มีความรูดานสุขภาพและเปนแกนนําในการดูแล
สุขภาพครอบครัว รอยละ ๗๐ 

394 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 397 
นิยามตัวชี้วัดและมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน 398 
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  

90 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA  
(รอยละ 90) 

399 

91 รอยละ 30 ของการจัดซื้อรวมของยาเวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุ 
ทันตกรรม 

403 

92 รอยละ 20 ของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน 

405 

93 รอยละของเรื่องรองเรียนรองทุกขไดรับการดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด (๔๕ วัน) 
(รอยละ ๙๐) 

411 

94 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ    
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ./ สสอ. รอยละ 100) 

414 

95 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง 
HA ขั้น 3 (รพท./รพช.รอยละ 100) 

419 

96 รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคณุภาพ รพ.สต. ติดดาว (ระดับ 5 ดาว  
รอยละ ๗๕) 

423 

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ  
97 ขอมูลการตายที่ไมทราบสาเหตุของจังหวัด นอยกวารอยละ 40 431 
98 ขอมูลบริการสุขภาพ : คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผูปวยนอกมีความ

ถูกตองครบถวน มากกวารอยละ 80 
431 

99 รอยละของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพได  
(Health Information Exchange (HIE)) (รอยละ 60) 

434 

100 รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได (Personal Health Record)  
(รอยละ 5) 

434 

101 จังหวัดมีการดําเนินการ Digital Transformation ตามเกณฑท่ีกําหนด 437 
102 มกีารใช Application สําหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง 437 
103 รพท./รพช. มีระบบ electronic Queue ทุกแหง 437 

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสขุภาพ  
104 ไมมีหนวยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 5 ขึ้นไป 439 
105 คุณภาพระบบบัญชีของหนวยบริการ (รอยละ 85) 451 

   
   



 - ฒ -  
   

ลําดับ เรื่อง หนา 
   

แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ  
106 รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆ นําไปใชประโยชน  

(รอยละ 40) 
453 

107 รอยละงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

456 

108 จํานวนนวัตกรรมที่คิดคนใหม เทคโนโลยีสุขภาพหรือพัฒนาตอยอดการใหบริการดาน
สุขภาพ (CUP ละ 5 เรื่อง) 

458 

109 จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่นํามาใช
จริงทางการแพทยหรือการตลาด (CUP ละ 5 เรื่อง) 

462 

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ  
110 รอยละ 100 ของการบังคับใชกฎหมาย ที่กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญ เปนไป

ตามกฎหมาย   
465 

   
 



















































๒๕ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

แผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2562-2564 
และตัวชี้วัดการดําเนินงานสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม ป 2562 

 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 

 
แผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2562-2564 
 
 วิสัยทัศน 
  เปนองคกรหลักดานสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนจังหวัดมหาสารคามสุขภาพดี 
 เปาหมาย 
  1. ประชาชนสุขภาพดี 
  2. เจาหนาที่มีความสุข 
  3. ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 ตัวชี้วัดหลักระดับองคกร (Corporate KPIs) เปาหมายในป 2564  
  1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไมนอยกวา 77 ป 
  2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)                    
ไมนอยกวา 67 ป 
  3. ดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไมนอยกวารอยละ 50  
  4. ดัชนีสุขภาวะองคกร (Happy Public Organization Index) ไมนอยกวารอยละ 50 
  5. การเขาถึง (Access) อัตราการเขาถึงบริการแพทยแผนไทย ไมนอยกวารอยละ 70 
  6. ความครอบคลุม (Coverage) ของแพทยและเตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สัดสวนแพทย 1 คน ตอ 3,000 ประชากร และ สัดสวนเตียง 2.3 ตอ 1,000 ประชากร  
  7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไมนอยกวา            
รอยละ 85 
  8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานการประเมิน 
ITA ไมนอยกวารอยละ 93 
 ตัวชี้วัดหลักระดับองคกร (Corporate KPIs) เปาหมายในป 2579  
  1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไมนอยกวา 85 ป 
  2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)                    
ไมนอยกวา 75 ป 
  3. ดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไมนอยกวารอยละ 70  
  4. ดัชนีสุขภาวะองคกร (Happy Public Organization Index) ไมนอยกวารอยละ 70 
  5. การเขาถึง (Access) อัตราการเขาถึงบริการแพทยแผนไทย ไมนอยกวารอยละ 100 
  6. ความครอบคลุม (Coverage) ของแพทยและเตียง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สัดสวนแพทย 1 คน ตอ 1,500 ประชากร และ สัดสวนเตียง 2 ตอ 1,000 ประชากร  
  7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไมนอยกวา            
รอยละ 100 



