
จังหวัด  นนทบุรี

นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดที่
เป้าหมาย

ระดับกระทรวง

รายงานผลการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์ ไตรมาส 2 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 เขตสุขภาพที่ 4

Small Success  6 เดือน
ปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำาเภอ

1. ร้อยละของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ 
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ

ร้อยละ 50 มีการประชุมจัดทำาแผนการดำาเนินการ
และคัดเลือกประเด็นที่สำาคัญตามบริบทใน
พื้นที่ที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ดำาเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 
2 ประเด็น

1. จังหวัดมีการพัฒนาศักยภาพกรรมการ 
พชอ. ให้มีสมรรถนะอย่างน้อยทุกอำาเภอ
2. อำาเภอ มีแผนการดำาเนินการที่บูรณาการ
และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างน้อย 2 
ประเด็น/อำาเภอ
3. อำาเภอ มีการดำาเนินงานตามแผนในข้อ 2
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ปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4
การป้องกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ

2. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติ
การภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติการได้จริง

ร้อยละ 85 ข้ันตอนที่ 2 และ 3
- จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วน
ภารกิจปฏิบัติการ (Operation Section) 
เพื่อปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
 - จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับ
จังหวัด เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจจับและประเมิน
สถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ 
(ภาวะปกติมีช่ือผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้
สถานการณ์ อย่างน้อยจังหวัดละ 3 คน 
และภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ 4 คน)

1. มีผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการณ์ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดที่ผ่าน
หลักสูตร ICS สำาหรับผู้บริหารอย่างน้อยจังหวัดละ
 5 คน
2. มีศูนย์ปฏิบัติการณ์ที่ปฏิบัติการได้จริง 
มีโครงสร้าง สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ประจำาศูนย์ทุก
จังหวัด
3. ทุกจังหวัดมีทีม SAT เฝ้าระวัง ตรวจจับ และ
ประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ 
SAT ภาวะปกติและ SAT ภาวะฉุกเฉิน
4. มีทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดและช่วยเหลือเครือข่ายในเขต
สุขภาพ
5. มีแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) 
ตามความเส่ียงของเหตุการณ์

6. มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทุกจังหวัด 
อย่างน้อย 1 ครั้ง ส่ังการไปยังหน่วยงาน
7. ทีม SAT ผ่านการอบรม

การบริหารจัดการส่ิง
แวดล้อม

3. ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้ตามเกณฑ์ Green & Clean 
Hospital 

 - ร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก
 - โรงาพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมากอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน
ข้ึนไป ร้อยละ 95
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 50

เขต มีการกำากับและติดตามผลการดำาเนิน
งาน
โดยผู้ตรวจราชการ และรายงานผลการ
ดำาเนินงานในการประชุมผู้บริหารกระทรวง
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การบริหารจัดการส่ิง
แวดล้อม

3. ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้ตามเกณฑ์ Green & Clean 
Hospital 

 - ร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก
 - โรงาพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมากอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน
ข้ึนไป ร้อยละ 95
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 50

จังหวัด
1. มีการกำากับผลการดำาเนินงานของโรง
พยาบาลพัฒนา GREEN&CLEAN Hospital 
ให้ได้ตามกิจกรรม/แผน
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับพื้นฐาน

โรงพยาบาล
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับพ้ืนฐาน โดยเน้นการจัดการขยะ
มูลฝอยทุกประเภท ถูกสุขลักษณะ พัฒนาส้วมให้ได้
มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) การจัดการ
สภาพแวดล้อมโดยใช้หลัก 
5 ส
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง
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การพัฒนาระบบการ
แพทย์ปฐมภูมิ

4. ร้อยละของคลินิกหมอ
ครอบครัวที่เปิดดำาเนินการใน
พื้นที่ (Primary Care Cluster)

 - เป้าหมายดำาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จำานวน 574 ทีม
 - เป้าหมายสะสม จำานวน 
1,170 ทีม (ร้อยละ 36)

ประเทศ 788 ทีม (สะสม)
เขต 121 ทีม (สะสม)

1. เปิด PCC ได้ 30% (23 แห่ง)
2. มีศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและ
เวชศาสตร์ครอบครัว 1 แห่ง
3. มีการประชุมชี้แจงความเข้าใจ
การดำาเนินการ PCC
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การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

5. ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU)

 - RDU ข้ันที่ 1 ร้อยละ 50
 - RDU ข้ันที่ 2 ร้อยละ 20
 - AMR : ร้อยละ 70 ของ
  รพ. ที่มีระบบการจัดการ

 AMR อย่างบูรณาการ

RDU ข้ันที่ 1 ร้อยละ 70
RDU ข้ันที่ 2  ร้อยละ 10

         

1. Output
   - ประชุม RDU-AMR สัญจรคร้ังที่ 1
   - มีแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อ 4 โรค 
(RI, AD, FTW และ APL)
   - โรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดสามารถจัด
บริการ "RDU รู้เรื่องยา Mobile 
Application" ได้อย่างน้อย 1 จังหวัด
2. Outcome
   - RDU ข้ันที่ 1 > ร้อยละ 70
     RDU ข้ันที่ 2 > ร้อยละ 10
   - AMR โรงพยาบาลเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์
อย่างน้อย 4 แห่ง
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การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

6. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการ
ผ่าตัดแบบ One Day Surgery

ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 1. รพศ. อย่างน้อย 1 แห่ง สามารถผ่าน
เกณฑ์ประเมิน ODS ของ สปสช. 
2. ร้อยละของจำานวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการ
ODS (5%)
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การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ

7. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บ
ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 
ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 
ข้ึนไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 
(ECS)

น้อยกว่าร้อยละ 12 1. ระบบข้อมูล
- จำานวนโรงพยาบาล F2 ข้ึนไป ส่งข้อมูล
แฟ้ม Accident ร้อยละ 40
2. การจัดการสาธารณภัยในสถานพยาบาล
- จำานวนโรงพยาบาลตั้งแต่ F2 ข้ึนไปท่ี
ประเมิน Hospital Safety Index ร้อยละ 
40
3. ER คุณภาพ
- จำานวนโรงพยาบาลระดับ M1, S, A มี TEA 
unit ท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 40

1. มีการทบทวนวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต
2. อัตราการเสียชีวิต PS  < 0.75 น้อยกว่า 
1.2%
3. อัตราการเสียชีวิต Severe Head Injury 
< 25%
4. ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลตั้งแต่ F2 
ข้ึนไป ได้รับการประเมิน Hospital Safety 
Index
5. โรงพยาบาลระดับ M1, S, A มีแนวทาง
การพัฒนา TEA unit ที่ต่อเนื่องจากปี 
2560
6. พัฒนาระบบการรายงาน และศูนย์รวม
ข้อมูลระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับเขต
7. มีการดำาเนินการประเมิน HSI ระดับโรง
พยาบาลในเขต 4 อย่างเป็นรูปธรรม
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การพัฒนาตาม
โครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
พื้นที่เฉพาะ

8. อัตราความสำาเร็จการรักษาผู้
ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (TB) 

มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 85

รายงานผลการกำากับและติดตามการดำาเนิน
งานตามมาตรการที่กำาหนด
เพื่อลดการตาย การขาดยาและพัฒนา
ระบบการส่งต่อของพื้นท่ีเป้าหมาย

1. สรุปผลงานส่งเขตสุขภาพที่ 4 เดือนละ 1 
คร้ัง
2. จัดตั้ง NOC-TB อำาเภอ 100 %
3. คัดกรองกลุ่มเส่ียงวัณโรค 60 %
4. ผู้ป่วยขาดยา < 1%
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อุตสาหกรรมทางการ
แพทย์

9. จำานวนเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) 

ปี 2560 จำานวน 4 จังหวัด (4 
เขตสุขภาพ) ปี 2561 จำานวน 9 
เมืองสมุนไพร (9 จังหวัดส่วน
ขยาย/9 เขตสุขภาพ)
รวม 12 เขตสุขภาพ
(13 จังหวัด)

จังหวัดนำาร่อง
1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้จำาหน่าย/พื้นที่
ปลูก/แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้
มาตรฐานของจังหวัด
2. มีข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร 
(Demand & Supply Matching)
จังหวัดส่วนขยาย
1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้จำาหน่าย/พื้นที่
ปลูก/แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้
มาตรฐานของจังหวัด
2. บุคลากรผู้เก่ียวข้องด้านการจัดการ
สมุนไพรได้รับการอบรมด้านแผนธุรกิจ 
(Business plan)

1. มีฐานข้อมูลผู้ปลูก/ผู้จำาหน่าย/พื้นที่
ปลูก/แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้
มาตรฐานของจังหวัด
2. บุคลากรผู้เก่ียวข้องด้านการจัดการ
สมุนไพร ได้รับการอบรมด้านแผนธุรกิจ 
(Business Plan)
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การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกำาลังคน
ด้านสุขภาพ

10. อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข  (Retention rate)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 การกำาหนดแผน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
และธำารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ
- จัดทำาแผนกำาลังคนด้านสุขภาพ สาย
วิชาชีพ25 สายงาน
- จัดทำา Career Model และเกณฑ์ความ
ก้าวหน้าสายวิชาชีพ 25 สายงาน
- จัดทำาแผนความผาสุกบุคลากรสาธารณสุข
- จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานด้าน HR

