๒๗
การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561
และการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม ป 2561
1. เหตุผลและความจําเปนในการทบทวนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
ป 2558-2561 และการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม
ป 2561
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรปู เพื่อจัดทํารางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใชในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 1)
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปน
ประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคง
และปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มี
ความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง โดยมีกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญและเกี่ยวของ
กับกระทรวงสาธารณสุข ไดแก (3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ (3.2) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี (3.3) การสรางความอยูด ีมีสุขของครอบครัวไทย
เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 4) ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงให
ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม โดยมีกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญและ
เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข ไดแก (4.1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม (4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ (4.3) การสราง
สภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว 6)
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีขนาด

๒๘
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล
1.2 แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข
แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข (สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา) ไดมีขอสั่งการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ใหทุกสวนราชการจัดทํา
แผนงานในภารกิจหลักของหนวยงานระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อใหสอดรับกับการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ในการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป และจัดทํารางกรอบยุทธศาสตร
ชาติระยะ 20 ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพราะที่
ผานมาประเทศไทยไมเคยมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาวเพื่อใช
ขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันทั้งประเทศ
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะสวนราชการ จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดาน
สาธารณสุข) ขึ้น ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ และเพราะแนวโนมของสถานการณสุขภาพในอนาคต
อันใกลนี้ที่ประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ แตในทางกลับกันสังคมไทยยังขาดคุณภาพในทุกๆดาน
รวมถึงดานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงไดตระหนักถึงการวางแผนในระยะยาวเพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นและกําลังจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในระยะยาว โดยในการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(ดานสาธารณสุข) ไดวางกรอบแนวคิดโดยใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12
ประเทศไทย 4.0 นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปดานสาธารณสุข และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหการนําแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเปาหมายระดับกระทรวง “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมที่กําลังจะเกิดขึ้นมากที่สุด จึงไดวางทิศทางในการวางแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) เปน 4 ระยะ ระยะละ 5 ป และมีจุดเนนหนักแตละระยะ
คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ปฏิรูประบบ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2569 สรางความเขมแข็ง
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570 – 2574 สูความยั่งยืน ระยะที่ 4 พ.ศ. 2575 – 2579 เปน 1 ใน 3 ของเอเชีย
แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 16
แผนงาน 48 โครงการ 8 ตัวชี้วัดหลักระดับองคการ (Corporate KPIs) และ 96 ตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร
(Functional KPIs) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ
(Prevention & Promotion Excellence)ประกอบดวย 4 แผนงาน 12 โครงการ 29 ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)ประกอบดวย 6 แผนงาน 23
โครงการ 41 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
ประกอบดวย 1 แผนงาน 4 โครงการ 8 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence)ประกอบดวย 5 แผนงาน 9 โครงการ 18 ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนไปอยางสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยเนนการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปญหาพื้นฐานดานตางๆของประเทศไทย
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ไมวาจะเปนดานสังคมที่กําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 การเชื่อมตอดานการคาและเศรษฐกิจระดับคุณภาพและการเขาถึงการศึกษาและการสาธารณสุข การ
ขาดแคลนวัยแรงงาน ความเหลื่อมล้ํา รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมใหมๆเพื่อรองรับการวิวัฒนของ
เทคโนโลยีและความเปนอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยหลักการสําคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เชน การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 รวมไปถึงการยึดวิสัยทัศนภายใต
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปน
ตน จึงจะเห็นไดวา การพัฒนาในชวง 5 ป ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงถือเปนกลไกหลัก และเปน
5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ไปสูการปฏิบัติในลําดับ
แรกเพื่อใหบรรลุเปาหมายในระยะยาวไดในที่สุด โดยยุทธศาสตรที่กําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มี
ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร โดยจะครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการมุงเนน
การพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติ ประกอบไปดวย
(1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม (3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน (4)
ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน (6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส (8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9)
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อ
การพัฒนา
1.4 แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) อยูภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนแผนพัฒนาระยะ 5 ป และเปนกลไกเชื่อมตอเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ดานสุขภาพ ให
สามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จึงไดยึดหลักการ ดังนี้ (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาเพื่อใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี (3) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทยป
2579 ควบคูกับกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (5) การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู
ประเทศไทย 4.0 (6) ประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข (7) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ ฉบับที่ 2 (8) กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข เพื่อวางฐานรากของระบบสุขภาพ
ในระยะ 5 ป ใหเขมแข็งเพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไดทั้งทางตรงและทางออม โดยแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย วิสัยทัศน
คือ ระบบสุขภาพไทยเขมแข็ง เปนเอกภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีสรางประเทศใหมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
พันธกิจ คือ เสริมสราง สนับสนุนและประสานใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน
นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยใหเขมแข็ง รองรับกับบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เปาประสงค คือ (1) ประชาชน ชุมชน ทองถิ่น และภาคีเครือขายมีความ
รอบรูดานสุขภาพเพิ่มขึ้น สงผลใหการเจ็บปวยและตายจากโรคที่ปองกันไดลดลง (2) คนไทยทุกกลุมวัยมี
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สุขภาวะที่ดี ลดการตายกอนวัยอันควร (3) เพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางสะดวก เหมาะสม (4) มีบุคลากรดานสุขภาพที่ดูแลประชาชน ใน
สัดสวนที่เหมาะสม (5) มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 เรงการ
เสริมสรางสุขภาพคนไทยเชิงรุก ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในระบบบริการ
สุขภาพ ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสรางกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและสรางความเขมแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ
1.5 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
ในรัฐบาลปจจุบันโดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยไดกําหนด
แนวทางการแกปญหาของประเทศเปนสามระยะ และมีนโยบาย 11 ดาน โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศวาดวยการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญ รวมถึง
ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางของคณะรักษาความสงบแหงชาติ และความตองการของประชาชน
เปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย ดังนี้ (1) การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย (2) การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ (3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึง
บริการของรัฐ (4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (5) การยกระดับ
คุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน (8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชน
จากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (9) การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน (10) การสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
โดยนโยบายที่เกี่ยวของกับดานสาธารณสุขคือนโยบายดานที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการ
ดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยรัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเขมแข็งใหแก
การใหบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเนนความทั่วถึงความมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ดังนี้ (๑) วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมี
คุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบและบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเนนการ
ปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษาสรางกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัว
อยูที่สวนกลางปรับระบบการจางงานการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น
และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการจางบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูก ํากับดูแล
สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขโดย
สงเสริมการรวมลงทุนและการใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกันโดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเปนประโยชนตอ
ทุกฝาย (3) เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา โดยมี
เครือขายหนวยเฝาระวังหนวยตรวจวินิจฉัยโรคและหนวยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพรกระจายไดอยางทันทวงที (4) ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสูการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการรวมมือระหวางฝายตางๆในการตรวจจับเพื่อปองกันการรายงานและการดูแล
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ผูบาดเจ็บ (5) สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีน้ําใจ
นักกีฬามีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและมีความสามัคคีอีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถ
แขงขันในระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ (6) ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตางๆใน
สังคมเพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ
การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลลโดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุมเหมาะสมกับประเด็นที่เปน
ปญหาใหมของสังคม (7) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
โดยจัดใหมีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยและใหมีความรวมมือทั้งระหวางหนวยงานภายในประเทศและ
หนวยงานตางประเทศโดยเฉพาะในการปองกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ
1.6 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDGs ริเริ่มโดย
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UN) เมื่อปค.ศ. 2010 โดยเปน