๒๖ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

  8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานการประเมิน 
ITA ไมนอยกวารอยละ 95 
 จุดยืนองคกร (ในฐานะหนวยงานสวนภูมิภาค) 
  บริหารจัดการหนวยบริการและขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัต ิ
 พันธกิจ 
  1. สงเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือขายดานสุขภาพใหมีสวนรวมในการจัดการ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพ่ือสรางสุขภาวะอยางยั่งยืน  
  2. พัฒนาคุณภาพบริการและเครือขายบริการดานสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐาน  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐานและมีสุขภาพดี 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภบิาล 
 ยุทธศาสตร 4 Excellence 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Prevention 
Promotion & Protection Excellence) 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
 เปาหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภค       
เปนเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence) 
  1) ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพที่ดี 
  2) มีระบบปองกัน ควบคุมโรค ระบบเฝาระวังโรคที่สามารถตอบสนองไดทันที 
  3) มีระบบคุมครองผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพของประชาชน 
  5) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
 เปาหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตรท่ี 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
  1) มีหมอครอบครวัดูแลประชาชนทุกครัวเรือน 
  2) มีระบบบริการสุขภาพที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 
  3) มีระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ 
  4) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทยทันสมัย 
  5) มีความรวมมือระหวางหนวยงาน ในการปองกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ 
 เปาหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตรท่ี 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
  1) มีแผนอัตรากําลังทีส่อดคลองกับกรอบความตองการอัตรากําลังคนของจังหวัด 
  2) มีการกระจายสัดสวนบุคลากรสุขภาพใหมีความสมดุลกัน  
  3) มีการธํารงรักษากําลังคนดานสุขภาพ 
 
 
 



๒๗ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

 เปาหมายการพัฒนา : ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence)  
  1) ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคณุภาพโดยไมมีความ
เหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ 
  2) มีการบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ และระหวางทุกหนวยบริการ          
ทุกระดับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  3) มีการสรางและพัฒนากลไกดานการเงินการคลังสุขภาพ 
  4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลดานสุขภาพ 
  5) มีการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและสรางนวัตกรรมใหมๆ  เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอยางเหมาะสม 



๒๘ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

แผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2562-2564 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ป 2562-2564 

มอบหมายกลุมงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดานสุขภาพ) ทุกกลุมวัย 
*1. โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

1) รอยละสถานบรกิารสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 
(รอยละ 100) 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

2) อัตราการฝากครรภคร้ังแรกกอน 12 สัปดาห ไมนอยกวา 
รอยละ 90            

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

3) อัตราการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ไมนอยกวา 
รอยละ 90            

 

4) รอยละของหญิงตัง้ครรภไดรบัวิตามินเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก
และโฟลิก (รอยละ 100) 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

5) รอยละของทารกแรกเกิดมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ไมเกิน
รอยละ 5 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

6) อัตราทารกแรกเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนไมเกิน 21 ตอพัน      
การเกิดมีชีพ 

กลุมงานสงเสรมิสุขภาพ 

7) อัตราสวนการตายมารดาไทย (ไมเกิน 15 ตอแสนประชากร) กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
8) ความสําเรจ็ของพัฒนาการเด็กตามเกณฑมาตรฐาน 
8.1) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 95) 
8.2) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 
(รอยละ 100) 
8.3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ      
พบสงสัยลาชา (มากกวารอยละ 30) 
8.4) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มพีัฒนาการสงสัยลาชาไดรบั
การติดตาม (รอยละ 100) 
8.5) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มพีัฒนาการลาชาไดรับการ       
สงตอ (รอยละ 100) 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

9) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน (รอยละ 63) และ
สวนสงูเฉลี่ย ที่อายุ 5 ป (ช.113/ญ.112 ซม.) 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

