
จังหวัดนนทบุรี

นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดท่ี
เป้าหมาย ผลงาน

ระดับกระทรวง

1/100

ระบุจำานวนโรงพยาบาลท้ังหมด

นนทบุรี 11

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 11

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 100

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 14

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี

รายงานผลการดำาเนินงานตามคำารับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ-สาธารณสุขนิเทศก์ ไตรมาส 3 เดือน 1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 เขตสุขภาพที่ 4

Small Success  9 เดือน คำาอธิบายผลการดำาเนินงาน
(ระบุกิจกรรมท่ีดำาเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4 (จำานวน/ร ้อยละ)

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำาเภอ

1. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.) ท่ี
มีคุณภาพ

ร้อยละ 50 มีการดำาเนินการการบริหารจัดการ
สร้างกลไกและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยการบูรณาการ และมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

1. เขตมีการประชุมทำาความเข้าใจและเพ่ือ
ติดตามปัญหาอุปสรรค (เม.ย.) การดำาเนิน
งานตามระเบียบ
2. มีการ เยี่ยมชื่นชมและเสริมพลังในทุก
จังหวัดอย่างน้อย ร้อยละ 50 ของอำาเภอ
3. มีการประเมินตนเองการดำาเนินงานด้วย 
UCCARE ได้อย่างน้อยระดับ 3 ทุกแห่ง 
(พ.ค.)

1.มีกลไกการขับเคลื่อน พชอ.ระดับจังหวัด โดยผู้
บริหารของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด มอบนโยบาย
เร่ืองการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำาเภอ (พชอ.) ในท่ีประชุมประจำาเดือนของนัก
วิชาการ (นวก.) 
2.อำาเภอ 6 แห่ง (100 %) มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ (พชอ.) 
ตามระเบียบสำาน ักนายกว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ พ.ศ. ...
3.อำาเภอ 6 แห่ง (100 %) มีฐานข้อมูลคุณภาพชีวิต

6  อำาเภอร้อยละ 100 1. ในภาพรวมของการประสานงานระหว่าง
บุคลากรยังมีความล่าช้า ทำาให้การ ขับเคลื่อนงาน
ค่อนข้างช้า
2.การทำางานในเขตเมือง บางคร้ังประสบปัญาหา
การขับเคลื่อนเป ็นไปได้ช้า 

1. ต้องสร ้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรให้
มากขึ้น
2.สร้างแรงจูงใจ ในการขับเคล่ือนการดำาเนิน
งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำาเภอ ในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม (แล้วแต่บริบทของพ้ืนท่ี)

4.ทีมเลขาของ ท ุกอำาเภอ (100 %) ได้รับการอบรม
พัฒนาศักยภาพตามท่ีเขตสุขภาพจัด
5.ผู้บริหารและทีมจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง
แนวทางการขับเคลื่อน พชอ. ให้แก่ทีมคณะกรรมการ 
พชอ. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ จำานวน 5 อำาเภอ (75 %)
6.ทุกอำา เภอ (100 %) มีแผนและดำาเนินการบูรณาการ
และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างน้อย 2 
ประเด็น/อำาเภอ 

7.มีการจัดให้เวทีการแลกเปล่ียนเรียน รู้ในรูปแบบการ
เย่ียมเสร ิมพลัง โดยมีทีมนิเทศปฐมภูมิเขตสุขภาพท่ี 4 
เข้าร ่วมให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ไตรมาสท่ี 2 จำานวน 
1 คร้ัง, ไตรมาสท่ี 3 จำานวน 1 คร้ัง)

การป้องกันควบคุม
โรคและลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพ

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

ร้อยละ 85 ข้ันตอนที่ 4 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
สำาคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด
มีรายงานการวิเคราะห์ระดับความเส่ียง
สำาคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 
ตาม template ท่ีกรมควบคุมโรคกำาหนด

มีผลการถอดบทเรียนและแนวทาง
การพัฒนา

ผลการดำาเนินงาน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 -  
มิถุนายน 2561

- ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์ปฏ ิบัติการภาวะ 
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหว ัด เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
ICS สำาหร ับผู้บร ิหารหลักสูตร 9 ชั่วโมงของกรม
ควบคุม โรค จำานวน 3 คน ได้แก่
1. นพ.วัฒนา  โรจนว ิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุข
จังหว ัดนนทบุรี
2. นพ.สฤษดิ์เดช  เจริญไชย นายแพทย์เชี่ยวชาญด้าน
เวชกรรม ป้องกัน
3. นางธนสรณ์    ศรีใช้ประวัติ นักวิชาการ
สาธารณสุขชำานาญการพิเศษ
- มีข้อมูลทรัพยากรท่ีใช้ในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
สาธารณสุข โดยเตรียมห้องปฏิบัติการ (EOC) อุปกรณ์
และทีมงานท ี่เกี่ยวข้องเพ่ือความพร ้อมในการปฏิบ ัติ
งาน 
- มีทีมภาคสนามท ี่พร้อมปฏิบัติงานสามารถลงพื้นท่ี
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อาทิ MERT, 
MINI MERT, MCATT, SRRT 
- จัดท ีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด
เพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจจับและประเมินสถานการณ์การ
เกิดโรคและภัยสุขภาพ ท้ังภาวะปกติ และ
ภาวะฉุกเฉิน
- มีรายงานการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรค
และภัยสุขภาพในภาวะปกติและฉุกเฉิน และระบบ 
DCIRs 
- จัดท ำารายงาน Outbreak Verifiation list ท ุก
สัปดาห ์ 
- วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงสำาคัญของโรคและภ ัย
สุขภาพระดับจังหว ัด จัดทำา Risk assessment 
- ทบทวนโครงสร้าง ICS และคำาส่ัง EOC และ SAT 
ระดับจังหวัดใหม่ ในป ี 2561 
- มีแผนเผชิญเหตุ Ini ident Aition Plan (IAP)
- วางแผนซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนนในภาพจังหวัด 
ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- ชี้แจงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(Emergeniy Operation Center: EOC) ในวันท ี่ 14 
กุมภาพันธ์ 2561 
- ถ่ายทอดตัวชี้วัด“ระดับความสำาเร็จของหน่วยงานมี
ศูนย์ปฏิบ ัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม ตระหนัก
รู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง” เป็น
ตัวชี้วัดคำาร ับรองการปฏิบัติราชการ ให้ท ุก อำาเภอ
ดำาเนินการในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและระบบปฏิบัติการใน 
ภาวะฉุกเฉิน 
- เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคไข้เลือด
ออก (EOC) ในวันท ี่ 27 เมษายน 2561 เปิด 4 
ภารกิจ ดังน้ี 
 1. ภารกิจด้านตระหนักรู้สถานการณ์ด้านสาธารณสุข 
(SAT)
 2. ภารกิจด้านปฏิบัติการ (Operations)
 3. ภารกิจด้านสื่อสารความเส่ียง (Risk 
Communiiation)
 4. ภารกิจด้านการสำารองเวชภัณฑ์และส่งกำาลังบำารุง 
(Stoikpiling and Logistiis)
- มีการประชุมวิเคราะห ์สถานการณ์ไข้เลือดออกใน
พ้ืนท่ีระบาดสูง 10 ตำาบล
- จัดประชุมช้ีแจงระบบการรายงานโรคไข้เลือดออก
และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2561
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดเช้ือไวร ัสซิก้า เร่ืองความรู้และทักษะการ
ป้องกันควบคุมโรคการระบาดโรไข้เลือดออกเชิงร ุก
 (ทันระบาด) และ Google Map ในว ันท่ี 22 
พฤษภาคม 2561 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดเช้ือไวร ัสซิก้า เร่ืองเทคนิคการพ่นสารเคมีกำาจัด
ยุง ให้กับผู้รับผิดชอบงานและเจ้าหน้าท่ีพ่นยุง ในส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท ุกแห่ง ในว ันท่ี 23 
พฤษภาคม 2561 
- ประชุมเร่ืองการเตรียมพร้อมในการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ด้านการรักษาพยาบาลและแนวทางการ
ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ในลำาดับสูงขึ้นไป
อย่างเหมาะสม ในว ันท่ี 8 มิถุนายน 2561
- ประชุมติดตามการดำาเนินงานโรคไข้เลือดออกใน
ตำาบลท ี่มีการระบาดสูง เมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2561
- มีการประเมินค่าดัชน ีลูกนำ้ายุงลายในทุกเดือน ราย
หน่วยงาน และท ุก 3 เดือน ในพ้ืนท่ีท ี่มีการระบาด 
โดย สคร.4 สระบุรี
- มีการติดตามการดำาเนินงานโรคไข้เลือดออกในการ
ประชุมคณะกรรมการประชุมวางแผนและประเมินผล
ประจำาเดือนทุกเดือน
- สำารวจค่า  CI ในสถานบริการและติดตามการดำา เนิน
งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในอำาเภอ
เมืองนนทบุร ี อำาเภอบางบัวทอง และอำาเภอปากแกร็ด
- จัดสรรเวชภัณฑ์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก อาทิ
เช่น ทรายท ีมีฟอส ยาทากันยุง นำ้ายาพ่นยุง สเปรย์
กระป๋องพ่นยุง และสื่อประชาสัมพันธ์

