
แผนการพัฒนา 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566



เปา้หมาย : ระบบบรกิารและระบบส่งต่อ มคีณุภาพ มาตรฐาน และไรร้อยต่อ 
(One hospital One province)

Key result : 3S
ได้แก่ S1. ระบบบรกิารเป็นเลิศ S2. ระบบส่งต่อแบบไรร้อยต่อ S3. มีระบบคลังข้อมูลสุขภาพท่ีเชื่อมโยงในแต่ละระดับ

กลยุทธ์/
มาตรการ
หลัก

พัฒนาระบบบรกิารให้เป็นเลิศและ
ได้มาตรฐาน 

S1 : Service Excellent & Standard

ระบบส่งต่อแบบไรร้อยต่อ
S2 : Seamless Refer 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ                         
ดิจทัิลทางการแพทย์
S3 : Smart Digital 

กิจกรรม
ส าคัญ

1 พฒันาศักยภาพบริการตามจุดเน้น SP
2 พฒันาศูนย์ประสานงานของ SP ทุกสาขา 
3 พฒันาศักยภาพองค์ความรู้ของบุคลากร      
ทุกระดบั 
4 ก าหนดมาตรฐานของยาเวชภณัฑ์ครุภณัฑ์
ทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั

1 พฒันาศูนย์ส่งต่อระดบัจงัหวดัและระดบั
โรงพยาบาล (ศูนย์ส่งต่อของแต่ละ รพ จะโทรหาศูนย์
ประสานงานเอง ศูนย์ประสานงานการส่งต่อ
ส่วนกลางมีอยู่แล้ว) 
2 พฒันาเกณฑ์การส่งต่อให้ปลอดภยัและไร้รอยต่อ 

1 เช่ือมต่อTelemedicine 
2 พฒันาฐานข้อมูลเช่ือมโยงทุกสถานบริการ HIE,
PHR, Telehealth 
3 พฒันา Mobile Application ที่ประชาชนสามารถ
เข้าไปประเมินภาวะสุขภาพเบ้ืองต้นของตนเองได้
(เข้าถงึง่าย friendly)

ตัวชีว้ดัยอ่ย: 
1. Service plan ทุกสาขาผ่านตัวชีว้ดัหลัก
2. การส่งต่อโรคส าคัญ ทันเวลา  ปลอดภัย



แผนปฏิบติัการ ปงีบประมาณ 2566

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

• ทบทวนแนวทางการด าเนินงานของ        
แต่ละ Service plan

• พฒันาระบบฐานข้อมูลของผู้รับบริการที่
เช่ือมโยงกนัได้ทุกสถานบริการ

• จดัตั้งศูนย์ประสานงาน Service plan ของ
ทุกสาขา

• ก าหนดมาตรฐานของยาเวชภณัฑ์ครุภณัฑ์
ทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั

• พฒันาการใช้ Telemedicine

• พฒันาต้นแบบ Mobile Application ที่
ประชาชนสามารถเข้าไปประเมินภาวะ
สุขภาพเบ้ืองต้นของตนเองได้ (เข้าถงึง่าย 
และ friendly)

• ต่อยอดระบบ Ambulance Operation 
Center (AOC) ใช้กบั service plan สาขา
อ่ืนๆ

• พฒันาศักยภาพบริการตามจุดเน้น SP 
• พฒันาศักยภาพองค์ความรู้ของบุคลากรทุก
ระดบั 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วย
บริการใช้ระบบ Ambulance 
Operation Center ใน Service plan 
สาขาอ่ืนๆ

• จดัหายา เวชภณัฑ์ อุปกรณ์การแพทย์
รองรับ Service plan ตามกรอบบัญชี
ที่จงัหวดัประกาศ

• ระบบ Personal  Health Record
• ระบบ Health Information 

Exchange

• ประเมินผลการใช้ Application
• ประเมินผลการใช้ Ambulance 

Operation Center 
• ประเมินความเพยีงพอและ
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
ได้แก่ ยา เวชภณัฑ์ อุปกรณ์
การแพทย์

• ตดิตามผลการด าเนินงานตาม
ตวัช้ีวดั







จุดเน้น service plan จังหวัดสงขลา ปี2566
สาขา ประเด็นจุดเน้น

มะเร็ง คัดกรองมะเร็ง เต้านม ล าไส้ใหญ่ และปากมดลูก( นม,ไส้,มด)
• รณรงค์คัดกรองและส่งต่อเข้าสู่การวินิจฉัย
• Self check HPV DNA 
• พัฒนาศูนย์มะเร็งหาดใหญ่-นาหม่อม 

