ระเบียบวาระการประชุมปรึกษาหารือ
เรื่อง การสรุปผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๑ ชั้น ๒

_______________________
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ สรุปผลจากการประชุมผู้ บริหารระดับสู งกระทรวงสาธารณสุ ข (TBM) เมื่ อวันอังคารที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
1.2 ขอให้หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุม โรค กรมการแพทย์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กลุ่ ม กฎหมาย และส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ รายงานผล PA ที่ ไม่ ผ่ านในรอบ 8 เดื อ น ภายในวั น ที่
9 มิถุนายน 2560 ทาง E-mail : photheing@gmail.com หรือ chalermpol.health@gmail.com
วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒.๑.๑ ระบบข้อมูลที่ใช้ในการรายงานผลตามคารับรองฯ
๒.๑.๒ ระยะเวลาการรายงานและตัดข้อมูลผลงานรายเขต
วาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
.........................................

สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM)
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมข้างห้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ข้อสั่งการ
ปลัด กสธ.ติดราชการ มอบ รองปลัดฯ (นพ.เกียรติภูมิ ) เป็นประธานก ารประชุม และแจ้งที่ประชุม รับทราบ
ทราบเรื่องการ ประกาศ ในราชกิจจาฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อาจจะยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่สามารถตั้งเป็นกองได้ ขณะนี้กลุ่มบค.กาลังดาเนินการ
วาระที่ ๒ ติดตามความก้าวหน้า
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
2.1 ผลการตรวจเลือด/การสอบสวนผู้ที่ดื่ม Alcohol ที่อายุต่ากว่า 20 ปี ช่วง
เทศกาลสงกรานต์
- ภาพรวมของการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ที่สถานพยาบาลเทศกาลสงกรานต์ 2560 ผลการตรวจ รองปลัดฯ(นพ.เกียรติภูม)ิ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ที่ได้รับรายงานทั้งสิ้น 466 ราย พบว่า มีประวัติการดื่ม 153 ราย เข้าเกณฑ์กลุ่มเสียชีวิต และ 1) ควรวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็น อัตรา เช่น เปรียบเทียบจานวน
Admit 206 ราย ซึ่งในกลุ่ม 206 รายนี้พบว่า 58% พบระดับแอลกอฮอล์สูงกว่าเกณฑ์ (สูงกว่า ครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ต่อปริมาณการเดินทาง/ใช้รถ
50 มก%) 4% ระดับแอลกอฮอล์ต่ากว่าเกณฑ์ และ 38% ไม่พบแอลกอฮอล์
2) ควรนาพารามิเตอร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาประกอบด้วย
- ผลจากข้อมูล PHER พบว่าจากจานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด 8,228 คน ผู้ที่ดื่ม 3) มอบกรมคร. ปรับแก้ไขและสรุปรายงานนาเสนอปลัดกสธ.ทราบ
แอลกอฮอล์ที่มีอายุต่ากว่า 20ปี จานวน 1,669 คน (บาดเจ็บ 20% ตาย 14%)
รองปลัดฯ(นพ.สุวรรณชัย) ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
- การบังคับใช้กฎหมายและมาตรการทางสังคม ได้แก่ คาสั่ งคสช . การจัดตั้งด่านชุมชน การ 1) ควรวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลในเชิงระบบ
ดาเนินการตามมาตรการทางสังคม ส่งผลให้การดาเนินงานอย่างเข้มข้น ใน 100 อาเภอเสี่ยง พบว่า 2) กรมคร.ควรประสานสพฉ. เพื่อจัดทาสรุป Pre-Hosและประสานข้อมูล
จานวนผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต ลดลง 1.38 % (เทียบกับปี 59) จานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีการดื่ม In-Hos กับก.การแพทย์ และทาสรุปส่งปลัดกสธ .และรองปลัดฯ(นพ.
แอลกอฮอล์ ลงลง 1.05%(เทียบกับปี 59) จานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ดื่ม แอลกอฮอล์ และอายุ เกียรติภูมิ)ทราบต่อไป
ต่ากว่า 20 ปี ลดลง 20.56% (เทียบกับปี 59)
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ดังนี้
- การตอบสนองหลังเกิดเหตุของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พบว่า จากจานวน 1) ทบทวนสิทธิ์และความคุ้มครองพรบ .ประกันภัยรถยนต์
ผู้บาดเจ็บ 12,785 ราย มีพรบ.7,333 ราย (57%) ไม่มีพรบ. 5,452 ราย (43%)
2) ควรสรุป Critical Success Factor ที่ทาให้จานวนผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตที่ดื่ม แอลกอฮอล์ และอายุต่ากว่า 20 ปี ลดลง
2.2 สรุปผลการดาเนินงานตาม PA ภาพรวมประเทศ รายเขตสุขภาพ รอบ 6 เดือน
ผลการประเมินตัวชี้วัดตาม PA รอบ 6 เดือน (ต.ค.59-มี.ค.60) จานวน 30 ตัวชี้วัด
รองปลัดฯ(นพ.เกียรติภูม)ิ ให้ข้อเสนอแนะ และมอบ สนย. ดังนี้
พบว่า ผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมาย 25 ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1)PA 8 1) ทบทวนตัวชี้วัด PA8 ร่วมกับกรมคร. ให้เสร็จภายใน 1 เดือน
อัตราผู้ป่วยDM/HT รายใหม่ 2)PA 15 อัตราตายของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 3)PA 26 หน่วยงาน 2) ทบทวนนิยาม PA15 ร่วมกับกรมการแพทย์ ว่าเก็บข้อมู ลกลุ่มใดบ้าง
สังกัด สธ.ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA 4)PA 27 หน่วยบริการสังกัด สธ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 5)PA (hemorrhagic stroke/ischemic stroke)
30 กฎหมายที่ควรปรับปรุง แก้ไขและบังคับใช้
3) นาเสนอผล PA ที่ไม่ผ่าน รอบ 8 เดือน ในที่ประชุม TBM อีกครั้ง
4) ตัวชี้วัด PA27 ควรมีคู่มือ/เครื่องมือ เพื่อให้ผู้ลงข้อมูลสามารถทาได้
ถูกต้อง (ไม่เกิดปัญหา ill Define)
5) ตัวชี้วัด PA 26 มอบ ผตร.เร่งรัดติดตามการประเมิน ITA ของรพช.
และสสอ.
รองปลัดฯ(นพ.สุวรรณชัย) ให้ข้อเสนอแนะ และมอบ สนย. ดังนี้
1) ประสานผู้ รับผิดชอบพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนาเสนอ
2) ควรส่งผู้แทนร่วมทีมตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหา
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ดังนี้
1) PA8 ควรวัดในลักษณะ Composite Indicator คือวัดผลตัวแปรย่อย
เพื่อสะท้อนตัวชี้วัด
2) กรมสุขภาพจิต ฝากสนย.พิจารณาเรื่องข้อมูล ill Define of Suicide