บุคลากรท่ีปฏ ิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทในแต่ละกล่อง

 -  กรมควบคุมโรคควรมีการจัดอบรมบุคลากร ท่ี
รับผิดชอบงานในแต่ละกล่อง โดยเน้ือหาการ
อบรมให ้ครอบคลุมท ั้งหมดทุกกล่อง เพ่ือการ
เรียนรู้ระบบงานต่า งๆ อย่างถูกต้องมากข้ึน

การบริหารจัดการสิ่ง
แวดล้อม

3. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้ตามเกณฑ์ Green & Clean 
Hospital 

 - ร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์ระดับดี
มาก
 - โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีมากอย่างน้อยจังหวัดละ 1 
แห่ง

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป  ร้อยละ 100

เขต
มีการกำากับและติดตามผลการดำาเนินงานโดย
ผู้ตรวจราชการ และรายงานผลการดำาเนิน
งานในการประชุมผู้บริหารกระทรวง
จังหวัด
1.มีการกำากับผลการดำาเนินงานของโรง
พยาบาลในพัฒนา GREEN&CLEAN 
Hospital  ให้ได้ตามกิจกรรม/แผน 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ระดับพ้ืนฐาน 
ร้อยละ 100
3. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ระดับดี ร้อยละ 30
โรงพยาบาล
1. โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์GREEN&CLEAN 
Hospital ระดับดี 
โดยเน้นการจัดการขยะ มูลฝอย ทุกประเภท 
ถูกสุขลักษณะ พัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐานส้วม
สาธารณะไทย (HAS) การจัดการสภาพ
แวดล้อมโดยใช้หลักการ 5 ส
2.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 
1 คร้ัง

สรุปประเด็นสำาคัญท่ีเป็นการขับเคลื่อนนโยบายหรือ
การดำาเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านอนา มัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
จังหว ัดนนทบุรี
- ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการดำาเนินการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
- สนับสน ุนการดำาเนินงานพัฒนาสถานท่ีทำางานน่าอยู่ 
น่าทำางานอย่างยั่งยืน โดยเน้นการจัดการ      มูลฝอย
และส่ิงแวดล้อม การทำากิจกรรม 5 ส ให้มีความ
สะอาด ปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมดีและมีชีวิตชีวาภายใต้
นโยบาย Green and Clean hospital ในสถาน
บริการสาธารณสุขทุกระดับ

  พัฒนาสำานักงานสาธารณสุขจังหว ัดนนทบุรีให้
เป็นสถานท่ีท ำางานน่าอยู่ น่าทำางานอย่างยั่งยืน สู่การ
เป็น Green Health Offie

  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานบริการ
สาธารณสุขในการดำาเนินงานตามมาตรฐาน Green 
and Clean hospital โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว ่างโรงพยาบาลภายในจังหวัดและโรงพยาบาลท่ี
เป็นBest praitiie 

  พัฒนาสถานบร ิการสาธารณสุขทุกแห่งตามเกณฑ์
มาตรฐาน Green and Clean hospital

  ตรวจประเมินและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรง
พยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสร ิมสุขภาพตำาบลท่ีมีการ
พัฒนาตามมาตรฐาน Green and Clean hospital ดี
เด่นระดับจังหว ัด

ส่วนกลางควรเน้นยำ้าความสำาคัญของนโยบาย
การพัฒนาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมกับผู้บริหาร
ของโรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือกระตุ้นความ
ใส่ใจในการดำาเนินการและการบริหารจัดการท ี่มี
ประสิทธิภาพ เพราะการจัดการด้านอนามัยส่ิง
แวดล้อมมักจะถูกเลือกให้ดำาเนินการในลำาดับ
หลัง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วและต้องมีการแก้ไข

รวมเขต 4

ระบุจำานวนโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐาน

รวมเขต 4

ระบุร้อยละโรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐาน

รวมเขต 4
การพัฒนาระบบการ
แพทย์ปฐมภูมิ

4. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว
ท่ีเปิดดำาเนินการใน
พ้ืนท ี่ (Primary Care Cluster)

 - เป้าหมายดำาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จำานวน 574 ท ีม
 - เป้าหมายสะสม จำานวน 
1,170 ทีม (ร ้อยละ 36)

1,044 ทีม
(สะสม)

1. เปิด PCC ได้ 70% (52 แห่ง)
2. มีการพัฒนาผู้จัดการ PCC อย่างน้อย 
50%
3. มีการพัฒนาทีมสหสาขวิชาชีพ อย่างน้อย 
50%
4. มีแผนการผลิตและพัฒนาแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวของเขตสุขภาพท่ี 4 และ
ทุกจังหวัด
5. มีรูปแบบระบบบัญชีของเขตสุขภาพท่ี 4
6. มีรูปแบบของระบบสารสนเทศในการให้
บริการ PCC เขต 4

1. แผนการจัดต้ังคลินิกหมอครอบคร ัว ปี 2561  มี 13 
ทีมแต่สามารถเป ิดดำาเนินการได้ 14 ทีม คิดเป็นร้อย
ละ 107.69 ของแผนปี 61  
2. มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวสะสมจากปี 
2560-2561 จำานวน 29 ทีม 
3.มีฐานข้อมูลบุคคลากรท่ีจำาเป็นตามเกณฑ์ เป็นราย
คลินิกหมอครอบครัว รวม 29 ทีม
4.คลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดดำาเนินการ ท้ัง 29 ท ีม 
ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
(3S)

ปี 2561
ระบุจำานวนทีม PCC 
เป้าหมาย ปี 2561 

รวมเขต 4
ระบุจำานวนทีม PCC 

ท่ีเป ิดดำาเนินการในพื้นท่ี ปี 2561



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดท่ี
เป้าหมาย ผลงาน

ระดับกระทรวง
Small Success  9 เดือน คำาอธิบายผลการดำาเนินงาน

(ระบุกิจกรรมท่ีดำาเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4 (จำานวน/ร ้อยละ)
ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา 1

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา 14

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา 14

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 7

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 6

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 85.71

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 0

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 0

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 1

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 1

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

ระบุร้อยละท่ีดำาเนินการได้ ระบุกิจกรรมท่ีดำาเนินการ

นนทบุรี 8

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 8

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 100

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 6

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 6

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 100

ปทุมธานี

การพัฒนาระบบการ
แพทย์ปฐมภูมิ

4. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว
ท่ีเปิดดำาเนินการใน
พ้ืนท ี่ (Primary Care Cluster)

 - เป้าหมายดำาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จำานวน 574 ท ีม
 - เป้าหมายสะสม จำานวน 
1,170 ทีม (ร ้อยละ 36)

1,044 ทีม
(สะสม)

1. เปิด PCC ได้ 70% (52 แห่ง)
2. มีการพัฒนาผู้จัดการ PCC อย่างน้อย 
50%
3. มีการพัฒนาทีมสหสาขวิชาชีพ อย่างน้อย 
50%
4. มีแผนการผลิตและพัฒนาแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวของเขตสุขภาพท่ี 4 และ
ทุกจังหวัด
5. มีรูปแบบระบบบัญชีของเขตสุขภาพท่ี 4
6. มีรูปแบบของระบบสารสนเทศในการให้
บริการ PCC เขต 4

1. แผนการจัดต้ังคลินิกหมอครอบคร ัว ปี 2561  มี 13 
ทีมแต่สามารถเป ิดดำาเนินการได้ 14 ทีม คิดเป็นร้อย
ละ 107.69 ของแผนปี 61  
2. มีการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวสะสมจากปี 
2560-2561 จำานวน 29 ทีม 
3.มีฐานข้อมูลบุคคลากรท่ีจำาเป็นตามเกณฑ์ เป็นราย
คลินิกหมอครอบครัว รวม 29 ทีม
4.คลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดดำาเนินการ ท้ัง 29 ท ีม 
ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
(3S)