ตา • Fundus handheld AI ทุกจังหวัด
• Node ผ่าตัดต้อกระจกโดยระบบเช่า

หัวใจ • Emergency case: SK based/ Rescue PCI
• Elective case : CAG & PCI
• รัฐ,เอกชน,รัฐ-เอกชน (Hybrid)

STROKE • Neuro intervention &Sky doctor
• รับรอง HNA Stroke



จุดเน้น service plan จังหวัดสงขลา ปี2566 (ต่อ)

สาขา ประเด็นจุดเน้น

Organ 
transplant 

• จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะใน ทุก รพศ/รพท 
• เร่งด าเนินการปลูกถ่ายอวัยวะ ไต ตา ไขกระดูก

Newborn • ขยายเตียง NICU
• จัดหาครุภัณฑT์ransport ventilator, HFOV, Nitric oxide 

Sepsis • RESPONSE  ALERT 3 

MCH • One province One labor room

NCD •   Value based healthcare
•   Telehealth



ตัวชี้วัดการด าเนินงาน

1

• ระดับกระทรวง
• 59 ตัว  

2
• ระดับจังหวัด

• 59 ตัว



ตัวชีว้ดั ชื่อตัวชีว้ดั เป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ

17 จ านวนประชาชนคนไทย มหีมอประจ าตัว 3 คน 35 ล้านคน สป.สสป.
18 ร้อยละของชุมชนมกีารด าเนินการจัดการสุขภาพทีเ่หมาะสมให้กบัประชาชน ร้อยละ 75 สบส.

19.2 อตัราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) < ร้อยละ 7 กรมการแพทย์
19.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ทีม่อีาการไม่เกนิ 72 ช่ัวโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ ร้อยละ 75 กรมการแพทย์
21 21.ร้อยละของจังหวดัทีผ่่านตามเกณฑ์พฒันาสู่จังหวดัใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU province) ทีก่ าหนด ร้อยละ 30 ของจังหวดัทั้งหมด 

(23 จังหวดั)
อย./สบส./สป.กบรส.

22 อตัราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือด ไม่เพิม่ขึน้จาก ปีปฏทิิน 64 สป.กบรส.
23 อตัราตายทารกแรกเกดิอายุน้อยกว่าหรือเท่ากบั 28 วนั < 3.6 : 1000 ทารกเกดิมชีีพ กรมการแพทย์
24 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคบัประคองอย่างมคุีณภาพ มากกว่าหรือเท่ากบั

ร้อยละ 55
กรมการแพทย์

25 ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยทีม่กีารวนิิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อมัพฤกษ์ อมัพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ทีไ่ด้รับการดูแลด้วย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(Community base)

ร้อยละ 3
กรมการแพทย์แผน

ไทยฯ

26 ร้อยละของประชาชนทีม่ารับบริการในระดับปฐมภูมไิด้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ร้อยละ 35

กรมการแพทย์แผน
ไทยฯ

27 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ≥ร อยละ 80 กรมสุขภาพจิต
28.1 อตัราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน กรมสุขภาพจิต
28.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลบัมาท าร้ายตัวเองซ ้าในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80 กรมสุขภาพจิต
29 อตัราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 26 กรมการแพทย์

30 Refracture Rate < ร้อยละ 20 กรมการแพทย์



ตัวช้ีวดั ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ

31 อตัราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด กรมการแพทย์

31.1 อตัราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลนัชนิด STEMI < ร้อยละ 9 กรมการแพทย์
31.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด กรมการแพทย์

31.2.1 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ทีไ่ด้รับยาละลายลิม่เลือดได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ≥ ร้อยละ 60 กรมการแพทย์
31.2.2 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ทีไ่ด้รับการท า Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาทีก่ าหนด ≥ ร้อยละ 60 กรมการแพทย์
32.1 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ด้รับการคดักรองมะเร็งปากมดลูก > ร้อยละ 60 กรมการแพทย์
32.2 ร้อยละของผู้ทีม่ผีลผดิปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง  Colposcopy > ร้อยละ 70 กรมการแพทย์
32.3 ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ด้รับการคดักรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง > ร้อยละ 50 กรมการแพทย์
32.4 ร้อยละของผู้ทีม่ผีลผดิปกติ (มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ผดิปกติ) ได้รับการส่องกล้อง  Colonoscopy > ร้อยละ 50 กรมการแพทย์
33 ร้อยละผู้ป่วย CKD ทีม่ ีeGFR ลดลงน้อยกว่า 5 ml/min/1.73m2/yr ≥ ร้อยละ 66 กรมการแพทย์
34 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วนั ≥ ร้อยละ 85 กรมการแพทย์
35 อตัราส่วนของจ านวนผู้ยนิยอมบริจาคอวยัวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวติในโรงพยาบาล 