ระบบรายงานข้อมูลตัวชีว้ ัด ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2560

โครงการ

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน

เขต

HDC

1. Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) (4 แผนงาน 12 โครงการ)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่ วัย (ด้านสุขภาพ) (4 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย

2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น

1

Lead : 1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพทีม่ ีการคลอดมาตรฐาน

กรมการแพทย์

2

Lag : 1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

กรมอนามัย

ประเทศ

รายงานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์ข้อมูลโดย สนย.

3
4

2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพฒ
ั นาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ ายุ 5 ปี

กรมอนามัย
กรมอนามัย

จังหวัด
จังหวัด

HDC
HDC

5

Lag : 1) เด็กไทยมีระดับสติปญ
ั ญา (IQ) เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100

กรมสุขภาพจิต

ประเทศ

รายงานกรมสุขภาพจิต
โดย พญ.จันทร์อาภา สุขทัพภ์
กลุ่มยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล
E-mail : janarpar@gmail.com

6

2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

กรมอนามัย

จังหวัด

HDC

7

3) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

กรมสุขภาพจิต

ประเทศ

รายงานกรมสุขภาพจิต
โดย พญ.จันทร์อาภา สุขทัพภ์
กลุ่มยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล
E-mail : janarpar@gmail.com

8

4) ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟนั ดีไม่มีผุ (cavity free)

กรมอนามัย

จังหวัด

HDC

9

5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

กรมอนามัย

จังหวัด

รายงานการเกิด กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์ข้อมูลโดย สนย.

หน ้าที่ 1 จาก 22

โครงการ

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน

3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท่างาน

10

lag : 1) ร้อยละของประชาชนวัยท่างาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

กรมอนามัย

ประเทศ

HDC

11

Lead : 2) ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ

กรมอนามัย

ประเทศ

แบบสอบถาม WHO.GPAQ
(Global Physical Activity Questionaire)
รายงานผลการด่าเนินงาน โดย
นางณัฏฐกา กิจสมมารถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทา่ งาน : 02-5904585
โทรสาร : 02-5904584
E-mail :nattaka.c@anamai.mail.go.th

4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

12

Lead : 1) ร้อยละของต่าบลทีม่ ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์

กรมอนามัย

จังหวัด

ระบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุ Long Term Care
กรมอนามัย

4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
(ต่อ)

13

lag : 1) ร้อยละของ Healthy Ageing

กรมการแพทย์

จังหวัด

HDC
โดย นายพินิจ เอิบอิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
เพือ่ ผู้สูงอายุ
E-mail : piniterbim@gmail.com

กรมควบคุมโรค/สธฉ.