1. มีเครือข่ายนักสร้างสุขในองค์กร
2. มีแผนและการดำาเนินการตามแผนเสริม
สร้างความสุข  โดยมุ่งเน้นประเด็น Happy 
Money และ Happy Relax 
3. มีกิจกรรมปลูกฝั่งค่านิยมองค์กร เพื่อสร้าง
ความผูกพันองค์กร
4. มีการจัดทำาแผนสืบทอด
5. จัดตั้งคลินิกให้คำาปรึกษาทรัพยากรบุคคล 
HR Excellence Clinic
6. จัดตั้งคลินิกสุขภาพทางการเงิน 
ทุกหน่วยงาน
7. Retention rate ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
92.50

การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

11. ระดับความสำาเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ร้อยละ 60 ของสำานัก/กอง ใน
สังกัด สป. ส่วนกลาง ระดับ 5
 - ร้อยละ 60 ของสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ระดับ 5
 - ร้อยละ 20 ของสำานักงาน
สาธารณสุข อำาเภอ ระดับ 5

ระดับ 4
ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาองค์กรใน
หมวดที่ดำาเนินการ

ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาองค์กรใน
หมวด 1 และหมวด 5



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดที่
เป้าหมาย

ระดับกระทรวง
Small Success  6 เดือน

ปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4
การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

12. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ข้ัน 3

 - ร้อยละ 100 ของ รพศ. รพท. 
รพ. สังกัดกรมการแพทย์, กรม
ควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต
- ร้อยละ 80 ของ รพช.

1. โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรง
พยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุม
โรค และกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 99.39 
(163 แห่ง จาก 164 แห่ง)
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 76.28    
(595 แห่ง จาก 780 แห่ง)

1. จัดประชุมเพื่อติดตามการดำาเนินงาน 2 
คร้ัง
2. มี QLN ระดับจังหวัด ครบ 100%
3. จัดกิจกรรม KM Sharing  4 จังหวัด 
(อ่างทอง / ลพบุรี / ปทุมธานี /
พระนครศรีอยุธยา)
4. รพช. ผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3 จำานวน  
43 แห่ง (72.88%) [รพ.บางระจัน + 
รพ.พรหมบุรี ผ่านการรับรอง]
5. เยี่ยมสำารวจ รพ. เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมินจาก สรพ. โดยทีมพี่เล้ียง
จากผู้เยี่ยมสำารวจในเขต  จำานวน 1  แห่ง  (ร
พ.วิเศษชัยชาญ)

การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

13. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว

ร้อยละ 25 1. อบรม ครู ก คร้ังที่ 2
2. อบรม ครู ข ทุกเขต อย่างน้อยเขตละ 
1 ครั้ง
3. แต่งตั้งทีมพัฒนา/ประเมินระดับจังหวัด 
1 ทีม อำาเภอ 1 ทีม

1. รพ.สต. ร้อยละ 100 ทั้งที่ผ่านและไม่
ผ่านเกณฑ์มีการประเมินตนเอง
2. รพ.สต. ร้อยละ 100 มีแผนการพัฒนา
ส่วนขาดตามการประเมินตนเอง



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดที่
เป้าหมาย

ระดับกระทรวง
Small Success  6 เดือน

ปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4

การบริหารจัดการ 
ด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ

14. ร้อยละของหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

ไม่เกินร้อยละ 6 ร้อยละของหน่วยบริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 6

1. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการ
เงิน ระดับ 7 (<ร้อยละ 6)
2. ผ่านเกณฑ์ FAI  (>ร้อยละ 70)
3. คุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ >85% 

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

15. การดูแลผู้ป่วยระยะก่ึง
เฉียบพลัน (Smart Intermediate 
Care)

ผู้ป่วย Stroke, Traumatic 
Brain Injury และ Spinal Cord 
Injury ท่ีรอดชีวิต ได้รับการคัด
กรองและให้บริการฟื้นฟูฯ ใน
เดือน 6 เดือนแรก ร้อยละ 70

1. มีการคัดกรองและให้บริการฟื้นฟูฯ 
ครบ ทั้ง 8 จังหวัด
2. มีระบบ care manager ระดับอำาเภอ 
เพื่อประสานการให้บริการและติดตามผู้ป่วย
3. มี care protocol การให้บริการสำาหรับ 
intermediate bed (2 เตียง/รพช.) และ 
intermediate ward

1. มีระบบ care manager ระดับอำาเภอ 
เพื่อประสานการให้บริการและติดตามผู้ป่วย
2. มี care protocol การให้บริการสำาหรับ 
intermediate bed (2 เตียง/รพช.) และ 
intermediate ward



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดที่
เป้าหมาย

ระดับกระทรวง
Small Success  6 เดือน

ปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
(ด้านสุขภาพ)

16. ร้อยละของตำาบลท่ีมีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60 ร้อยละ 50 1. อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึนเป็น 
100%
2. จัดอบรม CM CG อสค.ตามแผน ร้อยละ 
100 
3. จัดทำา CP ได้ครอบคลุมผู้สูงอายุกลุ่มพึ่ง
พิง
(ปี 59-60) 100%
4. การโอนเงินจากกองทุนลง ศูนย์-หน่วย
บริการ (ปี 59-60) 60%
5. มีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน LTC (ปี 
59-60) 40%
6. คัดกรอง ADL และบันทึกข้อมูลใน HDC 
ร้อยละ 100



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดที่
เป้าหมาย

ระดับกระทรวง
Small Success  6 เดือน

ปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดที่
เป้าหมาย

ระดับกระทรวง
Small Success  6 เดือน

ปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มี
การดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care)

ร้อยละ 50 ข้ันตอนที่ 3



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดที่
เป้าหมาย

ระดับกระทรวง
Small Success  6 เดือน

ปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

18. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่
ระดับ F2 ข้ึนไป สามารถให้ยา
ละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic 
drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดที่
เป้าหมาย

ระดับกระทรวง
Small Success  6 เดือน

ปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดที่
เป้าหมาย

ระดับกระทรวง
Small Success  6 เดือน

ปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4



จังหวัด  นนทบุรี

หน่วยร้อยละ

1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 เขตสุขภาพที่ 4

คำาอธิบายผลการดำาเนินงาน
(ระบุกิจกรรมที่ดำาเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ผู้บริหารของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด มอบนโยบาย
เรื่องการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ 
(พชอ.) ในที่ประชุมประจำาเดือนของนักวิชาการ (นวก.) 
2. อำาเภอ 6 แห่ง (100 %) มีคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.) ตาม ร่าง ระเบียบ
สำานักนายกว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำาเภอ พ.ศ. ...
3. มีการขับเคล่ือนการดำาเนินงาน โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
มีผู้บริหารมอบนโยบายการดำาเนินงานแก่ผู้ช่วยสาธารณสุข
อำาเภอ และผู้รับผิดชอบ เรื่องแนวทางการดำาเนินงาน เป้า
หมายตัวช้ีวัด  ผลลัพธ์การดำาเนินงานและการควบคุมกำากับ
ติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 1 จำานวน 1 
ครั้ง)

ร้อยละ 100 1. ความเช่ือของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม
ถึงภาคีเครือข่าย ยังเข้าใจว่าคุณภาพชีวิตเป็นเร่ืองสุขภาพ
อย่างเดียว
2. ร่าง ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.) ยังไม่
ประกาศใช้ ทำาให้การแต่งต้ังคณะกรรมการฯยังไม่
สมบูรณ์
3. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังน้อย
4. การค้นหาประเด็นเพื่อการพัฒนายังเป็นปัญหา
สุขภาพเป็นตัวนำา ยังไม่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
แท้จริง
5. กรม กองต่าง ๆ มุ่งใช้คณะกรรมการ พชอ.ขับเคล่ือน
ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพทำาให้ไม่เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพเสียมากกว่า

1. ระดับเขตควรมีการประชุมคณะกรรมการ 
พชอ. ที่เป็นภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อ
ทำาความเข้าใจในการค้นหา วิเคราะห์ปัญหา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง ไม่ใช่ปัญหา
สุขภาพอย่างเดียว
2. กรม กองต่าง ๆ ควรทบทวน และให้เอกภาพ
คณะกรรมการ พชอ. อย่างเต็มที่ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง ไม่
ยึดปัญหาสุขภาพเพื่อตอบตัวชี้วัดกรมกองต่าง ๆ
เพียงอย่างเดียว

4. มีการจัดให้เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในรูปแบบการเยี่ยม
เสริมพลัง โดยมีทีมนิเทศปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วม
ให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (ไตรมาสที่ 2 จำานวน 1 ครั้ง)
 5. จัดให้ทีมขับเคล่ือนการดำาเนินงาน พชอ.ซึ่งประกอบด้วย 
ปลัดอำาเภอ/นายอำาเภอ สาธารณสุขอำาเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุข
อำาเภอ ตัวแทนโรงพยาบาล และนายอำาเภอ เข้ารับการอบรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมเลขาฯ พชอ. จำานวน 2 รุ่น
 6. มีการประชุมคณะกรรมการ พชอ. ร่วมกันวิเคราะห์ และ
หาประเด็นท่ีต้องการพัฒนา และเลือกประเด็นตามบริบทของ
พื้นที่ อย่างน้อย 2 ประเด็น (อยู่ระหว่างการดำาเนินงาน)
 

