
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์       
การพฒันาระบบบริการสุขภาพ

 แผนสุขภาพจังหวดัเครือข่าย:CUP  





กระบวนการจัดท าแผนสุขภาพระดับเขต

การวิเคราะห์ปัจจัย
ทางยุทธศาสตร์

การติดตามผลการ
ด าเนินงานและประเมินผล

การก าหนดทิศทาง
ของเขต

    การอนุมัติแผน/ โครงการ
การน าแผนไปสู่การปฏบิัติ

การจัดท าแผนสุขภาพ
    เขต , จังหวัด
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แผนงานด้านสาธารณสขุเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASCC)

ปีงบประมาณ 2558



5

เป้าประสงค์ที่ 1 การพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุข 
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในทุกระดับ

แผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน 
1. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน จ./อ.

    2. ตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน จ./อ.
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เป้าประสงค์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพสถานบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนด

แผนงาน/โครงการ   
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสุขภาพเป้าหมายให้มีคุณภาพ

มาตรฐานที่ก าหนด เช่น HA ,PCA ,พัฒนาศักยภาพ รพ.แม่ข่าย เป็นต้น

2. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ Primary GMP
3. โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
4. โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าซื้อ
5. โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ



7

เป้าประสงค์ที่ 3  การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขใหม้ศีักยภาพในการให้บริการทั้งทางดา้น
วิชาการและด้านบริการสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ
1. โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขให้มีศักยภาพใน

การให้บริการทั้งทางด้านวิชาการและด้านบริการสุขภาพ
2. โครงการศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลรองรับประชาคมอาเซียน



8

เป้าประสงค์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลด้านพื้นฐานและ
ระบบข้อมูลบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แผนงาน/โครงการ
โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลด้านพ้ืนฐานและระบบข้อมูลบริการเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
       3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และพฒันาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ 
       3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเน่ืองจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพฒันาระบบความคุ้มครองทาง
สังคมของแรงงานอาเซียน 

ข้อ 5 การยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
       5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล า้ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่าง
ทุกระบบหลกัประกันสุขภาพเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการ 

       

นโยบายรัฐบาล



         5.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย สร้างกลไก 
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ท่ีส่วนกลาง การกระจาย 
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
        5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวงัโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติ
ซ ้า 
        5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและ
เสียชีวติ 

ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม



ยทุธศาสตร ์เป้าหมายตวัชีว้ดั

กระทรวงสาธารณสขุ

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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วิสัยทัศน์: 
         ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมสุีขภาพแขง็แรง เพิม่ขึน้เพือ่
สร้างความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกจิของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม
อย่างยัง่ยนื 

พนัธกจิ: 
1. กาหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานข้อมูลท่ีมคุีณภาพและ
การจัดการ  ความรู้ รวมถึงการติดตามกากับประเมินผล (Regulator) 
2. จัดระบบบริการต้ังแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศท่ีมีคุณภาพ 
ครอบคลุมและระบบส่งต่อท่ีไร้ร้อยต่อ (Provider)" 

เป้าประสงค์: 
1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมสุีขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี 



ประชาคม
อาเซียน

ชายแดน
ภาคใต้

ป้องกัน 
บ าบัด

ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูความเชื่อม่ัน
และวางรากฐาน

ยุทธศาสตร์การศึกษา,สาธารณสุข 
และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิจัย

บูรณาการ 
15 ด้าน

เจตนารมณ์ คสช.
ข้อ 2.5 ด้านสังคมจิตวิทยา 5 ประเด็น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมข้ึนเพ่ือสร้างความเจริญเติบโต 
            ทางเศรษฐกิจของประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน

4 ระบบ 
5 กลุ่มวัย

ระยะเร่งด่วน 8 ข้อ ระยะกลาง 4 ข้อ ระยะยาว 2 ข้อ

พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย พัฒนาและจัดระบบบริการ พัฒนาระบบบริหารจดัการ

Road Map

ยุทธศาสตรเ์น้นหนัก กสธ.