รวมเขต 4

สะสม (ปี 2559-2561)
ระบุจำานวนทีม PCC 
เป ้าหมาย (สะสม)

รวมเขต 4

ระบุจำานวนทีม PCC 
ท่ีเปิดดำาเนินการในพ้ืนท่ี (สะสม)

รวมเขต 4
การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

5. ร้อยละของ รพ. ท ี่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU)

 - RDU ข้ันท่ี 1 ร้อยละ 50
 - RDU ข้ันท่ี 2 ร้อยละ 20
 - AMR : ร้อยละ 70 ของ
  รพ. ท่ีมีระบบการจัดการ

 AMR อย่างบูรณาการ

RDU ข้ันท ี่ 1 ร้อยละ 80
RDU ข้ันท ี่ 2 ร้อยละ 15
AMR ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาลท่ีมีระบบ
การจัดการ AMR อย่างบูรณาการ

Output
   - ประชุม RDU-AMR สัญจรคร้ังท่ี 2
   - มีแนวทางการใช้ยาในผู้ป ่วยกลุ่มพิเศษ
   - โรงพยาบาลในแต่ละจังหว ัดสามารถจัด
บริการ "RDU รู้เร่ืองยา Mobile 
appliiation" ได้อย่างน้อย 
2 จังหวัด 
Outcome
   - RDU ข้ันท่ี 1 > ร้อยละ 80
           ข้ันท่ี 2 > ร้อยละ 15
   - AMR โรงพยาบาลเป้าหมายผ่านเกณฑ์
อย่างน้อย 8 แห ่ง
   - ค่ายาปฏิชีวนะในโรคเป้าหมายลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5

ในปีงบประมาณ 2561 ผลงานถึงส้ินเดือนพฤษภาคม 
2561 จังหว ัดนนทบุรีมีการดำาเนินการตามตัวชี้วัด 
หัวข้อการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU) ผ่านเกณฑ์ RDU ข้ันท่ี 1 ท้ังหมด 
จำานวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71  RDU ขั้น 2 
เตรียมการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ จำานวน 2 แห่ง ภายใน
สิ้นปี 2561 ได้แก่ รพ.บางกรวย และ รพ. ไทรน ้อย 
ซึ่งจะส่งผลให ้ จังหวัดนนทบุรี มีผลการดำาเนินงานผ่าน
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดปี 2561 อย่างครบถ้วนท้ัง RDU  
ข้ัน 1 และ ขั้น 2       สรุปประเด็นสำาคัญท่ีเป็นการ
ขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำาเนินงาน 
1 มีการรายงานผลตัวชี้วัด RDU ให้กับทางประธาน 
RDU ของโรงพยาบาลทราบทุกไตรมาส เพ ื่อขับ
เคล่ือนการดำาเนินงาน
2 มีการรายงานผลตัวชี้วัด Serviie plan RDU แก่
คณะกรรมการ PTC ,องค์กรแพทย์ และคปสอ. เพ ื่อ
หาแนวทางแก้ไข
2 มีการรายงานสรุปผลการดำาเนินงาน RDU ในวาระ
การประชุมติดตาม และประเมินผลงานสาธารณสุข
ของจังหว ัดนนทบุรีทุกเดือน เพ่ือเป็นการตอกยำ้า
นโยบายและเร่งการดำาเนินการตามเกณฑ์
3 มีการวิเคราะห์ผลข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาของ
แผนก/ตัวบ ุคคลท่ีทำาให ้ไม่ผ่านเกณฑ์ และรายงาน
องค์กรแพทย์, รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์ และผู้
อำานวยการร ับทราบ 

ระบุจำานวน รพ. ท้ังหมด พบปัญหาในการดำา เนินงานเร่ืองทัศนคติและ
ความร่วมมือของแพทย์ในโรงพยาบาล ยังขาด
ความตระหนักในการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ
การขับเคลื่อนนโยบายและการดำาเนินงานการส่ง
เสร ิมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิยังไม่ครอบคลุมและยังไม่เป็นรูปธรรม   1. 
การประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนยังไม่ท่ัวถึงมาก
พอ 
2. แพทย์บางท่านยังไม่ให้ความร่วมมือในการส่ัง
จ่ายยาปฏิชีวนะตามแนวทาง RDU 
๓. โรงพยาบาลบางแห่งไม่มีระบบการแก้ไขปัญหา
ท่ีเป็นรูปธรรมจากองค์กรแพทย์ 
๔. IT ของโรงพยาบาลดึงข้อมูลจากระบบได้ช้า 
ทำาให้ได้ข้อมูลป้อนกลับผู้สั่งใช้ยาล่าช้า ไม่ทัน
การณ์
5. แพทย์หมุนเวียน แพทย์จบใหม่ และแพทย์
อัตรา จ้าง ไม่รับทราบนโยบาย RDU
6. ขาดงบประมาณในการจัดอบรม การจัดทำาสื่อ 
และการจัดจ้างผู้ดำาเนินการระบบสารสนเทศ

1. ทางส่วนกลางควรสน ับสนุนโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ, กระจกส่องคอและ
แนวทางการใช้ ATB ของโรค RI และ AD แก่
รพ.สต. และรพ.ทุกแห่ง 
2. ทางส่วนกลางควรรณรงค์เร่ือง RDU ในร้าน
ขายยา และสถานพยาบาลเอกชน จัดทำาการ
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ หร ือว ิทยุอย่างต่อ
เน่ือง 
3. มีการจัดประชุมแลกเปล่ียน เรียนรู้ Best 
praitiie และ KM  sharing ในระดับเขต ภาค 
และประเทศ 
4. IT ของสสจ.จังหวัดควรเป็นพ่ีเลี้ยงแก่ทาง
รพ.สต. เพ ื่อติดตามกำากับการลงข้อมูลจำานวนผู้
ป่วย และ ICD-10 ให้ถูกต้อง ตามความเป ็นจริง 
5. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ RDU ส่วนกลาง 
ในระบบ HDC ท่ีตอบสนองต่อผู้ใช้งานและ
ประมวลผลการดำาเนินงานได้ทุกระดับตัวชี้วัด
6. ควรพัฒนาหลักสูตรแพทย์ เภสัช ให้สอดรับ
นโยบาย RDU 
7. มีการจัดการอบรมความรู้ทางว ิชาการท่ีมี
ความจำาเป็นต่อการดำาเนินงานตามนโยบายให้
อย่างต่อเน่ือง

รวมเขต 4

ระบุจำานวน รพ. ผ่าน RDU ข้ันท่ี 1

รวมเขต 4

ระบุร้อยละ รพ. ผ่าน RDU ข้ันท่ี 1 

รวมเขต 4

ระบุจำานวน รพ. ผ่าน RDU ข้ันท่ี 2

รวมเขต 4

ระบุร้อยละ รพ. ผ่าน RDU ข้ันท่ี 2 

รวมเขต 4

ระบุจำานวน รพ. ท่ีดำาเนินกิจกรรม AMR 
ตามที่กำาหนด

รวมเขต 4

ระบุร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบ
การจัดการ AMR อย่างบูรณาการ

รวมเขต 4
การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

6. ร้อยละของ ผู้ป ่วยท่ีเข้ารับการ
ผ่าตัดแบบ One Day Surgery

ร้อยละ 15 1. ร้อยละของจำานวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการ 
ODS (10%)
2. รพท. อย่างน้อย 1 แห่ง สามารถ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ODS ของ สปสช.