10) ระดับความสําเร็จในการปองกันหญิงตั้งครรภและทารก        
แรกเกิดขาดสารไอโอดนี ระดับ 5  

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

11) ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ รอยละ 70  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
2. โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุมวัยเรยีนและ
วัยรุน 
 

12) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100 (กลุมเสี่ยง
ไดรับการกระตุนรอยละ 60) 

กลุมงานควบคุมโรค     
ไมติดตอสุขภาพจิตและ  
ยาเสพติด 

13) รอยละของเด็กวัยเรยีน สูงดีสมสวน (รอยละ 68) กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
 
 



๒๙ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ป 2562-2564 

มอบหมายกลุมงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

14) รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑ
ปกติขึ้นไป (รอยละ 80) 

กลุมงานควบคุมโรค      
ไมติดตอสุขภาพจิตและ     
ยาเสพติด 

15) รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดไีมมีผ ุ(cavity free)               
(รอยละ 60) 

กลุมงานทันต
สาธารณสุข 

16) อัตราการคลอดมีชีพในหญงิอายุ 15-19 ป (ไมเกิน 34           
ตอพัน) 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

17) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ 
ระดับเพชร  

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

18) รอยละของการตั้งครรภซ้ําในวัยรุนอาย ุ15-19 ป (ไมเกิน           
รอยละ 9.0)  

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

3. โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุมวัยทาํงาน 

19) รอยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ        
(รอยละ 56) 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

4. โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคน
ไทยกลุมวัยผูสูงอาย ุ
 

20) รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ     
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ (รอยละ 95) 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

21) อัตราของผูสูงอายุทีช่วยเหลือตนเองไดเพิ่มขึ้นหรือคงที ่
(Healthy Ageing) 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

22) รพช.มีหนวยบริการผูสงูอายุอยางนอยรอยละ 75 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาํเภอ   
*5. โครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดบั
อําเภอ (พชอ.) 

23) รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอําเภอ 
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ (รอยละ 80) 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ   
6. โครงการพัฒนาระบบ
การตอบโตภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ 

24) รอยละของอําเภอมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ           
ทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัตงิานไดจริง              
(รอยละ 100) 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

7. โครงการควบคุม
โรคติดตอ 
 

25) รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกันเอชไอวี
และโรคติดตอทางเพศสมัพันธเชิงรุก (รอยละ 94) 

กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ 

26) รอยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ป ที่มีการปองกัน
ตนเองโดยใชถุงยางอนามยัเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งลาสุด                
(รอยละ 67) 

กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ 

27) รอยละ ๑๐๐ ของอําเภอที่ผานเกณฑโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยฯ 

กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ 

28) รอยละของอําเภอที่มีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง       
ไมนอยกวารอยละ ๑๒ ของคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๖-
๒๕๖๐) และรอยละ 70 ของตําบลที่สามารถควบคุมโรค
ไขเลือดออกไดภายใน ๒ เทาของระยะฟกตัว (๒๘ วนั)  

กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ 



๓๐ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ป 2562-2564 

มอบหมายกลุมงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

8. โครงการควบคุมโรค     
ไมติดตอและภัยสุขภาพ 

29) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป          
(ไมเกิน 3 ตอแสนประชากร) 

กลุมงานควบคุมโรค     
ไมติดตอสุขภาพจิตและ  
ยาเสพติด 

30) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนน (ไมเกิน 18 ตอแสน) กลุมงานควบคมุโรค     
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

31) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน (ไมเกิน           
รอยละ 2.16) และความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงและ
สงสัยปวยใหวัดความดนัโลหิตสงูท่ีบาน ≥ รอยละ 40 

กลุมงานควบคุมโรค     
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

32) โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมินคลินิก NCD คุณภาพระดับ
ดีเดน (รอยละ 100)  

กลุมงานควบคุมโรค        
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

33) ระดับความสําเร็จในการดาํเนินงาน CKD clinic ใน
โรงพยาบาล  

กลุมงานควบคุมโรค      
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

**34) รอยละของสตรีอายุ 30-60 ป ที่ไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม (ไมนอยกวารอยละ 80 ในป 
2562) 

กลุมงานควบคุมโรค      
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

35) ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากรอาย ุ15 
ป ขึ้นไป (ไมเกิน 6.81 ลิตร/คน/ป)  

