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Smart Look

1.รพ. รพ.สต. 
สสอ. ดูดี

ห้องน ้าสะอาด ได้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมทั่วไปสะอาด

ไม่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
มีระบบจัดการขยะ 100%

เป้าหมายส้าคัญ

โรงพยาบาลไม่แออัด
(ลดเวลารอคอย …. นาที)

เป้าหมาย : รพ.พระนั่งเกล้า
รพ.ชุมชน 50%

แผนงาน/แนวทางด้าเนินการ

GREEN & CLEAN Hospital
รพ.สต.ติดตาว

Smart Hospital 4.0

แผนงาน สสจ. ปี 63
Primary Care Cluster

นโยบายรับยาร้านขายยา

G4.องค์กรด้านสุขภาพมี
คุณภาพได้มาตรฐาน

G5.ประชาชนพึงพอใจใน
คุณภาพการรักษาและบริการ

G6.ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพ



Smart Look

2. คนสาสุข 
น่ามอง

บุคลากรสาธารณสุข
มี BMI ปกติ 

มากกว่า 60% 

เป้าหมายส้าคัญ

มีกิจกรรมออกก้าลังกาย
อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน

ไม่น้อยกว่า 80% แผนงาน สสจ. ปี 63
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในจังหวัดนนทบุรี ทุกระดับ

G12.
องค์กรแห่งความสุข

แผนงาน/แนวทางด้าเนินการ



Smart Office

e-Meeting

มีและใช้ระบบสารบรรณ
การประชุมและลงทะเบียน

อิเล็กทรอนิกส์
ทุกหน่วยงานในสังกัด

เป้าหมายส้าคัญ

มีและใช้ระบบ VDO 
conference จาก สสจ.ไป
ยัง รพ.และ สสอ.ทุกแห่ง

ศูนย์ข้อมูล สสจ.นนทบุรี 
วางระบบ พัฒนาก้ากับ

ติดตามประเมินผล
ร่วมกับกลุ่มงานใน สสจ.
และหน่วยงานในสงักัด 

แผนงาน/แนวทางด้าเนินการ

e-Sarabun
e-Document
e-Meeting

e-Registration
e-IT service

e-Payment ให้ผู้รับบริการสามารถจายเงินผ่าน
QR code ธนาคารกรุงไทย สสจ./รพ. คบส.

แผนงาน สสจ. ปี 63
การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ
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Smart Service

เป้าหมายส้าคัญ

5. ER 
Quality

ผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤติและมีข้อบ่งชี 
ในการผ่าตัด สามารถเข้าห้อง

ผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที
(รพ.พระนั่งเกล้า > 30%)

อัตราผู้ป่วยฉุกเฉิน level 1,2 
อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม. 

(รพ.พระนั่งเกล้า/ รพช. > 60%)

G6.ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพ

แผนงาน สสจ. ปี 63
แผนงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ

วงจร และระบบการส่งต่อ

แผนงาน/แนวทางด้าเนินการ



Smart Service

เป้าหมายส้าคัญ

6
Seamless Care 
(Prehos – Hospital -

Community)

Stroke  ACS

ผู้ป่วย Stroke / STEMI
อัตราเข้าถึงบริการ Fast tract 

ทันเวลา ไม่น้อยกว่า 60%

G6.ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพ

แผนงาน/แนวทางด้าเนินการ

Stroke ได้รับการฟื้นฟู โดยระบบ 
IMC 6 เดือน ไม่น้อยกว่า 80%

STEMI ได้รับการเปิดหลอดเลือด
ทันเวลา (SK+PCI) ไม่น้อยกว่า 60%

แผนงาน สสจ. ปี 63
แผนงานป้องกันและควบคุมโรค CVD( Stroke/STEMI)

แผนงานพัฒนาระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อ 



แผนงาน สสจ. ปี 63
การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ

Smart Service

เป้าหมายส้าคัญ

7.Cancer 
screening

Breast Cancer Screening (SBE)
ไม่น้อยกว่า 50% กลุ่มเป้าหมาย

G6.ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพ

Cervical Cancer Screening
ไม่น้อยกว่า 20% ของกลุ่มเป้าหมาย

Colon Cancer Screening
ไม่น้อยกว่า 50 % ของเป้าหมาย

แผนงาน/แนวทางด้าเนินการ

สนับสนุนเป้าหมาย
ร่วมกับการก้ากับติดตาม
กับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ



Smart Service

เป้าหมายส้าคัญ

8. Child 
develop

ment

ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
ไม่น้อยกว่า 90%

G6.ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพ

แผนงาน สสจ. ปี 63
แผนงานพัฒนาการเด็กสมวัย

แผนงาน/แนวทางด้าเนินการ

มีพัฒนาการสมวัย
ไม่น้อยกว่า 90%

ค้นพบพัฒนาการล่าช้า
ไม่น้อยกว่า 20%

เด็กอายุ 0-5 ปี 



Smart Service

เป้าหมายส้าคัญ

9
พัฒนาการ
มีส่วนร่วม

แผนงาน สสจ. ปี 63
แผนงานพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

กองทุนต้าบลฯ 

แผนงาน/แนวทางด้าเนินการ
G8. มีระบบบริการทีต่อบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ในระดับอ้าเภอมีโครงการที่

ตอบสนองการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพของประชาชนฯ

ไม่น้อยกว่า 80%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรการหลัก : สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นของ พชอ. ให้เป นรูปธรรม ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น   
มาตรการสนับสนุน : 
1. สร้างการรับรู้ของภาคีเครือข่ายในระดับพื นที่ ต่อต้นทุนเดิมในพื นที่ เพ่ือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการการเชื่อมโยงแผนการด้าเนินงานของภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื นที่ตามกรอบทิศทางที่ก้าหนด 
3. การควบคุมก้ากับติดตามประเมินผล 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
กิจกรรม ค่าเป้าหมาย กิจกรรม  ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ค่าเป้าหมาย กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

1.การประชุมเชิงป ิบัติการภาคี
เครือข่ายในระดับพื นที ่(คณะกรรมการ
พชอ. / คณะกรรมการกองทุน / แกน
น้าเครือข่ายต่าง ) เพื่อการสร้างการ
รับรู้ทุน/ทรัพยากร /กลไกเดิม เพื่อการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพฯตามกรอบ
ทิศทางเดียวกัน 
2 สสอ./ รพ. / รพสต. ด้าเนินการ
สื่อสารสร้างการรับรู้ต้นทุนเดิมเพื่อการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพฯตามกรอบ
ทิศทางเดียวกัน ในการประชุมของ
คณะกรรมการ พชอ. /  คณะกรรมการ
กองทุน /ชมรม / ภาคีเครือข่ายอ่ืน  

1.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
รู้ มีความเข้าใจต่อต้น
ทุนเดิมในพื นที่ และ
ร่วมกันก้าหนดประเด็น
การขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพฯของพื นที ่
2. ทุกอ้าเภอมีการ
สื่อสารทิศทางการ
ขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพฯต่อภาคี
เครือข่ายที่หลากหลาย 

1 สร้างพื นที่ต้นแบบการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย
ร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพฯ (อ.บางใหญ่/บาง
บัวทอง) โดยบูรณาการแผนป ิบัติการของภาคี
เครือข่าย และเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใช้
โปรแกรมการจัดท้าแผน 
2 การประสานงานและสนับสนุนให้เกิดการใช้งบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ผ่านกลไก
คณะกรรมการ M & E ระดับอ้าเภอ ทุกไตรมาส 
3  สสอ./รพ. / รพสต. ประสานงานและสนับสนุน 
แกนน้าภาคีเครือข่ายในพื นที่ ให้ได้รับงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อน
ระบบสุขภาพฯตามกรอบทิศทางเดียวกัน 

ร้อยละ 80 ของ
กองทุนฯท้องถิ่น
ในพื นที่     มี
โครงการที่
ตอบสนองตาม
กรอบทิศทางการ
ขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพครบทุก
ประเด็นและมีส่วน
ร่วมมากกว่า1 
เครือข่าย 