ระบุจำานวนผู้ป่วยท่ีเข้าเง่ือนไข
ในการเข้ารับการผ่าตัดแบบ 
One Day Surgery ด้วยโรค

ท่ีกำาหนด (Principle diagnosis)

ความพร้อมของทีม , ขาดบุคลากรในการทำางาน, 
สถานท่ีพักฟื้น ODS

1.การหาข้อมูลตกลงร่วมระหว่าง 3 กองทุนเพ่ือ
ให้โรงพยาบาลรับรู้รายได้ท่ีแท้จร ิง       2. การ
เพิ่มความรู้ของบุคลากร 
(Work shop)   3. สื่อสารให้ประชาชนมั่นใจใน
ระบบ ODS

รวมเขต 4

ระบุจำานวนผู้ป ่วยท้ังหมดท่ีได้รับการผ่าตัด
แบบ One Day Surgery

รวมเขต 4

ระบุร้อยละของผู้ป ่วยท่ีเข้าร ับการผ่าตัด
แบบ One Day Surgery

รวมเขต 4
การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ

7. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป (ท ั้งที
่ ER และ Admit) (ECS)

น้อยกว่าร้อยละ 12 1. ระบบข้อมูล 
    - จำานวน รพ. F2 ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Aiiident ร้อยละ 60
2. การจัดการสาธารณภัยในสถานพยาบาล
    - จำานวนโรงพยาบาลตั้งแต่ F2 
ขั้นไป ท่ีประเมิน Hospital Safety Index 
ร ้อยละ 60
    - จำานวนของโรงพยาบาลตั้งแต่ 
F2 ขั้นไป ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ ร้อยละ 
70
3. ER คุณภาพ
    - จำานวนโรงพยาบาลระดับ M1, S, A มี 
TEA unit ท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 60

1. มีการ วิเคราะห์อัตราการเสียชีวิต
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง โรง
พยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป
2. ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลต้ังแต่ 
F2 ข้ึนไป ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ
3. ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลต้ังแต่ 
F2 ข้ึนไป ท่ีประเมิน Hospital Safety 
Index และจัดท ำาแผน
4. โรงพยาบาลระดับ M1, S, A มีแนวทาง
การพัฒนา TEA unit ท่ีชัดเจนตามมาตรฐาน
ของกรมการแพทย์
5. มีการประเมินเพ่ือปรับ Emergeniy Care 
Data version 2

ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดนนทบุรีมีแผนในการ
ดำาเนินการพัฒนา ECS คุณภาพดังน้ี
1.ดำาเนินการลงพ้ืนท ี่เพ ื่อเยี่ยมเสริมพลังงานแก่จนท.ท่ี
ปฏิบัติงาน ECS ER ทุกแห่ง จำานวน 1 คร้ัง เพ ื่อให้คำา
แนะนำา ช่วยเหลือ ติดตาม ประสานงานในส่วนท่ี
จังหว ัดสามารถช่วยได้เมื่อพบรพ.มีปัญหาในการ
ดำาเนินงาน
 2.จัดทำาแผนพัฒนา ECS คุณภาพในภาพรวมจังหวัด 
ได้แก่ การอบรมพัฒนาศักยภาพจนท.พยาบาลในเร ื่อง
การ National Triage
 3.อบรมพัฒนาศักยภาพ Pre hospital nurse 

ระบบข้อมูล
ระบุจำานวน รพ. F2 ข้ึนไป ท้ังหมด

รวมเขต 4

ระบุจำานวน รพ. F2 ข้ึนไป 
ส่งข้อมูลแฟ้ม Accident

รวมเขต 4

ระบุร้อยละ รพ. F2 ข้ึนไป 
ส่งข้อมูลแฟ้ม Accident



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดท่ี
เป้าหมาย ผลงาน

ระดับกระทรวง
Small Success  9 เดือน คำาอธิบายผลการดำาเนินงาน

(ระบุกิจกรรมท่ีดำาเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4 (จำานวน/ร ้อยละ)
สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 6

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 6

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 100

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 1

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 0

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 0

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 305

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 201

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 65.9

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 3290

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 2854

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 86.75

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ

7. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป (ท ั้งท่ี 
ER และ Admit) (ECS)

น้อยกว่าร้อยละ 12 1. ระบบข้อมูล 
    - จำานวน รพ. F2 ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Aiiident ร้อยละ 60
2. การจัดการสาธารณภัยในสถานพยาบาล
    - จำานวนโรงพยาบาลตั้งแต่ F2 
ขั้นไป ท่ีประเมิน Hospital Safety Index 
ร ้อยละ 60
    - จำานวนของโรงพยาบาลตั้งแต่ 
F2 ขั้นไป ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ ร้อยละ 
70
3. ER คุณภาพ
    - จำานวนโรงพยาบาลระดับ M1, S, A มี 
TEA unit ท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 60

1. มีการ วิเคราะห์อัตราการเสียชีวิต
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง โรง
พยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป
2. ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลต้ังแต่ 
F2 ข้ึนไป ผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ
3. ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลต้ังแต่ 
F2 ข้ึนไป ท่ีประเมิน Hospital Safety 
Index และจัดท ำาแผน
4. โรงพยาบาลระดับ M1, S, A มีแนวทาง
การพัฒนา TEA unit ท่ีชัดเจนตามมาตรฐาน
ของกรมการแพทย์
5. มีการประเมินเพ่ือปรับ Emergeniy Care 
Data version 2

ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดนนทบุรีมีแผนในการ
ดำาเนินการพัฒนา ECS คุณภาพดังน้ี
1.ดำาเนินการลงพ้ืนท ี่เพ ื่อเยี่ยมเสริมพลังงานแก่จนท.ท่ี
ปฏิบัติงาน ECS ER ทุกแห่ง จำานวน 1 คร้ัง เพ ื่อให้คำา
แนะนำา ช่วยเหลือ ติดตาม ประสานงานในส่วนท่ี
จังหว ัดสามารถช่วยได้เมื่อพบรพ.มีปัญหาในการ
ดำาเนินงาน
 2.จัดทำาแผนพัฒนา ECS คุณภาพในภาพรวมจังหวัด 
ได้แก่ การอบรมพัฒนาศักยภาพจนท.พยาบาลในเร ื่อง
การ National Triage
 3.อบรมพัฒนาศักยภาพ Pre hospital nurse 

รวมเขต 4

การจัดการสาธารณภัย
ในสถานพยาบาล

ระบุจำานวน รพ. F2 ข้ึนไป ท้ังหมด

รวมเขต 4

ระบุจำานวน รพ. ต้ังแต่ F2 ข้ึนไป 
ท่ีประเมิน Hospital Safety Index

รวมเขต 4

ระบุร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ 
F2 ข้ึนไป ท ี่ประเมิน Hospital 

Safety Index 

รวมเขต 4

ER คุณภาพ
ระบุจำานวน รพ. ระดับ M1, S, A ท ั้งหมด

รวมเขต 4

ระบุจำานวน รพ. ระดับ M1, S, A 
มี TEA unit ท่ีได้มาตรฐาน

รวมเขต 4

ระบุร ้อยละ รพ. ระดับ M1, S, A มี TEA 
unit ท่ีได้มาตรฐาน 

รวมเขต 4
การพัฒนาตาม
โครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
พ้ืนท ี่เฉพาะ

8. อัตราความสำาเร็จการรักษาผู้
ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (TB) 

มากกว่าหร ือเท ่ากับ
ร้อยละ 85

รายงานผลการกำากับและติดตามการดำาเน ิน
งานตามมาตรการท่ีกำาหนด 
เพื่อลดการตาย การขาดยา และพัฒนาระบบ
การส่งต่อของพื้นท่ีเป้าหมาย

1. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคได้ > 90%
2. ผู้ป ่วยขาดยา < 2%
3. QTB ผ่านเกณฑ์ > 90%

