
 
เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาจัดท าแผน  

สสจ.ก าแพงเพชร 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สสจ.ก าแพงเพชร 



การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข กับแผนงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

Ministry of Public Health 
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ 

              อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยนื เป้าหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

Mastery Originality People centered approach Humility 

PP & P  
Excellence 

Service  
Excellence 

People  
Excellence 

Governance  
Excellence 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร ระยะ  4 ปี (2560 – 2563) 
วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพช้ันน า  เมืองนวตกรรมสุขภาพ  ล้ าเลิศเทคโนโลยี   ภาคีร่วมแรง  คนก าแพงสุขภาพดี 
ค่านิยมองค์กร : รับผิดชอบ (Responsibility)  ซื่อสัตย์ (Honesty)  สามัคคี (Unity)  

พันธกิจ : 1. พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  ท่ัวถึงและเป็นธรรม 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการดูแล และจัดการ
สุขภาพตนเองได้ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ 4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ นวตกรรม  
ในการพัฒนาระบบสุขภาพ 5. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาในการพัฒนาสุขภาพ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมสุขภาพ  
ป้องกันโรค และคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นเลิศ  

บริการเป็นเลิศ  บุคลากรเป็นเลิศ  บริหารเป็นเลิศ 
ด้วยธรรมาภบิาล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

Core values   

MOPH - R 3 R1 : RECORD ใช้ข้อมูลในการท างาน R2 : RACE แข่งขันการท าความดี R3 : ROBUST มุ่งม่ันไปสู่เป้าหมาย 



นายวราวุธ  ช่ืนตา 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร 



ค่านิยมกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH) 

 

M 
 

 

 

Mastery = เป็นนายตนเอง 

Originality = เร่งสร้างส่ิงใหม่ 

People Centered Approach =         
ใส่ใจประชาชน 

Humulity = ถ่อมตนอ่อนนอ้ม 



“ ค่านิยมองคก์ร ” 

องคก์รคุณธรรม : ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร 

 



 

รับผิดชอบ :  - ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ี ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร   
  - มุ่งมัน่ท างานใหส้ าเร็จ และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
   - ตรงต่อเวลา เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 

ซ่ือสัตย ์:  - ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง  
  - ประพฤติตรงและจริงใจ 
  - มีความเป็นธรรม ปราศจากล าเอียง 

 

สามคัคี :  - ท างานเป็นทีม  
  - มีส่วนร่วมท ากิจกรรมทั้งภายในและนอกองคก์ร   
  - สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 



นโยบายการท างาน 

“ ขอใหทุ้กคนรูร้กัสามคัค ี  รูบ้ทบาท

หนา้ท่ี   ใหเ้กยีรติซึง่กนัและกนั      

สรา้งสรรคอ์งคก์ร ” 



วิสยัทศันก์ารท างาน 

   ท าสสจ.ก าแพงเพชรให้อบอุ่น เสมือนบ้าน
หลงัทีส่องของทุกคน  

   ท าสสจ.ก าแพงเพชรให้เป็นตัวอย่าง                
ในหลายๆ ด้านและเป็นแนวหน้า 



ยทุธศาสตรก์ารท างาน 

1. ท างานที่องิระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ
เป็นหลกั เช่น โครงสร้างองค์กร , สายงาน
บังคบับัญชา , บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบ , 
มุ่งเน้นงานทีเ่กดิประโยชน์ต่อประชาชนเป็น
หลกั 



2. พฒันางานให้มคุีณภาพ มปีระสิทธิภาพ  

1.งานเดมิที่ไม่มีประโยชน์ตัดทิง้ไป 

2.งานเดมิที่มีประโยชน์ แต่ยงัไม่มีคุณภาพ    
น ามาปรับปรุงพฒันา 

3.งานเดมิที่มีคุณภาพแล้วด ารงรักษาไว้ 

4.งานใหม่ ท าอย่างมีคุณภาพ งานใหม่ 

งานเดมิ 

งานเดมิ 



3. พฒันางานคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทุกคนม ี                    
ส่วนร่วมในการพฒันา 

ESB 

5 ส. OD Front  Liner 

  ISO 

HPH 

PSO 
HA 



เป้าหมายการท างาน 

 ผูบ้งัคบับญัชามีความสุข 
 

  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและทีมงานมีความสุข 
 

  ประชาชนมีความสุข 



ขอบคุณครับ 



 



 



 



 



สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ  
รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 3 



ผลการตรวจราชการตามตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วัด เขต นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท อุทัยธาน ี

1 
อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 20 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน 

 31 17 77 40 0 0 

2 
ร้อยละ 85 ของเด็กอาย ุ0-5 ปี 
มีพัฒนาการสมวัย 

89.27 86.58 90.25 91.61 90.97 88.15 

3 
ร้อยละ 51 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
และส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ปี  (ช 113 ญ 112) 

48.10 47.40 50.20 46.00 47.90 49.00 

4 
ร้อยละ 66 ของเด็กวัยเรียน              
สูงดี สมส่วน 

เทอม 2/59 64.28 61.80 69.50 62.70 64.30 64.20 

เทอม 1/60 62.4 60.80 64.60 61.50 60.30 64.10 

5 
ร้อยละ 52 ของเด็กกลุ่มอายุ 0 – 12 ปี ฟันดี
ไม่มีฟันผุ (Cavity Free)  

73.5 68.30 81.90 75.80 57.20 76.10 



ผลการตรวจราชการตามตัวชีว้ัด 
ตัวชี้วัด เขต นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี 

6 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุ
ต่ ากว่า 15 ปี ไม่เกิน 5 ต่อแสนประชากร                               

5.7 6.1 8.9 3.2 3.8 3.4 

7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่
เกิน 42 ต่อพันประชากร 

25.19 25.54 23.88 26.11 26.71 24.32 

8 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.4 

2.05 1.95 1.9 2.39 1.9 2.29 

9 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร 

19.70 17.22 25.32 18.57 18.44 20.55 

10 ร้อยละ 50 ต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุฯ ผ่านเกณฑ์     

72 54 74 100 62 75 

11 ร้อยละ 80 ของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน(EOC)และทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT)ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  

100 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 



ผลการตรวจราชการตามตัวชีว้ัด 
ตัวชี้วัด เขต นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี 

12 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

82.8 
(รอบ1/60) 

85.1 83.30 70 85.0 93.1 

13 ร้อยละ 92 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 
3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา ตาม
เกณฑ์ก าหนด    