7. มีการบูรณาการด้านการดำาเนินงาน พชอ.ร่วมกับนโยบาย
ขับเคล่ือนโครงการไทยนิยมยั่งยืน กับกระทรวงมหาดไทย (อยู่
ระหว่างดำาเนินงาน)
 8. คัดเลือกอำาเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นอำาเภอนำาร่องการ
ดำาเนินงาน DHB ปี 2559 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นำา
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 เดือนมีนาคม 
2561



หน่วยร้อยละคำาอธิบายผลการดำาเนินงาน
(ระบุกิจกรรมที่ดำาเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

* ช้ีแจงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Operation Center: EOC) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
* ถ่ายทอดตัวช้ีวัด“ระดับความสำาเร็จของหน่วยงานมีศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม ตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง” เป็นตัวช้ีวัดคำารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ให้ทุก อำาเภอดำาเนินการในปีงบประมาณ 
2561 เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและ
ระบบปฏิบัติการใน ภาวะฉุกเฉิน 
* ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะ ฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัด เข้ารับการอบรมหลักสูตร ICS สำาหรับผู้
บริหารหลักสูตร 9 ช่ัวโมงของกรมควบคุม โรค จำานวน 3 คน 
ได้แก่
1. นพ.วัฒนา  โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี
2. นพ.สฤษด์ิเดช  เจริญไชย นายแพทย์เช่ียวชาญด้าน
เวชกรรม ป้องกัน
3. นางธนสรณ์    ศรีใช้ประวัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญ
การพิเศษ

ร้อยละ 100 บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทในแต่ละกล่อง

ส่วนกลางจัดอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจในแต่ละกล่อง

* มีข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
สาธารณสุข โดยเตรียมห้องปฏิบัติการ (EOC) อุปกรณ์และทีม
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
* มีทีมภาคสนามท่ีพร้อมปฏิบัติงานสามารถลงพื้นที่ตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อาทิ MERT, MINI MERT, 
MCATT, SRRT 
* จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดเพื่อเฝ้า
ระวัง ตรวจจับและประเมินสถานการณ์การเกิดโรคและภัย
สุขภาพ ทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน
* มีรายงานการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัย
สุขภาพในภาวะปกติและฉุกเฉิน และระบบ DCIRs 
* จัดทำารายงาน Outbreak Verifcation list ทุกสัปดาห์ 

* วิเคราะห์ระดับความเส่ียงสำาคัญของโรคและภัยสุขภาพ
ระดับจังหวัด จัดทำา Risk assessment 
* ทบทวนโครงสร้าง ICS และคำาส่ัง EOC และ SAT ระดับ
จังหวัดใหม่ ในปี 2561 
* มีแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan (IAP)
* วางแผนซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน ในไตรมาสที่ 3

* แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี

ระดับพื้นฐานขึ้นไป
1. ระบุจำานวนโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน
จำานวน....10...........แห่ง
2. ระบุจำานวนโรงพยาบาล
ท้ังหมด จำานวน...11....แห่ง
3. ระบุร้อยละโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป  ร้อยละ....90.90....

กระบวนการก่อสร้างต้องเป็นไปตามข้ันตอนและ
ใช้ระยะเวลา (ก่อสร้างที่พักขยะที่ถูกสุขลักษณะ

ส่วนกลางควรเน้นยำ้าความสำาคัญของนโยบาย
การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับผู้บริหาร
ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นความ
ใส่ใจในการดำาเนินการและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะการจัดการด้านอนามัยสิ่ง
แวดล้อมมักจะถูกเลือกให้ดำาเนินการในลำาดับ
หลัง เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนแล้วและต้องมีการแก้ไข



หน่วยร้อยละคำาอธิบายผลการดำาเนินงาน
(ระบุกิจกรรมที่ดำาเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ระดับพื้นฐานขึ้นไป
1. ระบุจำานวนโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน
จำานวน....10...........แห่ง
2. ระบุจำานวนโรงพยาบาล
ท้ังหมด จำานวน...11....แห่ง
3. ระบุร้อยละโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป  ร้อยละ....90.90....

กระบวนการก่อสร้างต้องเป็นไปตามข้ันตอนและ
ใช้ระยะเวลา (ก่อสร้างที่พักขยะที่ถูกสุขลักษณะ

ส่วนกลางควรเน้นยำ้าความสำาคัญของนโยบาย
การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับผู้บริหาร
ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นความ
ใส่ใจในการดำาเนินการและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะการจัดการด้านอนามัยสิ่ง
แวดล้อมมักจะถูกเลือกให้ดำาเนินการในลำาดับ
หลัง เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนแล้วและต้องมีการแก้ไข* ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำาเนินการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

* สนับสนุนการดำาเนินงานพัฒนาสถานท่ีทำางานน่าอยู่ 
น่าทำางานอย่างยั่งยืน โดยเน้นการจัดการ      มูลฝอย
และส่ิงแวดล้อม การทำากิจกรรม 5 ส ให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดีและมีชีวิตชีวาภายใต้
นโยบาย Green and Clean hospital ในสถาน
บริการสาธารณสุขทุกระดับ

  พัฒนาสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีให้เป็นสถาน
ที่ทำางานน่าอยู่ น่าทำางานอย่างยั่งยืน สู่การเป็น Green 
Health Offce

  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานบริการสาธารณสุขใน
การดำาเนินงานตามมาตรฐาน Green and Clean hospital 
โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลภายในจังหวัด
และโรงพยาบาลที่เป็นBest practice 

  พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งตามเกณฑ์
มาตรฐาน Green and Clean hospital

  ตรวจประเมินและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลที่มีการพัฒนาตาม
มาตรฐาน Green and Clean hospital ดีเด่นระดับจังหวัด

ระดับดีข้ึนไป
1. ระบุจำานวนโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีข้ึนไป
จำานวน......6.......แห่ง
2. ระบุจำานวนโรงพยาบาล
ท้ังหมด จำานวน....11..แห่ง
3. ระบุร้อยละโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ.....54.54......



หน่วยร้อยละคำาอธิบายผลการดำาเนินงาน
(ระบุกิจกรรมที่ดำาเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ด้านการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (Primary care 
cluster) 
  ปี 2560 วางแผนดำาเนินการคลินิกหมอครอบครัว 14 ทีม 
เปิดดำาเนินการได้ 15 ทีม 
  ปี 2561 วางแผนดำาเนินการคลินิกหมอครอบครัว 13 ทีม 
ในไตรมาส 1-2 
เปิดดำาเนินการได้ 6 ทีม คือ 
  - อำาเภอเมืองนนทบุรี ดำาเนินการได้ 3 ทีม (รพ.สต.บางเขน 
2 ทีม, รพ.สต.ไขแสงกำาเนิดมี   1 ทีม)
  - อำาเภอบางกรวย ดำาเนินการได้ 2 ทีม (รพ.สต.บางไกร
ใน+บางขุนกอง 1 ทีม, 
รพ.สต.มหาสวัสด์ิ 1 ทีม)
  - อำาเภอปากเกร็ด ดำาเนินการได้ 1 ทีม (รพ.สต.คลองพระ
อุดม+บางตะไนย์ 1 ทีม)
 

ปี 2561
1. ระบุจำานวน PCC เป้าหมาย 
ปี 2561 
จำานวน.....13.........ทีม
2. ระบุจำานวน PCC 
ท่ีเปิดดำาเนินการในพ้ืนท่ี 
ปี 2561 จำานวน...13.....ทีม

สะสม (ปี 2560-2561)
1. ระบุจำานวน PCC เป้าหมาย 
(สะสม)
จำานวน......28.........ทีม
2. ระบุจำานวน PCC 
ท่ีเปิดดำาเนินการในพ้ืนท่ี 
(สะสม) จำานวน....28....ทีม

* ขาดแพทย์ท่ีจะสมัครอบรม short course ตาม
เกณฑ์เปิด PCC (แรงจูงใจการทำางาน)
* ขาดบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ที่จะมาเติมเต็มให้คลินิก
หมอครอบครัวให้บริการได้ครบวงจร
* แรงจูงใจและความก้าวหน้ายังน้อย

1.เพิ่มการฝึกอบรมหลักสูตร “แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว”
2.สร้างแรงจูงใจในการดึงบุคลากรสาขาต่าง ๆ 
ลงปฏิบัติงานใน PCC
3.ควรให้ขวัญกำาลังใจ ผู้ปฏิบัติงาน PCC ทั้งที่ 
สสจ. และ สสอ. 