3. การดำาเนินงาน/ผลการดำาเนินงานตามมาตรการ
สำาคัญ  
3.1 แผนปฏิบัติการ เพ่ือดำาเน ินงานขับเคล่ือนงาน 
วัณโรคให้บรรลุเป้าหมาย PA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561
      1) แผนเร่งรัดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดย
การกำาหนดเป้าหมายการถ่ายภาพรังสีทรวงอกใน
          กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม 
2) แผนพัฒนาระบบส่ือสารการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
วัณโรคภายในและภายนอกเครือข่าย 
3) แผนส่งเสริมการกินยาโดยระบบพี่เลี้ยง 
4) แผนควบคุมกำากับการดำาเน ินงานโดย NOC -TB 
จังหว ัด
3.2 ระบบการดูแลรักษา กำากับติดตามการดูแลรักษา
ผู้ป่วยว ัณโรค
     1) ระบบการส่งกลับข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคโดย 
สสจ.จะรวบรวมข้อมูลท้ังระบบและคัดแยกแล้วส่ง
กลับให้ สสอ.เพ ื่อกระจายสู่ รพ.สต. ติดตามการกินยา
ผู้ป่วยแบบพี่เลี้ยง โดยทีม TB iase management , 
สสอ. และ รพ.สต. เมื่อดำาเนินการติดตามแล้วจะ
รายงานกลับมาสสจ.เพ ื่อการประสานติดตามผู้ป ่วยท ี่
โรงพยาบาลต่อไป
2) ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบ สหสาขาว ิชาชีพ 
3) ระบบการสุ่มเยี่ยมการกินยาผู้ป่วยวัณโรคท่ีบ้าน ท้ัง
ระดับจังหวัด และระดับอำาเภอ
4) ระบบการกินยาแบบมีพ่ีเลี้ยงผ่านระบบ VDO Call 
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี(Mobile DOT)
๕) ระบบการบันทึกข้อมูลการกินยาผู้ป ่วยใน TBCM 
online
    3.3 การขับเคลื่อนการการดำาเนินงานวัณโรคผ่าน
คณะกรรมการ พรบ.โรคติดต่อปี ๒๕58 โดยมีผู้ว ่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน ๓ คร้ัง/ปี โดยนำาเสนอ
ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
3.4 การดำาเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่ง
ชาติ (NOC-TB)  จังหวัดนนทบุรี
1) ทีม SAT กับการวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรค
จังหว ัด  โดยมีแหล่งข้อมูลนำาเข้า คือ TBCM  
    การนิเทศติตามการดำาเนินงานในพื้นท่ี และการ สุ่ม
เย่ียมการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคท ี่บ้าน 
    ทีม SAT ว ิเคราะห์ข้อมูลนำาเสนอ ผชชว. ทุก ๒ 
สัปดาห ์
๒) การรายงานสถานการณ์และติดตามผลการดำาเนิน
งาน ในท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล
และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับจังหว ัด และ
การประชุมติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข
สำาหรับเจ้าหน้า ท่ีท่ีเก่ียวข้องท ุกระดับ ทุกเดือน
๓) ทีม iase management กับการติดตามดูแลผู้
ป่วยวัณโรค  โดยประสานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคใน 
    เครือข่ายจังหวัดและนอกจังหวัด ติดตามการกินยา
ผู้ป่วย ผ่านโปรแกรม TBCM

ระบุจำานวนผู้ป ่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ท ี่ข้ึนทะเบียนในไตรมาส 1 

ของปีงบประมาณ 2561

การค้นหาผู้ป่วยโดยการกรองกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม
เส่ียงด้วยว ิธี CXR มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นปัญหาของ 
รพ.ท่ีมีภาวะวิกฤติทางการเงิน และ รพ.ท่ียังใช้
ฟีล์ม                               การเสียชีวิต : ผู้สูง
อายุ  โรคร่วม(HIV,DM,CA,HF,COPD) 
พฤติกรรม:   อาการข้างเคียงจากยา และสาเหตุ 
Delayed  diagnosis 

รวมเขต 4

ระบุจำานวนผู้ป ่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ท ี่ข้ึนทะเบียนในไตรมาส 1 

ของปีงบประมาณ 2561 โดยมีผลการรักษา
หาย (Cured) รวมกับร ักษาครบ 

(Completed)

รวมเขต 4

ระบุอัตราความสำาเร็จการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่

รวมเขต 4
อุตสาหกรรมทางการ
แพทย์

9. จำานวนเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) 

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

จังหวัดนำาร ่อง
    1. เพ่ิมจำานวน Shop/Outlet อย่างน้อย
ป ีละ 1 แห่ง
    2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น
        2.1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร Produit 
Champion (ไพล กระชายดำา ขมิ้นชัน 
บ ัวบก) อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
        2.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นในจังหว ัด 
อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
จังหวัดส่วนขยาย
    1. จัดตั้ง Shop/Outlet อย่างน้อย 1 
แห่ง
    2. มีข้อมูลความต้องการวัตถุดิบ
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดเมือง
สมุนไพร (Demand & Supply Matihing)
 

1. จัดตั้ง Shop/Outlet อย่างน้อย 1 แห่ง
2. มีข้อมูลความต้องการ วัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหว ัดเมืองสมุนไพร 
(Demand & Supply Matihing)

จังหว ัดสระบุรี ถูกกำาหนดเป็นเมืองสมุนไพรส่วนขยาย 
           ระบุกิจกรรมท่ีดำาเนินการ 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกำาลัง
คนด้านสุขภาพ

10. อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข  (Retention rate)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ติดตามผลการดำาเน ินงานตามแผน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและธำารงรักษา
บุคลากรให้คงอยู่ในระบบ
    - โครงการประชุม HR ส่วนภูมิภาค
    - โครงการประชุม HR กระทรวง
สาธารณสุข

1. หน่วยงานมีการสำารวจดัชนีความสุขของ
คนท ำางาน (Post Survey) 
ร้อยละ 80
2. บุคลากรมีการรับรู้การนำาค่านิยมไปสู่การ
ปฏิบัติ
3. มีการนำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งและส่ง
เสริมบุคลากรกลุ่มความสามารถพิเศษไปใช้
ในการดำาเนินการ
4. Retention rate ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 88.75

สาเหตุการสูญเสียบุคลากรของสำานักงานสาธารณสุข
จังหว ัดนนทบุรีมาจากการลาออกร้อยละ 5.28 สูญเสีย
ไปนอกสังกัด สป.ร้อยละ 0.12 และถูกออกโดยมี
ความผิดร้อยละ 0.09 ท้ังน้ีสาเหตุของการลาออก 5 
อันดับ ได้แก่ 1) บรรจุเป็นข้าราชการ 2) ประกอบ
อาชีพอ่ืน 3) กลับภูมิลำาเนาดูแลบิดา มารดา 4) 
ปัญหาด้านสุขภาพ 5) เพ่ือศึกษาต่อ

ระบุจำานวนบุคลากรท้ังหมด 
(ทุกประเภทการจ้าง) 
ณ ต้นปีงบประมาณ

ขาดการจัดเก็บข้อมูลการสูญเสียอย่างเป็นระบบ 
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
-ไม่มีการประเมินบุคลากรในรายท่ีลาออก
อัตราการสูญเสียของลูกจ้างชั่วคราว 21.83% 
เน่ืองจากจังหวัดนนทบุรีใกล้กรุงเทพและเป็น
ชุมชนในเขตเมือง อัตราค่าครองชีพค่อนข้างสูง 
ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวส่วนใหญ่เป ็นสายงานผู้ช่วย
เหลือคนไข้ ในสายงานน้ีรพ.เอกชนมีความ
ต้องการมาก

รวมเขต 4

จำานวนบุคลากรท ั้งหมด 
(ทุกประเภทการจ้าง) ท่ีปฏิบัติงานอยู่จริง 

ณ วันท ี่เก็บข้อมูล

รวมเขต 4

อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)

รวมเขต 4
การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

11. ระดับความสำาเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

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

ระดับ 4
    ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาองค์กร
ในหมวดท่ีดำาเนินการ

ผลการดำาเนินงานของตัวช้ีว ัดในหมวดท่ี
ดำาเนินการ

(1)ประกาศนโยบาย/สร้างทีมขับเคลื่อน
(2)ชี้แจงแผนพัฒนา PMQA/กำาหนดกรอบเวลาในการ
พัฒนา PMQA
(3)สสจ./สสอ.จัดทำา Organization Profle : OP 13 
ข้อคำาถาม >> 10 หน้า+ สรุป one page 
(4) ประเมินตนเอง ตามกระบวนการ ADLI (มี
แนวทาง/มีการถ่ายทอด/มีการประเมิน-พัฒนา/มี
ความเช่ือมโยง) + ให้คะแนน
(5) จัดลำาดับโอกาสในการปรับปรุง >> นำาลำาดับแรก
มาจัดทำาแผนปรับปรุง
(6) จัดท ำาตัว ช้ีวัดประเมินองค์กร หมวดละ 5 ตัว
- ส่วนกลางกำาหนด 3 ตัว    พ้ืนท่ีเลือกเพิ่มหมวดละ 2 
ตัว
- หมวด 1 วัด (1) ระดับ ITA  (2) ความสำาเร็จ PA ผู้
บริหาร  (3) จำานวนผลงานท่ีส่งสมัครรับรางวัล
- หมวด 5 วัด (1) ดัชนีความสุขของคนทำางาน (2) 
Retention Rate  (3) ร้อยละบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามแผน
(7) ดำาเนินการตามแผน 
(8)ผลลัพธ์  
(9)รอ รับการประเมินพัฒนาจากส่วนกลาง ระดับเขต