จังหวัด

Health KPI

แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (3 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบ
14 Lead : 1) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
โต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
สถานการณ์ (SAT) ทีส่ ามารถปฏิบตั ิงานได้จริง

หน ้าที่ 2 จาก 22

โครงการ

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน

2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ

15

Lead : 1) อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ปว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้่า

กรมควบคุมโรค

จังหวัด

ระบบรายงานกรมควบคุมโรค
(TBCM Online)

2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ (ต่อ)

16

2) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักทีเ่ ข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก

กรมควบคุมโรค

จังหวัด

ระบบลงทะเบียน UIC (Unique Identifier Code)
กรมควบคุมโรค โดย
นางพรทิพย์ เข็มเงิน
นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ
โทร. 02 5903828
E-mail : itimpornt@yahoo.com

17

3) ร้อยละของต่าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ กรมควบคุมโรค
และมะเร็งท่อน้่าดี

จังหวัด

ระบบรายงานกรมควบคุมโรค
https://cloud.cascap.in.th/

18

Lag : 1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้่าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

กรมควบคุมโรค

ประเทศ

รายงานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์ข้อมูลโดย สนย.

19

2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

กรมควบคุมโรค

ประเทศ

รายงานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์ข้อมูลโดย สนย.

20

3) อัตราผู้ปว่ ยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่

กรมควบคุมโรค

จังหวัด

HDC

ส่านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

จังหวัด

HDC

3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และภัยสุขภาพ

แผนงานที่ 3 : การลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ (3 โครงการ)
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
21 Lead : 1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
ความปลอดภัยด้านอาหาร

หน ้าที่ 3 จาก 22

โครงการ

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความปลอดภัยด้านอาหาร (ต่อ)

22

Lag : 1) ร้อยละของประชาชนทีม่ ีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทีถ่ ูกต้อง

ส่านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

ประเทศ

Health KPI/
นางทัศน์อร ฉัตรไชยศิริ
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5907214
โทรศัพท์มอื ถือ : 087-3389303
โทรสาร : 02-5907322
E-mail : planningfood@gmail.com

2. โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ

23

Lead : 1) ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป

กรมควบคุมโรค

ประเทศ

รายงาน สนง.สถิตแิ ห่งชาติ
น.ส.ฐิตพิ ร กันวิหค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5807161
โทรศัพท์มอื ถือ : 081-6802524
โทรสาร : 02-5807162 E-mail :
snickys3005@hotmail.com

24

2) ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี)

กรมควบคุมโรค

ประเทศ

รายงานผลการด่าเนินงาน โดย
นางสาวจุรีย์ อุสาหะ
นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทา่ งาน : 02-5903032
โทรสาร : E-mail : jureeu@gmail.com

25

Lag: 1) ร้อยละของผู้ปว่ ยยาเสพติดทีห่ ยุดเสพต่อเนือ่ ง 3 เดือน หลังจ่าหน่ายจากการ
บ่าบัดรักษา (3 month remission rate)

ส่านักบริหารการ
สาธารณสุข

จังหวัด

ระบบรายงานส่านักบริหารการสาธารณสุข
นางอัจฉรา วิไลสกุลยง
นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ
ส่านักบริหารการสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทา่ งาน : 02-5901799
โทรศัพท์มือถือ : 089-1050344

หน ้าที่ 4 จาก 22

โครงการ

3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน

26

Lead : 1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก่าหนด

ส่านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

เขต

รายเขต : HDC/Health KPI
ส่วนกลาง : รายงานโดย
นางจิตธาดา เซ่งเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ
โทร. 0 2590 7292
E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th

27

2) ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามทีก่ ฎหมายก่าหนด

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

เขต

ระบบรายงานกรม สบส.
นายธานี มูลประดับ
งานติดตามและประเมินผล
กลุ่มแผนงาน ส่านักบริหาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เบอร์โทร : 02-1937000 ต่อ 18604
E-mail : fkpi@hss.mail.go.th

จังหวัด

ระบบรายงานกรมอนามัย
นางณีรนุช อาภาจรัส
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
โทร. 02-5904316
E-mail : a.neeranuch@gmail.com

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม (2 โครงการ)
1.โครงการบริหารจัดการขยะและ
28 Lead : 1) ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
สิ่งแวดล้อม
GREEN&CLEAN Hospital

หน ้าที่ 5 จาก 22

กรมอนามัย

โครงการ

2. โครงการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในพืน้ ทีเ่ สี่ยง (Hot Zone)

ลาดับที่

29

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

Lag : 1) ร้อยละของจังหวัดทีม่ ีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง กรมอนามัย/
บูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กรมควบคุมโรค

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน

เขต

ระบบรายงานกรมอนามัย
นางเพ็ญนภา วงศ์กระพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการพิเศษ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
โทร 02 5904202, 4346
E-mail : ppk_path@yahoo.com