การดําเนินงานตอเนื่องจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals:
MDGs มีเปาหมายเพื่อกระตุนใหประเทศตางๆ พัฒนาประเทศเพื่อขจัดความยากจน ความหิวโหย สงเสริม
สิทธิมนุษยชน ความเทาเทียม เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศซึ่งไดสิ้นสุดลงเมื่อปค.ศ. 2015 หลังจากนั้น UN จึงไดริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกําหนดวาระ
การพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015 (The Post – 2015 Development Agenda) ตามกระบวนทัศน
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสําคัญของการจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Goals : SDGs ประกอบไปดวย 17 เปาหมายหลัก ที่ตองบรรลุและดําเนินการใหได
ภายในป ค.ศ. 2030 ดังนี้ (1) ยุติความยากจนทุกรูปแบบทุกหนแหง (2) ยุติความหิวโหยสรางความมั่นคง
ทางอาหารยกระดับโภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (3) สรางหลักประกันสุขภาพและสงเสริมสุข
ภาวะของทุกคนทุกวัย (4) สรางหลักประกันถวนหนาความเทาเทียมดานคุณภาพการศึกษาและสงเสริม
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสาหรับทุกคน (5) บรรลุความเทาเทียมทางเพศและสรางความเขมแข็งแก
ผูหญิงและเด็กหญิง (6) สรางหลักประกันใหมีการบริหารจัดการน้ําและการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนสําหรับทุก
คน (7) สรางหลักประกันการเขาถึงพลังงานยุคใหมที่มีราคาซื้อหาไดที่เชื่อถือไดและมีความยั่งยืนสําหรับทุก
คน (8) สงเสริมความยั่งยืนความเทาเทียมและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนรวมทั้งโอกาสในการทํางานที่
ดีและมีประสิทธิภาพสําหรับทุกคน (9) เรงสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เทาเทียมและยั่งยืนและสนับสนุนนวัตกรรม (10) ลดความเหลื่อมล้ําในประเทศและระหวาง
ประเทศตางๆ (11) ทําใหเมืองและที่ตั้งถิ่นฐานของประชาชนมีความเทาเทียมปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืน
(12) สรางหลักประกันแกระบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (13) ดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศและผลกระทบอยางเรงดวน (14) อนุรักษและใชทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (15) ปกปองฟนฟูและสงเสริมการใชระบบนิเวศภาคพื้นดินอยางยั่งยืนการจัดการปาไมอยาง
ยั่งยืนตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทรายหยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรมของพื้นดินและหยุดยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (16) สงเสริมสังคมที่มีสันติภาพและความเทาเทียมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนสนับสนุนใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรมสรางสถาบันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือไดและมีความ
เทาเทียมในทุกระดับ (17) เสริมสรางความเขมแข็งแกการปฏิบัติและฟนฟูความรวมมือของพันธมิตรระดับ
โลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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1.7 นโยบายประเทศไทย 4.0
ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีโครงสรางเศรษฐกิจที่เริ่มจากสังคมเกษตรกรรม หรือประเทศ
ไทย 1.0 เนนการสรางรายไดจากการเกษตรเปนหลัก ตอมาจึงปรับเขาสูอุตสาหกรรมเบา หรือ ประเทศ
ไทย 2.0 โดยมุงเนนแรงงานราคาถูก ใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีในประเทศ เชน สิ่งทอ อาหาร หลังจากนั้น
ก็ไดปรับเปลี่ยนเขาสู ประเทศไทย 3.0 ที่ใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมหนัก เชน รถยนต อุปกรณ
อิเลคทรอนิกส โดยใชตนทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อเนนการสงออก ทําใหประเทศไทยมีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการเติบโตอยางตอเนื่อง สูงสุดที่ 7-8% ตอป แตเมื่อถึงจุดหนึ่งหลังป พ.ศ.
2540 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับลดลงมาอยูที่ 3-4% ตอปเทานั้น และทําใหประเทศไทย ติดอยู
ในกับดักประเทศรายไดปานกลางมากวา 20 ปการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 หรือ
Thailand 4.0 จึงเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจแบบเดิมที่ขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรม ไปสู
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพื่อผลักดันใหประเทศหลุดพนจาก 3 กับดักที่กําลังเผชิญ นั่นคือ กับ
ดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และ กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา โดยใชพลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อน ผูมีสวนรวมหลักประกอบดวยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคกร และมีภาครัฐคอย
สนับสนุนโดยแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย (1) กลุม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio–Tech) (2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีการแพทย (Health, Wellness & Bio–Med) (3) กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต
และระบบเครื่องกลที่ใชอิเลคทรอนิกสควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) (4) กลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรที่เน็ตเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกล
ฝงตัว (Digital, loT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) (5) กลุมอุตสาหกรรม
สรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Services)
1.8 แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560–2564
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560–2564
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กุมภาพันธ ๒๕60) ซึ่งเปนแผน
ยุทธศาสตร 20 ป ดานสาธารณสุข ในกรอบ 5 ปแรก ซึ่งเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อใหสอดรับกับนโยบายในระดับชาติ รวม
ไปถึงการปฏิรูปประเทศและปฏิรูประบบสุขภาพ ไปสูความเปนประเทศไทย 4.0 โดยในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560–2564 ไดคํานึงถึงปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สําคัญ
และสงผลตอระบบสุขภาพทั้งในปจจุบันและอนาคต เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรไทย ซึ่ง
กําลังจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัวในไมชา การเกิดของโรคอุบัติใหมในขณะเดียวกันก็ตองการลด
การเสียชีวิตของคนไทยดวยโรคติดตอและโรคไมติดตอที่สามารถปองกันได เพื่อเพิ่มอายุคาดเฉลี่ยของคน
ไทยโดยการสงเสริมใหคนไทยมีความรูดานสุขภาพ สามารถดูแลตนเองและคนในครอบครัวได เปนตน ทั้งนี้
ยังไดวางกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560–2564 ใหมีความ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปดานสาธารณสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
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ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) นอกจากนี้ยังไดนําผลจากการทบทวนจุดยืน
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คานิยม และยุทธศาสตร (Retreat) กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคณ
ุ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร เพื่อเปนกรอบและ
ทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขตอไป จุดเนนของแผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งสอดคลองกับการจัดลําดับความสําคัญภายใตแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(ดานสาธารณสุข) ซึ่งแบงออกเปน 4 ระยะ และในแตละระยะมีจุดเนนแตกตางกันไป โดยในระยะ 5 ปแรก
(พ.ศ. 2560 – 2564) คือการมุงปฏิรูประบบสุขภาพ เนนปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบบริหารจัดการที่ยัง
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาอีกครั้ง รวมถึงการวางพื้นฐานระบบสุขภาพใหม เชน การวางระบบการแพทย
ปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัว เพื่อดูแลผูปวยอยางบูรณาการ ลดคาใชจายของระบบสุขภาพใน
ระยะยาว การปรับระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของแตละกองทุน โดยยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบไปดวยยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน (4
Excellence) คือ ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Prevention & Promotion
Excellence) ยุทธศาสตรที่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ
(People Excellence) และยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
1.9 นโยบายการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ป 2561
กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข)
แลวกําหนดนโยบายการดําเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 และมีการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2561 ของรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขกับปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับผูตรวจราชการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ไดชี้แจงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) และแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร เพื่อสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตรสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข ใหกับ
ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ โดยมีการปรับแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีวิสัยทัศน คือ เปนองคกรหลักดานสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
มีพันธกิจ คือ พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอยางมีสวนรวมและยั่งยืน มี 3 เปาหมาย ประกอบดวย (1)
ประชาชนสุขภาพดี (2) เจาหนาที่มีความสุข และ (3) ระบบสุขภาพยั่งยืน แบงเปน 4 Excellence คือ
(1) Prevention Promotion & Protection Excellence (2) Service Excellence (3) People
Excellence (4) Governance Excellence โดยมีการดําเนินงานใน 15 แผนงานหลัก 45 โครงการ 80
ตัวชี้วัด
1.10 คํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2561
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดตัวชี้วดั คํารับรองการปฏิบัติราชการระหวาง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวาง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับผูตรวจราชการ ปงบประมาณ 2561 ไดชี้แจงนโยบายการดําเนินงานป
2561 และตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กับ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับผูตรวจราชการ ปงบประมาณ 2561 เมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2560 ดังนี้ คือ (1) พชอ. (2) PCC (3) TB (4) Happy MOPH (5) การเงินการคลัง
(6) GREEN & CLEAN Hospital (7) RDU (8.1) ECS (8.2) EOC (9) One Day Surgery (10) Herbal
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City (11.1) HA (11.2) รพ.สต.ติดดาว (11.3) PMQA (12) ปญหาเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ 7
กําหนดเปนพัฒนาการและ IQ เด็ก)
1.11 การทบทวนแผนยุทธศาสตร ป 2561 ของเขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 7 ไดทําการทบทวนและกําหนดแผนยุทธศาสตร ป 2561 ของเขตสุขภาพที่ 7
เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 สรุปจุดเนนหนักของเขตสุขภาพที่ 7 ในป 2561 โดยนําเอา PA ป
2561 และงานเนนของ กขป.7 ในป 2561 มาประกอบในการจัดลําดับความสําคัญ ใน 4 Excellence
ผลสรุปเบื้องตนดังนี้ คือ Excellence ที่ 1 Prevention & Promotion Excellence เนนหนัก 6 ประเด็น
โดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ (1) พัฒนาการเด็ก และสติปญญาเด็ก (2) อาหารมีประโยชนและปลอดภัย
(3) TB (4) GREEN & CLEAN Hospital (5) OV/CCA (6) ผูสูงอายุ Excellence ที่ 2 Service
Excellence เนนหนัก 4 ประเด็น โดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ (1) ECS/EOC (2) TB (3) PCC (4)
RDU Excellence ที่ 3 People Excellence เนนหนัก 3 ประเด็น โดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ (1)
HRH-M (2) HRH-N (3) HRH-D และ Excellence ที่ 4 Governance Excellence เนนหนัก 3 ประเด็น
โดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ (1) คุณภาพขอมูล (2) สถานการณการเงินการคลัง (3) PMQA, HA, รพ.
สต.ติดดาว, ITA
1.12 จํานวนปสุขภาวะที่สูญเสียจากการตายกอนวันอันควร (Years of Life Lost: YLLs)
ของจังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิเคราะหปสุขภาวะที่สูญเสียจากการตายกอนวันอันควร (Years of Life Lost: YLLs)
ของจังหวัดมหาสารคาม ป 2557 และ ป 2559 โดยผลการวิเคราะหปสุขภาวะที่สูญเสียจากการตายกอน
วันอันควร (Years of Life Lost: YLLs) ดวยสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวัดมหาสารคาม ป
2557 (ปาริชาต ปกิรณะ, 2558) ขอมูลการตายป 2557 พบวา คา YLLs ของสาเหตุการตาย 10
อันดับแรกคิดเปนรอยละ 40 ของคา YLLs ของสาเหตุการตายทั้งหมด โดยสาเหตุการตายที่ทําใหสูญเสียป
สุขภาวะใน 10 อันดับแรก คือ (1) มะเร็งตับ(-) (2) โรคไต(+) (3) การติดเชื้อของระบบหายใจสวนลาง(+)
(4) โรคหลอดเลือดสมอง(-) (5) อุบัติเหตุทางถนน(-) (6) เบาหวาน(-) (7) โรคหัวใจขาดเลือด(-) (8) มะเร็ง
ปอด(-) (9) ตับแข็ง(-)(10) มะเร็งทอน้ําดี(+)
หมายเหตุ

(-)

(+)

หมายถึง คา YLLs ของป 2557 ลดลงจากคา YLLs ของป 2552 (IHPP, 2552)
หมายถึง คา YLLs ของป 2557 เพิม่ ขึ้นจากคา YLLs ของป 2552 (IHPP, 2552)