สิ่งท่ีดำาเนินการ     
๑.ด้านบุคคลให้มีความเข้าใจรู้หน้าท่ี ตระหน ักมา
ปฏิบัติงานตรงเวลา
๒.ส่งเสริมการแต่งกาย ยิ้ม ไหว ้  ทักทาย
๓.พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
๓.ช่องทางสื่อสารข้อมูลท่ีทันสมัย  วางหน้าหลักเวปต์ 
สสจ 
๔.การเลือกประเมินกลุ่มงานสำาหรับผู้มารับบริการ
ช่องทางการประเมิน   เช่น  QR Code
๕พัฒนางานองค์กรคุณธรรม
๖.พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น
๑.Morning  talk
๒.สภากาแฟ
๓.พัฒนา ๕ ส
๔.ทำาบุญ สวดมนต์ไหว้พระ
จัดทำาระบบ  QR Code ในการประเมินความพึงพอใจ
แก่ผู้มารับบริการของแต่ละฝ่าย 
จัดทำาผังควบคุมกำากับการรับโครงการจากพื้นท่ี 
สสอ.และโรงพยาบาล วางระบบการติดตามหนังสือ
แต่ละขั้นตอน 
จัดทำาแนวทางขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการ  และ
วางแผนการลงช่ือปฏิบัติงานของ จนท.ซึ่งต้องใช้การ
วางแผนร่วมกับงานบริหาร 
วางแผนในเร่ืองการพัฒนาช่องทางส่ือสาร การ
ประหยัดคุ้มค่า จะนำาระบบ  QR Code มาใช้ในการ
ประชุม  และจะจัดอบรมเร่ืองการท ำา QR Code
และทุกกลุ่มงานท่ีทำาเหมือนกันก็คือ  ในเร่ืองการ
พัฒนา ๕  ส  ของแต่ละฝ่ายท่ีจะทำาให้เสร็จก่อน ผู้
บริหารออกมาพบปะการพัฒนางาน PMQA ของกลุ่ม
งานภายในปีงบประมาณ
ด้านการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มงานท่ีรับ
ผิดชอบหมวดการพัฒนา PMQA

สสจ/สสอ.มีผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัด
แต่ละหมวด (หมวด1 ,5)



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดท่ี
เป้าหมาย ผลงาน

ระดับกระทรวง
Small Success  9 เดือน คำาอธิบายผลการดำาเนินงาน

(ระบุกิจกรรมท่ีดำาเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4 (จำานวน/ร ้อยละ)
นนทบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง
นครนายก

นนทบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
ลพบุรี
สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 1

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 1

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 100

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 6

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 3

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 50

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา 197

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา 74

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

ระบุจำานวนหน่วยบริการท้ังหมด 

นนทบุรี 7

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

(1)ประกาศนโยบาย/สร้างทีมขับเคลื่อน
(2)ชี้แจงแผนพัฒนา PMQA/กำาหนดกรอบเวลาในการ
พัฒนา PMQA
(3)สสจ./สสอ.จัดทำา Organization Profle : OP 13 
ข้อคำาถาม >> 10 หน้า+ สรุป one page 
(4) ประเมินตนเอง ตามกระบวนการ ADLI (มี
แนวทาง/มีการถ่ายทอด/มีการประเมิน-พัฒนา/มี
ความเช่ือมโยง) + ให้คะแนน
(5) จัดลำาดับโอกาสในการปรับปรุง >> นำาลำาดับแรก
มาจัดทำาแผนปรับปรุง
(6) จัดท ำาตัว ช้ีวัดประเมินองค์กร หมวดละ 5 ตัว
- ส่วนกลางกำาหนด 3 ตัว    พ้ืนท่ีเลือกเพิ่มหมวดละ 2 
ตัว
- หมวด 1 วัด (1) ระดับ ITA  (2) ความสำาเร็จ PA ผู้
บริหาร  (3) จำานวนผลงานท่ีส่งสมัครรับรางวัล
- หมวด 5 วัด (1) ดัชนีความสุขของคนทำางาน (2) 
Retention Rate  (3) ร้อยละบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามแผน
(7) ดำาเนินการตามแผน 
(8)ผลลัพธ์  
(9)รอ รับการประเมินพัฒนาจากส่วนกลาง ระดับเขต

สิ่งท่ีดำาเนินการ     
๑.ด้านบุคคลให้มีความเข้าใจรู้หน้าท่ี ตระหน ักมา
ปฏิบัติงานตรงเวลา
๒.ส่งเสริมการแต่งกาย ยิ้ม ไหว ้  ทักทาย
๓.พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
๓.ช่องทางสื่อสารข้อมูลท่ีทันสมัย  วางหน้าหลักเวปต์ 
สสจ 
๔.การเลือกประเมินกลุ่มงานสำาหรับผู้มารับบริการ
ช่องทางการประเมิน   เช่น  QR Code
๕พัฒนางานองค์กรคุณธรรม
๖.พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น
๑.Morning  talk
๒.สภากาแฟ
๓.พัฒนา ๕ ส
๔.ทำาบุญ สวดมนต์ไหว้พระ
จัดทำาระบบ  QR Code ในการประเมินความพึงพอใจ
แก่ผู้มารับบริการของแต่ละฝ่าย 
จัดทำาผังควบคุมกำากับการรับโครงการจากพื้นท่ี 
สสอ.และโรงพยาบาล วางระบบการติดตามหนังสือ
แต่ละขั้นตอน 
จัดทำาแนวทางขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการ  และ
วางแผนการลงช่ือปฏิบัติงานของ จนท.ซึ่งต้องใช้การ
วางแผนร่วมกับงานบริหาร 
วางแผนในเร่ืองการพัฒนาช่องทางส่ือสาร การ
ประหยัดคุ้มค่า จะนำาระบบ  QR Code มาใช้ในการ
ประชุม  และจะจัดอบรมเร่ืองการท ำา QR Code
และทุกกลุ่มงานท่ีทำาเหมือนกันก็คือ  ในเร่ืองการ
พัฒนา ๕  ส  ของแต่ละฝ่ายท่ีจะทำาให้เสร็จก่อน ผู้
บริหารออกมาพบปะการพัฒนางาน PMQA ของกลุ่ม
งานภายในปีงบประมาณ
ด้านการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มงานท่ีรับ
ผิดชอบหมวดการพัฒนา PMQA

1 สสจ 16  สสอ

รวมเขต 4
สสจ/สสอ.มีผลการดำาเนินงานตามแผน

แต่ละหมวด (หมวด1 ,5)

1 สสจ 16  สสอ

รวมเขต 4
ความสำาเร็จ PA ของผู้บริหาร สสจร ้อยละ 

ร้อยละ 82

รวมเขต 4
ความสำาเร็จ PA ของผู้บริหารสสอ ร ้อยละ 

มากกว ่าร้อยละ 80 
จำานวน 16 
แห่ง(100%)

รวมเขต 4
ร้อยละของหน ่วยงานดำาเนิการ สสจ/สสอ

ระดับ 4

1(100%)/16(100%)

รวมเขต 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, โรงพยาบาลท่ัวไป, โรง
พยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุม
โรค และกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100 (164 
แห่ง จาก 164 แห่ง)
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 78.21
(610 แห่ง จาก 780 แห่ง)

1.จัดประชุมเพ่ือติดตามการดำาเนินงาน 
1 คร้ัง
2.จัด KM Shar ing 2 จังหวัด (นนทบุรี,
สิงห์บุรี)
3. รพช. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ผ่านการ
รับรองเพิ่มอีก 4 รพ. (รพ.
บางบาล, รพ.มหาราช, รพ.อุทัย,
รพ.วิเศษชัยชาญ) รวม 47 แห่ง(79.66%)
4.Pre survey โดยทีมท ี่ปรึกษา/ท ีม
ผู้เยี่ยมสำารวจในเขต 4 จำานวน 3 แห่ง 
(รพ.อุทัย, รพ.หนองแค, รพ.หนองโดน)
5.เตร ียมรับการ Surveillanie survey
2 จังหวัด (ลพบุรี และสระบุรี)

1.ประชุมชี้แจงตัว ช้ีว ัด และแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กับ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
งาน ในหน่วยบริการทุกระดับ
 2.จัดตั้งและพัฒนาทีม QLN ระดับจังหว ัด 
 3.จัด KM Sharing ระดับจังหวัด ระดับเขต เพ่ือแลก
เปลี่ยนรู้กัน และร่วมวางแผนร ่วมกันในการพัฒนางาน
ระดับจังหวัด
 4.เยี่ยมเสริมพลังโดยทีม พ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด (ท่ี 
รพ.ปากเกร็ด)
 5.มีแผนการพัฒนา ของ รพ.ท่ีเป็นเป้าหมายในการ
ขอรับรอง ขั้น 3