97.22 98.61 98.88 90.90 97.73 100 

14 ร้อยละ 95 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด         

95.80 

15 ร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปร
รูปมีความปลอดภัย   

95.2 96.10 92.54 93.43 96.97 97.51 

16 ร้อยละ 80 ของสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

86.02 100 72.74 57.39 100 100 

17 ร้อยละ 75 ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

  92.86 100 100 83.33 100 75 



สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

สรุปผลการด าเนนิงาน
ตามตัวชี้วัด 

เขต นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี 

ผ่าน 11 14 11 11 14 14 

ไม่ผ่าน 
6 

(35.29) 
3 

(17.65) 
6 

(35.29) 
6 

(35.29) 
3 

(17.65) 
3 

(17.65) 



 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2560 



จ านวนตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนKPI น ามาประเมิน ผ่าน ไม่ผ่าน ร้อยละ 

1. P&P Excellence 29 25 18 7 72 

2. Service Excellence 41 40 35 5 87.5 

3.People Excellence 8 5 5 0 100 

4.Governance 
Excellence 

18 15 12 3 80 

รวม 96 86 69 15 80.23 

หมายเหตุ : KPI ไม่น ามาประเมิน 10 ตัว 



    รายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2560 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2560 เป้าหมาย ผลงาน ประเด็นปัญหา 

KPI 2 อัตราส่วนการตายมารดาไทย สตป. ไม่เกิน 20ต่อ
แสนการเกิด 

54.98 

KPI 4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี PA |  

ร้อยละ 51 50.08 

KPI 15 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ า PA|สตป. 

ร้อยละ 85 83.77 

KPI 16 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึง
บริการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก 

ร้อยละ 85 59.97 

 P&P Excellence  7 ตัว 



       รายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2560(ต่อ) 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2560 เป้าหมาย ผลงาน ประเด็นปัญหา 

KPI 18 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของ
เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี สตป. HDC 

ไม่เกิน 5 ต่อแสน 8.9 

KPI 19 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทาง
ถนน PA | สตป. 

ไม่เกิน 18 ต่อแสน 30.7 

KPI 27.1 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด สตป. 

ร้อยละ 60 50 

KPI 27.2 ร้อยละของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด สตป. 

ร้อยละ 100 95.49 

 P&P Excellence  8 ตัว 



รายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2560 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2560 เป้าหมาย ผลงาน ประเด็นปัญหา 

KPI 36 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล PA | สตป. 

ร้อยละ 80 16.33 

KPI 37 การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  ลดลงร้อยละ 10 -6.08 

KPI 46.3 ลดระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยรังสีรักษา
ของมะเร็ง 5 อันดับแรก PA | สตป. 

ร้อยละ 80 
51.4 

KPI 46.1 ลดระยะเวลารอคอยการรักษาด้วยการผ่าตัด
ของมะเร็ง 5 อันดับแรก PA | สตป. 

ร้อยละ 80 
67.4 

KPI 49 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr PA | 

ร้อยละ 65 59.1 

KPI SP23 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิ์
ของประชาชนในพ้ืนท่ี สตป. HDC 

ร้อยละ 35 32.49 

2. Service Excellence 6 ตัว 



รายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2560 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2560 เป้าหมาย ผลงาน ประเด็นปัญหา 

KPI 79 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA PA | สตป. 

ร้อยละ 85 80 

KPI83 หน่วยบริการสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ PA  
 

ร้อยละ 80 7.25 

KPI 88 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 สตป. 

ร้อยละ 95.5 84.07 

Governance Excellence 3 ตัว 



สภาพปัญหาสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มวัยสตรีและเด็กปฐมวัย  
      - อัตรามารดาตาย 77 ต่อแสนการเกิดมชีีพ 
 

กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
      - เด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 12.14     สูงดีสมส่วน 50.08  iQ 98.878 (ปี2559) 
      - อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กต่ ากว่า 15 ปี อัตราตาย 9.70 ต่อแสนปชก. 
      - อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในแม่วัยรุ่น ร้อยละ ร้อยละ 17.22   
      กลุ่มวัยท างาน 
      - อัตราผู้ป่วยDM รายใหม่ 466.59 ต่อแสนปชก./ผู้ป่วย HT รายใหม่ 1,264.40 ต่อแสนปชก.) 
      - การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 30.7 ต่อแสนปชก. 
 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
      - อัตราพึ่งพิงวัยผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น อัตราพึ่งพิงร้อยละ 23.47 
 

การควบคุมโรค  
      - ความครอบคลุมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ อัตราป่วย 111.8ต่อแสนประชากร 
      - เกษตรกรมีผลเลือดเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  ร้อยละ 40.07 
 



  

ตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 2561 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

 



จ านวนตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2560 
รวม 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนKPI PA PA สตป. 

1. P&P Excellence 24 1 3 

2. Service Excellence 29 2 6 

3.People Excellence 6 2 2 

4.Governance Excellence 21 1 4 

รวม 80 6 15 

หมายเหตุ : KPI ปี 2560 จ านวน 64 ตัว /ตัวใหม่ 16 ตัว 



  

 



นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร (นายธัชชัย สีสุวรรณ)  
วาระแห่งจังหวัดก าแพงเพชร 

การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  

          การสร้างคนดี รักษาศีล 5 และสวดมนต์ (ท้องวัยทีน, ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์) 

          การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (การบ าบัดรักษา) 

          การก าจัดขยะ 

          การก าจัดผักตบชวา 

          การรักษาความสะอาดบ้านเมือง หน้าบ้าน-หน้ามอง (5ส.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



  





 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  







(ร้อยละ 70) 
(ไม่เกิน 20 ต่อแสน ปชก.) 

(ร้อยละ 80) 
(ร้อยละ 54) 

(กลุ่มเสี่ยงได้รับการกระตุ้นติดตามด้วยเครื่องมือมาตรฐานร้อยละ60) 

(ร้อยละ 68) 
(ร้อยละ 70) 

(Caries free เพิ่มขึ้นจากปี 60 ร้อยละ 1) 
(Caries free ihvp]t 51 ขึ้นไปไม่ต้องลด) 

(ไม่เกิน 40 ต่อ 1000 ปชก.) 