(โรงพยาบาล A, S)

อตัราส่วนเพิม่ขีน้
ร้อยละ 20 จากอตัราส่วนของจ านวนผู้บริจาคอวยัวะสมอง

ตายทีไ่ด้รับการผ่าตดัน าอวยัวะออก ต่อจ านวนผู้ป่วย
เสียชีวติในโรงพยาบาล ปี 2565 ของแต่ละเขตสุขภาพ

กรมการแพทย์

36 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมคุีณภาพต่อเน่ืองจนถึงการติดตาม 
(Retention Rate) ร้อยละ 60 

สลบ.สธ./กรมการแพทย์/กรม
สุขภาพจติ/สป.กบรส./กทม.

37 ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index 
= 20 ก่อนครบ 6 เดือน

≥ ร้อยละ 75 กรมการแพทย์

38 ร้อยละของผู้ป่วยทีเ่ข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ≥ ร้อยละ 30 ของจ านวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปีในกลุ่ม
โรคทีใ่ห้บริการ ODS

กรมการแพทย์

39 ร้อยละของการ Re-admit ภายใน 1 เดือน จากการผ่าตัดโรคต่างๆ ในโครงการ ODS/MIS ผ่านการผ่าตัดแผลเลก็ 
(Minimally Invasive Surgery : MIS)

< ร้อยละ 5 กรมการแพทย์



ตัวช้ีวดั ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ

40 ระดับความส าเร็จของการจัดบริการคลนิิกกญัชาทางการแพทย์ สป.สถาบันกญัชา

40.1 ร้อยละของผู้ป่วยทีม่กีารวนิิจฉัยระยะประคบัประคอง (Palliative care) ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยากญัชาทางการแพทย์ ร้อยละ  5 สป.สถาบันกญัชา

40.2 ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดทีไ่ด้รับการรักษาด้วยยากญัชาทางการแพทย์ ร้อยละ  50 สป.สถาบันกญัชา

40.3 จ านวนงานวจิัยและการจัดการความรู้ด้านกญัชาทางการแพทย์ของหน่วยงานใน
สังกดักระทรวงสาธารณสุข

สป.สถาบันกญัชา/
กรมการแพทย์แผน
ไทยฯ

40.3.1 หน่วยงานตามกลุ่มภารกจิด้านพฒันาการแพทย์ 1.งานวจัิยอย่างน้อยกรมฯละ                 
2 เร่ือง 
2,มีกจิกรรมการจัดการความรู้ อย่าง
น้อยกรมฯละ 2 เร่ือง 

สป.สถาบันกญัชา/
กรมการแพทย์แผนไทย
ฯ

40.3.2 หน่วยบริการในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข แยกตามเขตสุขภาพ (12 เขต) 1.งานวจัิยอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 
2 เร่ือง 
2.มีกจิกรรมการจัดการความรู้ อย่าง
น้อยเขตสุขภาพละ 2 เร่ือง 

สป.สถาบันกญัชา/
กรมการแพทย์แผนไทย
ฯ

41 อตัราการเสียชีวติของผู้ป่วยวกิฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที ่ER และ Admit) < ร้อยละ 12 กรมการแพทย์

42 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 26.5 สพฉ.

43 อตัราการเสียชีวติในผู้ป่วยบาดเจ็บทีส่มอง (traumatic brain injury mortality) < ร้อยละ 25 กรมการแพทย์

45 อตัราการเพิม่ขึน้ของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพทีไ่ด้รับมาตรฐานตามทีก่ าหนด ร้อยละ 10 สบส.

46 ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเทีย่วเชิงสุขภาพทีไ่ด้รับการยกระดับแบบมส่ีวนร่วม และสร้างสรรค์ด้านภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มคุีณค่าและมูลค่าสูงเพิม่ขึน้ 

เพิม่ขึน้ ร้อยละ 20 จากปีทีผ่่านมา 
(36 แห่ง)

กรมการแพทย์แผน
ไทยฯ




