
บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P)

แผนงานที ่1 การ
พัฒนาคุณภาพชีวติคน
ไทยทุกกลุ่มวยั

1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
มารดาและทารก

2,000.00 พัฒนศิริ/
อริศรา

P P

2. โครงการคลอดปลอดภัยใส่ใจแม่ลูก
และป้องกันการคลอดก่อนก าหนด

1,250.00 พิณรัตน์

3. โครงการดูแลสุขภาพสตรีวยัเจริญพันธุ์ 
 6 โปรแกรมสร้างเด็กไทยคุณภาพ

3,000.00 60,200.00 พัฒนศิริ P P

4. โครงการอบรมฟืน้ฟูทักษะการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ส าหรับ
เจ้าหน้าทีใ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้น
อนุบาล อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย

6,300.00 วรีพันธ/์ดา
ราวรรณ

P P

5. โครงการคัดกรอง 4กลุ่มโรคหลัก สมาธิ
ส้ัน ออทิสติก สติปัญญาบกพร่อง และการ
เรียนรู้บกพร่องในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่
 1 ในเขตอ าเภอกงไกรลาศ

2,400.00 วรีพันธ/์
อักษร

P

6. โครงการป้องกันภาวะโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน – 5ปี

99,250.00 วชัราภรณ์ P P

สรุปแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกงไกรลาศ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ด าเนินการยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่งโครงการผู้รับผิดชอบ



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ด าเนินการยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่งโครงการผู้รับผิดชอบ

7. โครงการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน
ทูบีนัมเบอร์วนัในโรงเรียน  อ าเภอกงไกร
ลาศ  จังหวดัสุโขทัย

   48,110.00 วชัราภรณ์

8. โครงการคุณแม่ฟันดี ปี 2562 6,250.00 มลฤดี P P

9. โครงการเด็กน้อยฟันดี  ปี 2562 19,401.40 วภิาดา P P

10 โครงการ ศพด.และเด็กอนุบาลฟันดี  
ปี 2562

18,251.40 พจนา P P

11. โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี  ปี 
2562

38,010.00 พจนา P P

12. โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพช่อง
ปากในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  ปี 
2562

8,800.00 มลฤดี P P

13. โครงการชี้แจงงานทันตกรรม ปี 2562 1,260.00 วภิาดา P P

14. โครงการชี้แจงการด าเนินโครงการทัน
ตกรรมแก่คณะครูโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ปี 2562

8,825.00 วภิาดา P P

15. โครงการเพิม่พูนความรู้วชิาการทาง
ทันตกรรม และการดูแลผู้ป่วยทีม่ีโรคทาง
ระบบและติดตามงานตัวชี้วดัปีงบ 2562

4,000.00 วภิาดา P P

16. โครงการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care)

1,250.00 สุชญา

17. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลกงไกรลาศ

2,450.00 วชัราภรณ์ P P



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ด าเนินการยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่งโครงการผู้รับผิดชอบ

18. โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชน

3,700.00 วชัราภรณ์ P P

19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ในชุมชน

9,000.00 อริศรา P P

20. โครงการการตรวจสมรรถภาพ
เจ้าหน้าทีเ่ครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
กงไกรลาศ ประจ าปี 2562

20,000.00 อนันต์ P P

แผนงานที ่2 การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอ

21. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับ
อ าเภอ (พชอ.)

45,000.00 บุญสืบ P P

แผนงานที ่3 การ
ป้องกันควบคุมโรคและ
ลดปัจจัยเส่ียงด้าน
สุขภาพ

22. โครงการการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐาน
 และการใช้เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัติ (AED)

4,675.00 นิตยา P P

23. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินปี 2562

3,000.00 นิรุช P P

24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปี 2562

11,180.00 แสงเดือน P P

25. โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน และ
โรคความดันโลหิตสูง ปี 2562

28,930.72 71,067.36 ทองพรม P P

26. โครงการพัฒนางานอาหารปลอดภัย
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย ปีงบ 
2562

0.00 อริศรา/
วราภรณ์

P



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ด าเนินการยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่งโครงการผู้รับผิดชอบ

27. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ ปี 2562

0.00 สุวทิย์/
อนันต์

P

28. โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้
โฟมบรรจุอาหาร (No Foam For Food)

2,925.00 อนันต์/วรา
ภรณ์

P

29. โครงการซ้อมแผนรองรับสถานการณ์
การเกิดโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ปี 
2562

4,500.00 อริศรา/
วราภรณ์

P P

30. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
SRRT ระดับต าบล /อ าเภอ ป2ี562