(ร้อยละ 68) 

(ครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ร้อยละ 60) 

(ร้อยละ 50) 



 

(ร้อยละ 85) 

(ร้อยละ 87) 

(≤4.5 ต่อ ปชก เด็กอายุต่่ากว่า 15 ปีแสน) 

(ไม่เกิน 16 ต่อแสน ปชก) 

(DM รายใหม่ไม่เกิน ร้อยละ 2.4 /เสียง HT และสงสัยป่วยได้รับการวัดความดันโลหิต 
   ที่บ้าน ≥ร้อยละ 10) 

(ร้อยละ 75) 

(ร้อยละ 96) 

(สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 65) 

(ร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก รพ.ผ่านเกณฑ์ดีมากจังหวัดละ 1 แห่ง) 

(จังหวัดผ่านเกณฑ์พื้นฐาน) 



 (ร้อยละ 36) 

(DM≥40% ,HT≥50%) 

(≥82.5%)  
(น้อยกว่า ร้อยละ 7) 

(RDU )ขั้นที่ 1 ร้อยละ 80 ขั้นที่ 2 ร้อยละ 20 

(AMR ร้อยละ 70 ของ รพ.มีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ) 
(ลดลงร้อยละ 10) 

(<3.4 ต่อ 1000 ทารกแรกเกิดมีชีพ) 

(รพ.ทุกระดับ ขั้นตอนที่ 1 และ2) 

(ร้อยละ 20: รพท,รพช,ร้อยละ 20 รพ.สต.ร้อยละ 30) 
(≥ร้อยละ 55) 

(≤ร้อยละ 6.3 ต่อ ปชก.แสนคน) 

(<ร้อยละ 30) 
(Refracture...<ร้อยละ 30) 

(ผ่าตัด Early surgery >ร้อยละ 50 ข้ึนไป) 

(ร้อยละ 100) 



 
                                         (ร้อยละ 80) 
                - รักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 wks ≥ ร้อยละ 85 
                - รักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน 6 wks ≥ ร้อยละ 85 
                - รักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 wks ≥ ร้อยละ 85 

(26 ต่อ ปชก.แสนคน) 

(20.3 ต่อ ปชก.แสนคน) 

(ร้อยละ 66) 

(ร้อยละ 85) 

(0.7:100) 

(ร้อยละ 90) 

ระดับ M (รพ.ขาณุ) และ  
        F (รพช.ที่เหลือ) 

(ร้อยละ 15) 

(ร้อยละ 10) 

(ร้อยละ 12) 



(ร้อยละ 85) 



(ร้อยละ 85) 
(ร้อยละ 60 ของหน่วยงานน าดัชนีความสุข 
ไปใช้ตั้งแต่ระดับ 5 ข้ึนไป) 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 

(คัดเลือกและพัฒนา อสค.ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 55) 



 (ร้อยละ 90) 

(ร้อยละ 20) 

(ร้อยละ 8) 

(สสจ.ระดับ 5 ร้อยละ 60,สสอ.ระดับ 5 ร้อยละ 20) 

(รพท.,รพช,ร้อยละ 80) 

(ร้อยละ 25) 

                       (lll Defined ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
เวชระเบียนและการวินิจฉัยผู้ป่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 

(ร้อยละ 60) 
(ร้อยละ 5) 

(พิสัยความต่างลดลงจากปีก่อน) 

(ลดความต่างของอัตราการจ่ายเงิน) 

(ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20) 

(ร้อยละ 6) 



(ร้อยละ 25) 



งบจังหวัด ปี 2561  
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

พัฒนาเมืองเป็น
มิตรกับผู้สูงอาย ุ

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (CM,  CG) 
3. พัฒนาระบบบริการ (คลินิกผู้สูงอาย,ุ  
    Home Health Care, ระบบบริการ 
    ภาวะฉุกเฉิน) 
4. จัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจร 
    ต้นแบบ (เทศบาลเมือง), รร.ผู้สูงอาย,ุ  
    ชมรมผู้สูงอาย ุ
5. Application 

35,614,700 



งบจังหวัด ปี 2561  
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  
(ควบคุมป้องกัน
โรคไม่ติดต่อ 
NCD) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากร 
3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน 
    และความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุม 
    โรคได้ 
4. ติดตามพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
5. อบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านการควบคุม 
    ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 

500,000 



งบจังหวัด ปี 2561  
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

พัฒนาสินค้า
เกษตรตาม
มาตรฐานความ
ปลอดภัย (ผัก) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. จัดซ้ืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์
3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรที่มี 
    ผลเลือดเสี่ยงและไม่ปลอดภัย 
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1,000,000 

พัฒนาสถาน
ประกอบการด้าน
อาหารในแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

1. อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
2. สนับสนุนชุดตรวจสารปนเปื้อน 
3. ประกวดสถานประกอบการด้านอาหาร 
4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

360,000 



งบจังหวัด ปี 2561  
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

พัฒนาส้วม
สาธารณะตาม
มาตรฐาน
ระดับประเทศ 

1. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 
3. ประกวดสุดยอดส้วม 

400,000 



ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม 
2560 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของเงนิคงเหลือในกองทุนฯ รายอ าเภอ ตามปีงบประมาณ 2560 

ล าดบั อ าเภอ 
ยอดเงนิคงเหลือ

ยกมา 
รายรับ 

เหลือคืนจาก
โครงการ 

รวม รายจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 
รายจ่าย 

ร้อยละ
คงเหลือ 

1 โกสมัพีนคร 1,197,595.25 1,800,343.52 24,310.00 3,022,248.77 1,268,815.00 1,753,433.77 41.98 58.02 

2 ขาณุวรลกัษบุรี 6,825,788.93 7,089,472.44 1,484,522.85 15,399,784.22 6,825,000.00 8,574,784.22 44.32 55.68 

3 คลองขลุง 4,853,604.70 4,690,832.74 146,957.27 9,691,394.71 4,159,855.00 5,531,539.71 42.92 57.08 

4 คลองลาน 3,679,115.13 4,207,734.82 209,349.69 8,096,199.64 4,516,374.50 3,579,825.14 55.78 44.22 

5 
ทรายทอง
วฒันา 

1,150,382.99 1,311,169.45 196,150.00 2,657,702.44 1,347,090.00 1,310,612.44 50.69 49.31 

6 ไทรงาม 2,457,587.68 3,248,964.15 78,562.85 5,785,114.68 2,805,517.80 2,979,596.88 48.50 51.50 

7 บึงสามคัคี 874,889.40 1,593,628.79 64,330.00 2,532,848.19 1,577,493.00 955,355.19 62.28 37.72 