ผลการวิเคราะหปสุขภาวะที่สูญเสียจากการตายกอนวันอันควร (Years of Life Lost: YLLs)
ดวยสาเหตุการตาย 20 อันดับแรกของจังหวัดมหาสารคาม ป 2559 (ปาริชาต ปกิรณะ, 2560) พบวา
ขอมูลการตายป 2559 มีปสุขภาวะที่สูญเสียจากการตายกอนวัยอันควร รวม 100,308 ป โดยเปน YLLs
ของเพศชาย 62,167 ป (รอยละ 61.98) และของเพศหญิง 38,141 ป (รอยละ 38.02) โดยสาเหตุ
การตาย 20 อันดับแรกคิดเปนรอยละ 61.76 ของคา YLLs ของสาเหตุการตายทั้งหมด โดยสาเหตุการ
ตายที่ทําใหสูญเสียปสุขภาวะใน 20 อันดับแรก คือ (1) การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจสวนลาง(+1.55
เทา)
(2) ติดเชื้อในกระแสเลือด(N/A) (3) เบาหวาน(+1.31 เทา) (4) โรคไต(-1.13 เทา) (5) โรคหลอดเลือดสมอง(+1.11 เทา)
(6) มะเร็งตับ(-1.27 เทา) (7) อุบัติเหตุทางถนน(-1.07 เทา) (8) ความผิดปกติทางระบบยอยอาหาร(N/A) (9) มะเร็งทอ
น้ําดี(+1.48 เทา) (10) ตับแข็ง(+1.02 เทา) (11) โรคหัวใจขาดเลือด(-1.15 เทา) (12) โรคมะเร็งหลอดลมและปอด(-1.07
เทา)
(13) วัณโรค(N/A) (14) การจมน้ํา(N/A) (15) มะเร็งอื่นๆ(N/A) (16) โรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ(N/A) (17)
โรคมะเร็งเตานม(N/A) (18) โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ(N/A) (19) การทํารายตนเอง(N/A) (20) โรคมะเร็งใน
ระบบประสาทสวนกลาง(N/A)

๓๕
การเปรียบคา YLLs (ป) จากสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของป 2552 กับป 2557 และกับ 20 อันดับ
แรกของป 2559 ของจังหวัดมหาสารคาม
สาเหตุการตาย

1.การติดเชื้อของระบบ
ทางเดินหายใจสวนลาง
2.ติดเชื้อในกระแสเลือด
3.เบาหวาน
4.โรคไต
5.โรคหลอดเลือดสมอง
6.มะเร็งตับ
7.อุบัติเหตุทางถนน
8.ความผิดปกติทาง
ระบบยอยอาหาร
9.มะเร็งทอน้ําดี
10.ตับแข็ง
11.โรคหัวใจขาดเลือด
12.โรคมะเร็งหลอดลม
และปอด
13.วัณโรค
14.การจมน้ํา
15.มะเร็งอื่นๆ
16.โรคหัวใจและหลอด
เลือดอื่นๆ
17.โรคมะเร็งเตานม
18.โรคติดเชื้อและสรสิต
อื่นๆ
19.การทํารายตนเอง
20.โรคมะเร็งในระบบ
ประสาทสวนกลาง
รวม

2552
จํานวน
คา YLLs
ผูเสียชีวิต
(ป)

2557
จํานวน
คา YLLs
ผูเสียชีวิต
(ป)

การเพิ่มขึ้น/
ลดลง (+/-) ของ
ป 2557 เทียบ
ป 2552

2559
จํานวน
คา YLLs
ผูเสียชีวิต
(ป)

129

1,343

415

5,962

+4.44 เทา

603

9,236

การเพิ่มขึ้น/
ลดลง (+/-)
ของป 2559
เทียบป
2557
+1.55 เทา

แนวโนม
25522559

N/A
890
270
528
678
313
N/A

N/A
11,801
3,673
6,504
9,842
7,526
N/A

N/A
337
443
327
424
192
N/A

N/A
4,406
6,008
4,705
6,228
4,445
N/A

N/A
-2.68 เทา
+1.64 เทา
-1.38 เทา
-1.58 เทา
-1.69 เทา
N/A

490
440
401
357
342
183
180

7,378
5,776
5,306
5,202
4,898
4,160
2,714

N/A
+1.31 เทา
-1.13 เทา
+1.11 เทา
-1.27 เทา
-1.07 เทา
N/A

N/A
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
N/A

เพิ่มขึ้น

32

444

113

1,515

+3.41 เทา

174

2,241

+1.48 เทา

เพิ่มขึ้น

215
292
165

3,419
3,795
2,362

114
173
159

2,136
2,469
2,187

-1.60 เทา
-1.54 เทา
-1.08 เทา

126
164
151

2,188
2,150
2,052

+1.02 เทา
-1.15 เทา
-1.07 เทา

ลดลง
ลดลง
ลดลง

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

107
58
86
85

1,957
1,342
1,294
1,103

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

40
39

783
780

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

32
38

724
671

N/A
N/A

N/A
N/A

3,512

50,709

2,697

40,062

-

4096

61,955

-

-

หมายเหตุ

(-)
(+)

หมายถึง คา YLLs ของป 2559 ลดลงจากคา YLLs ของป 2557
หมายถึง คา YLLs ของป 2559 เพิม่ ขึ้นจากคา YLLs ของป 2557

1.13 คุณภาพชีวิต (ดานสุขภาพ) ของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ 2560
อายุเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ 2556-2559 พบวา อายุเฉลี่ย
ของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ป 2556 รวม 75.82 ป ชาย 72.50 ป หญิง 79.30 ป อายุเฉลี่ย
ของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ป 2557 รวม 74.64 ป ชาย 71.67 ป หญิง 77.70 ป อายุเฉลี่ย
ของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ป 2558 รวม 74.21 ป ชาย 71.35 ป หญิง 77.16 ป อายุเฉลี่ย
ของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ป 2559 รวม 73.60 ป ชาย 70.14 ป หญิง 77.22 ป โดยอายุ
เฉลี่ยของประชาชน ป 2556-2559 โดยรวมมีแนวโนมลดลง สําหรับแยกรายเพศชายและหญิงก็มี
แนวโนมลดลงเชนกัน โดยอายุเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ป 2559 (73.60 ป) ต่ํากวา
คาเฉลี่ยของประเทศไทย (ป 2559 ประเทศไทยมีอายุเฉลี่ยรวม 74.70 ป/ญี่ปุน 85 ป/สิงคโปร 84.9
ป/เกาหลีใต 80.2 ป) โดยเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม คือ ประชาชน
จังหวัดมหาสารคามมีอายุเฉลี่ย 80 ป ในป 2561

๓๖
การเสนอปญหาสุขภาพของประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ตอรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก
ณรงค พิพัฒนาศัย) ในการตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม ป 2560 ใน 3 ปญหาสําคัญ ปญหาที่ 1
โรคมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดี โดยจังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดที่มีอัตราตายดวยโรคมะเร็งตับและ
มะเร็งทอน้ําดี สูงเปนลําดับ 7 ของประเทศ อัตรา 44 ตอประชากรแสนคน ลําดับ 1 คือสกลนคร อัตรา
61 ตอประชากรแสนคน อัตราการตรวจพบพยาธิใบไมตับของจังหวัดมหาสารคาม รอยละ 12 เกณฑไม
เกิน รอยละ 5 (กาฬสินธุ รอยละ 22/รอยเอ็ด รอยละ 19/ขอนแกน รอยละ 11) ปญหาที่ 2 โรคไมติดตอ
เรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตและไตวายเรื้อรัง) จังหวัดมหาสารคามมีผูปวยเบาหวาน
49,623 คน (รอยละ 5 ของ ปชก.) ควบคุมโรคไดดี รอยละ 19 (เกณฑรอยละ 40) มีผูปวยรายใหม
เกิดขึ้น 2,900 รายตอป จังหวัดมหาสารคามมีผูปวยความดันโลหิตสูง 63,888 คน (รอยละ 6 ของ
ปชก.) ควบคุมโรคไดดี รอยละ 29 (เกณฑรอยละ 50) มีผูปวยรายใหมเกิดขึ้น 4,500 รายตอป จังหวัด
มหาสารคามมีผูปวยไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 1-5 จํานวน 11,440 คน (รอยละ 23 ของผูปวยเบาหวาน)
ระยะที่ 3-4 จํานวน 6,918 คน (รอยละ 13 ของผูปวยเบาหวาน) ระยะที่ 5 จํานวน 851 คน (รอยละ
2 ของผูปวยเบาหวาน) ปญหาที่ 3 สติปญญาเด็ก (IQ) จังหวัดมหาสารคาม ในป 2554 เด็กอายุ 6-12 ป
ของภาคอีสานมีระดับ IQ เทากับ 95.79 (ต่ํากวาทุกภาค) และจังหวัดมหาสารคาม เด็กอายุ 6-12 ป มี
ระดับ IQ เทากับ 95.28 (อยูในกลุม 10 จังหวัดต่ําสุด) (เกณฑมาตรฐานเทากับ 100) ในป 2557
นักเรียน ป.1 ของจังหวัดมหาสารคามมีระดับ IQ เทากับ 89.7 และป 2559 นักเรียน ป.1 ของจังหวัด
มหาสารคามมีระดับ IQ เทากับ 95.6 (เกณฑมาตรฐานเทากับ 100)
1.14 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงานดานสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม ป 2560
1.14.1 ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2560 โดยในปงบประมาณ
2560 ดําเนินงานดวยแผนงานหลักจํานวน 14 แผนงานหลัก จํานวน 36 โครงการ จํานวน 81 ตัวชีว้ ดั
งบประมาณดําเนินงาน (ทุกแหลงงบประมาณ) ของ 14 แผนงานหลักในระดับจังหวัดใน 13 กลุมงาน มี
จํานวน 150 โครงการ งบประมาณ 44,994,654 บาท (เบิกจายรอยละ 85.36) งบประมาณ
ดําเนินงานในระดับ CUP ของ 14 แผนงานหลักใน 13 CUP มีจํานวน 762 โครงการ งบประมาณ
38,848,104 บาท (เบิกจายรอยละ 71.62) ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2560
(9 เดือน) พบวา ตัวชี้วัดที่ยังไมผานเกณฑ ประกอบดวย (1) เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนที่ผลการคัด
กรองสงสัยลาชา ไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการ (≥90 %) ผลงาน 80.63 (2) อัตราผูปวย DM ราย
ใหมจากกลุมเสี่ยง (≤2.4 %) ผลงาน 2.42 (3) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับ
เปนซ้ํา (≥85%) ผลงาน 54.58 (4) ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (1) น้ํา
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (100%) ผลงาน 87.5 (2) ผลิตภัณฑนมโรงเรียน (100%) ผลงาน
88.8 (3) และน้ํามันทอดอาหาร (100%) ผลงาน 71.3 (5) รพ.แมขายผานเกณฑ RDU1 (100%)
ผลงาน รพ.ผาน RDU ขั้นที่ 1 รอยละ 23 และรอยละของ รพ.สต./หนวยบริการปฐมภูมิที่มีอัตราการใชยา
ปฏิชีวนะในโรค UR Iและ Acute diarrhea (<รอยละ 20) ผลงาน 38.46 (6) รอยละของผูปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได (มากกวาหรือเทากับรอยละ 40/50) ผลงาน 10.79/
37.56 (7) สถานบริการผานเกณฑระดับดี NCD Clinic Plus (>60%) ผลงาน 46.15 (8) รอยละของ
ผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml /min/1.73 m² /yr (≥ 65) ผลงาน 57.53 (9) รอย
ละของหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล ไมนอยกวารอยละ 80 (9.1) ขอมูลสาเหตุการตายที่ไม