2. ด้านกลไกการขับเคล่ือนการดำาเนินงานคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary care cluster)
  - สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มีการจัดทำาแผนและ
มีทีมออกเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อขับเคล่ือนงานคลินิกหมอ
ครอบครัว PCC ณ รพ.สต.แม่ข่ายที่เป็นที่ต้ังของ PCC ทุก 
คปสอ. (ดำาเนินการครอบคลุมแล้วทั้ง 6 อำาเภอ (100 %)) 
โดยมอบนโยบายการขับเคล่ือนการดำาเนินงานให้ครอบคลุม
นโยบาย ตาม PA ไปพร้อม ๆ กัน และให้ทุก คปสอ.นำาเสนอ
ผลการดำาเนินงานปี 60 ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขปัญหา 
และแผนการพัฒนาปี 61 เพื่อรับทราบปัญหา และร่วมกัน
วางแผนแก้ไข
   --วันที่ 13 พย.60 : คปสอ.บางใหญ่, บางกรวย
   --วันที่ 14 พย.60 : คปสอ.ไทรน้อย, บางบัวทอง
   --วันที่ 15 พย.60 : คปสอ.ปากเกร็ด, เมือง
 



หน่วยร้อยละคำาอธิบายผลการดำาเนินงาน
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 - มีการประชุมเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัดต้ัง PCC ที่มี
ความพร้อมและสามารถ
เปิดดำาเนินการได้ในปี 2561 
  - มีการช้ีแจงการได้รับจัดสรรงบประมาณ จากการลง
ทะเบียน PCC ปี 60 ในที่ประชุม กวป. เพื่อให้ PCC ทุกแห่ง
ที่เปิดดำาเนินการแล้ว และมีแผนจะเปิดดำาเนินการในปี 2561 
ทราบผลและ
ปรับแผนพร้อมกับพัฒนาระบบการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป
  - สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จะทำาหนังสือเชิญผู้ท่ี
เก่ียวข้อง ต้ังแต่ระดับบริหารของ รพ.ศ., รพ.ช., สสอ., ผู้ช่วย 
สสอ. ตลอดจนผู้รับผิดชอบงาน PCC ทั้งที่เปิดดำาเนินการไป
แล้ว และ
มีแผนจะเปิดดำาเนินการในปี 2561 ให้เข้าร่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน ในทุก ๆ คร้ัง ท่ีมีการประชุมมอบนโยบาย
สำาคัญ ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมผ่าน VDO 
Conference 
 

 - มีการติดตาม ควบคุม กำากับการดำาเนินงาน 
 3.ด้านการสนับสนุนดำาเนินงาน
   - กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งคน เงิน ของ ในภาพ
จังหวัดเพ่ือขับเคล่ือน PCC
   - แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำาลังคน 
-- สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ
-- เพิ่มการผลิตแพทย์ FM สนับสนุนการฝึกอบรมระยะส้ัน 
    -- สร้างแรงจูงใจ เสริมพลังผู้ปฏิบัติงาน

1. มีการจัดทำาคำาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือน 
SP-RDU ตามคำาสั่งสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี ที่ 29/2561เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัด
นนทบุรี ประจำาปีงบประมาณ 2561สาขา ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการพัฒนาระบบบริการให้มี
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล คณะกรรมการฯ   มี 42 
ท่าน
 2.มีแผนปฏิบัติการ                                      
 

รพ. ผ่าน RDU ข้ันท่ี 1 
1. ระบุจำานวน รพ. ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 1 ..5......แห่ง
2. ระบุจำานวน รพ. 
ท้ังหมด...7...แห่ง
3. ระบุร้อยละ รพ. ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 1 
ร้อยละ....71.43........
รพ. ผ่าน RDU ข้ันท่ี 2
1. ระบุจำานวน รพ. ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 2 ..0.......แห่ง
2. ระบุจำานวน รพ. ทั้งหมด
จำานวน....7....แห่ง
3. ระบุร้อยละ รพ. ผ่าน RDU 
ขั้นที่ 2 
ร้อยละ.......0...........

1. ผู้ป่วยเรียกร้องการใช้ยาปฏิชีวนะทุกครั้ง เมื่อมี
อาการไข้หวัด เจ็บคอ ท้องเสีย หรือมีบาดแผล
2. บุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการขาด
ความตระหนักรู้ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3. การประมวลผลข้อมูลตัวช้ีวัด RDU ล่าช้า 
เนื่องจากรพ.พระนั่งเกล้าใช้ SSB การประมวลผล
ข้อมูลต้องผ่านเวชสถิติและ IT แต่รพช.ใช้ HosXP 
สามารถประมวลผลผ่านโปรแกรม RDU 2016 
ทันที, การประมวลผลผ่าน HDC และ HosXP ได้
ข้อมูลไม่ตรงกัน

1. ทางส่วนกลางควรสนับสนุนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์, 
แผ่นพับ, กระจกส่องคอและแนวทางการใช้ ATB ของ
โรค RI และ AD แก่รพ.สต. และรพ.ทุกแห่ง 
2. ทางส่วนกลางควรรณรงค์เรื่อง RDU ในร้านขายยา 
และสถานพยาบาลเอกชน จัดทาการประชาสัมพันธ์
ทางโทรทัศน์ หรือวิทยุอย่างต่อเนื่อง 
3. การประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ Best practice และ 
KM sharing  4. IT ของสสจ.จังหวัดควรเป็นพี่เล้ียงแก่
ทางรพ.สต. เพื่อติดตามกากับการลงข้อมูลจานวนผู้
ป่วย และ ICD-10 ให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง 
5. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ RDU ส่วนกลาง ใน
ระบบ HDC ที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งานและประมวลผล
การดาเนินงานได้ทุกระดับตัวช้ีวัด
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3. การรวบรวมข้อมูล                                   
3.1มีการรวบรวมข้อมูล 18 ตัวช้ีวัดของ RDU 1 
และข้อมูล AMR 
- ขณะนี้ใช้การรายงานผ่านระบบรายงานเฉพาะกิจ
ของทาง กบรส. โดยโรงพยาบาลใช้โปรแกรม 
RDU2016 เช่ือมกับฐานข้อมูล Hosxp ของโรง
พยาบาล และมีการตรวจสอบข้อมูลโดยทีมเภสัชกร 
รพ. ก่อนนำามาบันทึกข้อมูลในระบบรายงานเฉพาะกิจ 
- มีการระบุชื่อเภสัชกรในหน่วยบริการเป็นผู้รับผิด
ชอบงานเพื่อติดต่อประสานดำาเนินการในแต่ละตัวช้ีวัด
ให้บรรลุเป้าหมาย 
       3.๒. การรวบรวมข้อมูล 2 ตัวชี้วัดของ RDU 2 
ดึงข้อมูลจากระบบ HDC

4. ปี 2561 เก็บข้อมูล baseline ครบทุกตัวชี้วัด 
และมีการควบคุมกำากับติดตาม โดยคณะกรรมการ 
RDU จังหวัด ทุก 3 เดือน และรายงานข้อมูลในการ
ประชุมผู้บริหาร (กวป.) ระดับจังหวัด

5.การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระดับจังหวัด
1. รพศ. จำานวน 1 แห่ง ใช้โปรแกรม RDU 2016 
และรพช. ใช้โปรแกรม HOSxP  ในการดึงข้อมูลทั้ง 
18 ตัวช้ีวัด
2. รพ.สต. ทั้ง 76 แห่ง สสจ.นครนายกมีการดึงข้อมูล
และสรุปเป็นผลการดำาเนินงาน RUA ของแต่ละ 
รพ.สต. จากระบบ HDC และรายงานให้ผู้บริหารและ
หัวหน้าหน่วยบริการทราบเป็นรายเดือน

โรคไส้เล่ือนขาหนีบ (Inguinal hernia/Femoral 
hernia) 2 ราย                                           
โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoide)  1 ราย 

1. ระบุจำานวนผู้ป่วย
ท้ังหมดที่ได้รับการผ่าตัด
แบบ One Day Surgery
จำานวน.....3.......ราย
2. ระบุจำานวนผู้ป่วยที่เข้า
เงื่อนไขในการเข้ารับการ
ผ่าตัดแบบ One Day 
Surgery ด้วยโรคที่กำาหนด
(Principle diagnosis)
จำานวน..................ราย
3. ระบุร้อยละของผู้ป่วยที่
เข้ารับการผ่าตัดแบบ One
Day Surgery 
ร้อยละ.........................