8 ปางศิลาทอง 3,027,008.89 1,759,319.28 60,373.87 4,846,702.04 2,524,343.00 2,322,359.04 52.08 47.92 

9 พรานกระต่าย 4,050,866.24 4,134,780.85 212,650.00 8,398,297.09 4,381,561.00 4,016,736.09 52.17 47.83 

10 
เมือง
ก าแพงเพชร 

13,261,761.53 13,139,156.61 1,167,498.65 27,568,416.79 17,448,229.67 10,120,187.12 63.29 36.71 

11 ลานกระบือ 2,237,135.76 2,880,460.89 115,882.80 5,233,479.45 3,161,041.70 2,072,437.75 60.40 39.60 

รวม 43,615,736.50 45,855,863.54 3,760,587.98 93,232,188.02 50,015,320.67 43,216,867.35 53.65 46.35 

http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6211&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6204&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6205&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6203&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6208&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6208&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6202&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6210&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6209&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6206&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6201&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6201&year=2017
http://obt.nhso.go.th/obt/balance_report?zoneid=3&provinceid=6200&districtid=6207&year=2017




ยุทธศาสตร์ที่ 1 



สถานการณ ์
มีการด าเนินงานตั้งแต่ 59-60 จ านวน 3 อ าเภอ  
ปี 61 ด าเนินการทุกอ าเภอ 
 
 
 
 

ปัญหา 
AGING   
NCD  
 ขยะ  
อุบัติเหตุ   
อาหารปลอดภัย 

มาตรการ 
1.สร้างกลไกการขับเคลื่อน  
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. 

กิจกรรมหลัก  
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ สนับสนุน  
2. จัดประชุม จัดท าแผนพัฒนา ด าเนินการ สรุป 
3. บริหารจัดการ ประเมินระดับ สรุปพื้นที่ต้นแบบ 
    พัฒนาทีมเลขา อ าเภอละ 4 ทีม(ธค.โดยเขต) 

PA.....พชอ. ขับเคลื่อนมาตรการ DHS DHB ........ 



สถานการณ ์
รพ.มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN  HOSPITAL ระดับดี ร้อยละ 
๕๐ ระดับดีมากร้อยละ ๒๐ รพสต.ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐานร้อยละ ๑๐๐ 
 

ปัญหา  
- 
 

มาตรการ 
1. สร้างกระบวนการพัฒนา 
2. พัฒนาระบบให้ยั่งยืน 
 

กิจกรรมหลัก  
  - จังหวัด  ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
- อ าเภอ / ต าบล 
                 ประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ /รายงาน
ความก้าวหน้าให้ สสจ. ทุกไตรมาส วิเคราะห์จัดท า
แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนและพัฒนา  ขับเคลื่อนและพัฒนา 
GREEN & CLEAN  
 

PA โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN  



 

แผนงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 

 เป้าหมาย : แรงงานภาคเกษตรกรรมเข้าถึงบริการอาชีวอนามัย    
KPI : : หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนระดับพื้นฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ  15  และเกษตรกรมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ลดลง ร้อยละ 5 

1. ลดความเสี่ยง/ไมป่ลอดภัยจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 2. พัฒนาคลินิกสุขภาพเกษตรกร 

ไตรมาส 1 
หน่วยปฐมภูมิได้รับการถ่ายทอดฯ ร้อยละ 100 

ไตรมาส 2 
หน่วยปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ ฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
ความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีฯลดลง ร้อยละ  3 

ไตรมาส 3 
หน่วยปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ ฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ  10 
ความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีฯลดลง ร้อยละ 5 

ไตรมาส 4 
หน่วยปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ ฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ  15 

PP&P 
Excellence 

สถานการ
ณ์/ข้อมูล
พื้นฐาน 

กิจกรร
มหลัก 

1. รวบรวม วิเคราะห์และจัดท าสถานการณ์ 
2. พัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน/อสม. เพื่อให้มีความรู้  มีสามารถในการตรวจคัดกรอง 
    เกษตรกรพร้อมทั้งให้ค าแนะน าการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง 
3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  ในการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี 
    ก าจัดศัตรูพืช 
4. รณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิกการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยหันมาใช้สารชีวภาพ 
    ทดแทน  
5. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่เกษตรกรที่มีผลเลือดเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจาก 
    การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

1. วิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานเครือข่าย 
2. ชี้แจง ถ่ายทอดแนวทางและเกณฑ์การด าเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แก่เครือข่าย 
3. สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
4. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใน 
    การจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
5. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ 
6. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยให้แรงงานในชุมชน 
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปบทเรียนการด าเนินงาน 
8. รายงานผลการด าเนินงาน 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 2560 : หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิผ่านเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน ระดับพื้นฐานขึ้นไป  ร้อยละ  25  
ประชากรวัยแรงงานประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จ านวน  94,659  คน  เข้าถึงบริการอาชีวอนามัย   จ านวน 13,262 คน คิดเป็นร้อยละ 14.01 และเกษตรกรมีผลเลือดเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช   จ านวน  5,314 คน  คิดเป็นร้อยละ  40.07 

ยุทธศาสตร์
/ 

มาตรการ 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ 

หน่วยงานหลัก : สสจ.ก าแพงเพชร 
หน่วยงานร่วม : เกษตรฯ/สวัสดิการฯ/อปท. 
                     



สถานการณ ์
โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเก 
 
 
 
 

สาเหตุปัญหา 
การขาดความรู้ในกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 
ความล่าช้าในการเข้าถึงบริการ  , ปกปิด(no ANC) 
ล่าช้าในการเดินทาง /การได้รับบริการ 
การจัดระบบพ่ีเลี้ยงสูติกรรมเป็นท่ีปรึกษา 
ขาดความรู้ ความเข้าใจในภาวะเสี่ยง การรักษาไม่ต่อเนื่อง   
ปฏิเสธการรักษา ตัดสินใจเองไม่ได้ 
การค้นหาความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม 
ระบบข้อมูล /สิทธิประโยชน์ 
 

มาตรการ 
1. พัฒนากลไลในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ 
3. สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายใน

การด าเนินงาน 

 

กิจกรรมหลัก 
  - จังหวัด 
   - อ าเภอ 
   - ต าบล  

PA............มารดาตาย.................................... 
ตัวชี้วัด........................................................... 