กลุมงานควบคุมโรค     
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

36) ความชุกของผูสบูบุหรี่ในประชากรอาย ุ15 ปข้ึนไป (ไมเกิน           
รอยละ 18)  

กลุมงานควบคุมโรค      
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

9. โครงการสงเสริมและ
พัฒนาความปลอดภัย
ดานอาหาร 

37) รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรปูมีความ
ปลอดภัย (รอยละ 75) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

10. โครงการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ 

38) รอยละของผลิตภัณฑและสถานประกอบการสขุภาพที่ไดรบั
การตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด (รอยละ 99) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

39) รอยละ 100 ของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด (รอยละ 65) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

40) ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสรมิการใชยา
ปลอดภัยในชุมชน 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
 
 



๓๑ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ป 2562-2564 

มอบหมายกลุมงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

41) ระดับความสําเร็จของเครือขายคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑและบรกิารสุขภาพระดับอําเภอที่มีความเขมแข็งและ
ปกปองสิทธปิระชาชนได (ระดับ 5) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม   
*11. โครงการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม 

42) รอยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN Hospital (ระดับดีมากขึ้นไปรอยละ 40 
และระดับ ดีมาก Plus จังหวดัละ 1 แหง) 

กลุมงานอนามัย
สิ่งแวดลอมและ         
อาชีวอนามัย 

43) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการควบคุมการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อดวยระบบ Digital Infectious Control 

กลุมงานอนามัย
สิ่งแวดลอมและ        
อาชีวอนามัย 

12. โครงการคุมครอง
สุขภาพประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 

44) จังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิง่แวดลอมและสุขภาพ 
(ผานเกณฑระดับดีมาก) 

กลุมงานอนามัย
สิ่งแวดลอมและ          
อาชีวอนามัย 

2. ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)  
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  
*13. โครงการพัฒนา
ระบบการแพทยปฐมภูม ิ

45) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนนิการในพืน้ที่ 
(Primary Care Cluster) (รอยละ 36) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

46) รอยละ 85 ของอําเภอที่มีระดับความสําเร็จในการจัดการ
แกไขปญหาโรคและภัยสขุภาพสําคัญของจังหวัด ดวยกลไก พชอ.
และหมอครอบครวั ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ
ทองถิ่นอยางมีคณุภาพ (โดยเนน ๔ เรื่อง ประกอบดวย 1.MCH/
พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk)  

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

47) รอยละ 90 ของตําบลที่จดัการสุขภาพแบบบูรณาการ ผาน
ตามเกณฑที่กําหนด (โดยเนน ๔ เรื่อง ประกอบดวย 1.MCH/
พัฒนาการและ IQ 2.OV/CCA 3.DM/HT/CKD ๔.CVD Risk) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

48) รอยละ อปท.จัดบรกิารสุขภาพ และสนับสนนุการดําเนินงาน         
ปฐมภูมิและชุมชนตามเกณฑ 

จัดบริการสุขภาพและสนับสนุนการดําเนินงานปฐมภูมิและชุมชน 
จํานวน 4 ดาน คือ (1) ดานการจดับริการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
ฟนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ผานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ (รอยละ 100) (2) ดาน
การคุมครองผูบรโิภค(รอยละ 100) (3) ดานบริการดานแพทยฉุกเฉิน 
(รอยละ 80)  (4) ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (รอยละ 100) 

กลุมงานประกันสุขภาพ 

49) รอยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ใหบริการสุขภาพชองปากที่มี
คุณภาพ (≥ รอยละ 60 ) และอัตราการใชบริการสุขภาพชองปาก
ของประชาชนในพื้นทีร่บัผิดชอบอําเภอ (รอยละ 35) 
 
 

กลุมงานทันต
สาธารณสุข 



๓๒ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ป 2562-2564 

มอบหมายกลุมงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)   

**14. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง 

50) รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูงที่
ควบคุมได (DM ≥รอยละ 40/HT ≥ รอยละ 50) 