๓๗
ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัดไมเกินรอยละ 25 ของการตายทั้งหมด ผลงานรอยละ 29.16 และ
(9.2) คุณภาพขอมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกตองครบถวน ไมนอยกวารอยละ 75
ผลงานรอยละ 3.66
1.14.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอในปงบประมาณ 2560 ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตามแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป
2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงานดานสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม ป 2560 ประเมินผล
ดวย 37 ตัวชีว้ ัด ใน 14 แผนงานหลัก ใน 4 ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคใหเปนเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) ประเมินผล 17 ตัวชี้วดั (น้ําหนักรอยละ
49) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการใหเปนเลิศ (Service Excellence) ประเมินผล 14 ตัวชี้วัด
(น้ําหนักรอยละ 33) ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหเปนเลิศ (People Excellence) ประเมินผล 2
ตัวชี้วัด (น้ําหนักรอยละ 4) ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารใหเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence) ประเมินผล 4 ตัวชี้วัด (น้ําหนักรอยละ 10) ผลการประเมินรายประเด็นยุทธศาสตร พบวา
ภาพรวมทั้งจังหวัดและภาพรวมทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.187 โดยพบวา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหเปนเลิศ (Prevention & Promotion
Excellence) มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.753 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการใหเปนเลิศ
(Service Excellence) มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.403 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหเปนเลิศ
(People Excellence) มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.832 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารใหเปน
เลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.760
ผลการประเมินรายแผนงานหลัก พบวา แผนงานหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ดานสุขภาพ) ทุกกลุม วัย มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.517 แผนงานหลักที่ 2 การปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.129 แผนงานหลักที่ 3 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ มีผลการประเมิน
เฉลี่ย 4.859 แผนงานหลักที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.519 แผนงาน
หลักที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.667
แผนงานหลักที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.413 แผนงาน
หลักที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ มีผลการประเมินเฉลี่ย
3.611 แผนงานหลักที่ 8 การพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.738
แผนงานหลักที่ 9 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.832
แผนงานหลักที่ 10 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ มีผลการประเมิน
เฉลี่ย 4.640 แผนงานหลักที่ 11 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ มีผลการประเมินเฉลี่ย
0.833 แผนงานหลักที่ 12 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.800
แผนงานหลักที่ 13 การพัฒนางานวิจัยและองคความรูดานสุขภาพ มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.768
แผนงานหลักที่ 14 การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ (ไมมีการประเมิน)
ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ํา (คะแนนประเมินผลไดนอยกวา 3) จํานวน 11 ตัวชีว้ ัด (1)
ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอยละของศูนยเด็กเล็กคุณภาพ (สุม) มีผลการประเมินเฉลี่ย 0.000 (2) ตัวชี้วัดที่ 28
คะแนนความสําเร็จของการจัดการผูบาดเจ็บที่มีคา Ps score มากกวาหรือเทากับ 0.75 มีผลการประเมิน
เฉลี่ย 0.833 (3) ตัวชี้วัดที่ 35 รอยละของคะแนนการจัดการระบบขอมูลขาวสารสารสนเทศในการ
บริหารยุทธศาสตร มีผลการประเมินเฉลี่ย 0.833 (4) ตัวชี้วัดที่ 10 โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมิน

๓๘
คลินิก NCD คุณภาพ มีผลการประเมินเฉลี่ย 1.166 (5) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับฮอรโมนกระตุนตอมธัยรอยด
(TSH) ในทารกแรกเกิดมากกวา 11.2 mU/L มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.119 (6) ตัวชี้วดั ที่ 1.4 รอยละ
ของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.125 (7) ตัวชี้วัดที่
12 รอยละของสตรีอายุ 30-60 ป ที่ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสมป 58-60 มีผลการ
ประเมินเฉลี่ย 2.357 (8) ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 รอยละเด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอวนและอวน ไมเกินรอยละ 10
(สุม) มีผลการประเมินเฉลี่ย2.442 (9) ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน (สุม) มีผลการ
ประเมินเฉลี่ย 2.461 (10) ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พบผลการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) ไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการ มีผลการประเมิน
เฉลี่ย 2.532 (11) ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.991
1.15 ปญหาสุขภาพ 10 ลําดับแรกของจังหวัดมหาสารคาม ป 2561
การจัดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาพ ประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตรระบบ
สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561 และการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานดานสาธารณสุขของ
จังหวัดมหาสารคาม ป 2561 โดยใชขอมูลประกอบการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม คือ (1) ปสุขภาวะที่สูญเสียจากการตายกอนวันอันควร (Years of Life Lost: YLLs) ดวย
สาเหตุการตายของจังหวัดมหาสารคาม ป 2557 และ ป 2559 (2) สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของ
จังหวัดมหาสารคาม ป 2560 (3) สาเหตุการปวยของผูปวยใน 10 อันดับแรกของจังหวัดมหาสารคาม ป
2560 (4) สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 10 อันดับแรกของจังหวัดมหาสารคาม ป 2560 (5) โรคใน
ระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา (506) 10 อันดับแรกของจังหวัดมหาสารคาม ป 2560 (6) นโยบาย
เนนหนักของกระทรวงสาธารณสุข ป 2561 โดยใชประเด็นการจัดเรียงลําดับปญหาสุขภาพใน 4
องคประกอบ (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) คือ (1) ขนาดของปญหา (Size of Problem or Prevalence)
(2) ความรุนแรงของปญหา (Severity of Problem) (3) ความยากงายในการแกปญหา (Ease of
management) (4) ความตระหนักของชุมชนที่มีตอปญหานั้น (Community Concern) และเพิ่ม
องคประกอบที่ 5 คือ ความสําคัญเรงดวนของนโยบาย (ใหสอดคลองกับเขตสุขภาพที่ 7)

๓๙
ขอมูลประกอบการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2561
(1) คา YLLs (ป) จากสาเหตุการตาย 20 อันดับแรกของป 2559 ของจังหวัดมหาสารคาม
สาเหตุการตาย
1.การติดเชื้อของระบบทางเดิน
หายใจสวนลาง
2.ติดเชื้อในกระแสเลือด
3.เบาหวาน
4.โรคไต
5.โรคหลอดเลือดสมอง
6.มะเร็งตับ
7.อุบัติเหตุทางถนน
8.ความผิดปกติทางระบบยอย
อาหาร
9.มะเร็งทอน้ําดี
10.ตับแข็ง
11.โรคหัวใจขาดเลือด
12.โรคมะเร็งหลอดลมและปอด
13.วัณโรค
14.การจมน้ํา
15.มะเร็งอื่นๆ
16.โรคหัวใจและหลอดเลือด
อื่นๆ
17.โรคมะเร็งเตานม
18.โรคติดเชื้อและสรสิตอื่นๆ
19.การทํารายตนเอง
20.โรคมะเร็งในระบบประสาท
สวนกลาง
รวม

2559
จํานวน
ผูเสียชีวิต
603

คา YLLs
(ป)
9,236

การเพิ่มขึ้น/ลดลง
(+/-) ของป 2559
เทียบป 2557
+1.55 เทา

แนวโนม
25522559
เพิ่มขึ้น

490
440
401
357
342
183
180

7,378
5,776
5,306
5,202
4,898
4,160
2,714

N/A
+1.31 เทา
-1.13 เทา
+1.11 เทา
-1.27 เทา
-1.07 เทา
N/A

N/A
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
N/A

174
126
164
151
107
58
86
85

2,241
2,188
2,150
2,052
1,957
1,342
1,294
1,103

+1.48 เทา
+1.02 เทา
-1.15 เทา
-1.07 เทา
N/A
N/A
N/A
N/A

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
ลดลง
N/A
N/A
N/A
N/A

40
39
32
38

783
780
724
671

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

4096

61,955

-

-

๔๐
(2) สาเหตุการปวยของผูปวยใน 10 อันดับแรก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาเหตุการปวย (กลุมโรค)
โรคความดันโลหิตสูง
อาการอาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิก
และหองปฎิบัติการที่มิไดระบุไวที่อื่นใด
โรคอื่นของระบบยอยอาหาร
โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติบางชนิดที่เกี่ยวกับ
ระบบภูมิคุมกัน
โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผานปอดอื่นๆ
ความผิดปกติเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการและเมตะบอลิสัมอื่น ๆ
โรคหืดและโรคหืดชนิดเฉียบพลันรุนแรง
โรคของอวัยวะสืบพันธุชาย
โรคอื่นของระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ
โรคอื่นๆ ของระบบหายใจ