1. ความพร้อม ของทีม ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ 
วิสัญญีพยาบาล ในการดำาเนินการODS 
2. สถานที่พักฟ้ืน ODS
3. การมอบหมายประธาน ODS เขต จัดทีม
ประเมินโรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินภายใน
เขต
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสาขาที่
เกี่ยวข้องกับ ODS
5. การเบิกจ่ายODS ควรเป็น อัตราเดียวกันทั้งใน
เขตและนอกเขต
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จังหวัดนนทบุรี มีโรงพยาบาลระดับ  A จำานวน ๑ โรง
พยาบาล , โรงพยาบาลระดับ M๒ จำานวน 2 โรง
พยาบาล, ระดับ F1 จำานวน 2 โรงพยาบาล ระดับ 
F๒ จำานวน 1 โรงพยาบาล และระดับ F3 จำานวน 1 
โรงพยาบาล ทุกโรงพยาบาลมีการดำาเนินงานพัฒนา 
ECS คุณภาพมาตั้งแต่ปี 2560 โดยทางสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรง
พยาบาลทุกแห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแกน
นำาในการดำาเนินการ และจัดอบรมให้จังหวัดในเครือ
ข่ายเขตสุขภาพที่ 4 ในเร่ืองของเกณฑ์การประเมิน 
และจังหวัดนนทบุรีดำาเนินการให้ทุกโรงพยาบาล
ประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มการประเมิน รวมถึง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ECS ระดับจังหวัด เพื่อลง
ประเมินทุกโรงพยาบาล (ยกเว้นโรงพยาบาล F3 โรง
พยาบาลบาบัวทอง 2) ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว
พบว่ามีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ECS 
คุณภาพจำานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล โรง
พยาบาลบางใหญ่   โรงพยาบาลปากเกร็ด, โรง
พยาบาลบางกรวย และโรงพยาบาลไทรน้อย ท่ียังไม่
ผ่านคือโรงพยาบาลบางบัวทอง ส่วนโรงพยาบาลพระ
น่ังเกล้ายังไม่ได้ดำาเนินการประเมิน เนื่องจากมีข้อ
ตกลงจากการประชุมคณะกรรมการ ECS ระดับเขต 
สำาหรับโรงพยาบาลระดับ S และ A การประเมินให้
ไขว้ โดยทางจังหวัดนนทบุรีคู่กับโรงพยาบาลอ่างทอง 
ซ่ึงจะดำาเนินการในปี 2561  
 ผลการประเมินในปีงบประมาณ 2560 มีองค์
ประกอบบางหัวข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ อาคารสถาน
ที่ องค์ประกอบที่ 2 บุคลากร องค์ประกอบที่ 4 MCI 
and Disaster Management องค์ประกอบท่ี 5 
ระบบการส่งต่อ องค์ประกอบที่ 8 Pre-Hospital 
EMS Intervention องค์ประกอบที่ 12 การศึกษา
และวิจัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2561  จังหวัดนนทบุรี
ได้จัดทำาแผนภาพรวมของจังหวัด เพื่อพัฒนาระบบ 
ECS คุณภาพ ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินและคุณภาพ
ได้มาตรฐาน เพื่อให้ทุกโรงพยาบาล ทุกแห่งในจังหวัด
นนทบุรีสามารถบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกัน
ภาวะทุพลภาพ และเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

ระบบข้อมูล
1. ระบุจำานวน รพ. F2 
ข้ึนไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Accident....6.......แห่ง
2. ระบุจำานวน รพ. F2 
ข้ึนไป ทั้งหมด....6.....แห่ง
3. ระบุร้อยละ รพ. F2 
ข้ึนไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Accident ร้อยละ..100....

การจัดการสาธารณภัยใน
สถานพยาบาล
1. ระบุจำานวน รพ. ต้ังแต่ 
F2 ข้ึนไป ที่ประเมิน
Hospital Safety Index
...............แห่ง 
2. ระบุจำานวน รพ. F2 
ข้ึนไป ทั้งหมด............แห่ง
3. ระบุร้อยละโรงพยาบาล
ต้ังแต่ F2 ข้ึนไป ที่ประเมิน
Hospital Safety Index 
ร้อยละ................

ER คุณภาพ
1. ระบุจำานวน รพ. ระดับ 
M1, S, A มี TEA unit 
ท่ีได้มาตรฐาน.............แห่ง
2. ระบุจำานวน รพ. ระดับ 
M1, S, A 
ท้ังหมด................แห่ง
3. ระบุร้อยละ รพ. ระดับ 
M1, S, A มี TEA unit 
ท่ีได้มาตรฐาน 
ร้อยละ..................
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1 แผนปฏิบัติการ เพื่อดำาเนินงานขับเคล่ือนงาน 
วัณโรคให้บรรลุเป้าหมาย PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561
      1) แผนเร่งรัดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย
การกำาหนดเป้าหมายการถ่ายภาพรังสีทรวงอกใน
          กลุ่มเส่ียง 7 กลุ่ม 
2) แผนพัฒนาระบบสื่อสารการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
วัณโรคภายในและภายนอกเครือข่าย 
3) แผนส่งเสริมการกินยาโดยระบบพี่เลี้ยง 
4) แผนควบคุมกำากับการดำาเนินงานโดย NOC -TB 
จังหวัด

1. ระบุจำานวนผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ที่ข้ึน
ทะเบียนในไตรมาส 1 
ของปีงบประมาณ 2561
จำานวน....311.....ราย
2. ระบุ
สถานการณ์.............

1.การค้นหาผู้ป่วยโดยการกรองกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม
เสี่ยงด้วยวิธี CXR มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นปัญหาของ 
รพ.ท่ีมีภาวะวิกฤติทางการเงิน และ รพ.ท่ียังใช้
ฟิล์ม                                                2.ก
ารเสียชีวิต : ผู้สูงอายุ  โรค
ร่วม(HIV,DM,CA,HF,COPD) 
พฤติกรรม:   อาการข้างเคียงจากยา และสาเหตุ 
Delayed  diagnosis / 

1.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำาหรับดำาเนินงาน 
  -ประชุม Death caseConference  เพ่ือ
วิเคราะห์ หาสาเหตุและ แนวทางแก้ไข
- นิเทศติดตามการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองทุก
ระดับ
- กลุ่มที่ควรเร่งรัดดำาเนินการ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มี
โรคCOPD+Lung Disease และ ผู้ป่วยDMคุม
นำ้าตาลไม่ได้   
- เน้นการกำากับการกินยา วิธี DOT 
- ดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

2 ระบบการดูแลรักษา กำากับติดตามการดูแลรักษาผู้
ป่วยวัณโรค
     1) ระบบการส่งกลับข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคโดย 
สสจ.จะรวบรวมข้อมูลทั้งระบบและคัดแยกแล้วส่ง
กลับให้ สสอ.เพื่อกระจายสู่ รพ.สต. ติดตามการกินยา
ผู้ป่วยแบบพี่เลี้ยง โดยทีม TB case management , 
สสอ. และ รพ.สต. เม่ือดำาเนินการติดตามแล้วจะ
รายงานกลับมาสสจ.เพื่อการประสานติดตามผู้ป่วยที่
โรงพยาบาลต่อไป
2) ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ สหสาขาวิชาชีพ 
3) ระบบการสุ่มเยี่ยมการกินยาผู้ป่วยวัณโรคที่บ้าน 
ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำาเภอ

4) ระบบการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงผ่านระบบ VDO Call 
โทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile DOT)
๕) ระบบการบันทึกข้อมูลการกินยาผู้ป่วยใน TBCM 
online
 .3 การขับเคล่ือนการการดำาเนินงานวัณโรคผ่านคณะ
กรรมการ พรบ.โรคติดต่อปี ๒๕58 โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน ๓ คร้ัง/ปี โดยนำาเสนอปัญหาและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
3.4 การดำาเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรค
แห่งชาติ (NOC-TB)  จังหวัดนนทบุรี
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จังหวัดสระบุรี ถูกกำาหนดเป็นเมืองสมุนไพรส่วนขยาย

1) ทีม SAT กับการวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรค
จังหวัด  โดยมีแหล่งข้อมูลนำาเข้า คือ TBCM  
    การนิเทศติตามการดำาเนินงานในพื้นที่ และการสุ่ม
เย่ียมการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคที่บ้าน 
    ทีม SAT วิเคราะห์ข้อมูลนำาเสนอ ผชชว. ทุก ๒ 
สัปดาห์
๒) การรายงานสถานการณ์และติดตามผลการดำาเนิน
งาน ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล
และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด และ
การประชุมติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข
สำาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกเดือน
๓) ทีม case management กับการติดตามดูแลผู้
ป่วยวัณโรค  โดยประสานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคใน 
    เครือข่ายจังหวัดและนอกจังหวัด ติดตามการกินยา
ผู้ป่วย ผ่านโปรแกรม TBCM
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สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ดำาเนินการ
ดังน้ี
    1. ปรับปรุงฐานข้อมูลกำาลังคนในระบบ HROPS 
ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
    2. มีการวิเคราะห์สถานการณ์กำาลังคนทุกราย
ไตรมาส โดยในปีงบประมาณ 2561       อัตราการ
คงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สูญ
เสียบุคลากรสาธารณสุขทั้งส้ิน 95 คน จำาแนกเป็นลา
ออก 74 คน คิดเป็นร้อยละ 66.07 
ของการสูญเสียบุคลากร รองลงมาได้แก่เกษียณอายุ 
16 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของการสูญเสีย
บุคลากร และการย้าย   3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.68 
ของการสูญเสียบุคลากร ดังนั้นอัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรจังหวัดนนทบุรี คิดเป็นร้อยละ 86.19 
(บุคลากรทั้งหมด 3,259  คน)
   

1. จำานวนบุคลากรทั้งหมด 
(ทุกประเภทการจ้าง) ที่
ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่
เก็บข้อมูล
จำานวน....3164......คน
2. ระบุจำานวนบุคลากร
ท้ังหมด (ทุกประเภทการ
จ้าง) ณ ต้นปีงบประมาณ
จำานวน......3259......คน

ขาดความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การนำาข้อมูลในระบบ HROPS มาใช้ฯ และการ
จัดทำาแผน เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูล

 3. จัดระบบโครงสร้างหน่วยงานยึดตามกรอบอัตรา
กำาลังเป็นหลัก และดำาเนินการวางแผนกำาลังคนให้มี
ความเพียงพอ มีการกระจายท่ีเหมาะสมกับบริบท  
     4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะ มี
การสร้างเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล/   เครือ
ข่ายนักสร้างสุขในองค์กร 
 5.จัดทำาแผนพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข ขับเคลื่อนและเสริมสร้างการรับรู้ค่านิยม
องค์กร (MOPH) การจัดกิจกรรมสร้างความรัก ความ
ผูกพันองค์กร (OD)   