กลุมงานควบคุมโรค        
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

51) รอยละของผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึน้ทะเบยีน
ไดรับการประเมนิโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk)  (≥รอยละ 90) 

กลุมงานควบคุมโรค      
ไมติดตอสขุภาพจิตและ
ยาเสพติด 

52)  อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (ไมเกินรอยละ 7) กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

*15. โครงการปองกัน
และควบคุมการดื้อยา
ตานจลุชีพและการใชยา
อยางสมเหตุสมผล 

53) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) (RDU            
ขัน้ที่ 1 มากกวารอยละ ๙๕/ขัน้ที่ 2 มากกวารอยละ 20) และ
รอยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยาง
บูรณาการ (AMR) (ระดับ Intermediate มากกวารอยละ 20) 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

16. โครงการพัฒนา
ศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทย 

54) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลง               
รอยละ 10) 
 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

17. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด 

55) อัตราตายทารกแรกเกิด (<2.5 ตอพัน) กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

18. โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลแบบ 
ประคับประคอง  
(Palliative Care) และ
การดูแลผูปวยก่ึง
เฉียบพลัน 

56) รอยละของโรงพยาบาลที่มกีารดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) ตามเกณฑ 
 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

19. โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย
แผนไทย 

57) รอยละของผูปวยนอกไดรบับรกิารการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก (รอยละ 30) 

กลุมงานแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 

20. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและ       
จิตเวช 

58) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต             
(รอยละ 70) 

กลุมงานควบคุมโรค        
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

59) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (≤ 6.0 ตอแสน ปชก.) กลุมงานควบคุมโรค       
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

21. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 5 
สาขาหลัก (สูตินารีเวช 
ศัลยกรรม อายุรกรรม  

60) อัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงของผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลชนดิ 
community acquired sepsis นอยกวารอยละ 24 ในกลุมผูปวย 
[รวมผูปวยที่ขอไปเสียชีวิตทีบ่าน และไมนบัรวมผูปวย palliative 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 



๓๓ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ป 2562-2564 

มอบหมายกลุมงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

กุมารเวชกรรม และ          
ออรโธปดิกส) 

(รหัส Z 51.5)] และนอยกวารอยละ 48 ในกลุมผูปวย hospital-
acquired sepsis 
61) รอยละของโรงพยาบาลที่มทีีม Capture the fracture 
  (1) รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่มีภาวะ
กระดูกหักซ้ํา (Refracture) (< รอยละ 20) 
  (2) รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่ไดรับการผาตัด
ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากไดรบัการรกัษาในโรงพยาบาล (Early 
surgery) (>รอยละ 50) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

22. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ 

62) รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ขึ้นไปสามารถใหยาละลาย
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI ได (รอยละ 100) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

63) อัตราตายจากโรคหลอดเลอืดหัวใจ (24 ตอแสน ปชก.) กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

23. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเรง็ 
 

64) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (รอยละ 82) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

65) อัตราตายจากโรคมะเรง็ตบั (23.7 ตอแสน ปชก.) กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

66) อัตราตายจากมะเรง็ปอด (19 ตอแสน ปชก.) กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

**24. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต 

67) รอยละของผูปวย CKD ที่มอัีตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr (รอยละ 69) 

กลุมงานควบคุมโรค      
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

25. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจักษุวทิยา 

68) รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract) 
ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน (รอยละ 85) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

26. โครงการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ 
สาขาปลูกถายอวัยวะ 

69) อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมอง
ตาย ตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (1.0 ตอ 100) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

*27. โครงการพัฒนา
ระบบบริการบําบัดรักษา
ผูปวยยาเสพติด 

70) รอยละผูติดยาเสพติด ที่บําบัดครบตามเกณฑที่กาํหนดและ
ไดรับการติดตามดูแลตอเนื่อง 1 ป (Retention Rate 1 year) 

กลุมงานควบคุมโรค      
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

71) รอยละของผูใชและผูเสพทีบ่ําบดัครบตามเกณฑที่กาํหนดของ         
แตละระบบหยุดเสพตอเนื่องหลงัจําหนายจากการบําบัด 3 เดือน           
(3 month remission rate) 