สถานการณ ์
สถานการณ์คัดกรองพัฒนาการเด็ก ปี 59-60 ร้อยละ = 22.16 -74.71 สงสัยล่าช้า 
ปี 59-60 ร้อยละ = 17.32 – 9.44 สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 59-60 ร้อยละ 
=71.43 – 56.29 ข้อมูลช่วงรณรงค์    คัดกรอง พัฒนาการเด็กอายุ 9,18,30,42 
เดือน ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90.05 สงสัย
ล่าช้า ร้อยละ 16.47 สงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 42.41  
สถานการณ์เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ปี 59 – 60 ร้อยละ = 52.6 – 50.1 ปีงบ 
60 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี เพศชาย สูงเฉลี่ย 110.2 ซม.,เพศหญิง สูงเฉลี่ย 109.5 
ซม.      

สาเหต/ุปัญหา 
1.การตรวจคัดกรองพัฒนาการและติดตามฯ ผลงานยัง
ต่ ากว่าเกณฑ์ 
2. เจ้าหน้าที่ติดตามไม่ต่อเนื่อง เด็กไม่อยู่ในพื้นที่ 
3. การบันทึกข้อมลไม่ถูกต้อง 

มาตรการ 
1.สร้างความร่วมมือความเข้มแข็งของภาคีครือข่าย 
2. พัฒนาระบบฝ้าระวัง 
3. พัฒนาระบบกลไกส่งเสริมแม่และเด็ก 
4. MCH BOARD / DHB 

กิจกรรมหลัก  
  - จังหวัด  ผลักดันนโยบายโภชนาการ 1,000 วัน  

   - อ าเภอพัฒนาระบบบริการ ระบบส่งต่อเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าจนถึง    

ระดับชุมชน 
       พัฒนาระบบการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงในสถานบริการและในชุมชน 

   - ต าบล ส่งเสริมการใช้คู่มือ DSPM ในผู้ปกครอง 
          พัฒนาระบบส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในชุมชน              

พัฒนาระบบบริการ ระบบส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าจนถึง
ระดับชุมชน 

ตัวชี้วัด 0-5 ปี พัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 



สถานการณ ์
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ของ
จังหวัดก าแพงเพชร  พบว่า มีแนวโน้มลดลงและไม่
เกินค่าเป้าหมาย  ปี 2560  สูงสุดที่อ าเภอพราน
กระต่าย อัตรา 40.55  รองลงมาอ าเภอคลองขลุง 
อัตรา 34.92  

ปัญหา 
ท้องซ้ า : ไทรงาม บึงสามัคคี เมือง 
คลินิกยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน YFHS สักแห่ง 
พฤติกรรมเด็ก ขาดความเรื่องการคุมก าเนิด 
การคุมก าเนิดทุกวิธีและกึ่งถาวรยังต่ ากว่าเป้าหมาย  
   

 

มาตรการ 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม พรบ.ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
MCH BOARD / DHB 
 

กิจกรรมหลัก  
 จังหวัด 
1.ประชุมชี้แจงเกณฑ์การด าเนินงานอ าเภออนามัยเจรญิพันธ์ุเพื่อพร้อมรับการประเมนิประจ าปี 
2561                                         
2.เยี่ยมเสริมพลังรพ.ตามมาตรฐาน YFHS    ก่อนรับการประเมิน                                   
3.ประเมินรับรองมาตรฐานรพ.ตามมาตรฐาน YHFS และอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์  
อ าเภอ 
โรงพยาบาล มีการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS ๔ องค์ประกอบ ระดับคะแนน ๒ ขึ้นไปในทุกองค์ประกอบ  
ต าบล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีข้อมูล แผนงาน และกิจกรรมป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ ปัญหาพฤติกรรมและบริการเชิงรุก  

ตัวชี้วัด  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี   



KPI : เดก็อายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ cavity free 

สถานการณ ์
ปี 2558 2559  และ 2560  ร้อยละ 
64.89  74.43 และ 76.11 ตามล าดับ 
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทุกอ าเภอ 

สาเหตุปัญหา 
• พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
• การท าความสะอาดช่องปาก 
• การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก 

มาตรการ 
• ส่งเสริม ป้องกัน รักษา  
• ประสานเครือข่าย 
• พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร และ

เครือข่าย 
• พัฒนาเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ทันตกรรม 
• พัฒนาสารสนเทศ 

กิจกรรมหลัก 
• อ าเภอ : ตรวจเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก ให้ทันต   
                    สุขศึกษา ฝึกแปรงฟัน เคลือบหลุมร่อง 
                    ฟัน ศพด./รร.อ่อนหวาน  รร.เครือข่าย 
                    เด็กไทยฟันดี 
• จังหวัด : นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน รร.เครือข่าย  สุ่มการติด 
                   แน่นสารเคลือบหลุมร่องฟัน ส ารวจสภาวะสุขภาพช่อง 
                   ปากระดับจังหวัด อบรมวิชาการแก่ทันตบุคลากร         
                   จัดเวทีน าเสนอผลงานวิชาการ 



สถานการณ ์
 

ปัญหา  
พบสารปนเปื้อนในอาหาร ปลาหมึกสด 
 

มาตรการ 
ประชุมคณะอนุกรรมการ 
ประชุมชี้แจง 
ตรวจสถานที่ผลิต 
สอนวิธีการตรวจแก่ผู้ประกอบการ 
เตือน  มาตรการทางกฎหมาย 
 

กิจกรรมหลัก  
  - จังหวัด  
     อ าเภอ  ตรวจสถานที่ รถโมบาย 
-           เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจ     

ก         สสจ. 
-           รายงานผล 
    ต าบล  

อาหารปลอดภัย 



สถานการณ ์
 

ปัญหา  
 

มาตรการ 
ประชุมคณะอนุกรรมการ 
ประชุมชี้แจง 
ตรวจสถานที่ผลิต 
สอนวิธีการตรวจแก่ผู้ประกอบการ 
เตือน  มาตรการทางกฎหมาย 
 

กิจกรรมหลัก  
  - จังหวัด  ประชุมคณะอนุกรรมการ 
      ประชุมผู้ประกอบการ ร้านอาหารย่อย 
      ตรวจสถานที่ผลิต/จ าหน่าย 
      เก็บตัวอย่าง  
- อ าเภอ  เก็บตัวอย่าง รายงานผล 
       ต าบล  

