
PA: การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)สปค./กบส./
สสว.

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 50 
ของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

(พชอ.) ที่มีคุณภาพ

1. สร้างกลไกขับเคลื่อน
พชอ.

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

3. เสริมสร้างศักยภาพ
พชอ.

มาตรการ ระดับความส าเร็จ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พชอ.

2. การประชุม จัดท าแผน
อย่างน้อย 2 ประเด็น

3. ด าเนินการ บริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วม

4. สรุปผลการด าเนินการ
ผลลัพธ์ร้อยละ 50

(PP&P)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

Q4 ปี 60  เสนอครม.เพ่ือออกประกาศส านักนายกฯ



PA: พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิสปค.สป.

ตัวชี้วัด

ร้อยละของคลินิก
หมอครอบครัว

ที่เปิดด าเนินการในพื้นที่
(Primary Care Cluster)
(ร้อยละ 36/ 1,170 ทีม)

(ยอดรวมสะสม)

1. พัฒนารูปโครงสร้าง
และการจัดบริการ

2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคน
และทีมสุขภาพ

3. พัฒนาระบบสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่าย

มาตรการ ระดับความส าเร็จ

(Service)

4. ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ

เปิดคลินิกหมอครอบครัว 20% ของแผน
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวฯ1 แห่ง/เขต

เปิดคลินิกหมอครอบครัว

30% ของแผน

เปิดคลินิกหมอครอบครัว

70% ของแผน

เปิดคลินิกหมอครอบครัว 90% ของแผน
มีสถาบันหลักท่ีผลิตแพทย์ด้วยหลักสูตร Formal training 
หรือ In-service training  1 แห่ง/เขต

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ปี 60  เปิดคลินิกแล้ว 596 แห่ง (เกินเป้าหมายตามแผนฯ)



PA: พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบการส่งต่อ

กรมการ
แพทย์

ตัวชี้วัดหลัก

อัตราการเสียชีวิตของ
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน
ภายใน 24 ชั่วโมง

ใน รพ.ระดับ F2 ขึ้นไป
ไม่เกินร้อยละ 12

(Service)

1. ER คุณภาพ

2. จัดการสาธารณภัย
ในสถานพยาบาล

4. ระบบข้อมูล

มาตรการ ระดับความส าเร็จ

5. การป้องกัน

- ท า National Triage Guideline
- ท ามาตรฐานข้อมูลห้องฉุกเฉิน ปรับปรุง

เกณฑ์และระบบข้อมูล
• รพ.F2 ขึ้นไปได้มีการประเมิน HSI 

ร้อยละ 40 
• ส่งข้อมูลแฟ้ม Accident ร้อยละ

40 

• รพ.F2ขึ้นไป ได้มีการประเมิน HSI 
ร้อยละ 60

• ร้อยละ60 ส่งข้อมูลแฟ้ม Accident

3. ผลิต/พัฒนาบุคลากร

• รพ.F2ขึ้นไปมีการประเมิน HSIร้อย
ละ 80

• ส่งข้อมูลแฟ้ม Accident ร้อยละ 80 

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



PA: พัฒนาระบบบริการ One Day Surgeryกรมการ
แพทย์

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 15 ของผู้ป่วยที่ได้รับ
วินิจฉัยตาม 12 โรคหัตถการ
ได้รับบริการแบบ One Day 

Surgery 

1. พัฒนาระบบการ
เบิกจ่ายค่า

รักษาพยาบาล

2. พัฒนาและจัดตั้ง
One day Surgery 

Unit

3. พัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาล

มาตรการ ระดับความส าเร็จ

(Service)

ข้อมูล reimbursement 
ที่เป็นธรรมใกล้เคียงความเป็นจรงิมากที่สุด

โรงพยาบาลระดับ A 
ให้บริการ ODS  
ได้อย่างน้อย 1 แห่ง/เขต

โรงพยาบาลระดับ S,M1
ให้บริการ ODS  
ได้อย่างน้อย 1 แห่ง/เขต

ข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน
และการประเมินประสิทธิภาพโครงการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



PA:พัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ต่อ)กรมการ
แพทย์ (Service)

One Day Surgery (ODS) หมายถึง การผ่าตัดผู้ป่วยท่ีไม่ต้องรับเป็นผู้ป่วยในและอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโรค จ านวน 12 โรค
หัตถการตาม

1.  Inguinal hernia , Femoral hernia
2.  Hydrocele
3.  Hemorrhoid
4.  Vaginal bleeding
5.  Esophagogastric varices
6.  Esophageal stricture
7.  Esophagogastric cancer with obstruction
8.  Colorectal polyp
9.  Common bile duct stone
10. Pancreatic duct stone
11. Bile duct stricture
12. Pancreatic duct stricture



PA: พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพและการแพทย์กรมการแพทย์
แผนไทย

ตัวชี้วัด

จ านวนเมืองสมุนไพร
อย่างน้อยเขตละ

1 จังหวัด

1. สร้างความเข้มแข็ง

2. พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพร

3. ขยายช่องทางการ
ใช้ประโยชน์/เพิ่มมูลค่า

มาตรการ ระดับความส าเร็จ

(Service)

4. ส่งเสริมการใช้สมุนไพร

ปี 60 เร่ิม 4 
จังหวัดน าร่อง ปี 61 เพ่ิม 9 จังหวัดส่วนขยาย

มีกลุ่มแกนน า
สมุนไพร
อย่างน้อย 1 กลุ่ม

มีฐานข้อมูลสมุนไพร
ของจังหวัด

มีโรงงานผ่าน GMP 
อย่างน้อย
1 แห่ง

มีโรงงานเตรียมเข้า
มาตรฐาน GMP อย่าง
น้อย 1 แห่ง

เพิ่ม
shop/outlet 
ปีละ 1 แห่ง

ต้ัง
shop/outlet 
1แห่ง/จังหวัด

- ผู้ป่วยนอกได้รับบริการแผนไทยฯ ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 20
- มูลค่าการใช้สมุนไพรทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมได้ 13 จังหวัดใน 12 เขต



PA: พัฒนาองค์กรคุณภาพ (HA)กบส.

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ รพ.สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐาน

ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

1. จัดให้มีกลไกระดับกรม
เขต สุขภาพ จังหวัด

2. มีการวางแผน
ด้านคุณภาพเชื่อมโยง

เป็นเครือข่าย

3. สร้างกลไกหลักระดับ
จังหวัดในการวางแผน

มาตรการ ระดับความส าเร็จ

(Gov.)

รพศ./รพท./
รพ.สังกัดกรม

รพช.

74.36%98.18%

76.28%99.39%

78.21%100%

80%100%

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4