1.การติดตามก้ากับ ผลการ
ให้บริการ/การเบิกจ่าย
งบประมาณ ผ่านโปรแกรม
การจัดท้าแผนแบบ Real 
Time และกลไก
คณะกรรมการM & E ระดับ
อ้าเภอทุกไตรมาส   
2.สสอ./ รพ. / รพสต. 
ติดตามก้ากับและรายงานผล
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพฯ 
ในการประชุมของ
คณะกรรมการ พชอ. /  
คณะกรรมการกองทุน) 

ร้อยละ 80 ของ
กองทุนฯท้องถิ่น
ในพื นที่     มี
โครงการที่
ตอบสนองตาม
กรอบทิศทางการ
ขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพครบทุก
ประเด็นและมีส่วน
ร่วมมากกว่า1 
เครือข่าย 

การประชุม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถอด
บทเรียนการ
ด้าเนินงานพื นที่
ต้นแบบเพื่อ
ขยายผลในพื นที่
อ่ืน  

ร้อยละ 80 ของ
กองทุนฯท้องถิ่น
ในพื นที่     มี
โครงการที่
ตอบสนองตาม
กรอบทิศทางการ
ขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพครบทุก
ประเด็นและมีส่วน
ร่วมมากกว่า1 
เครือข่าย 

ค่าเป้าหมาย(KPI) เพื่อการประเมินผล ปี 2563 
1= แก้ไขเร่งด่วน 2 = แก้ไขด่วน 3= มาตรฐาน 4= ดีมาก 5=ต้นแบบ 

น้อยกว่าเท่ากับร้อยละ  60  มีโครงการท่ีตอบสนอง
ตามกรอบทิศทาง ครบทุกประเด็นและมีส่วนร่วม
มากกว่า1 เครือข่าย 

ร้อยละ 61-79  มีโครงการท่ีตอบสนองตามกรอบทิศทาง 
ครบทุกประเด็นและมีส่วนร่วมมากกว่า1 เครือข่าย 

ร้อยละ 80  มีโครงการท่ีตอบสนองตามกรอบทิศทาง 
ครบทุกประเด็นและมีส่วนร่วมมากกว่า1 เครือข่าย 

ร้อยละ 81-90  มีโครงการท่ีตอบสนองตาม
กรอบทิศทาง ครบทุกประเด็นและมีส่วนร่วม
มากกว่า1 เครือข่าย 

ร้อยละ 91ขึ นไป  มีโครงการท่ีตอบสนองตาม
กรอบทิศทาง ครบทุกประเด็นและมีส่วนร่วม
มากกว่า1 เครือข่าย 

พัฒนาประสิทธิภาพการป ิบัติราช : มีระบบบริการที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการของประชาชนและเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

และเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับพื นที่ 

เป้าหมาย : ทุกอ้าเภอมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนระบบสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนได้อย่างเป นรูปธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีหลากหลาย 

KPI : ร้อยละ80 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่อยู่ในพื นที่อ้าเภอมีโครงการท่ีตอบสนองตามกรอบทิศทางการ

ขับเคลื่อนระบบสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื นทีภ่ายใตข้องภาคีเครือข่ายท่ีหลากหลาย 

 



Smart IT

10 .MIS
11 e-Evaluation 

มีสารสนเทศสุขภาพที่มีคุณภาพในการบริหาร
จัดการ ควบคุมก้ากับ ติดตามประเมินผล และ

สนับสนุนการด้าเนินด้านสาธารณสุข

เป้าหมายส้าคัญG11.สารสนเทศสุขภาพ
มีคุณภาพ

แผนงาน/แนวทางด้าเนินการ

แผนงาน สสจ. ปี 63
การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ

12. Smart 
Hospital

มีการทบทวนระบบบรกิารของ รพ.
โดยใช้แนวคิด LEAN 100%

Paperless OPD และใช้บัตรประชาชน 
ในการติดต่อกับ รพ. 100%

G8. มีระบบบริการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของ ประชาชนฯ

e – Payment รพ.พระนั่งเกล้า/รพช.