รพศ./รพท./รพ.สังกัดกรมฯ
ระบุจำานวน รพศ./รพท./
รพ.สังกัดกรมฯ ท ั้งหมด

การพัฒนาคุณภาพงานท่ีต้องใช้เวลา  ทีมงานทุก
ระดับต้องเข้าใจเกณฑ์การพัฒนา   การบูรณาการ
เช่ือมโยงงานให้เป็นเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพอย่างแท ้จริง โดยไม่มุ่งเน้นเชิง
โครงสร้างท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
 -ด้านการพัฒนาเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัย
 -ด้านบุคลากร การมีภาระงานท่ีมากเกินของ
บุคลากร การเสริมพลังทีมทำางาน
 -ด้านงบประมาณ ในการพัฒนาท ีม ระดับจังหว ัด
ในทักษะท่ีจำาเป็น
กรอบโครงสร้างของบุคลากรของโรงพยาบาล
ปากเกร็ด ท่ีคำานวณ ตาม FTE และยังใช้ฐานคิด
ของ โรงพยาบาลระดับ F1 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
ภาระงาน               1.โรงพยาบาลบางบัวทอง 
ติดเร่ืองเชิงโครงสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัย ซึ่งการพัฒนาในระยะเวลา  1 ปี ไม่ทัน 
  2.ทีมงานท่ีเปลี่ยนแปลง บางส่วน ทำาให้ องค์
ความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ท้ังทีมประเมิน และผู้
ถูกประเมิน 
  3.กรอบโครงสร ้างของบุคลากรของโรงพยาบาล
ปากเกร็ด ท่ีคำานวณ ตาม FTE และยังใช้ฐานคิด
ของ โรงพยาบาลระดับ F1 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
ภาระงาน 

รวมเขต 4

ระบุจำานวน รพศ./รพท./
รพ.สังกัดกรมฯ ท่ีมีผลการร ับรอง

ข้ัน 3 +Reaccredit

รวมเขต 4

ระบุร ้อยละของ รพศ./รพท./
รพ.สังกัดกรมฯ ท ี่ผ่านการรับรอง 

HA ข้ัน 3

รวมเขต 4

รพช.
ระบุจำานวน รพช. ท้ังหมด

รวมเขต 4

ระบุจำานวน รพช. ท ี่มีผลการรับรองข้ัน 3 
+Reaccredit

รวมเขต 4

ระบุร้อยละของ รพช.
ท ี่ผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3

รวมเขต 4
การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

13. ร้อยละของ รพ.สต. ท ี่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว

ร้อยละ 25 1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์) มี
การประเมินตนเองและพัฒนา
2. ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอำาเภอ 
จังหวัด และเขต

1. รพ.สต.ร้อยละ 100  มีการพัฒนาตามส่วน
ขาด
2. คณะกรรมการระดับ อำาเภอ ประเมิน 
รพ.สต.
3. คณะกรรมการระดับจังหวัด ประเมิน 
รพ.สต.ท่ีได้รับคัดเลือกในระดับอำาเภอ

1. ประชุมชี้แจงตัวช้ีว ัดการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ให้กับผู้ประสานแผนของ คปสอ. ทุกแห่ง        
2.ประชุมชี้แจงแนวทางแผนการดำา เนินงานรพ.สต. ติด
ดาว ให้กับผู้รับผิดชอบ รพ./สสอ.ทุกแห่งกลุ่มงานท่ี
เกี่ยวข้อง
3. แจ้งให้สสอ./รพ.ทุกแห่ง ประชุมจัดท ำาแผนพัฒนา 
รพ.สต. อย่างต่อเน่ือง             
4. แจ้งให้สสอ.ทุกแห ่งแจ้งให้พ้ืนท่ี รพ.สต.ทุกแห่ง
ประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว ท ุกแห่งและส่งผล
การประเมินให้ สสจ.                                        
5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว เพ่ือ
ชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย ของแต่ละอำาเภอ                    
   6ประชุมช้ีแจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวให้กับ 
จนท.รพสต.ท่ีรับประเมินปี 2561 เพ ื่อท ำาความเข้าใจ
ตรงกันและสิ่งท ี่ต้องให้สหวิชาชีพแต่ละ CUP 
สนับสนุนงาน
 7.แจ้งให้คปสอ.จัดท ำาแผนการออกประเมินออก
ประเมิน รพ.สต. ตามกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาส่วน
ขาดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561
8.จัดทำาหนังสือราชการแจ้งแผนการออกประเมิน 
รพ.สต.ติดดาว และรายละเอียดให้กับ สสอ 
ผอ.รพ.และนายอำาเภอ
 9.อกประเมิน คณะกรรมการต้องแจ้งการประเมิน 
รพ.สต.แต่ละแห่งมีการพัฒนาอย่างไร ต้องทำาอะไร
เพ่ิมเติมจึงจะผ่าน และประธานต้องแจ้งผลการ
ประเมินในวันท่ีออกประเมินจำานวน  74 แห่ง

ระบุจำานวน รพ.สต. ท้ังหมด
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในปี 2560

รวมเขต 4

ระบุจำานวน รพ.สต. ระดับ 5 ดาว

ปี 60   ผ่าน 8  แห ่ง+ปี 61 =82 แห่ง

รวมเขต 4

ระบุร้อยละของ รพ.สต.
ท ี่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต.ติดดาว

สะสม 40

รวมเขต 4
การบริหารจัดการ 
ด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ

14. ร้อยละของหน่วยบริการท่ี
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

ไม่เกินร้อยละ 6 ร ้อยละของหน่วยบริการประสบภาวะว ิกฤต
ทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 6

1. หน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการ
เงิน ระดับ 7 ( < ร้อยละ 6 )
2. ผ่านเกณฑ์ FAI  ( > ร้อยละ 80 )
3. คุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ > 90%

มีการกำากับติดตามดังน้ี
1. ประชุมตรวจสอบรายงานการเงินและว ิเคราะห์
สถานการณ์การเงินการคลังเป็นประจำาท ุกเดือน
2. ดำาเนินการตรวจสอบภายใน ประจำาปี 2561

หน่วยบริการทุกแห่ง (100%)

3. คณะกรรมการฯ CFO กำากับติดตามผลการ
ดำาเนินงานไตรมาสท ี่ 2 ร่วมแก้ไขป ัญหาการเงิน
การคลัง
4. กำากับติดตามผล FA I 5 มิติ และ FAI รอบ 9 M

5. กำากับติดตามการดำาเนินงาน&PLA NFIN 61

รวมเขต 4



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดท่ี
เป้าหมาย ผลงาน

ระดับกระทรวง
Small Success  9 เดือน คำาอธิบายผลการดำาเนินงาน

(ระบุกิจกรรมท่ีดำาเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4 (จำานวน/ร ้อยละ)

นนทบุรี 0

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 0

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 161

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 84

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

ระบุจำานวนตำาบลท้ังหมด

นนทบุรี 52

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 52

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 100

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 7

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 28

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 1

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 14.29

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 7

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 7

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 100

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

การบริหารจัดการ 
ด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ

14. ร้อยละของหน่วยบริการท่ี
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

ไม่เกินร้อยละ 6 ร ้อยละของหน่วยบริการประสบภาวะว ิกฤต
ทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 6

1. หน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการ
เงิน ระดับ 7 ( < ร้อยละ 6 )
2. ผ่านเกณฑ์ FAI  ( > ร้อยละ 80 )
3. คุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ > 90%

มีการกำากับติดตามดังน้ี
1. ประชุมตรวจสอบรายงานการเงินและว ิเคราะห์
สถานการณ์การเงินการคลังเป็นประจำาท ุกเดือน
2. ดำาเนินการตรวจสอบภายใน ประจำาปี 2561

หน่วยบริการทุกแห่ง (100%)

3. คณะกรรมการฯ CFO กำากับติดตามผลการ
ดำาเนินงานไตรมาสท ี่ 2 ร่วมแก้ไขป ัญหาการเงิน
การคลัง
4. กำากับติดตามผล FA I 5 มิติ และ FAI รอบ 9 M

5. กำากับติดตามการดำาเนินงาน&PLA NFIN 61

ระบุจำานวนหน่วยบริการ
ท ี่ประสบภาวะวิกฤติทางการเง ิน

รวมเขต 4

ระบุร้อยละของหน่วยบร ิการ
ท ี่ประสบภาวะวิกฤติทางการเง ิน

รวมเขต 4
การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

15. การดูแลผู้ป ่วยระยะกึ่ง
เฉียบพลัน (Smart Intermediate 
Care)

ผู้ป ่วย Stroke, Traumatic 
Brain In jury และ Spinal 
Cord Injury ท ี่รอดชีวิต ได้รับ
การคัดกรองและให้บริการฟื้น
ฟูฯ ในเดือน 6 เดือนแรก ร้อย
ละ 70

1. มีการติดตามผลการให้บริการในผู้ป่วย
แต่ละราย
2. ทำา Team Meeting เยี่ยมบ้าน เยี่ยมเสริม
พลังร่วมกันในทุกอำาเภอ โดยทีมสหว ิชาชีพ
3. มีระบบ Intermediate bed ในทุก รพช.