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 



สถานการณ ์
-ปี 59-60 18 ทีม 
- ปี 61  13 ทีม  
- การเชื่อมโยงระบบข้อมูล /การส่งต่อ  
- ขาดบุคลากร แพทย์ 6 คน พยาบาล 9 คน 
นวก 4 ทันตะ 3 แผนไทย 3  

สาเหตุปัญหา 
- ไม่มีแพทย ์บุคลากรไม่เพียงพอ 
- ไม่สามารถเชื่อมโยงการรักษา/การดูแล
ต่อเนื่องผู้ป่วยกับแม่ข่าย 

มาตรการ 
-วางแผนพัฒนาก าลังคน ให้ครบภายใน 2 ป ี 
- อบรมแพทย์ระยะสั้น/พยาบาลครอบครัว   
- พัฒนาระบบส่งต่อ  
- พัฒนาระบบ IT 

กิจกรรมหลัก 
  - จังหวัด จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สนับสนุน PCC ให้ครบตามเกณท ์ 
   - อ าเภอ ประสาน ทบทวน การจัดตั้ง 
PCC ให้เป็นตามเกณท์ 
   - ต าบล พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการให้
ผ่านเกณทห์้าดาว 

PA........pcc................................ 
ตัวชี้วัด........................................................... 



สถานการณ์ 
Success Rate อยู่ที่ 83.7  เป้าหมาย 85 % 
ในปี 2560 มี ขึ้นทะเบียนจ านวน 638 ราย 
95.27 ต่อแสนประชากร คิดเป็นความ
ครอบคลุม เพียงร้อยละ 55. 38 จากที่คาดการ 
172/แสนประชากร  อัตราการขาดยา 3.61 

สาเหตุปัญหา 
1.เสียชีวิต ร้อยละ 12.74  ซึ่งการเสียชีวิตภายใน 1 
เดือน หลังจากรับยาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ร้อยละ 
50  HIV ร้อยละ 35 มีโรคอย่างอื่นร่วม ร้อยละ 15 
2.เข้าสู่ระบบการรักษาล่าชา้   

มาตรการ 
1.ค้นหาโดยการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มหลัก 
โดยการ X-ray 100 % กลุ่มอื่นใช้ Verbal 
2.การป้องกันผู้สัมผัสในเด็ก อาย<ุ 5 ปี และใน 
HIV 
3.การดูแลรักษา ตามมาตรฐาน การควบคุม
ก ากับการกินยา 

กิจกรรมหลัก 
  - จังหวัด Monitor ประเมินตาม cohort และ 
ติดตาม DOT ทาง web สสจ. และออกสุ่มประเมิน  
   - อ าเภอ ค้นหาโดยการคัดกรอง ทั้ง Verbalและ 
X-ray Monitor ประเมินตาม cohort และ 
ติดตาม DOT 
   - ต าบล ร่วมกับอ าเภอในการค้นหา ผป. ควบคุม
ก ากับการกินยา 

PA.......................TB................................... 
ตัวชี้วัด 5.1 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (M+&M- cohort 1/61) 



สถานการณ ์
รพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 1   

ร้อยละ 16.67, RDU ขั้นที่ 2  ร้อยละ 0 , รพท. 
ระบบจัดการดื้อยาต้านจุลชีพยังท าไม่ครบทุกข้อ 

สาเหตุปัญหา 
- ผู้เกี่ยวข้องยังไม่ตระหนักถึงปัญหาการใช้ยา โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ท าให้มี
การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล 

มาตรการ 
1 การสง่เสรมิการใชย้า

อย่างสมเหตุผลในรพ./รพ.สต. 

2 การจดัการการดือ้ยา

ตา้นจุลชพี (AMR) อย่าง
บูรณาการ (รพท.) 

กิจกรรมหลัก 
  - จังหวัด 

1.จดัประชมุช ีแ้จงผูร้บัผดิชอบงาน RDU ทุกระดบั 

2.ประชมุคณะกรรมการ RDU จงัหวดั 

3.กระตุน้ เรง่รดั ตดิตามการด าเนินงานของพืน้ที ่ 

4.พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่ตดิตามการ

ด าเนินงาน 

  - อ าเภอ 
1.ประชมุช ีแ้จงคณะกรรมการ PTC 

2.รายงานผลการด าเนินการรายไตรมาส 

3.วางระบบจดัการดือ้ยาตา้นจลุชพี AMR อย่าง

บรูณาการ (เฉพาะรพท)  

   - ต าบล  
ตดิตามการด าเนินงาน RDU ของรพ.สต. ในเขต

รบัผดิชอบ 

PA แผนงานการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) โครงการป้องกนัและควบคมุการดือ้

ยาตา้นจุลชพีและการใชย้าอย่างสมเหตสุมผล 

ตวัชีว้ดั รอ้ยละของรพ.ทีใ่ชย้าอย่างสมเหตสุมผล (RDU)  เป้าหมาย : RDU ขัน้ที ่1  > รอ้ยละ 80 , 

RDU ขัน้ที ่2 > รอ้ยละ 20 , รพท.มรีะบบจดัการดือ้ยาตา้นจุลชพี  



 

แผนงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
ระดับจังหวัด: ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานร้อยละ 20 

1. พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก      

3. ส่งเสริมการใช้สมุนไพร 

ไตรมาส 1 
1.เครือข่ายมีแผนการด าเนินงานด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก service plan  
2.ผู้รับผิดชอบงานฯ ระดับอ าเภอและ
ต าบล ได้รับการอบรมหลักสูตรการใช้
ยาสมุนไพรและการบันทึกรหัสหัตถการ 
พผท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3.ผู้ป่วยนอกได้รับบริการส่งเสริม
สุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 10 
ของผู้ป่วยนอกแพทย ์
4.ก าหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการหมู่บ้านตน้แบบสร้างเสริม
สุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย 

                  ไตรมาส 2 
1.มีหมู่บ้านต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพด้วย
สมุนไพรและภูมิปัญญาไทย อย่างน้อย 5 แห่ง 
2.มีกลุ่มแกนน าด้านสมุนไพร 

             ไตรมาส 3 
1.มีโรงเรียน/นักเรียนที่ได้รับการเรียน การสอน 
หลักสูตรสมุนไพร  อย่างน้อย 5  แห่ง 
2.สถานบริการระดับ 2 ขึ้นไป ได้รับการประเมิน
มาตรฐานและผ่านเกณฑร์ะดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 
100 