แผนงานป้องกัน
ปราบปรามทุจริต

36.45 ลบ.

แผนงานกรอบข้อตกลง
ประชาคมอาเซียน

486.66 ลบ.

แผนงานแก้ไขและ
พัฒนาชายแดนภาคใต้

 862.70 ลบ.

แผนงานพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

 27,455.57 ลบ.

แผนงานพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ

195,233.54 ลบ.

แผนงานยาเสพติด
1237.57 ลบ.

แผนงานวิจัยและ
พัฒนาบุคลากร
219.37 ลบ.
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70.48%
12.18%

11.47%

5.66%
0.22%

ขั้นต่ า / ผูกพัน / พ.ต.ส. 48.09 %
บูรณาการ              14.79 %
พื้นฐาน/ยุทธศาสตร ์ 37.12%

ครุภัณฑ์ 16.6 %
สิ่งก่อสร้าง       83.4 %
- ปีเดียว        14.4 %
- ผูกพันใหม่  19.5 %
 - ผูกพันเดิม  49.5 %

งบบุคลากร
77,282.51 ลบ.

งบรายจ่ายอื่น
239.58 ลบ.

งบอุดหนุน
6,205.84 ลบ.

งบลงทุน
12,578.53 ลบ.

งบด าเนินงาน
13,360.68 ลบ.

งบประมาณ กสธ. 2558  ไม่รวมกองทุน วงเงิน 109,667.15 ลบ
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ข้ันต ่า/ผูกพัน พ้ืนฐาน/บูรณาการ

รวมกรม/หน่วยงาน 77,282.51 6,424.61 6,936.08 4,532.91 12,578.53 107,754.64
สัดส่วนร้อยละ (71.72) (5.96) (6.44) (4.21) (11.67) (100.00)

1.สา่นักงานปลดักระทรวงฯ 68,188.36 5,215.58 2,987.84 3,828.74 10,003.39 90,223.91
2. กรมการแพทย์ 3,364.48 383.35 519.38 224.15 1,431.19 5,922.56
3. กรมควบคุมโรค 1,730.40 204.14 1,302.48 300.17 213.13 3,750.33
4. กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยฯ 73.51 92.46 69.09 36.73 28.89 300.67
5. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 404.74 49.02 404.13 22.11 312.44 1,192.44
6. กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 396.03 17.51 340.02 24.42 262.12 1,040.11
7. กรมสขุภาพจิต 1,678.34 146.37 639.87 36.48 149.54 2,650.60
8. กรมอนามัย 1,194.83 136.25 372.84 48.95 123.54 1,876.40
9. สนง. อาหารและยา 251.81 179.93 300.43 11.15 54.29 797.61

กรม ( Departments)
งบรายจ่าย( Types of expenses)

รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร

งบด่าเนินงาน(13,360.69 ลบ) งบอุดหนุน/
รายจ่ายอื น

งบลงทุน

งบประมาณ กสธ. 2558  เฉพาะกรม/หน่วยงาน 9 หน่วยงาน (ภาพรวม)
หน่วย: ล้านบาท
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75.58%

9.09%

11.09%

4.22% 0.03%

งบบุคลากร
68,188.36 ลบ.

งบรายจ่ายอื่น
25.27 ลบ.

งบอุดหนุน
3,803.47 ลบ.

งบลงทุน
10,003.39 ลบ.

งบด าเนินงาน
8,203.42 ลบ.

งบประมาณ ส านักงานปลัดฯ พ.ศ.  2558  วงเงิน 90,223.91 ลบ
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ครุภัณฑ์ 15.1 %
สิ่งก่อสร้าง       84.9 %
- ปีเดียว        17.1 %
- ผูกพันใหม่   20.8 %
 - ผูกพันเดิม   47.0 %

ขั้นต่ า / ผูกพัน / พ.ต.ส. 63.6 %
บูรณาการ                8.6 %
พื้นฐาน/ยุทธศาสตร ์   27.8%



งบประมาณสนับสนุนภูมิภาค ปี 2558

งบบูรณาการ งบค่าใช้จ่ายประจ า

สป. 10 ดา้น = 
706.587 ลบ.