2559
จํานวนครั้ง
17,812
5,170
4,271
2,769
2,203
1,230
1,143
1,087
971
811

(3) สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 10 อันดับแรก
ลําดับ

โรค

1
2
3
4

โรคระบบไหลเวียนเลือด
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
โรคระบบหายใจ
อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและ
ทางหอปฏิบัติการที่ไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได
โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก
โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ
โรคติดเชื้อและปรสิต
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
โรคระบบประสาท

5
6
7
8
9
10

2559
จํานวนครั้ง
351,528
296,102
173,793
123,597
109,579
17,808
13,694
7,348
3,482
2,464

๔๑
(4) จํานวนและอัตราปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อโรค
Acute diarrhea
Pyrexia of unknown origin
Pneumonia
Food poisoning
Hemorrhagic conjunctivitis
Hand, foot and mouth disease
Influenza
D.H.F.-total
Chickenpox
Sexual transmitted infection

จํานวน
๓๒,๓๒๗
๑๓,๐๗๐
๖,๗๑๒
๓,๘๗๙
๓,๐๐๕
๗๓๑
๗๑๕
๖๑๕
๕๘๒
๕๕๙

25๕๙
อัตราปวยตอแสน
๓,๓๕๕.๗๘
๑,๓๕๖.๗๖
๖๙๖.๗๕
๔๐๒.๖๗
๓๑๑.๙๔
๗๕.๘๘
๗๔.๒๒
๖๓.๘๔
๖๐.๔๒
๕๘.๐๓

(5) อัตราตายจําแนกตามสาเหตุการตาย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาเหตุการตาย

2559
จํานวน อัตราตายตอแสน
1,171
120.63
635
65.42
478
49.24

มะเร็งทุกชนิด (C๐๐-D๔๘
โรคหัวใจ (I๐๕-I๐๙,I๒๐-I๒๕,I๒๖-I๒๘,I๓๐-I๕๒)
อุบัติเหตุ และการเปนพิษ (V๐๑-V๙๙,W๐๐-W๙๙,X๐๐-X
๕๙,Y๑๐-Y๘๙)
ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง (I๑๐-I๑๕,I๖๐-I 426
๖๙)
ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ และไตพิการ (N๐๐-N๒๙) 420
264
ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด (J๑๒-J๑๘,J๘๐-J๙๔)
240
โรคเกี่ยวกับตับ และตับออน (K๗๐-K๘๗)
206
วัณโรคทุกชนิด (A๑๕-A๑๙)
การบาดเจ็บจากการฆาตัวตาย ถูกฆาตาย และอื่น ๆ (X๖๐-X 107
๘๔,X๘๕-Y๐๙)
โรคภูมิคมุ กันบกพรองเนื่องจากไวรัส (B๒๐-B๒๔)
42
อื่นๆ
3,185
รวม
7,201

43.89
43.27
27.20
24.72
21.22
11.02
4.33
2.78
741.84

๔๒
(6) อัตราตายดวยโรคมะเร็ง จําแนกตามสาเหตุการตาย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สาเหตุการตาย
C229 : เนื้องอกรายของตับ ไมระบุรายละเอียด
C349 : เนื้องอกรายของหลอดลมหรือปอด ไมระบุ
ตําแหนง
C240 : เนื้องอกรายของทอน้ําดีนอกตับ
C260 : เนื้องอกรายของลําไส ไมระบุวาเปนสวนใด
C23 : เนื้องอกรายของถุงน้ําดี
C509 : เนื้องอกรายของเตานม ไมระบุตําแหนง
C959 : มะเร็งเม็ดเลือดขาว ไมระบุรายละเอียด
C719 : เนื้องอกรายของสมอง ไมระบุตําแหนง
C189 : เนื้องอกรายของลําไสใหญ ไมระบุตําแหนง
C539 : เนื้องอกรายของปากมดลูก ไมระบุตําแหนง
มะเร็งอื่นๆ
รวม

2559
อัตราตายตอ
จํานวน
แสน
335
34.51
148
15.25
122
83
50
41
40
38
31
25
258
1,171

12.57
8.55
5.15
4.22
4.12
3.91
3.19
2.58
26.58
120.63

(7) นโยบายเนนหนักของกระทรวงสาธารณสุข ป 2561 ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กับผูต รวจราชการ ปงบประมาณ 2561 คือ (1) พชอ. (2) PCC (3) TB (4) Happy MOPH (5) การเงิน
การคลัง (6) GREEN & CLEAN Hospital (7) RDU (8.1) ECS (8.2) EOC (9) One Day Surgery (10)
Herbal City (11.1) HA (11.2) รพ.สต.ติดดาว (11.3) PMQA (12) พัฒนาการ/IQ/EQ เด็ก
ผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาพ ประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตรระบบ
สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561 และการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานดานสาธารณสุข
ป 2561 สรุปปญหาสุขภาพ 10 อันดับแรก ของจังหวัดมหาสารคาม ป 2561 มีดังนี้
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
10. โรคมะเร็งเตานม

๔๓
จากเหตุผลและความจําเปนใน 15 เรื่องดังกลาวขางตน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 25582561 และการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม ป 2561 ใหสอดคลอง
กับนโยบายทุกระดับ และสอดคลองกับปญหาสุขภาพและปญหาสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม
รวมทั้งใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามในปที่ผานมา กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุขในฐานะเลขานุการ จึงไดประชุมกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในชวงวันที่
2-4 ตุลาคม 2560 ที่ผานมา เพื่อสรุปผลการดําเนินงานรอบปที่ผานมา และยกรางการปรับแผน
ยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561 และการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงาน
สาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม ป 2561 (ครั้งที่ 1) และเสนอเพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยใหคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลเสนอ
ขอคิดเห็นแลวนํามาปรับปรุง และผานมติคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุข จังหวัด
มหาสารคาม (กวป.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

๔๔
2. แผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561
และการกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานสาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม ป 2561
วิสัยทัศน
ประชาชนจังหวัดมหาสารคามมีสุขภาพดี ภาคีมีสวนรวมจัดระบบบริการสุขภาพที่ได
มาตรฐาน ภายในป 2561
เปาหมาย
1. ประชาชนสุขภาพดี
2. เจาหนาที่มีความสุข
3. ระบบสุขภาพยั่งยืน
ตัวชี้วัดหลักระดับองคการ (Corporate KPIs)
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) สัดสวนแพทย 1 คน ตอประชากร 3,000 คน และ
สัดสวนเตียงของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไมนอยกวา 2.3 ตอพันประชากร
7. มีคุณภาพ (Quality) สถานบริการไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไมนอยกวา
รอยละ 85
8. มีธรรมาภิบาล (Governance) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานการประเมิน
ITA ไมนอยกวา ไมนอยกวารอยละ 93
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนประชาชนและภาคีเครือขายดานสุขภาพใหมีสวนรวมในการจัดการ
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อสรางสุขภาวะอยางยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพบริการและเครือขายบริการดานสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการทีม่ ี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐานและมีสุขภาพดี
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร 4 Excellence
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Prevention
Promotion & Protection Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

๔๕
เปาหมายการพัฒนา: ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภค
เปนเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence)
1) ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพที่ดี
2) มีระบบปองกัน ควบคุมโรค ระบบเฝาระวังโรคที่สามารถตอบสนองไดทันที
3) มีระบบคุมครองผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ
4) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพของประชาชน
5) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
เปาหมายการพัฒนา: ยุทธศาสตรที่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)
1) มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน
2) มีระบบบริการสุขภาพที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
3) มีระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ
4) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทยทันสมัยและสามารถแขงขันไดในระดับเขต
5) มีความรวมมือทั้งระหวางหนวยงานภายในประเทศและหนวยงานตางประเทศโดยเฉพาะ
ในการปองกันและรักษาโรคที่มคี วามสําคัญ
เปาหมายการพัฒนา: ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
1) มีแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับกรอบความตองการอัตรากําลังคนของจังหวัด
2) มีการกระจายสัดสวนบุคลากรสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบทใหมีความสมดุลกัน
3) มีการธํารงรักษากําลังคนดานสุขภาพ
เปาหมายการพัฒนา: ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence)
1) ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคณ
ุ ภาพโดยไมมีความ
เหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ
2) มีการบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ และระหวางทุกหนวยบริการ
ทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
3) มีการสรางและพัฒนากลไกการดุลดานการเงินการคลังสุขภาพ
4) มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลดานสุขภาพ
5) มีการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดอยางเหมาะสม

๔๖
3. แผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงานดาน
สาธารณสุข ของจังหวัดมหาสารคาม ป 2561
ยุทธศาสตร/แผนงาน/
ตัวชี้วัดการดําเนินงานป 2561
การมอบหมายกลุมงาน
โครงการ
ที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตรดา นสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดานสุขภาพ) ทุกกลุม วัย (4 โครงการ 17 ตัวชี้วัด)
1. โครงการพัฒนาและ
1) รอยละสถานบริการสุขภาพที่มกี ารคลอดมาตรฐาน (รอยละ 70) กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
สรางเสริมศักยภาพคนไทย 2) อัตราสวนการตายมารดาไทย (ไมเกิน 20 ตอแสน)
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 80)
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
4) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน (รอยละ 54) และ
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
สวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป (ช.113/ญ.112 ซม.)
5) ระดับความสําเร็จหญิงตั้งครรภและทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
ลดลง
6) ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ รอยละ 70
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
2. โครงการพัฒนาและ
7) เด็กไทยมีระดับสติปญ
 ญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100 (กลุมเสีย่ งไดรับ
กลุมงานควบคุมโรคไม
สรางเสริมศักยภาพคนไทย การกระตุนรอยละ 60)
ติดตอ สุขภาพจิตและ
กลุมวัยเรียนและวัยรุน
ยาเสพติด
8) รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน (รอยละ 68)
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
9) รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑ
กลุมงานควบคุมโรคไม
ปกติขึ้นไป (รอยละ 70)
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
10) รอยละเด็กกลุม อายุ 0-12 ปฟนดีไมมผี ุ (cavity free)
กลุมงานทันต
(รอยละ 54)
สาธารณสุข
11) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป (ไมเกิน 40
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
ตอพัน)
12) รอยละโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมผานเกณฑ KPI ระดับจังหวัด กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
ทุกดาน
13) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร
14) รอยละของการตั้งครรภซ้ําในวัยรุนอายุ 15-19 ป (ไมเกิน
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
รอยละ 10)
3. โครงการพัฒนาและ
15) รอยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
สรางเสริมศักยภาพคนไทย (รอยละ 55)
กลุมวัยทํางาน
4. โครงการพัฒนาและ
16) รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
สรางเสริมศักยภาพคนไทย ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ (รอยละ 60)
กลุมวัยผูสูงอายุ
17) รอยละของ Healthy Ageing
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)
*5. โครงการการพัฒนา
18) รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ
กลุมงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (รอยละ 50)
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
(พชอ.)

๔๗
ยุทธศาสตร/แผนงาน/
ตัวชี้วัดการดําเนินงานป 2561
โครงการ
แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ (5 โครงการ 20 ตัวชี้วัด)
*6. โครงการพัฒนาระบบ 19) รอยละของอําเภอมีศูนยปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
การตอบโตภาวะฉุกเฉินและ ทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
ภัยสุขภาพ
(รอยละ 85)
7. โครงการควบคุม
20) รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกันเอชไอวี
โรคติดตอ
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก (รอยละ 87)
21) รอยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ป ที่มีการปองกัน
ตนเองโดยใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งลาสุด (รอยละ 67)
22) รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวังปองกันแกไข
ปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี (รอยละ 80)
23) ทุกอําเภอผานเกณฑอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
(รอยละ 100)
24) รอยละของอําเภอที่มีอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลงไม
นอยกวารอยละ ๑๒ ของคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป (พ.ศ.๒๕๔5๒๕๕9) และรอยละ 70 ของตําบลที่สามารถควบคุมโรค
ไขเลือดออกไดภายใน ๒ เทาของระยะฟกตัว (๒๘ วัน)
8. โครงการควบคุมโรคไม 25) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป
ติดตอและภัยสุขภาพ
(ไมเกิน 4.5 ตอแสน)

การมอบหมายกลุมงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ
กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ
กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ
กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ
กลุมงานควบคุม
โรคติดตอ

กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
26) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไมเกิน 16
กลุมงานควบคุมโรคไม
ตอแสน)
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
27) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน (ไมเกิน
กลุมงานควบคุมโรคไม
รอยละ 2.4) และความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงและสงสัย ติดตอ สุขภาพจิตและ
ปวยความดันโลหิตสูง
ยาเสพติด
28) โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ
กลุมงานควบคุมโรคไม
(รอยละ 70)
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
29) ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน CKD clinic ในโรงพยาบาล กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
30) รอยละของสตรีอายุ 30-60 ป ที่ไดรบั การตรวจคัดกรองมะเร็ง กลุมงานควบคุมโรคไม
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม (ไมนอ ยกวารอยละ 80)
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
31) ปริมาณการบริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอลในประชากรอายุ 15 กลุมงานควบคุมโรคไม
ปขึ้นไป (ไมเกิน 6.81 ลิตร/คน/ป)
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
32) ความชุกของผูส ูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป (ไมเกิน
กลุมงานควบคุมโรคไม
รอยละ 18)
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด

๔๘
ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ
9. โครงการสงเสริมและ
พัฒนาความปลอดภัยดาน
อาหาร
10. โครงการคุม ครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการสุขภาพ
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การมอบหมายกลุมงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
33) รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความ
กลุมงานคุมครอง
ปลอดภัย (รอยละ 75)
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
34) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐาน กลุมงานคุมครอง
ตามเกณฑที่กําหนด (รอยละ 96)
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
35) รอยละของสถานพยาบาล (รอยละ 90) และสถาน
กลุมงานคุมครอง
ประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ผูบริโภคและเภสัช
(รอยละ 65)
สาธารณสุข
36) ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการใชยา
กลุมงานคุมครอง
ปลอดภัยในชุมชนนํารอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
37) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานแกไขปญหาผลิตภัณฑและ กลุมงานคุมครอง
บริการสุขภาพของจังหวัด
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
38) รอยละของเครือขายคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการ กลุม งานคุมครอง
สุขภาพระดับอําเภอที่มีความเขมแข็งและปกปองสิทธิประชาชนได ผูบริโภคและเภสัช
(รอยละ 50)
สาธารณสุข
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด)
*11.โครงการบริหาร
39) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
กลุมงานอนามัย
จัดการสิ่งแวดลอม
เกณฑ GREEN&CLEAN Hospital (รอยละ 20)
สิ่งแวดลอมและ
อาชีวอนามัย
12. โครงการคุม ครอง
40) จังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ กลุมงานอนามัย
สุขภาพประชาชนจาก
อยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ผานระดับพื้นฐาน)
สิ่งแวดลอมและ
มลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่
อาชีวอนามัย
เสี่ยง (Hot Zone)
2. ยุทธศาสตรดา นบริการเปนเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ 7 ตัวชี้วัด)
*13. โครงการพัฒนาระบบ 41) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
การแพทยปฐมภูมิ
(Primary Care Cluster) (รอยละ 36)
และรูปแบบบริการ
42) รอยละ 85 ของอําเภอที่มรี ะดับความสําเร็จในการจัดการแกไข กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
ปญหาโรคและภัยสุขภาพสําคัญของจังหวัด ดวยกลไก DHS-PCAและรูปแบบบริการ
FCT ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและทองถิ่นอยางมี
คุณภาพ (โดยใหเนนจํานวน 3 เรื่อง ประกอบดวย 1.DM/HT/CKD
2. พัฒนาการและIQ 3.OV/CCA)
43) รอยละของตําบลที่จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (DHS,
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
Service Excellence, ๕ กลุมวัย) ผานตามเกณฑที่กําหนด (โดยให และรูปแบบบริการ
เนนจํานวน 3 เรื่อง ประกอบดวย 1.DM/HT/CKD 2. พัฒนาการ
และIQ 3.OV/CCA)

๔๙
ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ
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44) รอยละของสุขศาลา/ศาลาสุขภาพที่มีการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑ บริการสุขภาพและสิ่งแวดลอมผานเกณฑ
(รอยละ 80)
45) รอยละ อปท.จัดบริการสุขภาพ และสนับสนุนการดําเนินงาน
ปฐมภูมิและชุมชนตามเกณฑ
จัดบริการสุขภาพและสนับสนุนการดําเนินงานปฐมภูมิและ
ชุมชน จํานวน 4 ดาน คือ (1) ดานการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก
ผานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (รอยละ
100) (2) ดานการคุมครองผูบริโภค(รอยละ 100) (3) ดานบริการ
ดานแพทยฉุกเฉิน (รอยละ 80) (4) ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
46) รอยละของ รพ.สต./ศสม.ที่ใหบริการสุขภาพชองปากที่มี
คุณภาพ (รอยละ 50)
47) รอยละหนวยบริการปฐมภูมทิ ี่ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
(1) มาตรฐานงานคุม ครองผูบ ริโภคและเภสัชกรรม รอยละ 100
(2) มาตรฐานงานสุขศึกษา (3) มาตรฐานงานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก (4) มาตรฐานการขึ้นทะเบียนหนวยบริการ
ปฐมภูมิ (5) มาตรฐานการรับเรื่องรองเรียน รองทุกขดานสาธารณสุข
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (17 โครงการ 27 ตัวชี้วัด)
14. โครงการพัฒนาระบบ 48) รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่
บริการสุขภาพ สาขาโรคไม ควบคุมได (DM ≥รอยละ 40/HT ≥ รอยละ 50)
ติดตอเรื้อรัง
49) รอยละของผูปวยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรบั
การประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
(≥รอยละ 82.5)
50) อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (ไมเกินรอยละ 7)
*15. โครงการปองกันและ
ควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพ
และการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล
16. โครงการพัฒนาศูนย
ความเปนเลิศทางการแพทย
17. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาทารก
แรกเกิด
18. โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลแบบประคับ
ประคอง (Palliative Care)

51) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) (RDU
ขั้นที่ 1 รอยละ 80/ขั้นที่ 2 รอยละ 20) และรอยละของ
โรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ
(AMR) (รอยละ 70)
52) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลงรอยละ
10)
53) อัตราตายทารกแรกเกิด (<3.4 ตอพัน)
54) รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative Care) ตามเกณฑ

การมอบหมายกลุมงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุมงานประกันสุขภาพ

กลุมงานทันต
สาธารณสุข
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

๕๐
ยุทธศาสตร/แผนงาน/
ตัวชี้วัดการดําเนินงานป 2561
โครงการ
19. โครงการพัฒนาระบบ 55) รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและ
บริการการแพทยแผนไทยฯ การแพทยทางเลือก (รอยละ 20)
20. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช

56) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
(≥รอยละ 55)
57) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (≤ 6.3 ตอแสน ปชก.)

21. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก
(สูตินารีเวช ศัลยกรรม
อายุรกรรม กุมารเวชกรรม
และออรโธปดิกส)

22. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคหัวใจ
23. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็ง

24. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรคไต
25. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาจักษุ
วิทยา
26. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาปลูก
ถายอวัยวะ

58) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired (<รอยละ 30)
59) รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture
(1) รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหัก
ซ้ํา (Refracture) (< รอยละ 30)
(2) รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่ไดรับการผาตัด
ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากไดรับการรักษาในโรงพยาบาล (Early
surgery) (>รอยละ 50)
60) การพัฒนาระบบบริการ Service Plan 5 สาขาหลัก ผาน
เกณฑที่กําหนด (รอยละ 85)
61) รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ขึ้นไปสามารถใหยาละลาย
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI ได (รอยละ 100)
62) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (27 ตอแสน ปชก.)

การมอบหมายกลุมงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุมงานการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือก
กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
63) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรกไดรับการรักษาภายใน
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
ระยะเวลาที่กําหนด (รอยละ 80)
และรูปแบบบริการ
64) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (26 ตอแสน ปชก.)
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
65) อัตราตายจากมะเร็งปอด (20.3 ตอแสน ปชก.)
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
66) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4
กลุมงานควบคุมโรคไม
2
ml/min/1.73m /yr (รอยละ 66)
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
67) รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract) ไดรบั กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
การผาตัดภายใน 30 วัน (รอยละ 85)
และรูปแบบบริการ
68) อัตราสวนของจํานวนผูย นิ ยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมอง
ตาย ตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (0.7 ตอ 100)

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

๕๑
ยุทธศาสตร/แผนงาน/
ตัวชี้วัดการดําเนินงานป 2561
โครงการ
27. โครงการพัฒนาระบบ 69) รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษาและหยุดเสพ
บริการบําบัดรักษาผูปวยยา ตอเนือ่ ง (remission) (รอยละ 90)
เสพติด
70) รอยละผูเสพยาเสพติดทีผ่ านการบําบัดที่ไดรับการติดตามไม
กลับไปเสพซ้ํา (รอยละ 80)
71) ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานอําเภอทูบีนัมเบอรวัน

การมอบหมายกลุมงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

28. โครงการพัฒนาระบบ 72) รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ใหบริการการดูแล
บริการดูแลระยะกลาง
ระยะกลาง (รอยละ 10)
(Intermediate Care)
*29. โครงการพัฒนาระบบ 73) รอยละของผูปวยทีเ่ ขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
บริการ one day surgery (รอยละ 15)
และรูปแบบบริการ
30. โครงการพัฒนาระบบ 74) รอยละของผูปวยทีเ่ ขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
บริการ Minimally
Surgery (รอยละ 10)
และรูปแบบบริการ
Invasive Surgery
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ (1 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
*31. โครงการพัฒนาระบบ 75) อัตราการเสียชีวิตของผูเ จ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24
กลุมงานควบคุมโรคไม
บริการการแพทยฉุกเฉิน
ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ครบวงจรและระบบการ
(รอยละ 12)
ยาเสพติด
สงตอ
76) รอยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ
กลุมงานควบคุมโรคไม
(รอยละ 70)
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
77) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (Trauma) (นอยกวา
กลุมงานควบคุมโรคไม
รอยละ 1)
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)
*32. โครงการเฉลิมพระ
78) อัตราความสําเร็จการรักษาผูป วยวัณโรคปอดรายใหม
กลุมงานควบคุม
เกียรติ
(รอยละ 85)
โรคติดตอ
แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย (1 โครงการ 1 ตัวชีว้ ัด)
*33.โครงการพัฒนาการ
79) จํานวนเมืองสมุนไพร
กลุมงานการแพทยแผน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
ไทยและการแพทย
การแพทย
ทางเลือก
3. ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ (3 โครงการ 6 ตัวชี้วัด)
34. โครงการผลิตและ
80) ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบ
กลุมงานบริหาร
พัฒนากําลังคนดานสุขภาพ การผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด
ทรัพยากรบุคคล
สูความเปนมืออาชีพ
81) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
กลุมงานบริหาร
(รอยละ 85)
ทรัพยากรบุคคล

๕๒
ยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ
*35.โครงการ Happy
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแหง
ความสุข

ตัวชี้วัดการดําเนินงานป 2561
82) รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happinometer) ไปใช (รอยละ 60)
83) อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
(ไมนอยกวารอยละ 85)
84) รอยละของหนวยงานสาธารณสุขที่มีบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ (ไมนอยกวารอยละ 60)
85) รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได
ตามเกณฑที่กําหนด (รอยละ 55)

36.โครงการพัฒนา
เครือขายกําลังคนดาน
สุขภาพ
4. ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ (2 โครงการ 8 ตัวชี้วัด)
37.โครงการประเมิน
86) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ
คุณธรรม ความโปรงใส
การประเมิน ITA (รอยละ 90)
และบริหารความเสี่ยง
87) รอยละของการจัดซื้อรวมของยาเวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุ
วิทยาศาสตร และวัสดุ ทันตกรรม (รอยละ 20)

88) รอยละของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ
การประเมินระบบการควบคุมภายใน (รอยละ 8)
89) ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการเรื่องรองทุกข
90) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
หนวยงาน
*38. โครงการพัฒนา
91) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกรคุณภาพ
ภาครัฐของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
92) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3 (รพท.รอยละ 100, รพช.
รอยละ 80)
93) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว (รอยละ 25)
แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ (2 โครงการ 3 ตัวชี้วัด)
39. โครงการพัฒนาระบบ 94) รอยละของหนวยบริการที่ผา นเกณฑคณ
ุ ภาพขอมูล (ไมนอยกวา
ขอมูลขาวสารเทคโนโลยี
รอยละ 50 และ ill defined ภาพรวมจังหวัดไมเกินรอยละ 25)
สุขภาพแหงชาติ (NHIS)
40. โครงการพัฒนา
95) รอยละของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถ
สุขภาพดวยเศรษฐกิจดิจิทัล แลกเปลีย่ นขอมูลสุขภาพได (Health Information Exchange
(Digital Economy)
(HIE)) (รอยละ 60)
96) รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได (Personal
Health Record) (รอยละ 5)

การมอบหมายกลุมงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานนิติการ
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข

๕๓
ยุทธศาสตร/แผนงาน/
ตัวชี้วัดการดําเนินงานป 2561
โครงการ
แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ (2 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)
41. โครงการลดความ
97) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน (ไมต่ํากวา
เหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน
รอยละ 20)
*42. โครงการบริหาร
98) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
จัดการดานการเงินการคลัง (รอยละ 6)
99) คุณภาพระบบบัญชีของหนวยบริการ (รอยละ 85)
100) ดัชนีผูปวยใน (CMI) ของแตละระดับสถานบริการสุขภาพตาม
Service Plan ผานเกณฑที่กําหนด
แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ (1 โครงการ 4 ตัวชี้วัด)
43. โครงการพัฒนา
101) รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆ
งานวิจัย/นวัตกรรม
นําไปใชประโยชน (รอยละ 25)
ผลิตภัณฑสุขภาพและ
102) รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวา
เทคโนโลยีทางการแพทย
รอยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด
103) จํานวนนวัตกรรมที่คดิ คนใหม เทคโนโลยีสุขภาพหรือพัฒนา
ตอยอดการใหบริการดานสุขภาพ (CUP ละ 2 เรื่อง)
104) จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกที่นํามาใชจริงทางการแพทยหรือการตลาด (CUP
ละ 1 เรื่อง)
แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด)
44. โครงการปรับ
105) รอยละของกฎหมาย/ระเบียบ/ขอปฏิบัติที่ถายทอดเพื่อสราง
โครงสรางและพัฒนา
ความเขาในใหแก จนท.สาธารณสุข
กฎหมายดานสุขภาพ
รวม 15 แผนงาน 44 โครงการ 105 ตัวชี้วัด

การมอบหมายกลุมงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุมงานประกันสุขภาพ
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือก
กลุมงานนิติการ

๕๔
4. สรุปจํานวนแผนงาน จํานวนโครงการและจํานวนตัวชี้วัด แยกตามยุทธศาสตร/Excellence
ของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน
สาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ป 2561
ยุทธศาสตร /
Excellence
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคเปน
เลิศ (Prevention
Promotion &
Protection
Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 2 บริการ
เปนเลิศ (Service
Excellence)

ยุทธศาสตรที่ 3
บุคลากรเปนเลิศ
(People Excellence)
ยุทธศาสตรที่ 4
บริหารเปนเลิศดวย
ธรรมาภิบาล
(Governance
Excellence)

รวม

จํานวน
แผนงาน
4

5

ชื่อแผนงาน
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดาน
สุขภาพ) ทุกกลุมวัย
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

จํานวน
โครงการ
4
1

3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัย
เสี่ยงดานสุขภาพ

5

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

2

5. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
(Primary Care Cluster)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan)
7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
8. การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระ
เกียรติและพื้นที่เฉพาะ
9. อุตสาหกรรมทางการแพทย