เขต

สนย.
น.ส.หทัยรัฐ คงสืบ
โทรศัพท์ที่ท่างาน :02-5902458
โทรศัพท์มอื : 089-9605521

2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) (6 แผนงาน 23 โครงการ)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาระบบ
30 Lead : 1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ ปิดด่าเนินการในพืน้ ที่ (Primary Care
การแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่าย
Cluster)
ระบบสุขภาพระดับอ่าเภอ (DHS)

ส่านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

E-mail : strategic2.bps@gmail.com

31

Lag : 1) ร้อยละของอ่าเภอทีม่ ี District Health System (DHS)ทีเ่ ชื่อมโยงระบบบริการ ส่านักบริหารการ
ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
สาธารณสุข

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (14 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาระบบบริการ
32 Lead : 1) ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมได้
สุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
33 2) ร้อยละของผู้ปว่ ยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีข่ ึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส

เขต

HDC
นางสมสินี เกษมศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ
โทรศัพท์มอื ถือ : 081-7472052
E-mail : somnee@hotmail.com

กรมควบคุมโรค

เขต

HDC

กรมควบคุมโรค

จังหวัด

HDC

เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
34

Lag : 1) อัตราตายของผู้ปว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง

กรมการแพทย์

ประเทศ

HDC

35

2) อัตราการเกิดการก่าเริบเฉียบพลันในผู้ปว่ ยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

กรมการแพทย์

จังหวัด

HDC

หน ้าที่ 6 จาก 22

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

โครงการ

ลาดับที่

ระบบรายงาน

2.โครงการป้องกันและควบคุมการ
ดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล

36

Lead : 1) ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ ช้ยาอย่างสมเหตุผล

สบรส./
อย./
กรมวิทยาศาสตร์การแ
พทย์

เขต

ระบบรายงาน สบรส.
ภญ.ไพร่า บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5901628
โทรศัพท์มอื ถือ : 092-3953289
โทรสาร : 02-5901634
E-mail : praecu@gmail.com

3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์

37

Lead : 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ ยนอกเขตสุขภาพลดลง

ส่านักบริหารการ
สาธารณสุข

เขต

Health KPI

4. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

38

Lag : 1) อัตราตายทารกแรกเกิด

กรมการแพทย์

ประเทศ

รายงานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์ข้อมูลโดย สนย.

5. โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
และผู้ด้อยโอกาส แบบ
ประคับประคอง

39

Lead : 1) ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ ีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

กรมการแพทย์

เขต

ระบบรายงานกรมการแพทย์
นายปวิช อภิปาลกุล

6. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยฯ

40

lead : 1) ร้อยละของผู้ปว่ ยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนา
ทีไ่ ด้มาตรฐาน
การแพทย์แผนไทยฯ

จังหวัด

Health KPI

7. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

41

Lead : 1) ร้อยละของผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

จังหวัด

Health KPI

42

Lag : 1) อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ

กรมสุขภาพจิต

ประเทศ

รายงานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์ข้อมูลโดย สนย.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5906352
โทรศัพท์มอื ถือ : 085-9594499

หน ้าที่ 7 จาก 22

โครงการ

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน

8. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 5 สาขาหลัก

43

Lag : 1) อัตราตายจากติดเชื้อ (Sepsis)

ส่านักบริหารการ
สาธารณสุข

ประเทศ

รายงานส่านักบริหารการสาธารณสุข
โดย น.ส.ลิลลา ตุ๊เอี้ยง
โทร 02 5901763
โทรสาร 02 5901752
มือถือ 084 7512948
E-mail : narenthorn201@gmail.com

9. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

44

Lead : 1) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด
(Fibrinolytic drug) ในผู้ปว่ ย STEMI ได้

กรมการแพทย์

เขต

ระบบรายงานกรมการแพทย์
นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5906352
085-9594499

โทรศัพท์มอื ถือ :

9. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคหัวใจ (ต่อ)

45

Lag : 1) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

กรมการแพทย์

ประเทศ

รายงานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์ข้อมูลโดย สนย.

10. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

46

Lead : 1) ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ่าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก

กรมการแพทย์

เขต

ระบบรายงานกรมการแพทย์
นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5906352
085-9594499

11. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไต

โทรศัพท์มอื ถือ :

47

Lag : 1) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

กรมการแพทย์

ประเทศ

รายงานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์ข้อมูลโดย สนย.

48

2) อัตราตายจากมะเร็งปอด

กรมการแพทย์

ประเทศ

รายงานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย
วิเคราะห์ข้อมูลโดย สนย.