(เฉลี่ยเขตละ 58.8 ลบ.)

กรมต่าง ๆ 

ยาเสพติด
241.297 ลบ.

อาเซียน 
51.595 ลบ.

ขั้นต่ า
ตามข้อมูล/
บุคลากร

ภารกิจพื้นฐาน

เขต
60 ลบ.

สสจ.
684 ลบ.

สสอ.
219.5 ลบ.

ภาคใต้
86.42 ลบ.



      
 

4 กรม 4 โครงการ (กรมจ, กรมคร, กรม อ, 
สป.)

วัยเรียน
5 กรม 5 โครงการ (กรม อ, กรมจ, กรม
พ.,กรมคร, สป.)

5 กรม 4 โครงการ (กรม อ, กรมสบส, กรม พ ,
กรมคร, สป. อย.)

5 กรม 7 โครงการ (กรมคร, กรมจ,กรม อ, 
สป. กรม สบส)

5 กรม 10 โครงการ (กรม พ.,กรมจ, กรมพัฒน,์ 
กรม อ, สป.)

ผลลัพธ์ ลดปัญหาสังคมท่ีเกิด
จากการต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น

ผลลัพธ์ ลดปัญหาจากกลุ่มโรค
ไม่ติดต่อ (ลดพฤติกรรมเสี่ยง

ลดป่วยลดภาระแทรกซ้อน ลดตาย)

ผลลัพธ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ โดย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน

ผลลัพธ์ ฝากท้องไว คลอดปลอดภัย เด็ก
เติบโตสมส่วน ฉลาดว่องไว อารมณ์ดี มี

ความสุข

ผลลัพธ์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม เจริญเตบิโตเต็ม
ศักยภาพ IQ และ EQ ได้มาตรฐาน ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า

2.เชิงรุก 
OUTREACH

3.แพทย์
ทางเลือก

1.เข้าถึง
บริการ

ผลลัพธ์: คลอดปลอดภัย เติบโตสมวัย สมองดี  มีความสุข ลดพฤติกรรมเสี่ยง 
ลดป่วย ลดภาระแทรกซ้อน ลดตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต

วัยรุ่น

วัย
ท างาน

สตรีและเด็ก
ปฐมวัย

ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
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5 กรม 9 โครงการ (สป. คร จ พ อ)

ทุติยภูมิ
ตติยภูมิ

ปฐมภูมิ

สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

คุ้มครอง
ผู้บริโภค

8 กรม 13 โครงการ (ทุกกรม 
ยกเว้น อย.)

5 กรม 6 โครงการ (สป พ คร วิทย์ จ) 

6กรม 8 โครงการ (อ คร ว พ สป อย)5 กรม 24 โครงการ 
(สบส อย สป ว อ)

ผลลัพธ์ ตรวจจับโรคและภัยสุขภาพ
รวดเร็ว ตอบโต้ทันเวลา ป้องกันได้

ผลลัพธ์ การจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการมีสุขภาพดี

ผลลัพธ์ อาหาร ยา และสถานบริการสุขภาพ
ปลอดภัย ประชาชนได้รับการคุ้มครอง

ผลลัพธ์ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพเข้าถึง
บริการใกล้บ้านใกลใ้จและการจัดบริการร่วม
เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อเชิงรุก ในระดับอ าเภอ

ต าบลและหมู่บ้าน

ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับบริการท่ีดีมีคุณภาพ ลด
ความแออัดและลดระยะเวลารอคอย

ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ

1.
เข้าถึงบริการ
อย่างเทา่เทียม

2. 
ขจัดคอรัปชั่น

เวลา

3. การแพทย์
ทางเลือก

4. เชิงรุก

5. ปรองดอง
สมานฉันท์

มาตรการร่วม
1. เฝ้าระวังป้องกัน
2. พัฒนาบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียม
3. มาตรการทางกฎหมาย
4. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน
5. ติดตามและประเมินผล

ผลลัพธ์    ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ คุณภาพดีทุกคร้ัง เท่าเทียมเป็นธรรมทุกคน 