                  ไตรมาส 4 
1.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิม่ขึ้นร้อยละ 5 
2.ร้อยละของผู้ปว่ยนอกไดร้ับบริการดา้นการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ไดม้าตรฐานร้อยละ 20 
3. มีนวัตกรรม/R2R/วิจัย ด้านการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร 2 เรื่อง 

Service 
Excellence 

สถานการณ์/
ข้อมูลพื้นฐาน 

กิจกรรม
หลัก 

1.พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย  
2.พัฒนาระบบบริการและการจัดการข้อมูลด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
3.สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การแพทย์แผนไทย 

1.รพท./รพช./และรพ.สต. จัดบริการด้านการแพทย์

แผนไทยท่ีได้มาตรฐานของกรมพัฒนาการแพทย์แผน

ไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข 

2. รพท./รพช.และรพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทย
ปฏิบัติงาน จัดบริการคลินิกเฉพาะโรคด้านการแพทย์

แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พ้ืนบ้าน  

1.จัดหายาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุขและชุมชน 

ระดับ      
ความ     
ส าเร็จ 

Situation : ผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ปี 2559 ร้อยละ 14.8  และปี  2560 ร้อยละ 19.16 
               Gap : ไทรงาม = 14.41   คลองขลุง = 15.1      พรานกระต่าย =  15.95   คลองลาน  = 13.15    ปางศิลาทอง = 18.35 

ยุทธศาสตร์/ 
มาตรการ 

ตวัชีว้ดั 

เปา้หมาย/ 

หน่วยงานหลัก: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
หน่วยงานร่วม: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

ไตรมาส 1 
1.เครือข่ายมีแผนพัฒนาระบบบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
2.พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสรมิสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย/การใช้ยาสมนุไพร/การ
บันทึกรหัสหัตถการ (ไทรงาม,คลองขลง,ุคลอง
ลาน,พรานกระต่าย,ปางศิลาทอง) 
2. ผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลือกที่ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 10 

 ไตรมาส 2 
1.รพท.,รพช. ให้บริการคลินิก OPD แพทย์
แผนไทยคู่ขนาน 
2. ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 15 

ไตรมาส 3 
1.รพท.,รพช.,และ รพ.สต.ที่มีแพทย์
แผนไทย  จัดบริการคลินิกเฉพาะโรค
ด้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก ครบวงจร  4 โรค 
2.รพท./รพช./รพ.สต. ที่มีแพทย์แผน
ไทยได้รับการประเมินมาตรฐานฯ ผ่าน
เกณฑ์ ไม่ต่่ากว่า ระดับดี  

ไตรมาส 4 
1.  ผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกท่ีได้มาตรฐานรอ้ยละ 20 



สถานการณ ์
 
 
 
 
 

ปัญหา  
โรค ภัยสุขภาพ มีความรุนแรง แพร่ระบาด 
ระบบ EOC ขาดคุณภาพ วิเคราะห์
สถานการณ์เสี่ยงแต่ละพื้นที่ อ่าเภอขาด 
ACTION PLAN  
 

มาตรการ 
พัฒนาผู้บัญชาการ อบรม IC                   
(incident command) 
จัดเตรียมเฝ้าระวัง จัดเวร SAT ทีมปฏิบัติการ 
OPERATION  
การซักซ้อมแผน แผนเผชิญเหตุ  
ACTION PLAN เป็นตัวอย่างให้อ่าเภอ 
 

กิจกรรมหลัก  
  - จังหวัด   ทุกอ่าเภอ ประเมิน 
   - อ าเภอ  โครงสร้าง / ค่าสั่ง 
               วัสดุอุปกรณ์  
               ACTION PLAN 
   - ต าบล  

ตัวชี้วัด พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ (EOC) 



สถานการณ ์
- ยังไม่เปิดให้บริการ 
- เตรียมความพร้อมบุคลากรและ

สถานท่ีเรียบร้อยแล้ว 

สาเหตุปัญหา 
- ยังไม่ได้ตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกับ สปสช. 

มาตรการ 
- การท าข้อตกลงกับ สปสช. 
- การประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยและญาต ิ 
- การชี้แจงเครือข่ายบริการสาธารณสุข

ในจังหวัด 
- การอบรมความพร้อมของเครือข่าย

ในการรองรับผู้ป่วยกลับบ้าน  

กิจกรรมหลัก 
  - จังหวัด : การอบรมพยาบาล 
   - อ าเภอ : การอบรมพยาบาลและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
   - ต าบล  

PA...........One Day Surgery  
ตัวชี้วัด........................................................... 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 



สถานการณ ์
จ้างคน  ย้าย  ลาออก ต่าแหน่งต่่ากว่าช่านาญ
การพิเศษ ต่าแหน่งถูกดึงคืนส่วนกลาง (ขาด
รายละเอียดสถานการณ์) / 

สาเหตุปัญหา 
ไม่มี Career  path  ความก้าวหน้าจากการ
ประกอบอาชีพ (ไม่ครอบคลุม) 

มาตรการ  
1.การบริหารจัดการข้อมูลก่าลังคนด้านสุขภาพ 
2.การเสริมสร้างแรงจูงใจในการธ่ารงรักษาความ
คงอยู่ 
3.การประเมิน Happynomiter 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก 
  จังหวัด   
1.วางแผนจัดก่าลังคนลงพื้นที่ /ปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหม่/นักเรียนทุน 1 ให้
ข้าราชการใช้ข้อมูลจาก 
2.HROPH น่าร่องที่กรม /จัดคนลงตามโครงสร้าง  
 3. Happynomiter 
 อ่าเภอ ท่าแผนก่าลังคน ตาม FTE 
/Happynomiter  ระดับอ่าเภอ 

 
PA....Happy MOPH.............. 