1. มีการ ติดตามผลการให้บร ิการในผู้ป่วย
แต่ละราย
2. ทำา Team Meeting เยี่ยมบ ้าน เย่ียมเสริม
พลังร ่วมกันในทุกอำาเภอ โดยทีมสหวิชา ชีพ
3. มีระบบ Intermediate bed ในทุก รพช.

ระบบการจัดบริการ intermediate iare มีโรง
พยาบาลพระน่ังเกล้าเป็นแม่ข่ายบริการ  โรงพยาบาล
บางบัวทอง 2 และโรงพยาบาลบางกรวย เป็นโรง
พยาบาลคู่ขนาน  (IPD รพ.บางบัวทอง 2 รองรับ 8 
เตียง รพ.บางกรวย รองร ับ 2 เตียง)  พร้อมท้ังจัด
บริการ OPD และชุมชน ผ่าน รพช.ทุกแห่ง และจัดทำา
แผน Care Plan โดยทีมกายภาพบำา บัด  ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลครบ 6 เดือน ร้อยละ 52.17  BIดีขึ้น ร้อยละ 
76.19

ระบุจำานวนผู้ป ่วย Stroke, Traumatic 
Brain Injury 

และ Spinal Cord Injury 
รายใหม่ท้ังหมดท่ีมีค่าคะแนน

ดัชนีบาร์เทลน ้อยกว่า 75 ท ี่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล

และรอดชีวิต

รวมเขต 4

ผู้ป ่วย Stroke, Traumatic Brain Injury 
และ Spinal Cord Injury 

ท่ีมีค่าคะแนนดัชนีบาร์เทลน้อยกว่า 75 ท่ีได้
รับการฟ้ืนฟูและติดตาม

จนครบ 6 เดือนแรก

รวมเขต 4
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยทุกกลุ่ม
วัย
(ด้านสุขภาพ)

16. ร้อยละของตำาบลที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 60 ร้อยละ 55 1. ผู้สูงอายุได้ร ับการดูแลตาม CP มากกว ่า 
80%
2. มีการโอนเงินฯ (ปี 59 - 60) 100%
3. มีการ เบ ิกจ่ายเงินฯ (ปี 59 - 60) 100% 

นนทบุรีดำาเนินการตำาบลLTC 52 ตำาบล  มีกองท ุนฯ
ระดับพ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการ25 กองทุนจาก44กองทุน  

รวมเขต 4

ระบุจำานวนตำาบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

(Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์

รวมเขต 4

ระบุร ้อยละของตำาบลท่ีมีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

(Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์

รวมเขต 4

ระบุจำานวนตำาบลท่ีมีการโอนเงิน
จากกองทุนลง ศูนย์-หน่วยบริการ 

รวมเขต 4

ระบุร ้อยละตำาบลที่มีการโอนเงิน
จากกองทุนลง ศูนย์-หน่วยบริการ 

รวมเขต 4

ระบุจำานวนตำาบลท่ีมี
การเบิกจ่ายเงินจากกองทุน LTC

รวมเขต 4

ระบุร้อยละตำาบลท่ีม ี
การเบิกจ่ายเงินจากกองทุน LTC

รวมเขต 4
การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
  (Health KPI)

17. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมี
การดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care)

ร้อยละ 50 ขั้นตอนท่ี 4
4.1 (1) และ 4.2 (1)

*ทุก รพ.มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบ
ประคับประคองและแนวทางการดูแลแบบประคับ
ประคองในกลุ่มโรคสำาคัญของโรงพยาบาลเป็นอย่าง
น้อย                                                *ทุก
รพ.มี Palliat ive Care Nurse Manager 
/Coordinator ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative 
Care อย่างน้อย 1 คน และมีทีม PCWN ครอบคลุม
หน่วยงานบริการผู้ป ่วยใน ผู้ป่วยนอกท่ีเกี่ยวข้อ         
* รพ.พระน่ังเกล้า มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน 
Palliat ive เป็นประธาน หรือกรรมการร่วมทีมพัฒนา
คุณภาพการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล 
*ทุก รพ.มีผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการส่งต่อข้อมูล 
Advance Care Planning (ACP) จากโรงพยาบาล
พระน่ังเกล้า (A) / มีการทำา ACP ผู้ป่วยและครอบคร ัว
ท่ีในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง          *ทุก รพ. มีการ
รักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong 
OpioidMedicationและมีการจัดการดูแลแบบการ
แพทย์แผนไทยและ/หรือ การแพทย์ทางเลือก ในการ
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง                      * 
ทุก รพ. มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มีการ
ดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร ่วมกับสสจ. สสอ. 
รพ.สต. องค์กรในท ้องถิ่นหรือองค์กรต่าง  ๆ              
  * ทุก รพ. มีการสร ้างเครือข่าย และแนวทางการ 
รับ-ส่งต่อ ของเขตสุขภาพ ท่ีชัดเจนเป ็นลายลักษณ์
อักษรและมีการประกาศใช้ มีการดำาเนินการตาม
แนวทางเพ่ือการดูแลท่ีต่อเน่ือง และเพิ่มการเข้าถึง
การได้รับดูแลแบบประคับประคอง                       
         * ทุก รพ. มีคลังอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนผู้
ป่วย ให้สามารถยืมไปใช้ท่ีบ้านได้โดยมีการประเมิน
ความต้องการใช้อุปกรณ์ และมีการจัดหาให้เพ ียงพอ   
  

ระบุจำานวนโรงพยาบาล 
(ระดับ A,S,M,F) ท้ังหมด

รวมเขต 4

ระบุจำานวนโรงพยาบาล 
(ระดับ A,S,M,F) ดำาเนินการ

ผ่านระดับความสำาเร ็จตามข้ันตอน
ท่ีกำาหนดในวิธีการประเมินผล

รวมเขต 4

ระบุร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแล
แบบประคับประคอง 
(Palliative Care)

รวมเขต 4



นโยบายสำาคัญ ตัวช้ีวัดท่ี
เป้าหมาย ผลงาน

ระดับกระทรวง
Small Success  9 เดือน คำาอธิบายผลการดำาเนินงาน

(ระบุกิจกรรมท่ีดำาเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปีงบประมาณ  2561 ระดับเขต 4 (จำานวน/ร ้อยละ)

นนทบุรี 7

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 7

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

นนทบุรี 100

ปทุมธานี

สระบุรี

ลพบุรี

สิงห์บุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

นครนายก

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
  (Health KPI)

18. ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่
ระดับ F2 ข้ึนไป สามารถให้ยา
ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic 
drug) ในผู้ป ่วย STEMI ได้ 

ร ้อยละ 100 ร้อยละ 100   โครงการเพ่ิมศักยภาพในการ    ให้ยาละลายล่ิม
เลือด
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
2.โครงการ Cardio สัญจร
3.PCC line 24 ชั่วโมง
4.ปรับ flow ihart Criteria ผู้ป ่วย ACS
มีระบบการติดตามผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

ระบุจำานวนโรงพยาบาลระดับ F2 และ F2 
ข้ึนไป ท ั้งหมด

รวมเขต 4

ระบุจำานวนโรงพยาบาลระดับ F2 และ F2 
ข้ึนไป ท ี่มีการให ้ยาละลายลิ่มเลือด 

(Fibrinolytic drug) 
ในผู้ป่วย STEMI

รวมเขต 4

ระบุร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ข้ึน
ไป สามารถให ้ยาละลาย

ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) 
ในผู้ป่วย STEMI ได้ 

รวมเขต 4


	PA ผู้ตรวจ