      บูรณาการ 4 ระบบ บริการ ควบคุมป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค
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บูรณาการ 5 ด้าน เพิ่มเติม ได้แก่

1. ด้านการป้องกันและบ าบัดรักษายาเสพติด 
2. ด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 

3. ด้านต่างประเทศและอาเซียน 

4. ด้านพัฒนาบุคลากร 

5. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย (9 ตัว)

กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) /สตรี
1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกนิ 15 ต่อการเกิด   
มีชีพแสนคน 
2. อัตราเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 -14 ปี)
3. เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10
4. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี ไม่เกนิ 6.5

กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี)
5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี (ไม่
เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี พนัคน) 
6. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประชากรอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 13)

กลุ่มวัยท างาน (15 – 59 ปี)
7. อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนในปี 2558 ไม่เกิน 
18 ต่อประชากรแสนคน
8.  อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 
10 ภายในระยะ 5 ปี (2558-2562)

กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปขีึ้นไป) และผู้พิการ
9. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 30)



ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ (6 ตัว)

ด้านระบบบริการปฐมภูมิ
10.ร้อยละของอ าเภอท่ีมี 
District Health System 
(DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการ
ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80)

ด้านระบบบริการทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ
11. การส่งต่อผู้ป่วยออกนอก
เขตสุขภาพลดลง

ด้านระบบควบคุมโรค
12. ร้อยละ 50 ของอ าเภอสามารถ
ควบคุมโรคติดต่อส าคัญของพื้นที่ได้
13. ร้อยละ 50 ของอ าเภอชายแดน
สามารถควบคุมโรคติดต่อส าคัญของ
พื้นที่ชายแดน

ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการ อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
14. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ด้านการป้องกันและบ าบัดรักษา
ยาเสพติด
15. อัตราการหยุดเสพ 
(remission rate) ร้อยละ 50 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ่สนับสนุน
การจัดบริการ (5 ตัว)

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
16. มีเครือข่ายนักกฎหมายที่
เข้มแข็งและบังคับใช้กฎหมาย
ในเร่ืองที่ส าคัญ

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
17. มีระบบฐานข้อมูล และ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ด้านพัฒนาบุคลากร
18. มีแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างมืออาชีพในระดับจังหวัด

การเงินการคลัง
19. ประสิทธิภาพของการ
บริหารการเงินสามารถควบคุม
ปัญหา การเงินระดับ 7 ของ
หน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกิน
ร้อยละ 10)

ยาและเวชภัณฑ์/พัสดุ
20. ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ 
และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ได้ตาม
แผนของเขตและจังหวัด

ปราบปรามทุจริต
21. ค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์
คอรัปชั่นของประเทศไทย 
(CPI) มีระดับดีขึ้น



ยุทธศาสตร์
KPI

กระทรวง
KPI
เขต

KPI
จังหวัด

รวม

1.พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 9 16 18 43

2.พัฒนาและจัดระบบบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐานครอบคลุม
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ 

5 6 6 17

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนการจัดบริการ

6 6 6 18

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
 ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ 15 ด้าน

*** จากทั้งหมด 92 ตัว ตัดพื้นที่ชายแดนออก 14 ตัว คงเหลือ  78 ตัว ***



การบรูณาการยทุธศาสตรส์ขุภาพกระทรวงสาธารณสขุ 
ปี งปม. พ.ศ. 2558 (15 คณะ)

ประเด็น
(ยทุธ 1)  43

KPI 
กระทรวง

KPI เขต KPIจังหวดั

1. ดา้นพฒันาสขุภาพกลุม่
สตรี และเด็ก0-5 ปี

2 2 3

2. ดา้นพฒันาสขุภาพกลุม่
เด็กวยัเรยีน

2 3 4

3. ดา้นพฒันาสขุภาพกลุม่
วยัรุน่

2 3 2

4. ดา้นพฒันาสขุภาพกลุม่วยั
ท างาน

2 4 6

5. ดา้นพฒันาสขุภาพ
กลุม่ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร

1 4 3

                       รวม 9 16 18

ยทุธ 1       43 ตวั



การบรูณาการยทุธศาสตรส์ขุภาพกระทรวงสาธารณสขุ 
ปี งปม. พ.ศ. 2558 (15 คณะ)