ตัวชี้วัด  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน่าดัชนีความสุขของคนท่างาน (Happinometer) ร้อยละ 60 
อัตรการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)(other) ร้อยละ 85 

 
 



สถานการณ ์ สาเหตุปัญหา 
มาตรการ  
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก 
  จังหวัด   
1.แจงเป้า  ท่าทะเบียน  อบรม ลงทะเบียน Key 
ข้อมูลลง www  

 
 
 

PA...อสค. 
ตัวชี้วัด 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 



สถานการณ ์
ป ี58  ร้อยละ 16.66 
ปี 59  ร้อยละ 16.66 
ปี 60  ร้อยละ 0 แต่มี รพ.ที่ต้องเฝ้าระวัง 2 
แห่ง ได้แก ่คลองขลุง(4) ลานกระบือ(6) 
 

สาเหตุปัญหา มียาคงคลังเกิน2เดือน/ การจัดเก็บ
รายได้ไม่ครบถ้วน  /ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและสินทรัพย์/ ระบบบัญชีลงงบไม่ถูกต้อง/ 
 Root  course  ส ารองยามากเกินไป Death   
stock/ ค่าตรวจชันสูตรเพิ่มขึ้น /ภาระค่าใช้จ่ายใน
การจ้างบุคลากร ฉ 11 and ot / การไม่ใช้แผน
ทางการเงินในการควบคุมก ากับอย่างจริงจัง 

มาตรการ 
1. เฝ้าระวัง  10 เครื่องมือ 
2. 5 มาตรการในการขับเคลื่อน (ประเมิน 
ติดตาม สร้างประสิทธิภาพ  สร้างระบบบัญชี  
พัฒนาเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพ ) 

กิจกรรมหลัก 
  - จังหวัด  ด าเนินกิจกรรมตามมาตรการ ทั้ง 5 /
ประชุม CFO ทุกเดือน+ พัฒนาศักยภาพ ทั้ง CFO 
เลขา และ Auditor /ก ากับติดตามแผนงานเงินราย
ไตรมาส 
   - รพ. ด าเนินการตามที่จังหวัดก าหนด 

PA ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบปัญหาการเงินวิกฤตระดับ 7 
ตัวชี้วัด. ไม่เกินร้อยละ 6 (กพ.ต้องไม่ม)ี 



สถานการณ ์ 
รพ.สต ติดดาว 
 ปี 60   17.61 (เกินเป้าหมาย) 
H A  
ปี 60   ร้อยละ 83.33 คาดว่าจะผ่านร้อยละ 100 ในปี 
2561 
PMQA.   - 

สาเหตุปัญหา  
1.งานคุณภาพควรปรับให้เป็นงานประจ า มีระบบการ
ก ากับติดตาม 
2.มีระบบการก ากับติดตาม 
2.PMQA เป็นเรื่องเก่ามาท าใหม่  

มาตรการ 
-ด าเนินยกระดับ รพ.สต. ติดดาวให้ขยับสูงขึ้นกว่าระดับ
ที่ประเมินปีที่ผ่านมา และได้ตามเป้าหมาย 
- พัฒนาแกนน า PMQA ทั้งในระดับอ าเภอ และจังหวัด 

กิจกรรมหลัก 
  - จังหวัด ประชุมปรับคู่มือ  แนวทางพัฒนา (ครู ก/ครู 
ข) 
   - อ าเภอ ด าเนินการพัฒนาตามเกณฑ์ 
   - ต าบล  ด าเนินการพัฒนาตามเกณฑ์ 

PA:รพ.สต.ติดดาว/ HA / PMQA 
ตัวชี้วัด   
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 5 ร้อยละ 60 
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 80  
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว(other) ร้อยละ 25 
 
 



สถานการณ ์
ปี 60 เผยแพร่ ต่อยอด  ร้อยละ 100 (2 เรื่อง) 
 
 
 
 

สาเหตุปัญหา  
1.ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล และการเผยแพร่ 

มาตรการ 
1. ท าวิจัยแบบมีพ่ีเลี้ยง  ทีมสนับสนุน 
2. ท าวิจัยแบบ R2R 
3. จัดเวที KM 
4. จัดท าเวปไซต์ เพื่อเผยแพร่ และการจัดท า

คลังข้อมูล 

กิจกรรมหลัก 
  - จังหวัด ตั้งกรรมการวิจัย /กรรมการ EC/จัด
เวที KM /สรุปประเมินผล 
   - อ าเภอ R2R อ าเภอละ 2 แห่ง 
   - ต าบล  

ตัวชี้วัด.....R2R.  
73.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์(Hard copy)ร้อยละ 25 



สถานการณ ์
ปี 60 ร้อยละ 89.09 (สสอ.ขาณุ ไม่ผ่าน) 
 
 
 
 

สาเหตุปัญหา  
รับความรู้ไม่ต่อเนื่อง/เปลี่ยนคนมาอบรม ท าให้
ขาดความรู้ความเข้าใจ 

มาตรการ 
1. สร้างความเข้มแข็งของกลไก  
2. พัฒนาเครือข่าย 
 
 

กิจกรรมหลัก 
  - จังหวัด 
1.ประกาศเจตนารมณ์ 
2.ประชุม จนท.  
3.ท าคู่มือปฎิบัติงาน 
   - อ าเภอ ด าเนินงานตาม EB 11 ตัว 

ตัวชี้วัด ITA 
ร้อยละของหน่วยงานสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 90 



สถานการณ ์
ปี 60 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.08  จาก 100  (ไม่
ผ่าน) 
 
 
 

สาเหตุปัญหา  
1.การเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2.การส่งรายงานไม่ต่อเนื่อง 

มาตรการ 
1เพิ่มคุณภาพจัดการระบบ  
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบรายงาน  
3. พัฒนาระบบติดตามประเมิน 
 
 

กิจกรรมหลัก 
จังหวัด ตั้งกรรมการ ออกประเมิน   
ระดับอ าเภอ ท ากิจกรรมเหมือนจังหวัด 

ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานใน สสจ.กพ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบภายใน ร้อยละ 8 



สถานการณ์ 
1. คุณภาพข้อมูลใน รพสต ร้อยละ 8 .19 2. 
คุณภาพการลงสาเหตุการตาย ผ่านเกณฑ์ 
 
 

สาเหตุปัญหา 
คุณภาพการวินิจฉัย และการบันทึกข้อมูล 

มาตรการ  
1.สร้างเครือข่าย กรรมการ และประชุม 
2.ประชุม และ VDO conference เน้น ICD 10 
3.สนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพ เน้น รพ.สต 
4. นิเทศติดตาม 

กิจกรรมหลัก 
  - จังหวัด ตั้งกรรมการ /อบรม/ตรวจสอบ/
ก ากับ/วิเคราะห์ 
   - อ าเภอ ประชุมทีมตรวจสอบเวชเบียน 
   - ต าบล  

ตัวชี้วัด คุณภาพข้อมูล  
66.ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (Evaluation) ระดับ 5 ร้อยละ 60  
67.ร้อยละของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ ร้อยละ 80 
68.ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ ร้อยละ 5 

 