 1.ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด และแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กับ ผู้บริหาร 
              ผู้รับผิดชอบงาน ในหน่วยบริการทุกระดับ
 2.การประกาศนโยบาย / สร้างทีมขับเคล่ือน 
 3.ชี้แจงแผนพัฒนา PMQA 
 4 พัฒนาทีมทำางาน PMQA
 5.สสจ. / สสอ. ทำา Self assessment   หมวด 1 , 
5 และ Organization Profle
 6.ทำาแผนพัฒนาตาม OFI สำาคัญหมวดละ 1 แผน
 7.กำาหนด KPI หมวดที่ 1,5 เพิ่มหมวดละ 2 ตัว

บุคลากรมีภาระงานมาก / ผู้รับผิดชอบ
เปล่ียนแปลงบ่อย

การพัฒนางาน เชิงคุณภาพท่ีต้องใช้เวลา และ
ต้องพัฒนาทีมให้มีความเข้าใจก่อน การเร่งรัด
รายงานที่ผ่านมาทำาให้การดำาเนินเป็นเพียงเร่ือง
ของการเขียนรายงาน 
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1.ประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัด และแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กับ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
งาน ในหน่วยบริการทุกระดับ
 2.จัดตั้งและพัฒนาทีม QLN ระดับจังหวัด 
 3.จัด KM Sharing ระดับจังหวัด ระดับเขต เพื่อแลก
เปล่ียนรู้กัน และร่วมวางแผนร่วมกันในการพัฒนางาน
ระดับจังหวัด
 4.เยี่ยมเสริมพลังโดยทีม พี่เลี้ยงระดับจังหวัด (ท่ี 
รพ.ปากเกร็ด)
 5.มีแผนการพัฒนา ของ รพ.ที่เป็นเป้าหมายในการ
ขอรับรอง ข้ัน 3

รพศ./รพท./รพ.สังกัด
กรมฯ
1. ระบุจำานวน 
รพศ./รพท./รพ.สังกัด
กรมฯ ที่มีผลการรับรองข้ัน 
3 +Reaccredit
จำานวน......1..........แห่ง
2. ระบุจำานวน 
รพศ./รพท./รพ.สังกัด
กรมฯ 
ท้ังหมด.....1...........แห่ง
3. ระบุร้อยละของ รพศ./
รพท./รพ.สังกัดกรมฯ 
ท่ีผ่านการรับรอง HA ข้ัน 
3
ร้อยละ....100................

1.โรงพยาบาลบางบัวทอง ติดเรื่องเชิงโครงสร้างที่
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ซ่ึงการพัฒนาใน
ระยะเวลา 1 ปี ไม่ทัน 
  2.ทีมงานที่เปลี่ยนแปลง บางส่วน ทำาให้ องค์
ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ทั้งทีมประเมิน และผู้
ถูกประเมิน 
  3.กรอบโครงสร้างของบุคลากรของโรงพยาบาล
ปากเกร็ด ที่คำานวณ ตาม FTE และยังใช้ฐานคิด
ของ โรงพยาบาลระดับ F1 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ภาระงาน 

รพช.
1. ระบุจำานวน รพช. ที่มี
ผลการรับรองข้ัน 3 
+Reaccredit
จำานวน.....3.......แห่ง
2. ระบุจำานวน รพช. 
ท้ังหมด....6...........แห่ง
3. ระบุร้อยละของ รพช.
ท่ีผ่านการรับรอง HA ข้ัน 
3
ร้อยละ........50...........

1.ประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัด และแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กับ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
งาน ในหน่วยบริการทุกระดับ
 2. ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 
รพ.สต.ติดดาว ตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2561 ให้
กับ ผู้อำานวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพตำาบล 
ผู้รับผิดชอบงาน ในระดับ รพ. สสอ. และรพ.สต.ทุก
แห่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
 3.กำาหนดให้ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเอง และ
กำาหนดส่งให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายในวันที่ 
9 มีนาคม 2561 และ ผู้รับผิดชอบงานสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดวิเคราะห์ผล ส่งข้อมูลกลับให้กับทุก
อำาเภอภายใน 31 มีนาคม 2561 เพื่อการวางแผน
พัฒนาตามส่วนขาด
 4.ปรับคณะทำางานพัฒนาคุณภาพ ประชุมช้ีแจงคณะ
กรรมการพัฒนา และทีมเยี่ยมประเมินระดับจังหวัด 
การพัฒนาทีมประเมิน ระดับอำาเภอและจังหวัด
 5.การเยี่ยมเสริมพลังโดยทีมพัฒนางานตำาบลบูรณา
การ และพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด
 

รพ.สต.จำานวน 76 แห๋ง    
 ผ่านเกณพ์ 12 แห่ง        
คิดเป็นร้อยละ 15.79

1.เกณฑ์ประเมินมากมาย ไม่มีความชัดเจน ขาด
ความยืดหยุ่น 
  2.ความเข้าใจในเกณฑ์ทั้งทีมประเมิน และผู้ถูก
ประเมิน
  3.ภาระงานของ รพ.สต.ที่มากมาย มีหลาย
หน่วยงานมุ่งลงประเมิน มีหลายเกณฑ์ และการ
เร่งรัดด้วยระยะเวลา ทำาให้การพัฒนาคุณภาพ
ของงานไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่เพียง
พอ
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6.การพัฒนางานตามแผนพัฒนา และบูรณาการงาน
ร่วมกับการพัฒนาตำาบล ของ รพ.สต.ทุกแห่ง
 8.การออกเย่ียมเสริมพลังและประเมินระดับจังหวัด

1 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับ
จังหวัด ลงพื้นที่กำากับติดตาม Planfn ในไตรมาสที่ 
1/2561
2 ประชุมวิเคราะห์ตรวจสอบสถานการณ์การเงินการ
คลัง ประจำาเดือน
3 เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
นักบัญชี สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4 การตรวจสอบภายใน ประจำาปีงบประมาณ 2561 
จะดำาเนินการตรวจสอบ 100% ประกอบด้วย รพท. 
รพช. และ รพ.สต. ทุกแห่ง รวม 83 แห่ง  

1. ระบุจำานวนหน่วย
บริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
จำานวน....0..........แห่ง
2. ระบุจำานวนหน่วย
บริการทั้งหมด 
จำานวน.....7........แห่ง
3. ระบุร้อยละของหน่วย
บริการที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน
ร้อยละ......0..............

รพช. ขาดการกำากับติดตามแผนทางการเงิน 
Planfn61 เปรียบเทียบผลการดำาเนิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและปรับการดำาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพตามแผนอย่างเคร่งครัด

1 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
การเงินการคลัง ควรมีการอบรมหลักสูตร CFO 
บัญชี การเงินการคลัง อย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับ
เขต และ สป.
2 ช้ีแจงเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ให้หน่วย
บริการทุกแห่งเข้าใจและสามารถใช้ประกอบการ
บริหารได้

1.ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงานตามโครงการใน
เดือนมิถุนายน 2560 สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จัดทำาโครงการเสนอผู้ว่าราชการ
นนทบุรี เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายเงินโดยจัดกิจกรรมในภาพรวม
การพัฒนาระบบบริการเพื่อให้คลอบคลุมทั้งจังหวัด 
๒. จัดต้ังคณะกรรมการและคณะทำางาน Smart 
intermediate care จังหวัดนนทบุรี ขึ้นเพื่อ
ดำาเนินงานพัฒนาระบบการจัดบริการ
3.ประชุม Core Term  
4. สร้างระบบ intermediate care ในจังหวัดนนทบุรี โดยมี
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นแม่ข่ายบริการ โรงพยาบาล
บางบัวทอง 2 และโรงพยาบาลบางกรวย เป็นโรงพยาบาลคู่
ขนาน  

รพ. 6 แห่ง                  
รพ.ที่มี Intermediate 
bed 2 แห่ง                 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 

5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ และกลุ่ม
เส่ียง Intermediate care ระดับจังหวัด อำาเภอและชุมชน 
และใช้โปรแกรม SNAP ซึ่งเป็นการผู้ดูแลและสร้างเสริมสุข
ภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเส่ียงIntermediate care สำาหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 70 คน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
ณ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
6  ดำาเนินการตามระบบ และเกณท์ท่ีกำาหนด ส่งต่อ ระบบ
บริการIntermediate Care (กค.60)
 7 ลงพื้นที่ติดตามการดำาเนินงานระบบการจัดบริการ 
intermediate care  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  โรงพยาบาล
บางบัวทอง 2 และโรงพยาบาลบางกรวย เป็นโรงพยาบาลคู่
ขนาน  (IPD รพ.บางบัวทอง 2 รองรับ 8 เตียง รพ.บางกรวย 
รองรับ 2 เตียง)  พร้อมทั้งจัดบริการ OPD และชุมชน ผ่าน 
รพช.ทุกแห่ง และจัดทำาแผน Care Plan โดยทีม
กายภาพบำาบัด  
8. จัดประชุมติดตามการดำาเนินงานการฟื้นฟูและพัฒนางาน  
และการบันทึกข้อมูล  2 คร้ัง ในวันที่ 
24 มกราคม 2561 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
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1. สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้รับจัดสรร
งบประมาณดำาเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้สูง
อายุระยะยาวด้านสาธารณสุข สำาหรับผู้สูงอายุกลุ่มพึ่ง
พิง(Long Term Care) จังหวัดนนทบุรี จำานวนเงิน 
15,582,500 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสอง
พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้
1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ สำาหรับ
อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำานวน 
270 คน ณ ห้องประชุมสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี (ระยะเวลา 10 วัน)  ดังน้ี
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 29 ธันวาคม 
พ.ศ.2560 
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 5 
มกราคม 2561 
  และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 - 19 มกราคม 2561
 1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับผู้จัดระบบการ
ดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุ (Care Manager) 
จำานวน 80 คน ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 
– 23 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 10 วัน) ณ ห้อง
ประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี 
1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพในการดูแลผู้
สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและลดปริมาณขยะ ในชุมชน
 “ผ้าอ้อมซักได้สำาหรับผู้สูงอายุ” สำาหรับผู้สูงอายุ/ผู้
ดูแล/สมาชิกในครอบครัว จำานวนอำาเภอ 6 อำาเภอๆ
ละ1 ครั้ง รวมผู้เข้าอบรม 240 คน (ระหว่างวันที่ 20 
มกราคม 2561 -10 กุมภาพันธ์ 2561)