ประเด็น (ยทุธ 2)  17 KPI 
กระทรวง

KPI เขต KPIจังหวดั

6. ดา้นการพฒันาระบบบรกิาร
ปฐมภมู ิ(Primary Health Care)

1 - 4

7. ดา้นการพฒันาระบบบรกิาร
ทตุยิภมู ิและตตยิภมู ิ

1 - 4

8. ดา้นพฒันาระบบการควบคมุโรค
ชายแดน

1
1

1
1

1
2

9 ดา้นการพฒันาระบบการ
คุม้ครองผูบ้รโิภค ดา้น บรกิาร 
อาหาร ผลติภณัฑส์ขุภาพ

1 1

10. ดา้นการป้องกนัและบ าบดัรกัษา          
ยาเสพตดิ

1 1

11. การตา่งประเทศและอาเซยีน - - -

12.ชายแดน ภาคใต้ 6 4

          รวม 5(1) 2(7) 10(6)



การบรูณาการยทุธศาสตรส์ขุภาพกระทรวงสาธารณสขุ 
ปี งปม. พ.ศ. 2558 (15 คณะ)

ประเด็นยทุธ 3
18

KPI 
กระทรวง

KPI เขต KPIจงัหวดั

13. ดา้นการบงัคบัใช้

กฎหมาย
1 0 2

14. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 1 3 4

15. ดา้นพฒันาบคุลากร 1 2

การเงนิการคลงั 1 1

ยาเวชภณัฑแ์ละวสัดุ 1

คอรบัช ัน่ 1

รวม 6 6 6

 kpi รวม 79  ตวั  ,ไม่มีใน 43 file ท า survey





































สถานการณ์ปัญหา:ด้านโครงสร้างประชากร

ปัจจุบันประเทศไทย :

- ประชากรรวม      = 64.5 ล้านคน 

 จ านวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป =   9.4 ล้านคน (14.57%ของประชากรรวม)

จ านวนผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป =   6.3 ล้านคน (9.77% ของประชากรรวม) 

 (ตามนิยามของ UN ถอืว่าขณะนีป้ระเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 
Aging Society)
ผลกระทบ: 
ความชุกของโรคที่เกี่ยวเน่ืองกับความเส่ือมถอยของอวัยวะจะเพิ่มมากขึน้

โรคของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรือ้รังที่ต้องการการดูแลระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ จะต้องเพิ่มสูงขึน้ตามการสูงวัยของประชากร



ด้านเศรษฐกิจและสังคม

• อัตราการพ่ึงพิงของประชากรสูงอายุต่อคนวัยท างานของประเทศไทย 
- พ.ศ.2543 วัยท างาน 100 คน ต้องดูแลผู้สูงอายุ 14.3 คน 
- พ.ศ.2553 วัยท างาน 100 คน ต้องดูแลผู้สูงอายุ 19.7 คน 

 - พ.ศ.2563 วัยท างาน 100 คน ต้องดูแลผู้สูงอายุ 30.3 คน

แหล่งข้อมูล: 1. ส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ                                                             
2. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2583 ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. ส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

• สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพของภาครัฐ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)
- ปี 2553 รวม = 2.2% (เป็นภาระค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ = 0.6% 

                  คิดเป็น 27% ของค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพทั้งหมด) 
- ปี 2565 รวม = 2.8% (เป็นภาระค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ = 1.1% 

       คิดเป็น 39% ของค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพทั้งหมด)















































































KPI ระดับกระทรวง

ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการ
เงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ 

การเงินการคลัง

KPI ระดับเขต

หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย 
กลุ่มระดับบริการ 



ขอ้เสนอการขบัเคลือ่นนโยบายฯ สูก่ารปฏบิตั ิปี 2558

1. หลกัการ
• บรูณาการทกุกรม ทกุหนว่ยงาน
• ธรรมาภบิาลทกุระดบั
• รบัผดิชอบ ก ากบัตดิตามอยา่งเขม้แข็ง
• ใหค้วามส าคญักบัการจดัการในเขตสขุภาพ