49

Lag : 1) ร้อยละของผู้ปว่ ย CKD ทีม่ ีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr กรมการแพทย์

จังหวัด

HDC

หน ้าที่ 8 จาก 22

โครงการ

12. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

ลาดับที่

50

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

Lead : 1) ร้อยละของผู้ปว่ ยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 30 วัน

กรมการแพทย์

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล
จังหวัด

ระบบรายงาน

ระบบรายงานกรมการแพทย์
นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5906352
โทรศัพท์มอื ถือ : 085-9594499

13. โครงการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพช่องปาก

51

Lead: 1) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก

กรมอนามัย

เขต

รายงานกรมอนามัย
ทพญ. เพ็ญแข ลาภยิ่ง
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904213
โทรศัพท์มอื ถือ : 086-8944696
โทรสาร: 02-5904203
E-mail : phenkhael@gmail.com

14. โครงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

52

Lag : 1) จ่านวนการปลูกถ่ายไตส่าเร็จ

กรมการแพทย์

เขต

ระบบรายงานกรมการแพทย์
นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5906352
โทรศัพท์มอื ถือ : 085-9594499

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (1 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาระบบบริการ
53 Lead : 1) ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ

หน ้าที่ 9 จาก 22

กรมการแพทย์

เขต

ระบบรายงานกรมการแพทย์
นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5906352
โทรศัพท์มอื ถือ : 085-9594499

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ (ต่อ)

ลาดับที่
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หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

2) ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป

กรมการแพทย์

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล
เขต

ระบบรายงาน

ระบบรายงานกรมการแพทย์
นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5906352
โทรศัพท์มอื ถือ : 085-9594499
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3) ร้อยละ EMS คุณภาพใน รพ. ทุกระดับ

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน /กรมการ
แพทย์

56

Lag : 1)อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)

กรมการแพทย์

เขต

รายงานสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน
นางสินีนุช ไชยสิทธิ์
ผู้จดั การงานติดตามและประเมินผล
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-8721669
โทรศัพท์มอื ถือ : 089-567-0151
E-mail : sineenuch.c@niemsgo.th

ประเทศ

ระบบรายงานกรมการแพทย์
นายปวิช อภิปาลกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั ิการ

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5906352
โทรศัพท์มอื ถือ : 085-9594499

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาและรับรอง
57 Lead : 1) ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2P safety
คุณภาพตามมาตรฐาน (HA)
ส่าหรับสถานพยาบาล
58

2) ร้อยละของสถานพยาบาลทีผ่ ่านการรับรองมาตรฐาน HA

หน ้าที่ 10 จาก 22

ส่านักบริหารการ
สาธารณสุข

ประเทศ

ระบบรายงาน สบรส.
นางสาวไพร่า บุญญะฤทธิ์
เภสัชกรช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5901628
โทรศัพท์มอื ถือ : 092-3953289

ส่านักบริหารการ
สาธารณสุข

เขต

รายงาน สบรส.
นางเกวริน ชื่นเจริญสุข
เบอร์โทร : 02-5901638

โครงการ

ลาดับที่

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.

59

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

Lead : 1) ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอ่าเภอทีผ่ ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ

แผนงานที่ 9 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นทีเ่ ฉพาะ (3 โครงการ)
1.โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระ
60 lead : 1) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทีผ่ ่านเกณฑ์
เกียรติ 80 พรรษา และรพ.สมเด็จ
คุณภาพทีก่ ่าหนด
พระยุพราช
2. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและสุขภาพแรงงานข้ามชาติ
(Migrant Health)

3. โครงการเพิม่ การเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพในชายแดนใต้

61

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน

ส่านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

เขต

สนย.
น.ส.หทัยรัตน์ คงสืบ

ส่านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

เขต

สนย.
น.ส.ศศิพร คงทรัพย์
เบอร์โทร : 02 5901562

จังหวัด

รายงานกรมควบคุมโรค
นางสาวอังคณา เมธากุล

Lead : 1) ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข ส่าหรับการจัดบริการอาชี กรมควบคุมโรค
วอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ทกี่ ่าหนด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5904392
โทรศัพท์มอื ถือ : 081-6374464

62

2) สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวทีไ่ ด้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพทีต่ รวจพบ

ส่านักบริหารการ
สาธารณสุข

ประเทศ

รายงานส่านักบริหารการสาธารณสุข
นางสุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์
นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ
ศูนย์ประสานงานสุขภาพแรงงานฯ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5901639
โทรศัพท์มอื ถือ : 099-0581777
โทรสาร : 02-5901740
E-mail : sudafawongharimat@gmail.com

63

Lead 1) ความครอบคลุมเด็กได้รับวัคซีนตาม EPI ในชายแดนใต้

ส่านักตรวจและ
ประเมินผล

จังหวัด

ระบบรายงานส่านักตรวจและประเมินผล
นางสาวอูไซนะห์ โอ๊ะจิ
มือถือ 083 03870790

หน ้าที่ 11 จาก 22

โครงการ

3. โครงการเพิม่ การเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพในชายแดนใต้ (ต่อ)

ลาดับที่
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หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระบบรายงาน

ส่านักตรวจและ
ประเมินผล

จังหวัด

ระบบรายงานส่านักตรวจและประเมินผล
นางเริงฤทัย หลีเส็น
โทร 073 216767
มือถือ 085 894 1540
E-mail : neabigbile@hotmail.com

แผนงานที่ 10 : ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข (2 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาสถานบริการ
65 Lead : 1) ร้อยละของสถานบริการด้านสุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ด้านสุขภาพ
องค์ความรู้ด้านมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

ประเทศ

ระบบรายงานกรม สบส.
นางชัญญาภัค บุณยรัตนิน
โทร. 02 1937000 ต่อ 18406 และ 18422
มือถือ 081 88999301
โทรสาร 02 1495631
E-mail : chanyaboon@gmail.com

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์

ส่านักงานส่านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

ประเทศ

ระบบรายงาน อย.
น.ส. จิตธาดา เซ่งเจริญ

ส่านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

ประเทศ

66

67

Lag : 1) อัตราส่วนการเสียชีวิตของมารดาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

Lead : 1) ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายทีผ่ ลิตหรือน่าเข้าเพือ่ ทดแทนยาต้นแบบเพิม่ ขึ้น

2) ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ทไี่ ด้รับการขึ้นทะเบียน

หน ้าที่ 12 จาก 22

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5907292
โทรศัพท์มอื ถือ : 081-8415786
โทรสาร : 02-5918457
E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th
ระบบรายงาน อย.
น.ส. จิตธาดา เซ่งเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5907292
โทรศัพท์มอื ถือ : 081-8415786
โทรสาร : 02-5918457
E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th

โครงการ

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ (ต่อ)

ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน
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3) จ่านวนต่ารับยาแผนไทยแห่งชาติ

กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

ประเทศ

ระบบรายงานกรมการแพทย์แผนไทยฯ
นางสาวสุกญ
ั ญา ชายแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5917809
โทรศัพท์มอื ถือ : 084-9211511
โทรสาร : 02-9510218
E-mail : sukunya0210@gmail.com
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4) จ่านวนนวัตกรรมทีค่ ิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการ
ด้านสุขภาพ

กรมการแพทย์/
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ประเทศ

ระบบรายงาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวสมฤดี พินิจอักษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ

โทรสาร : 02-5899868
E-mail : budget_plan@dmsc.mail.go.th

70

5) จ่านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่
น่ามาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด

หน ้าที่ 13 จาก 22

กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

ประเทศ

ระบบรายงานกรมการแพทย์แผนไทยฯ
นางสาวสุกญ
ั ญา ชายแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5917809 โทรศัพท์มอื ถือ :
084-9211511

โครงการ

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) (1 แผนงาน 4 โครงการ)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ (4 โครงการ)
1.โครงการพัฒนาการวางแผน
71 Lead : 1) ระดับความส่าเร็จในการวางแผนก่าลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพ
ก่าลังคนด้านสุขภาพ

2. โครงการผลิตและพัฒนา
ก่าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็น
มืออาชีพ

ส่านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

เขต

สนย.
นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเทศสัมพันธ์ช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5902459
โทรศัพท์มอื ถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : hrh.bps@gmail.com
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Lead : 1) ระดับความส่าเร็จของเขตสุขภาพทีม่ ีการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนาก่าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายทีก่ ่าหนด

สถาบันพระบรมราช
ชนก/สนง.เขตสุขภาพ

เขต

ระบบรายงาน สบช.
นางศรีนวล ศิริคะรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5901809
โทรศัพท์มอื ถือ : 089-7830535
โทรสาร : 02-5901830
E-mail : srinuans711@gmaill.com
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Lag : 1) ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ทกี่ ่าหนด

สถาบันพระบรมราช
ชนก

เขต

ระบบรายงาน สบช. /
นางศรีนวล ศิริคะรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5901809
โทรศัพท์มอื ถือ : 089-7830535
โทรสาร : 02-5901830
E-mail : srinuans711@gmaill.com

หน ้าที่ 14 จาก 22

โครงการ

3.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการก่าลังคน

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน
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lead 1) ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ีการน่าดัชนีความสุขของคนท่างาน (Happinometer) กลุ่มบริหารงาน
และ Core Value "MOPH" ไปใช้
บุคคล/ส่านัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ประเทศ

สนย.
นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเทศสัมพันธ์ช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5902459
โทรศัพท์มอื ถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : hrh.bps@gmail.com
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2) ร้อยละของหน่วยงานทีม่ ีการน่าดัชนีองค์กรทีม่ ีความสุข (Happy work place index) กลุ่มบริหารงาน
ไปใช้
บุคคล สป./ส่านัก
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ประเทศ

สนย.
นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเทศสัมพันธ์ช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5902459
โทรศัพท์มอื ถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5901384
E-mail : hrh.bps@gmail.com
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Lag : 1) อัตราการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ (Loss Rate)

ประเทศ

ระบบรายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวเกศรินทร์ ชี้แจง
นักทรัพยากรบุคคลช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5901456
โทรศัพท์มอื ถือ : 081-4091213
โทรสาร : 02-5901455-6
E-mail : ketrin.13@hotmail.com

หน ้าที่ 15 จาก 22

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สป.