1,500.00 อนันต์/วรา
ภรณ์

P P

31. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกเครือข่ายอ าเภอกงไกรลาศ ปี
 2562 (โซนเหนือ,โซนใต้)

98,000*2 อนันต์/วรา
ภรณ์

P P

32. โครงการอบรมการใช้สารเคมีในการ
ควบคุมโรคระบาดน าโดยแมลง ส าหรับ
บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

8,100.00 อนันต์/วรา
ภรณ์

P P

33. โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีนป้องกัน
ไข้หวดัใหญ่กลุ่มเส่ียง ประจ าปี  2562

12,480.00 อริศรา P P

34. โครงการด าเนินงานผู้ก่อการดี (Merit
 Maker) การป้องกันเด็กจมน้ า  อ.กงไกร
ลาศ   จ.สุโขทัย

4,050.00 อริศรา P P

35. โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โรงพยาบาลกงไกรลาศ ประจ าปี 
2562

30,575.00 อนันต์/วนิดา P P



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ด าเนินการยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่งโครงการผู้รับผิดชอบ

36. โครงการการอบรมและฟิน้ฟูความรู้
การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ IC 
cup กงไกรลาศ

1,000.00 ศิกานต์ P P

37. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในระดับ 
รพ.สต. อ าเภอกงไกรลาศ ปีงบประมาณ 
2562

2,170.00 ณัฐฎ์กานดา P P

38. โครงการการตรวจสอบมาตรฐาน
วศิวกรรมความปลอดภัย ประจ าปี 2562

7,240.00 อนันต์ P P

39. โครงการการสอบเทียบเคร่ืองมือ
ประจ าปี 2562

20,000.00 รจนา P P

แผนงานที ่4 การ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

40. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
การท างาน Green & Clean ระดับต าบล
และอ าเภอ

2,860.00 อนันต์ P P

41. โครงการการป้องกันและระงับการ
แพร่เชื้อหรืออันตรายทีอ่าจเกิดจากมูล
ฝอยติดเชื้อ

6,480.00 อริศรา/
วราภรณ์

P P

ยุทธศาสตร์ที ่2 บริการเป็น
เลิศ (Service Excellence)

แผนงานที ่5 การ
พัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

แผนงานที ่6 การ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ

42. โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ปี 2562

5,000.00 ระพีพรรณ P P



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ด าเนินการยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่งโครงการผู้รับผิดชอบ

43. โครงการค้นหา ป้องกัน และควบคุม
วณัโรคเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอกง
ไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย ปี 2562

69,600.00 จันทนา P P

44. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง (Intermediate care) 
โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย

4,500.00 อรชลิดา P P

45. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย

85,600.00 กัญชลี P

46. โครงการเวทีแลกเปล่ียน เรียนรู้ของ 
อสม. ระดับ อ าเภอ ประจ าปี 2562

0.00 บุญสืบ P P

47. โครงการมหกรรมตรวจคัดกรองโรค
ต้อกระจกในผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ
 2562

9,200.00 รุ่งศิริ P P

48. โครงการมหกรรมตรวจคัดกรอง 
โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาในกลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวาน ปี  2562

16,200.00 รุ่งศิริ P P

49. โครงการพัฒนาทักษะการหยุดเสพ
สารเสพติดและพัฒนาการประกอบอาชีพ
ให้กับผู้ใช้สารเสพติด

5,850.00 วรีพันธ์ P

ยุทธศาสตร์ที ่3 บุคลากรเป็น
เลิศ (People Excellence)

แผนงานที ่10 การ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ

50. โครงการสานสัมพันธค์วามรักความ
สามัคคี ปี 2562

6,100.00 หทัยนุช P P

51. โครงการปลอดหนี้นอกระบบ 0.00 หทัยนุช P P



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ด าเนินการยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่งโครงการผู้รับผิดชอบ

52. โครงการศึกษาดูงานทันตกรรม
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวดัเชียงใหม่

13,800.00 นภา P P

ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมภิบาล 
(Governance Excellence)

53. โครงการสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และจัดท า
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

9,000.00 สุธาสินี P P

54. โครงการการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน ของ คปสอ.กงไกรลาศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

6,300.00 บุญสืบ/
วนิดา

P P

55. โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.เพือ่
ผ่านเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

7,850.00 บุญสืบ P P

56. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
แบบบูรณาการโรงพยาบาลกงไกรลาศ

6,900.00 นิสา P P

57. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ

14,400.00 นิสา P P

58. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2P 
Safety Goals

2,500.00 อักษร P P

59. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผู้น าเครือข่ายบริการอนามัยแม่และเด็ก
รองรับกลไกการจ่ายแบบเน้นคุณค่าและ
การใช้โปรแกรม MCH folder