1
17
1
1
1

จํานวน ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
17 ฤทธิรงค
เรืองฤทธิ์
1
สงัด
เชื้อลิ้นฟา
20 กฤษฏ โพธิ์ศรี/
เอมอร สุทธิสา/
แฉลม รัตนพันธ
2
ประวัติ
แปลงมาลย
7
พชรวรรณ
คูสกุลรัตน
27 พชรวรรณ
คูสกุลรัตน
3
เอมอร
สุทธิสา
1
กฤษฏ
โพธิ์ศรี
1
สุริยันต
ชอประพันธ
6
สุธดิ า คณะมะ

1

10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กําลังคนดานสุขภาพ

3

5

11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและ
องคกรคุณภาพ

2

8

12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานสุขภาพ
13. การบริหารจัดการดานการเงินการ
คลังสุขภาพ
14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ดานสุขภาพ
15. การปรับโครงสรางและการพัฒนา
กฎหมายดานสุขภาพ
15

2

3

2

4

1

4

1

1

44

105

15

วิทวัส ละออง
ทอง/พชรวรรณ
คูสกุลรัตน
สงัด
เชื้อลิ้นฟา
โศภิตา
จิตรวิกรานต
สงัด
เชื้อลิ้นฟา
วันเพ็ญ
ตันสุวรรณ

๕๕
5. การดําเนินงานสําหรับกลุมงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และอําเภอ (CUP)
1) กลุมงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับผิดชอบ
หลักในตัวชี้วัดที่กลุมงานรับผิดชอบ และจัดทํานิยามตัวชี้วัดของป 2561 เสร็จเรียบรอยภายในวันที่ 7
พฤศจิกายน 2560
2) กลุมงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
แผนงาน 15 แผนงาน/โครงการ 44 โครงการ และตองสนับสนุน 105 ตัวชีว้ ัด ตามบทบาทหนาที่ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยงบประมาณภาพรวมของจังหวัดตองลดลง รอยละ 40 จากการใช
งบประมาณของป 2560 เสร็จเรียบรอยภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
3) อําเภอ (CUP) จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนงาน 15 แผนงาน/โครงการ 44
โครงการ และตองสนับสนุน 105 ตัวชี้วัด ตามบทบาทหนาที่ของอําเภอ (CUP) โดยงบประมาณตามกรอบ
การใชจริงของป 2560 และ Planfin 2561 ใหเสร็จเรียบรอยภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทําการถายทอดนโยบายระดับจังหวัดสูการปฏิบัติ
ระดับอําเภอ-ตําบล จะดําเนินการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมตักสิลา
6. การถายทอดนโยบายของระดับจังหวัดสูการปฏิบัตกิ ารในระดับอําเภอ ป 2561
1) การขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดานสาธารณสุข) ของแผน
ยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน ป 2561 โดย
คณะกรรมการพัฒนาคุณชีวิต (ดานสาธารณสุข) ระดับจังหวัด
2) การขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดานสาธารณสุข) ของแผน
ยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน ป 2561
ผานคณะกรรมการพัฒนาคุณชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
3) การถายทอดนโยบายระดับจังหวัดจากแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน ป 2561 สูการปฏิบัติระดับอําเภอ ในกลุมผูบริหาร
สาธารณสุขในระดับอําเภอ (สาธารณสุขอําเภอและผูอํานวยการโรงพยาบาล) และผูรับผิดชอบในแผนงาน
หลักของระดับ CUP
4) การถายทอดนโยบายระดับจังหวัดจากแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน ป 2561 สูการปฏิบัติระดับตําบล โดยการประสานการ
ดําเนินงานผานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ในกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล
7. การกํากับ ติดตามและการประเมินผล
1) การจัดทําคํารับรองการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน ป 2561 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดานสาธารณสุข)
ระหวางคณะกรรมการพัฒนาคุณชีวิต (ดานสาธารณสุข) ระดับจังหวัด กับคณะกรรมการพัฒนาคุณชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.)
2) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคาม ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน ป 2561 สูการปฏิบัติทุกระดับของจังหวัด

๕๖
มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2561 (2.1) การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ป 2561 สูการปฏิบัติในระดับ CUP ประจําปงบประมาณ 2561 ระหวางนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม กับ ผูบริหารเครือขายบริการสุขภาพ จํานวน 13 เครือขายบริการ (2.2) การลงนามใน
คํารับรองการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 25582561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน ป 2561 สูการปฏิบัติในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ 2561 ระหวางนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับ รองนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 6 คน (2.3) การลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ป 2561 สูการปฏิบัติในระดับกลุมงาน ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําป
งบประมาณ 2561 ระหวางนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม /รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม กับ หัวหนากลุมงาน 13 กลุมงาน
3) การนิเทศงานสาธารณสุขกรณีปกติ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําป
2561 จํานวน 1 ครัง้ /ป ในไตรมาสที่ 1
4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ CUP ตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ ๒๕61 จํานวน 1 ครัง้ /ป ในไตรมาสที่ 4
5) การเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และการประเมินผลการ
ดําเนินงานการพัฒนา/แกไขปญหาสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ดวย UCCARE
6) การเสนอ Best Practice เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูข อง (1) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ (2) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) (3) แผนงานหลักและ ตาม
แผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคามของระดับ CUP
8. การนิเทศงานสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําป 2561 โดย
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุข
(กบห.) ไดกําหนดใหมีการออกนิเทศงานสาธารณสุข หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 1 ครั้ง/ป ในระหวางเดือนมกราคม 2561 เพื่อนิเทศ
ติดตาม และใหขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานดานสาธารณสุขแก CUP โดยใหทุกกลุมงานที่รับผิดชอบการ
ถายทอดการดําเนินงานลงสูการปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ (KPIs) ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําป 2561 จํานวน ๑ ครั้ง/ป ในระหวางเดือน กรกฎาคมสิงหาคม ๒๕61 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานระดับอําเภอและนําผลจากการประเมินเปน
ขอมูลในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวจําเปนตองมีการ
กําหนดตัวชี้วัดเพื่อเปนเครื่องมือวัดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
นี้สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2558-2561 และตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน ป 2561 โดยคูมือการนิเทศงานสาธารณสุข ป 2561เนื้อหาประกอบดวย (1) งานตาม
โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ

๕๗
(2) คํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ป 2561 กระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ป 2561 (3) ปญหาจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการทีม่ ีคะแนนไมผานเกณฑ
ปที่ผานมา คณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ป 2561 แบงเปน 3 ทีม คือ ทีมที่ 1 นิเทศงานอําเภอ
เมือง แกดํา กุดรัง เชียงยืน ชื่นชม ทีมที่ 2 นิเทศงานอําเภอโกสุมพิสัย กันทรวิชัย บรบือ วาปปทุม ทีมที่ 3
นิเทศงานอําเภอนาเชือก นาดูน ยางสีสุราช พยัคฆภูมิพิสัย
รูปแบบการนิเทศงานสาธารณสุข โดย CUP นําเสนอในเรื่อง (1) งานตามโครงการพระราชดําริ/
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ (2) คํารับรองการปฏิบัติราชการ
(PA) ป 2561 กระทรวงสาธารณสุข (3) ทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสุขภาพของอําเภอ ป
2561 ภายใต 4 ประเด็นยุทธศาสตร (4) ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
จากนั้นนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมอบนโยบาย การแบงกลุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร และการออกเยี่ยม รพ.สต. 1 แหง
9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ (KPIs) ประจําป 2561
เกณฑการคัดเลือกตัวชี้วัดทีใ่ ชประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) คือ (1) งานตามโครงการ
พระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ (2) คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (PA) ป 2561 กระทรวงสาธารณสุข (3) ตัวชี้วัดที่เปนปญหาของจังหวัดและทาน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสอดคลองกับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ป 2561 (4) ปญหาจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ป 2560 ที่มีคะแนนไมผานเกณฑ ผลพบวา
จํานวนตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (KPIs) ป 2561 จํานวน 25 ตัวชี้วัด มาจากคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ (PA) ป 2561 กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 14 ตัวชีว้ ัด คือ (1) รอยละของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (รอยละ 50) (2) รอยละของคลินิก
หมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (รอยละ 36) (3) อัตราความสําเร็จการ
รักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม (รอยละ 85) (4) อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention
rate) (ไมนอยกวารอยละ 85) (5) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (รอยละ 6)
(6) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital (รอยละ
20) (7) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) (RDU ขั้นที่ 1 รอยละ 80/ขั้นที่ 2 รอยละ
20) และ รอยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) (รอยละ 70)
(8) เมืองสมุนไพร (รอยละการใชยาสมุนไพร/รอยละผูปวยนอกดานแพทยแผนไทย) (9) รอยละของ
โรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (รอยละ 70) (10) รอยละของอําเภอมีศูนยปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง (รอยละ 85) (11)
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(12) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผาน
การรับรอง HA ขั้น 3 (รพท.รอยละ 100, รพช. รอยละ 80) (13) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (รอยละ 25) (14) พัฒนาการเด็ก : IQ/EQ เด็กดีสมสวน ศูนยเด็กเล็ก
คุณภาพ และตัวชี้วัดที่เปนปญหาของจังหวัดและทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และ
สอดคลองกับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ป 2561 จํานวน 14 ตัวชี้วัด คือ (15) รอยละของ
ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได (DM ≥รอยละ 40/HT ≥ รอยละ 50) (16)

๕๘
รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวังปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
(รอยละ 80) (17) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
(< รอยละ 30) (18) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
(รอยละ 66) (19) รอยละของสตรีอายุ 30-60 ป ที่ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เตานม (ไมนอยกวา รอยละ 80) (20) ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียน (21) ระดับ
ความสําเร็จหญิงตั้งครรภและทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีนลดลง (22) รอยละของ Healthy Ageing (23)
รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลงรอยละ 10) (24) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับ
การตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด (รอยละ 96) (25) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA (รอยละ 90)