ทศิทางยทุธศาสตรก์ารสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรุ ีพ.ศ. 2563-2565
วสิยัทัศน์ “องคก์รคณุภาพ  ภาคเีครอืขา่ยสขุภาพเขม้แข็ง ประชาชนสขุภาพด ี เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ” 

ค านยิาม
วสิยัทัศน์

นยิาม  "องคก์รคณุภาพดา้นสาธารณสขุ  โดยมภีาคเีครอืขา่ยสขุภาพทีด่ าเนนิงานดา้นสาธารณสขุ 

ในพืน้ทีป่รมิณฑล (เขตเมอืงและชนบท ) ทีเ่ขม้แข็ง มุง่สูป่ระชาชน  สขุภาพด"ี 

พนัธกจิ
1.พฒันาการสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนั 
ควบคมุโรค อนามยัสิง่แวดลอ้มและ

คุม้ครองผูบ้รโิภค  

2. ประชาชนเขา้ถงึบรกิาร
สขุภาพทีม่คีณุภาพ ได้

มาตรฐาน 

3.สรา้งการมสีว่นรว่มในการ
จดับรกิารสขุภาพจากทกุภาคสว่น

4.พฒันาระบบบรหิารจดัการ ของ
จงัหวดันนทบรุ ีใหม้มีาตรฐานสากล 

5.พฒันาระบบการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลของหนว่ยงานทกุ

ระดบัใหม้สีมรรถนะทีเ่หมาะสม
และมคีวามสขุ

ประเด็นยทุธศาสตร์
1. พฒันาระบบ การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัควบคมุโรค   

สิง่แวดลอ้ม และคุม้ครองผูบ้รโิภค ตามกลุม่วยั   

2. พฒันาการจดัระบบบรกิารปฐมภมู ิทตุยิภูม ิ
และตตยิภมู ิใหม้คีณุภาพมาตรฐาน 

โดยเนน้การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น 

3.พฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรโดย
ใชห้ลกัธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์ 1.อายขุยัเฉลีย่ 85 ปี (82.3ปี)
2. ประชาชนเขา้ถงึบรกิารสขุภาพทีม่คีณุภาพ 

ไดม้าตรฐาน
3.ภาคเีครอืขา่ยมสีว่นรว่ม
ในการจดับรกิารสขุภาพ

4. ทรพัยากรสาธารณสขุ
ไดร้บัการบรหิารจดัการ ดว้ย

หลกัธรรมาภบิาล

ประสทิธผิล
G1.ประชาชนมคีวามตระหนกั มอีงคค์วามรู ้ มนีสิยั

สขุภาพและ สามารถพึง่ตนเองดา้นสขุภาพได ้
G2.ประชาชนมพีฤตกิรรมสขุภาพทีด่ ี G3. ประชาชนมสีขุภาพด ีทกุกลุม่วยั

คณุภาพการบรกิาร
G4.องคก์รดา้นสขุภาพมคีณุภาพ

ไดม้าตรฐาน
G5.ประชาชนพงึพอใจในคณุภาพ

การรกัษาและการบรกิาร
G6.ประชาชนเขา้ถงึบรกิารสขุภาพทีเ่หมาะสม

G7.ประชาชนไดร้บัการคุม้ครอง 
ป้องกนั ใหม้สีขุภาพด ี

ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตัริาชการ

G8.มรีะบบบรกิารทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชน 
และเกดิจากการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น  

G9.หนว่ยงานสาธารณสขุทกุระดบั
มรีะบบการบรหิารจดัการแบบมุง่เนน้ผลสมัฤทธิ์

G10.มรีะบบการเงนิการคลงัทีเ่ขม้แข็ง

การพฒันาองคก์ร G11.สารสนเทศสขุภาพมคีณุภาพ               G12.  องคก์รแหง่ความสขุ G13. องคก์รแหง่การเรยีนรูแ้ละนวตกรรม 



Smart SSJ Nonthaburi
12 ประเด็นหลัก
(10 แผนงาน)

39 แผนงาน
สสจ.นนทบุรี

สรุปภารกิจปี 2563

นโยบาย

บริบทพื นที่

ยุทธศาสตร์การสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2563 - 2565