10,736.00  ววิรรธน์/
อนันต์

60. โครงการพัฒนาและตรวจสอบ
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เชิงปฏิบัติการ

40,820.00 ววิรรธน์/
อนันต์

P P

รวม 555,769.52 200,867.36 189,160.00 945,796.88



บ ารุง PPA QOF กองทุน
ต าบล

อ่ืนๆ
ด าเนินการยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ ส่งโครงการผู้รับผิดชอบ

โครงการ/แผนงานทัง้ส้ิน  60 โครงการ
โครงการ/แผนงานทีด่ าเนินการแล้ว 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33
โครงการ/แผนงานทีย่กเลิก 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67



คณะท่ี 1

ผลงาน

(ร้อยละ)

ผ่าน/ไม่ผ่าน

Mother & Child health

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17

 ต่อแสน

0 0 0 0 ผ่าน

2) ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.1 เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 93.69 91.25 97.53 96.39 ผ่าน

2.2 เด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20

ร้อยละ 90

14.43 21.44 25.17 28.46 ผ่าน

2.3 เด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ ร้อยละ 90 90.1 79.53 94.59 93.84 ผ่าน

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  ประจ าปี 2562

ประเด็นท่ี 1

ปี2562

เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวช้ีวัดท่ี



ผลงาน

(ร้อยละ)

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ปี2562

เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวช้ีวัดท่ี

2.4 เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 60 40.17 52.20 61.76 82.35 ผ่าน

Green & Clean Hospital

3) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

(รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากข้ึนไปร้อยละ 40 และ รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus อย่างน้อย

จังหวัดละ 1 แห่ง)

 - เร่ิมต้น ระดับดี ระดับดี

มาก Plus

ผ่าน

ประเด็นท่ี 3

 กลุ่มวัย

ผู้สูงอายุ

4) ร้อยละต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน

ชุมชนผ่านเกณฑ์

ร้อยละ 70 27.27 36.36 70.00 90.91 ผ่าน

ประเด็นท่ี 4

 NCD

5) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

     5.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน

     5.2 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน

DM  ราย

ใหม่ ≤ 2.05

HT 

มากกว่า

ร้อยละ 30

2.1

-

2.61

-

1.69

10.61

1.45

40.68

ผ่าน

ประเด็นท่ี 1

ประเด็นท่ี 2



ผลงาน

(ร้อยละ)

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ปี2562

เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวช้ีวัดท่ี

ประเด็นท่ี 5

 ระบบตอบ

โต้ภาวะ

ฉุกเฉิน

6) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 

ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 90 NA / / / ผ่าน

ประเด็นท่ี 6

 กลุ่มวัย

เรียน/วัยรุ่น

7) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 38 26.47 31.91 27.52 36.31 ไม่ผ่าน

ประเด็น

เพ่ิมเติม

8) บุหร่ี

     โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหร่ีท่ัวไทยเทิดไท้องค์ราชัน

 -  -  -  - 106.30 (เข้า

ร่วม)

4.29 (เลิก

บุหร่ีได้ 6 

เดือน)

ผ่าน

ประเด็น

เพ่ิมเติม

9) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

     9.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมได้

     9.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้

DM = 

40.00

HT = 50.00

DM = 

13.52

HT = 38.37

DM = 

26.58

HT = 47.41

DM = 

41.46

HT = 57.34

DM = 

27.37

HT = 56.27

ไม่ผ่าน



ผลงาน

(ร้อยละ)

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ปี2562

เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวช้ีวัดท่ี

คณะท่ี 2

Primary Care

1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ(พชอ.) ร้อยละ 60 / / / / ผ่าน

2) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster) เตรียมการ เตรียมการ ผ่าน

3) ร้อยละของ รพ.สต.  ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 3 ดาว ร้อยละ

 100 

5 ดาว ร้อยละ

 60

 - 6.67 46.67 86.67 ผ่าน

TB

4) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85 87.90 89.13 84.75 86.67 ผ่าน

RDU-AMR

5) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) RDU ข้ัน

ท่ี2

 - ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 1 ข้ันท่ี 1 ไม่ผ่าน

Fast Track

* Stroke 

ประเด็นท่ี 1

ประเด็นท่ี 2

ประเด็นท่ี 4

ประเด็นท่ี 3



ผลงาน

(ร้อยละ)