2. กลไก กระบวนการก ากบัตดิตามและประเมนิผล
• มอบรองปลดั/ผตร. รบัผดิชอบในแตล่ะประเด็น นโยบาย      
โดยปลดักระทรวง ก ากบัตดิตามทกุสปัดาห์

• ใชก้ลไกการตรวจและก ากบัตดิตามราชการทีเ่ขม้ขน้ท ัง้ในระดบั
เขตและจงัหวดั

• มรีะบบรายงานทีไ่มเ่ป็นภาระกบัหนว่ยบรกิารโดยเฉพาะ รพ.สต.
• รายงานจากระบบรายงานปกติ
• การส ารวจ
• แหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ

• รายงานผลการด าเนนิการตอ่รฐัมนตรทีกุเดอืน

3. คกก.ประเมนิผลสมฤทธิแ์ละวธิกีารใช ้งปม. ท ัง้งบปกตแิละงบกองทนุเพือ่
ความโปรง่ใส



ระบบ M&E

Monitoring

Evaluation

ผู้ตรวจราชการฯ

กรม/สนย./เขต/จว.

เขต/จังหวัด

ภาพรวม
กระทรวงฯ

-  การรายงานผลใน 31 และ 43 แฟ้ม

-  การส ารวจและวจิยั

-  การประเมินผลและพฒันาบรกิาร



89

รพ.สต. รพช./รพท./รพ
ศ.

31 
แฟ้ม

43
แฟ้ม

เจ้าภาพหลักตัวชี้วัด

ส ารวจ

ประเมิน
ผล

- Cross-sectional Survey 
- Cluster Survey 
- Sampling  Survey 
- Rapid Survey 

- Assessment 
- Audit  
- Measure 

เขต / จังหวัด / อ าเภอ / 
กรมวิชาการ

รายงานผลงานตามตัวชี้วัด
เอกสารอ้างอิง
น าข้ึน website

กลไกการรายงานผลงานตามตัวชี้วัด

KPI ระดับเขตและจังหวัด  เป็นทางเลือกในการด าเนินงานตามสภาพปัญหา
ของพื้นที่ และเพื่อส่งผลต่อเป้าหมายระดับกระทรวง



กระบวนการจดัท าแผนสขุภาพ

ระดบัจงัหวดั
การวเิคราะหป์จัจยั

ทางยทุธศาสตร์

การติดตามผลการ

ด าเนินงานและประเมินผล

การก าหนดทิศทาง

ของจงัหวดั

    การอนุมตัิแผน/ โครงการ

การน าแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ

การจดัท าแผนสขุภาพ

จงัหวดั       เครอืข่าย 



•     กลุ่มงาน/งานเชิญระดบัอ าเภอ ประชุมรับฟังค าช้ีแจงแนว
ทางการ
•     จดัท าแผนสุขภาพจากจงัหวดั
•      จงัหวดัมอบหมายให้มกีลุ่มงาน/งานหลกัรับผดิชอบเป็น
เจ้าภาพหลกั
•     ด าเนินการประชุมระดมความคดิในการจดัท าแผนให้อ าเภอ
•      จงัหวดัมอบหมายให้ คปสอ.แต่ละอ าเภอด าเนินการจดัท าแผน
ระดบัอ าเภอเป็นภาพรวม

การขบัเคลือ่นแผนสุขภาพระดบัจังหวดัลงสู่ระดบัเครือข่าย
อ าเภอ



    เพิม่ศักยภาพ คปสอ.ให้เป็นกลไกบริหารแผนระดับอ าเภอ
อย่างแท้จริง 
•ให้อ าเภอมแีผนระดบัอ าเภอ ตามบริบทตนเอง
    (ครอบคลุม รพ./สสอ.)
• เน้นกรอบงาน P&P 3 กลุ่ม (NP / BS / AH)

•กรอบ งปม.P&P ชัดเจน ใช้งบประมาณถูกต้องตาม
เกณฑ์และตามระเบียบ
ให้จงัหวดัสามารถตรวจสอบแนะน าได้

การจัดท าแผนสุขภาพอ าเภอ



จงัหวดั

อ าเภอ

เขต สธ.