กลุมงานควบคุมโรค       
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

28. โครงการพัฒนา
ระบบบริการดูแลระยะ
กลาง (Intermediate 
Care) 
 

72) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการ
บริบาลฟนสภาพระยะกลาง แบบผูปวยใน (intermediate 
bed/ward) (รอยละ 50) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 



๓๔ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ป 2562-2564 

มอบหมายกลุมงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

29. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ one day 
surgery 

73) รอยละ 15 ของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One day 
Surgery : จํานวน 12 กลุมโรค (เฉพาะป 2561) และเพ่ิม
หัตถการอยางนอย รอยละ 5 ตอป 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

30. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ  
Minimally Invasive 
Surgery 

74) รอยละ 25 ของจํานวนผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ 
Minimally Invasive Surgery : จํานวน 2 กลุมโรค (เฉพาะป 
2561) และเพ่ิมหัตถการอยางนอยรอยละ 5 ตอป 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ   

*31. โครงการพัฒนา
ระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการสงตอ 

75) อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 
ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดบั F2 ข้ึนไป (ทั้งที่ ER และ Admit)       
(รอยละ 12) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

76) รอยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ         
(รอยละ 70)  

กลุมงานควบคุมโรค      
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

77) อัตราตายของผูปวยฉุกเฉิน (triagel level 1) ภายใน 24 ชม.        
ใน โรงพยาบาล A, S, M1  

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ   

32. โครงการเฉลิม       
พระเกียรต ิ

*78) อัตราความสาํเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม           
(รอยละ 85) 

กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ 

*79) รอยละความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและ
กลับเปนซ้าํ (TB Treatment Coverage) ≥ รอยละ90 ของคา
คาดประมาณจํานวนผูปวยวัณโรค (172/แสนประชากร) 

กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ 

**80) รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวังปองกันแกไข
ปญหาโรคพยาธิใบไมตบัและมะเร็งทอน้ําด ี(รอยละ 80) 

กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ 

81) ระดับความสําเร็จในการดาํเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE (ระดับ 5)  

กลุมงานควบคุมโรค      
ไมติดตอสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย    

33. โครงการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และการแพทย 

82) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร ระดับ 5 กลุมงานการแพทย      
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

3. ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลศิ (People Excellence)  

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการกําลังคนดานสุขภาพ   
34. โครงการผลิตและ
พัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพสูความเปนมือ
อาชีพ 

83) ระดับความสําเร็จของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการระบบการ
ผลิต และพัฒนากําลังคนผานเกณฑระดับ 4 ทัง้ 5 องคประกอบ 

กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

84) รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด           
(รอยละ ๘๕) 

กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 



๓๕ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ป 2562-2564 

มอบหมายกลุมงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

*35. โครงการ Happy 
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง
แหงความสุข 

85) รอยละของหนวยงานที่มีการนําดชันีความสุขของคนทาํงาน 
(Happinometer) ไปใช (รอยละ ๙0) 

กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

86) รอยละของหนวยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ (ไมนอยกวารอยละ ๗0) 

กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

87) จํานวนหนวยงานที่เปนองคกรแหงความสุขจังหวัดละ ๑ แหง กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

36. โครงการพัฒนา
เครอืขายกําลังคนดาน
สุขภาพ 

88) รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได
ตามเกณฑที่กําหนด (รอยละ 70) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 
 

89) อาสาสมัครประจําครอบครวั (อสค.) มีความรอบรูดานสุขภาพ
และเปนแกนนําในการดูแลสุขภาพครอบครัว (รอยละ 70) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

4. ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคณุภาพ  
37. โครงการประเมิน
คุณธรรม ความโปรงใส 
และบรหิารความเสี่ยง 

90) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ
การประเมิน ITA (รอยละ 90) 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

91) รอยละ 30 ของการจัดซื้อรวมของยาเวชภัณฑที่ไมใชยา วสัดุ
วิทยาศาสตร และวสัดุ ทันตกรรม 

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

92) รอยละ 20 ของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผาน
เกณฑการประเมินระบบการควบคุมภายใน 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

93) รอยละของเรื่องรองเรียนรองทุกขไดรับการดําเนนิการภายใน
เวลาที่กําหนด (๔๕ วัน) (รอยละ ๙๐) 