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ปี2562

เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวช้ีวัดท่ี

6) อัตราตายของผู้ป่วยใน โรคหลอดเลือดสมอง ไม่เกิน 

ร้อยละ 7

1.7 2.86 2.9 0 ผ่าน

6.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน  -  -  -  -

6.2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ไม่เกิน 

ร้อยละ 25

 -  -  -  -

6.3) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit มากกว่า

ร้อยละ 40

 -  -  -  -

6.4) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ท่ีมีอาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมง

ได้รับการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to needle time)

มากกว่า

ร้อยละ 50

 -  -  -  -

6.5) ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที 

(door to operation room time)

มากกว่า

ร้อยละ 60

 -  -  -  -

* Sepsis

ประเด็นท่ี 4



ผลงาน

(ร้อยละ)

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ปี2562

เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวช้ีวัดท่ี

7) อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่า 

ร้อยละ 30

20.34 29.77 4.44 1.89 ผ่าน

* Trauma

8) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ช่ัวโมง ใน รพ. ระดับ A,S,M1 (ท้ังท่ี 

ER และ Admit)

น้อยกว่า

ร้อยละ 12

 -  -  -  -

ยาเสพติด

9) ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและ ได้รับการติดตามดูแลต่อเน่ือง 1 ปี 

(Retention Rate 1 year) 

   ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพท่ีบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเน่ืองหลัง

จ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (3 month remission rate)

ร้อยละ 20

ร้อยละ 40

94.11

63.15

27.78

72.09

40.00

40.00

4.00

39.09

ไม่ผ่าน

ประเด็นท่ี 4

ประเด็นท่ี 5



ผลงาน

(ร้อยละ)

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ปี2562

เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวช้ีวัดท่ี

ประเด็นท่ี 6

 SP สาขา

สุขภาพจิต

และจิตเวช

10) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤ 6.3 ต่อ

แสน

6.3

(4ราย)

3.08

(2ราย)

10.80

(7 ราย)

12.37

(8 ราย)

ไม่ผ่าน

ประเด็นท่ี 7

 SP สาขา

สุขภาพจิต

และจิตเวช

11) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

      

      ร้อยละของผู้ป่วย DM และ HT ท่ีได้รับการคัดกรองโรคไตเร้ือรัง

ร้อยละ 66

มากกว่า

ร้อยละ 80

63.38

72.71

71.88

18.87

65.37

72.51

58.77

65.77

ไม่ผ่าน



ผลงาน

(ร้อยละ)

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ปี2562

เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวช้ีวัดท่ี

ประเด็นท่ี 8

 การพัฒนา

ระบบ

บริการ ODS

12) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 20  -  -  -  -

ประเด็นท่ี 9

 SP สาขา

ปลูกถ่าย

อวัยวะ

13) อัตราส่วนจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน รพ.  -  -  -  -

ประเด็นท่ี 9

 SP สาขา

ปลูกถ่าย

อวัยวะ

14)  อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อจ านวนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล  -  -  -  -



ผลงาน

(ร้อยละ)

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ปี2562

เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวช้ีวัดท่ี

ประเด็น

เพ่ิมเติม

15) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 

18.5

10.44 11.94 23.06 22.13 

(รวม

ส่งเสริม)

22.09 (ไม่

รวมส่งเสริม)

ผ่าน

ประเด็น

เพ่ิมเติม

16) STEMI

     16.1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

26 : แสน

 ปชก.

0 3.12 0 0 ผ่าน

คณะท่ี 3

HRH Transformation

1) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ  -  -  -  -

2) จ านวนหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรแห่งความสุข จังหวัดละ

 1 แห่ง

 -  -  -  -

Digital  Transformation

3) เขตสุขภาพมีการด าเนินการ Digital Transformation เขตละ 1 

จังหวัด

 -  -  -  -

4) มีการใช้ Application ส าหรับ PCC ใน PCC ทุกแห่ง  -  -  -  -

ประเด็นท่ี 1

ประเด็นท่ี 2



ผลงาน

(ร้อยละ)

ผ่าน/ไม่ผ่าน

ปี2562

เป้าหมาย ปี2559 ปี2560 ปี2561ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)ตัวช้ีวัดท่ี

Financial Management

5) ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน Risk 

Score

1 1 1 0 ผ่าน

Quality Organization

* HA

6) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

* PMQA

7) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด

 -  -  - ผ่าน 

หมวด 1, 5

ผ่าน 

หมวด 2, 4

ผ่าน

เขตสุขภาพ

8) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  -  -  -  -  -

9) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  - 78.79 100 100 ผ่าน

10) ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการ

ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงระดับจังหวัด

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 78.10 ไม่ผ่าน

ประเด็นท่ี 5

ประเด็นท่ี 6

 ระบบธรร

มาภิบาล

ประเด็นท่ี 3

ประเด็นท่ี 4