กรม สป กรมสปสช.

สปสช.เขต 15

บูรณาการ

MOU
(BS, 
NP)

BS, NP, 
AH

PPA

PPA

PPE

PPNP

ระบบงบประมาณที่ใชใ้นเขตสขุภาพ

งบ สธ.

Non UC

งบ UC

MOU
(NP)

แผนยุทธ ก ากบัตดิตาม

93



เป้าหมายและภารกิจ

เป้าหมาย  E0 = 80 ปี , HALE = 72 ปี  

10 เดือน



ปัญหาสขุภาพและพฤติกรรมเสีย่ง
อัตราตายต่อแสนประชากร

ลดการตายก่อนวัยอันควร
25% ในปี 2568

พฤติกรรมเสี่ยง
1. กินหวาน มัน เค็ม , ผักน้อย

สารปนเปื้อนในอาหาร
2. ออกก าลังกายน้อย, อ้วน
3. เครียด, สุรา บุหรี่
4. สิ่งแวดล้อม/มลภาวะเป็นพิษ



ค่านิยม
สุจริตโปร่งใส  มีใจให้บริการ 

บูรณาการท างานเป็นทีม
  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 

วิสัยทัศน์ “ประชาชนก าแพงเพชร มีสุขภาพดี โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้การพัฒนา

ระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ภายในปี 2568”



ปัญหาสขุภาพและพฤติกรรมเสีย่ง
อัตราตายต่อแสนประชากร

ลดการตายก่อนวัยอันควร
25% ในปี 2568

พฤติกรรมเสี่ยง
1. กินหวาน มัน เค็ม , ผักน้อย

สารปนเปื้อนในอาหาร
2. ออกก าลังกายน้อย, อ้วน
3. เครียด, สุรา บุหรี่
4. สิ่งแวดล้อม/มลภาวะเป็นพิษ



อัตราป่วยของผูป้่วยนอกตามรหัส ICD10
อัตราป่วยต่อพันประชากร



อัตราป่วยของผูป้่วยในตามรหสั ICD10
อัตราป่วยต่อแสนประชากร



10 อันดับโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (มค.-ก.ค.57)
อัตราต่อแสนประชากร
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3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาด้านสุขภาพ

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย
และการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพ

1. พัฒนาระบบสุขภาพให้
คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ทั่วถึงและเป็นธรรม

2. เสริมสร้างและสนับสนุน
ให้ประชาชน มีสุขภาพและ
จิตส านึกที่ดีด้านสุขภาพ

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดก าแพงเพชร
“ประชาชนก าแพงเพชร มีสุขภาพดี โดยการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน

ภายใต้การพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ภายในปี 2568”

E0 = 80 ปี
HALE = 72 ปี

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล [GG]

4. กฎหมายและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ

[GG]3. สร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันควบคุมโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย

[PP]

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้
มีคุณภาพมาตรฐาน และ

ระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ
[IP-OP]



ประเด็นการบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ๑๕ ด้าน
๑. ดา้นพฒันาสุขภาพกลุ่มสตรี และเดก็ปฐมวยั
๒. ดา้นพฒันาสุขภาพกลุ่มวยัเรียน
๓. ดา้นพฒันาสุขภาพกลุ่มวยัรุ่น
๔. ดา้นพฒันาสุขภาพกลุ่มวยัท างาน
๕. ดา้นพฒันาสุขภาพกลุ่มผูสู้งอายแุละผูพิ้การ
๖. ดา้นพฒันาระบบการควบคุมโรค
๗. ดา้นพฒันาระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภค ดา้นบริการอาหาร และผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
๘. ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
๙. ดา้นระบบบริการระดบัปฐมภมิู
๑๐. ดา้นระบบบริการระดบัทุติยภมิู และตติยภมิู
๑๑. ดา้นการป้องกนัและบ าบดัรักษายาเสพติด
๑๒. ดา้นแกไ้ขปัญหาและพฒันาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้
๑๓. ดา้นการต่างประเทศ และอาเซียน
๑๔. ดา้นพฒันาบุคลากร
๑๕. ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย



ประเด็นยุทธศาตร์ และ25  แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ ช่ือแผน

ประเด็นยทุธศาสตร์ 1 1 กลุม่เด็กปฐมวยั (0-5 ปี)/สตรี
การสร้างเสริมสขุภาพ การป้องกนั ควบคมุโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ 

2 กลุม่เด็กนกัเรียน (5-14 ปี)

โดยการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่าย (PP) 3 กลุม่เด็กนกัเรียน (15-21 ปี)
 4 วยัท างาน
 5 วยัสงูอายแุละผู้ พิการ
ประเด็นยทุธศาสตร์ 2  6  หวัใจและหลอดเลือด
การพฒันาระบบบริการสขุภาพให้มีคณุภาพมาตรฐาน 7 มะเร็ง
และระบบสง่ตอ่ที่ไร้รอยตอ่ (OP+IP) ประชาชนเข้าถึง
บริการได้

8 NCD

 9 ตา ไต
 10 อบุตัิเหตุ
 11 จิตเวช
 12 ทารกแรกเกิด
 13 ทนัตกรรม
 14 5 สาขาหลกั
 15 ปฐมภมิู+ทตุิยภมิู+ตติยภมิู+องค์รวม



ประเด็นยุทธศาตร์ และ25  แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผน

ที่
ชื่อแผน

ประเด็นยทุธศาสตร์ 3 16 แผนงานกฎหมายกบัการพฒันาสขุภาพ

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ
17 แผนงานสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา

สขุภาพ
 18 แผนงานพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ
 19 แผนงานระบบคณุภาพ  
 20 พฒันาเครือขา่ยและภาคีสขุภาพ
ประเด็นยทุธศาสตร์  4 21 แผนงานพฒันาคน  (จริยธรรม คณุภาพ )
การพฒันาระบบบริหารจดัการด้านสขุภาพท่ีมี
คณุภาพและประสิทธิภาพ

22 แผนงานพฒันาระบบข้อมลู

ตามหลกัธรรมาภิบาล 
23 แผนงานการเงินการคลงั (งบลงทนุ ยา

เวชภณัฑ์, วสัดวิุทย์,ต้นทนุ)  
 24 การพฒันาแผนงานและประเมินผล
 25 การบริหารจดัการทัว่ไป



กระบวนการด าเนินงาน 6  building blocks plus 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี    
แผนงานท่ี   

รพ.ระดบั 1.บริการ 2.คน 3.ข้อมลู 4.เทคโนโลยี 5.เงิน 
6.ธรรมาภิ
บาล  

7.การมีสว่นร่วม
ของชมุชน 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



ยทุธศาสตร์ท่ี 
แผนงานท่ี 

 

แผนงานสาขา 
(KRA)

วตัถปุระ
สงค์

ตวัชีว้ดั
(KPI)

Base line 
data

เป้าหมาย 
(target) เป้าหมาย

อ าเภอ 
ปี 58

กิจกรรมหลกั

แหลง่
งบประมา

ณ/
งบประมา

ณ

ผู้ รับผิด
ชอบปี 

54
ปี 
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ปี 
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ปี 
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ปี 
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ปี 
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ปี 
61

               
               
               
               
               
               
               
               
               



HOW To

Based Line    3 ปี  ตาม KPI

มาตรการ  กิจกรรมหลัก

1.โภชนาการ                             2.เพิม่ไอโอดีน
   3.คัดกรองสุขภาพจิต               4. EPI Program

5. ตรวจสุขภาพฟัน

ผู้รับผิดชอบ

107

แผนงาน วตัถุประสงค์        เป้าหมาย   3 ปี

ปัญหา สถานการณ์   วเิคราะห์สาเหตุ



แผน ปฏบิตักิาร

โครงการ    กจิกรรมหลกั

พืน้ทีเ่ป้าหมาย  

  งบประมาณ
UC   non UC  บ ารุง

ผู้รับผิดชอบ
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วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย  KPI