กลุมงานนิติการ 

*38. โครงการพัฒนา
องคกรคุณภาพ 

94) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สสจ./สสอ.รอยละ 100) 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

95) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผานการรบัรอง HA ขั้น 3 (รพท./รพช.รอยละ 100)  

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

96) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.        
ติดดาว (ระดบั 5 ดาว รอยละ ๗๕) 

กลุมงานพฒันาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ 

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ   
39. โครงการพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสาร
เทคโนโลยสุีขภาพ
แหงชาติ (NHIS) 

97) ขอมูลการตายที่ไมทราบสาเหตุของจังหวัด นอยกวา 
รอยละ 40 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

98) ขอมูลบริการสุขภาพ : คุณภาพเวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรคผูปวยนอกมีความถูกตองครบถวน มากกวารอยละ 80 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

40. โครงการพัฒนา
สุขภาพดวยเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital 
Economy) 

99) รอยละของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมสิามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพได (Health Information Exchange 
(HIE)) (รอยละ 60) 
 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 



๓๖ 
 

งานยุทธศาสตรสขุภาพ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  (22 ตุลาคม 2561)  

ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม                 
ป 2562-2564 

มอบหมายกลุมงาน        
ที่รับผิดชอบหลัก 

100) รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได 
(Personal Health Record) (รอยละ 5) 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

*41. โครงการ Smart 
Hospital 

101) จังหวัดมีการดําเนินการ Digital Transformation ตาม
เกณฑที่กําหนด 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

 102) มีการใช Application สาํหรับ PCC ใน PCC ทุกแหง 
 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

 103) รพท./รพช. มีระบบ electronic Queue ทุกแหง กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ   
*42. โครงการบริหาร
จัด การดานการเงิน        
การคลัง 

104) ไมมีหนวยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดบั 5    
ขึ้นไป 

กลุมงานประกันสุขภาพ 

105) คุณภาพระบบบัญชีของหนวยบริการ (รอยละ 85) กลุมงานบริหารทั่วไป 
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ   
43. โครงการพัฒนา
งานวิจยั/นวตักรรม 
ผลิตภัณฑสุขภาพและ
เทคโนโลยทีางการแพทย 

106) รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆ
นําไปใชประโยชน (รอยละ 40) 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

107) รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวา        
รอยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

108) จํานวนนวัตกรรมที่คิดคนใหม เทคโนโลยสุีขภาพหรือพัฒนา    
ตอยอดการใหบรกิารดานสุขภาพ (CUP ละ 5 เรื่อง) 

กลุมงานพฒันา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 

109) จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกที่นาํมาใชจริงทางการแพทยหรือการตลาด          
(CUP ละ 5 เรื่อง) 

กลุมงานการแพทย      
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ   

44. โครงการปรับ
โครงสรางและพัฒนา
กฎหมายดานสุขภาพ 

110) รอยละ ๑๐๐ ของการบังคับใชกฎหมายที่กระทรวง
สาธารณสุขใหความสําคัญเปนไปตามกฎหมาย ((1) พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 (2) พรบ.ควบคุมผลติภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ.2560 (3) พรบ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.
2559 (4) พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 (5) พรบ.ยา พ.ศ. 2510 
และที่แกไขเพิ่มเติม) 

กลุมงานนิติการ 

 
หมายเหตุ    
 1. จังหวัดมหาสารคาม ไมอยูในพ้ืนทีพิ่เศษ แตไดดําเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม      
ตามขอสั่งการของ นพ.สสจ.มค. โดยรวมไวในโครงการคุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่เสี่ยง 
 2. ตัวช้ีวัด (ตัวอักษรเอน) เปนตัวชี้วัดที่ยกมาจากป 2561 เพราะเปนปญหาจังหวัดที่ตองดาํเนินการตอเรื่องในป 
2562-2564   
 3. โครงการที่มี* คือ PA ของกระทรวงสาธารณสุข ป 2562 และสวน** คือ PA จังหวัดมหาสารคาม ป 2562 
(นพ.สสจ.มค.สั่งการ) ประกอบดวย 1) NCD/CKD และ 2) มะเร็งปากมดลูก 3) โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําด ี
 