1. ระบุจำานวนตำาบลที่มี
ระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์  
จำานวน ..52...... ตำาบล
2.ระบุจำานวนตำาบล
ท้ังหมด
จำานวน .....52... ตำาบล
3. ระบุร้อยละของตำาบลที่
มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ.....100..............

1.เนื่องจากมีการปล่ียนแปลงแนวทางการเบิกจ่าย
เงินกองทุน LTC รวมถึงความล่าช้าในการส่ังการ
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งผลต่อความม่ันใจใน
การทำางานของ จนท.ระดับพื้นที่ ควรมีความ
ชัดเจนในข้ันตอนการปฏิบัติและไม่สุ่มเสี่ยงต่อการ
ผิดระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติ                    
2.อปท.ไม่มั่นใจในการใช้จ่ายเงิน กลัวการท้วงติง
การใช้เงินจาก สตง. และกระบวนการของการ
สนับสนุนงบมีหลายข้ันตอน ส่งผลต่อความล่าช้า
ในการดำาเนินงาน  ควรมีความชัดเจนในข้ันตอน
การปฏิบัติและไม่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบ 
สะดวกต่อการปฏิบัติ

6.1 การประเมินผลการดำาเนินงานตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัดที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
หน่วยบริการ
สาธารณสุข กลับมุ่งติดตามเฉพาะการดำาเนิน
งานในตำาบลที่กองทุนท้องถ่ินเข้วมโครงการ
เท่านั้น
6.2 การติดตามการบริหารจัดการของกองทุน
ท้องถ่ิน  ส่วนกลางควรติดตามการใช้จ่ายเงิน
กองทุนโดยตรง
กับสปสช.และท้องถ่ิน เนื่องจากท้องถ่ินและ
สปสช.สามารถตรวจสอบบัญชีและแหล่งการ
โอนเงินได้
6.3 ควรมีความชัดเจนในข้ันตอนการปฏิบัติ
และไม่สุ่มเส่ียงต่อการผิดระเบียบ สะดวกต่อการ
ปฏิบัติ

4. ระบุจำานวน/ร้อยละ
ตำาบลที่มีการโอนเงินจาก
กองทุนลง ศูนย์-หน่วย
บริการ 
จำานวนกองทุนตำาบล 22 
แห่ง  โอนเงิน 6 แห่ง 
ร้อยละ....27.27...........
5. ระบุจำานวน/ร้อยละ
ตำาบลที่มีการเบิกจ่ายเงิน
จากกองทุน LTC
จำานวน CP ทั้งหมดที่ส่ง
เบิก 42 CP   จำานวน CP 
ท่ีเบิกจ่ายแล้ว 16 CP 
ร้อยละ..38.09.....

1.4จัดศึกษาดูงานการสร้างสุขภาพสำาหรับเครือข่าย
ชมรมผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้กิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้ในการสร้างสุขภาพด้วยตนองและการ
ช่วยเหลือเก่ีอกูลดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในชุมชน ใน
เดือนกรกฎาคม 2561 
1.5 จัดทำาส่ือ อุปกรณ์ด้านการดูแลสุขภาพสำาหรับผู้
สูงอายุ ได้แก่ ส่ือความรู้ด้านสุขภาพและโรคที่พบบ่อย
ในผู้สูงอายุ แบบประเมิน ADL GS คู่มือสุขภาพ
สำาหรับผู้สูงอายุ แฟ้มเอกสาร Long Term Care ใน
ชุมชน ส่ือด้านการจัดส่ิงแวดล้อมและการจัดการขยะ
ในชุมชน อุปกรณ์ต้นแบบในการจัดการขยะติดเช้ือใน
ครัวเรือน และจัดทำา Spot วีดีโอ ส่ือความรู้ ฯลฯ
1.6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สำาหรับผู้จัดระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับ
ผู้สูงอายุ(Care Manager) นักกายภาพบำาบัด ฯลฯ ใน
การปฏิบัติงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
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  .7 จัดซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุ
เพื่อการดำาเนินงานชุมชน จำานวน 14 รายการ 
การติดตามกองทุนท่ีเข้าร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวด้านสาธารณสุข สำาหรับผู้สูงอายุกลุ่มพึ่ง
พิง(Long Term Care) จังหวัดนนทบุรี 
1 จำานวนอปท.ที่เข้าร่วม ปี 2559 จำานวน 10 อปท. 
ปี 2560 จำานวน 12 อปท.รวม 22 
อปท.สถานการณ์การเบิกจ่ายเงิน จากกองทุน LTC  
ปี 2559- 2560 มีการโอนงบให้หน่วยบริการ
สาธารณสุข 6 แห่ง ดำาเนินการเอง 1 แห่ง (ยังไม่มี
การเบิกจ่ายเงิน) ส่วนอีก 15 กองทุน อยู่ในระหว่าง
ดำาเนินการ เนื่องจาก 1)อปท.ไม่ม่ันใจในการใช้จ่าย
เงิน มีการได้รับท้วงติงการใช้เงิน จาก สตง. เช่น 
อบต.บางขนุน จึงแจ้งขอคืนเงินที่ได้รับในปี 2560 

2)กระบวนการของการสนับสนุนงบมีหลายข้ันตอน 
ส่งผลต่อความล่าช้าในการดำาเนินงาน (1.พิจารณาขอ
อนุมัติอัตราการจ่ายเงินโดยคณะอนุกรรมการฯ  2. 
เสนอคณะกรรมการฯกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการ 
3.นัดหมายทำาข้อตกลง 4.โอนเงิน)  3)อปท.หลาย
พื้นที่เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ทำาให้ต้องมีการศึกษา
แนวทางกันใหม่ และ4)หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้น
ที่อปท.ที่เข้าร่วมโครงการในปี 59-60 ส่วนใหญ่ได้
ดำาเนินการเสนอ Care Plan ให้อนุกรรมการฯกองทุน 
LTC เข้าไปแล้ว รอคณะอนุกรรมการฯประชุม
พิจารณาข้อมูล Care Plan  และ ความครอบคลุม
ของ CM/CG ต่อผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

2 แนวทางการดำาเนินงานต่อไป
2.1 ประสานกับกลุ่มงานประกันสุขภาพในการ
ประสานการติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนกับหน่วย
บริการสาธารณสุข การตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่ม
พึ่งพิงสิทธิ์ UC ปี 59-61 จากหน่วยบริการและ
กองทุน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อส่งข้อมูลให้ สปสช.เขต 4  
และประสานการเข้าร่วมกองทุนLTC ของ อปท.ใหม่
ในปี 2561
2.2 ประสานงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขในการ
ติดตามการพิจารณางบกองทุนLTC เพื่อจัดทำา
โครงการเสนอประธานคณะกรรมการกองทุน และ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต่อไป
2.3 ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขในการสำารวจ
ตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงปี 2561 เพื่อส่ง
ข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงสิทธ์ิ UC ให้กองทุนและกลุ่ม
งานประกันสุขภาพเพื่อส่ง สปสช.ต่อไป
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2.4 มีการติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุน LTC โดย
บูรณาการ ทำางานร่วมกันระหว่าง กลุ่มงานส่งเสริมสุข
ภาพ  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  และและผู้รับผิดชอบ
งาน LTC ระดับอำาเภอทุกพื้นที่ รวมถึงการดำาเนิน
งานการจัดบริการ LTC ของหน่วยบริการ และการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการให้แก่ CG ในพื้นที่
2.5 ประสานกับ สปสช. ในการประชุมชี้แจงเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการของการสนับสนุนงบLTC 
แก่ ท้องถ่ินจังหวัด อปท. และหน่วยบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ๆเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 13 
มีนาคม 2561 ณ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี

*ทุก รพ.มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบ
ประคับประคองและแนวทางการดูแลแบบประคับ
ประคองในกลุ่มโรคสำาคัญของโรงพยาบาลเป็นอย่าง
น้อย                                                *ทุก
รพ.มี Palliative Care Nurse Manager 
/Coordinatorที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative 
Care อย่างน้อย 1 คน และมีทีม PCWN ครอบคลุม
หน่วยงานบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกที่เก่ียวข้อ         
* รพ.พระนั่งเกล้า มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน 
Palliative เป็นประธาน หรือกรรมการร่วมทีมพัฒนา
คุณภาพการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล 
*ทุก รพ.มีผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการส่งต่อข้อมูล 
Advance Care Planning (ACP) จากโรงพยาบาล
พระน่ังเกล้า (A) / มีการทำา ACP ผู้ป่วยและครอบครัว
ที่ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง               

1. ระบุจำานวนโรงพยาบาล 
(ระดับ A,S,M,F) ดำาเนิน
การผ่านระดับความสำาเร็จ
ตามข้ันตอนที่กำาหนดในวิธี
การ
ประเมินผล
จำานวน.....7........แห่ง
2. ระบุจำานวนโรงพยาบาล 
(ระดับ A,S,M,F) ทั้งหมด
จำานวน....7.........แห่ง
3. ระบุร้อยละของโรง
พยาบาลที่มีการดูแลแบบ
ประคับประคอง 
(Palliative Care)
ร้อยละ.......100..........