โครงการ

ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

3.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการก่าลังคน (ต่อ)
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Lag : 2) ร้อยละของอ่าเภอทีม่ ีบคุ ลากรสาธารณสุขเพียงพอ

ส่านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์/กลุ่ม
บริหารงานบุคคล สป.

เขต

4.โครงการพัฒนาเครือข่าย
ก่าลังคนด้านสุขภาพ

78

Lag : 1) ร้อยละของครอบครัวทีม่ ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
ก่าหนด

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

ประเทศ

หน ้าที่ 16 จาก 22

ระบบรายงาน

สนย.
1. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์
นักวิเทศสัมพันธ์ช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5902459
โทรศัพท์มอื ถือ : 084-9335346
โทรสาร : 02-5902459
E-mail : hrh.bps@gmail.com
กลุ่มภารกิจก่าลังคนด้านสุขภาพ ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ระบบรายงานกรม สบส.
นายนพดล ครุฑน้อย
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-1937000 ต่อ 18815
โทรศัพท์มอื ถือ : 086-3932553
โทรสาร : 02-1937000 ต่อ 18815
E-mail : dol.kr@gmail.com
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงการ

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน

4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) (5 แผนงาน 9 โครงการ)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (2 โครงการ)
1. โครงการประเมินคุณธรรมและ
79 Lead : 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ศูนย์ปราบปรามการ
ความโปร่งใส
ทุจริต

จังหวัด

ระบบรายงานศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต
นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการ
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริต

โทรศัพท์ : 02-5901330
โทรศัพท์มอื ถือ : 081-9315388
โทรสาร : 02-5901330
E-Mail : pankung08@gmail.com
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2) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทนั ตก ส่านักบริหารการ
รรม
สาธารณสุข

หน ้าที่ 17 จาก 22

เขต

ระบบรายงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์
นางสาวไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง
เภสัชกรช่านาญการพิเศษ
ส่านักบริหารการสาธารณสุช
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5901641
โทรศัพท์มอื ถือ : 081-6137997
โทรสาร : 02-5901641
E-mail : paithip@gmail.com

โครงการ

2. โครงการพัฒนาระบบควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง

ลาดับที่

81

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

Lead : 1) ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

กลุ่มตรวจสอบ
ประเทศ
ภายในระดับกระทรวง

ระบบรายงาน

แบบประเมิน OFC ตามมาตรฐานของ สตง.
สรุปรายงานผลการตรวจสอบและประเมินฯ โดย
นางธัญชนก เสาวรัจ
นักวิชาการตรวจสอบภายในช่านาญการพิเศษ
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรทรวง

โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-590-2339
โทรศัพท์มอื ถือ : 085-485-6981
โทรสาร : 02-590-2337
E–mail : thancha9@hotmail.com
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2) ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

หน ้าที่ 18 จาก 22

กพร.สป.

กรม

รายงานผลการพัฒนาองค์การ Application Report)
รายงานโดย น.ส.กฤติกา ทรียม์ าติพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5901038
โทรศัพท์มอื ถือ :095-7120954
โทรสาร : 02-5901406
E-mail : trekittikas@gmail.com

โครงการ

ลาดับที่

ตัวชีว้ ัด

แผนงานที่ 13 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
83 lead 1) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการทีผ่ ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
(NHIS)

2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วย
เศรษฐกิจดิจิทลั
(Digital Economy)

84

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ส่านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ประเทศ

Lead : 1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยี
สุขภาพได้ (Health Information Exchange (HIE))
สารสนเทศ

ประเทศ

ระบบรายงาน

Health KPI
1. นางมะลิวลั ย์ ยืนยงสุวรรณ
ผู้อ่านวยการกลุ่มภารกิจด้านข้อมูล
โทรสาร : 02-965-9816
E-mail : thcc.health@hotmail.com
2. นางชูจติ ร นาชีวะ
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-590-1491 โทรศัพท์มอื ถือ :
โทรสาร : 02-591-8194
E-mail : chujit@health.moph.go.th
ระบบรายงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางรุง่ นิภา อมาตยคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5901169
โทรศัพท์มอื ถือ : 087-0276663
โทรสาร : 02-5901215
E-mail : ict-moph@health.moph.go.th
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2) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประเทศ

ระบบรายงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางรุง่ นิภา อมาตยคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5901169
โทรศัพท์มอื ถือ : 087-0276663
โทรสาร : 02-5901215
E-mail : ict-moph@health.moph.go.th