 *ทุก รพ. มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong 
OpioidMedicationและมีการจัดการดูแลแบบการ
แพทย์แผนไทยและ/หรือ การแพทย์ทางเลือก ในการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง                      * 
ทุก รพ. มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ที่
เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีการ
ดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับสสจ. สสอ. 
รพ.สต. องค์กรในท้องถ่ินหรือองค์กรต่างๆ               
  * ทุก รพ. มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการ 
รับ-ส่งต่อ ของเขตสุขภาพ ท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรและมีการประกาศใช้ มีการดำาเนินการตาม
แนวทางเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง และเพิ่มการเข้าถึง
การได้รับดูแลแบบประคับประคอง                       
         * ทุก รพ. มีคลังอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนผู้
ป่วย ให้สามารถยืมไปใช้ที่บ้านได้โดยมีการประเมิน
ความต้องการใช้อุปกรณ์ และมีการจัดหาให้เพียงพอ   
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 * ทุก รพ. มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย 
(Goal) ตาม Advance Care Plan ท่ีได้ทำาและปรับ
เปล่ียนร่วมกันของ ผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสุขภาพ
จนถึงวาระสุดท้ายและการจากไป(ผู้ป่วยเสียชีวิต) * 
รพ.พระน่ังเกล้ามีงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini- 
Research, CQI) หรือ Best /Good Practice ด้าน
การดูแลแบบประคับประคอง

การขับเคล่ือนนโยบาย หรือการดำาเนินงาน
๑. การทำา Cardio สัญจร เพื่อเย่ียม นิเทศให้ความรู้ 
ปีละ 2 คร้ัง
๒. การทบทวนเวชระเบียน (AUDIT STEMI  Chart)
๓. ทุกโรงพยาบาล จัดโครงการ Alert Warning Sigh 
แก่ประชาชนอย่างต่อเน่ือง
๔. ทุกโรงพยาบาล จัดโครงการอบรมให้ความรู้ แก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามบริบทเน้นในชุมชน โรงเรียน 
สถานประกอบการ
๕. Encourage Fibrinolytic drug stratergy  in 
STEMI 
๖. Review  dead case in STEMI and NSTEMI 
๗.  drug index:  จัดทำาดัชนีการได้รับการที่มีผลลด
อัตราการเสียชีวิตใน ผป. AMI เช่น ยาACEi or ARB 
ใน EF<40% 

1.ระบุจำานวนโรงพยาบาล
ระดับ F2 และ F2 ข้ึนไป 
ท่ีมีการให้ยาละลายล่ิม
เลือด (Fibrinolytic drug) 
ในผู้ป่วย STEMI 
จำานวน....6............แห่ง
2. ระบุจำานวนโรงพยาบาล
ระดับ F2 และ F2 ข้ึนไป 
ท้ังหมด
จำานวน.......6..........แห่ง
3. ระบุร้อยละโรงพยาบาล
ต้ังแต่ระดับ F2 ข้ึนไป 
สามารถให้ยาละลายลิ่ม
เลือด (Fibrinolytic drug) 
ในผู้ป่วย STEMI ได้ 
ร้อยละ.....100...............

1.ข้อจำากัดด้านบุคลากร                             
2. ประชาชนไม่ตระหนักรู้
- สัญญาณอันตรายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
- พฤติกรรมเส่ียง เช่น สูบบุหร่ี ขาดการออกกำาลัง
กาย
ประชาชนมีอายุยืน  เป็นสังคมผู้สูงอายุ
การเข้าถึงไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

1.จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ
ในการทำางาน
2. กระตุ้นและรณรงค์ 
การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพHealth  
Literacy ,Warning Signs 
แก่กลุ่มเส่ียง  ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

๘. พัฒนาศักยภาพบุคลการตามโครงการดังน้ี
- โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม   และการป้องกัน
ความรุนแรงในกลุ่มที่มี  
แนวโน้มเกิดโรคกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (Acute Coronary  Syndrome, ACS ) 
จังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่  อำาเภอเมืองนนทบุรี
-การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ ( Health 
Literacy) ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังเก่ียวกับโรค 
CVD (Stroke, ACS) และ  CKD ใน  PCC, 
รพ.สต.จังหวัดนนทบุรี 
-โครงการส่งเสริมการดูแลตนเอง  เฝ้าระวัง และ
ป้องกันของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด( CVD : ACS,Stroke ) 
และภาวะเส่ือมของไต (CKD)       
เขตสุขภาพที่ 4 ในพื้นที่ อำาเภอปากเกร็ด และอำาเภอ
บางใหญ่
๙. พัฒนาศักยภาพ อสม. Healthy Buddy At 
Home 
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๑๐.  สร้างและพัฒนาศักยภาพ อสค.รักษ์ครอบครัว 
ลดเส่ียง ลดโรค NCDs
๑๑.ระบบข้อมูล
-พัฒนาระบบฐานข้อมูล NCD รายบุคคล (โปรแกรม 
Chronic Link)
-พัฒนาระบบข้อมูลเช่ือมโยงข้อมูล HDC กระทรวงฯ
-พัฒนาระบบ Social network เช่น การจัดทำา 
Application การติดตามประเมินผลผู้ป่วย การ 
Mapping บ้านผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง ACS Stroke เชื่อม
โยง Fast Tract และ สพฉ.กระทรวงสาธารณสุข
-ใช้ Line group ในการกำากับ ติดตาม ดูแล
-พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจนิยาม และการ
บันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้มHDC, Thai CVD 
Risk ,Special PP.และสามารถนำาข้อมูลมาวิเคราะห์
ใช้ในการดำาเนินงานกิจกรรมให้ บรรลุเป้าหมาย

๑๒.เคร่ืองมือ
-ปรับปรุง Guideline การประเมินผู้ป่วย  การส่งต่อ 
ทุกระดับ
- สนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์การตรวจคัดกรอง  สื่อ
ประชาสัมพันธ์  คู่มือ 
๑๓.นโยบายและการบริหาร
-คณะกรรมการService Plan สาขาโรคหัวใจ จัดทำา
แผนงาน/โครงการพัฒนาสอดคล้องกับระดับเขต / 
จังหวัด 
-มีการขับเคล่ือนประสานงานผ่านคณะกรรมการระดับ
ต่างๆ และมีกลไกการเยี่ยมติดตามกำากับความ
ก้าวหน้า
-ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการสนับสนุน
การดำาเนินงานของพื้นที่ถ่ายทอดนโยบาย วางแผน
และติดตามผล และประสานภาคีเครือข่ายให้มีการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตำาบล อปท อบต. 
และอ่ืนๆ เช่น งบรักษาจากกองทุนโรคเร้ือรัง 

๑๔.การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
-บูรณาการ DHS,พชอ. ร่วมกับ อปท. โรงเรียน สถาน
ประกอบการ ส่วนราชการ ร้านอาหาร ในการจัดส่ิง
แวดล้อมและกิจกรรมเอ้ือต่อสุขภาพ
-บูรณาการคอนโดจัดการสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงบริการ
ในเขตเมือง
-ประสานภาคีเครือข่ายให้มีการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนตำาบล อปท อบต.และอ่ืนๆ เช่น งบรักษา
จากกองทุนโรคเรื้อรัง  งบหลักประกันสุขภาพ  งบ
ประกันสังคม
 -กระตุ้นและรณรงค์   Warning Signs ในกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไป   อสม รับรู้ข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ รวมทั้งกลุ่มเส่ียง การมีส่วนร่วมจากภาค
ส่วนต่างๆ   EMS โรงพยาบาลเป็นโค้ชให้ทีมรถหน่วย
กู้ภัย
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รูปแบบ/นวัตกรรม ที่จะดำาเนินการต่อ
๑. Guideline STEMI  และ NSTEMI ใหม่  โดยใช้
แนวเดียวกันทั้งจังหวัด
๒. โดย STEMI guidline :มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลด้าน
เวลาบริการและ แผนการรักษา 
๓. โดยNSTEMI guidline :มุ่งเน้นการคัดกรอง ผู้ป่วย
ที่มีความเส่ียงสูงเพื่อจัดลำาดับการรักษาแบบ invasive
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