หน ้าที่ 19 จาก 22

โครงการ

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

แผนงานที่ 14 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ)
1. โครงการลดความเหลื่อมล้่าของ
86 Lead : 1) รายจ่ายสุขภาพต่อหัวทีป่ รับด้วยโครงสร้างอายุ ของ3ระบบหลักประกัน
ส่านักงานพัฒนา
3 กองทุน
สุขภาพภาครัฐ (Age adjusted health expenditure per capita of each scheme) นโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ประเทศ

ระบบรายงาน

รายงานส่านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ดร.วลัยพร พัชรนฤมล
นักวิจยั อาวุโส
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5902366
โทรสาร : 02-5902385
E-mail :walaiporn@ihpp.thaigov.net
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2) ก่าหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่
สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

ส่านักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ

ประเทศ

รายงานส่านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ดร.วลัยพร พัชรนฤมล
นักวิจยั อาวุโส
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5902366
โทรสาร : 02-5902385
E-mail :walaiporn@ihpp.thaigov.net
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3) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน

ประเทศ

รายงานสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน
นางสินีนุช ไชยสิทธิ
ผู้จดั การงานติดตามประเมินผล
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-872166
โทรศัพท์มอื ถือ : 081-8191669
โทรสาร : 02-8721603
E-mail : sineenuch.c@niems.go.th
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Lag : 1) ครัวเรือนทีต่ ้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล (Health impoverishment)

สปสช.

ประเทศ

ระบบรายงาน สปสช.
นางกาญจนา ศิริโกมล
ผู้อ่านวยการส่านักสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์มอื ถือ : 084 439-0152
โทรสาร : 02-143-9741
E-mail : kanjana.s@nhso.go.th

หน ้าที่ 20 จาก 22

โครงการ

2. โครงการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน
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Lag : 1) ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (Health Expenditure) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (GDP)

ส่านักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ

ประเทศ

รายงานส่านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กัญจนา ติษยาธิคม
นักวิจยั
โทรสาร : 02-5902385
E-mail : kanjana@ihpp.thaigov.net
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2) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อรายประชากร (Health Expenditure per capita)

ส่านักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ

ประเทศ

รายงานส่านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กัญจนา ติษยาธิคม
นักวิจยั
โทรสาร : 02-5902385
E-mail : kanjana@ihpp.thaigov.net
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3) ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ ระสบภาวะวิกฤทางการเงิน

กลุ่มประกันสุขภาพ

เขต

ระบบรายงานสถานะการเงิน (hfo.cfo.in.th)
รวบรวมรายงาน และวิเคราะห์ โดย
นายพยนต์ แจ่มศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงิน การคลัง
โทร 02 5901580,1797, 2416, 2417

ส่านักวิชาการ

เขต

รายงานส่านักวิชาการ
ดร.จุฬาพร กระเทศ
นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน :02-5901718-9
โทรศัพท์มอื ถือ : 094-4899929
โทรสาร : 02-5901718-9

แผนงานที่ 15 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ (2 โครงการ)
1. โครงการพัฒนางานวิจัย
93 Lead : 1) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพทีใ่ ห้หน่วยงานต่างๆน่าไปใช้ประโยชน์

E-mail : juraporn_krates@hotmail.com

หน ้าที่ 21 จาก 22

โครงการ

ลาดับที่

หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ
(Focal Point)

ตัวชีว้ ัด

ระดับการ
รายงาน
ข้อมูล

ระบบรายงาน

1. โครงการพัฒนางานวิจัย (ต่อ)
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2) ร้อยละงบประมาณทีเ่ กี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบด่าเนินการต่อปี

ส่านักวิชาการ

ประเทศ

รายงานส่านักวิชาการ
นางจิรภฎา วานิชอังกูร
นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน: 02-5901706
โทรศัพท์มอื ถือ: 089-7997079
โทรสาร: 02-5919832
E-mail:chiraphada@hotmail.com

2. โครงการสร้างองค์ความรู้และ
การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ
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lead : 1) ร้อยละหน่วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

ส่านักวิชาการ

ประเทศ

ระบบรายงานส่านักวิชาการ
ดร.จุฬาพร กระเทศ นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ
โทรศัพท์ที่ท่างาน : 02-5901718-9
โทรศัพท์มือถือ : 094-4899929
โทรสาร : 02-5901718-9
E-mail :juraporn_krates@hotmail.com

แผนงานที่ 16 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ (1 โครงการ)
1. โครงการปรับโครงสร้างและ
96 Lag : 1) ร้อยละของกฎหมายทีค่ วรปรับปรุงได้รับการแก้ไข และบังคับใช้
พัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

รวม

16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวชีว้ ัด

หน ้าที่ 22 จาก 22

กลุ่มกฎหมาย

ประเทศ

รายงานกลุ่มกฎหมาย
นายกิตติ พวงกนก
นิตกิ รช่านาญการพิเศษ
โทรสาร :02-5901434
E-mail :legal@health.moph.go.th

