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การบริหารจัดการ 
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๑. ทิศทางการพัฒนาสาธารณสุข  
๒. การประเมินผล 
๓. โครงสร้างบริหาร 
๔. ทรัพยากรสขุภาพ จ.นครราชสีมา 
๕. การบริหารจัดการงบประมาณ และ 

บริหารการเงินการคลัง 
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1. วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังทางสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี  

2. พันธกิจ 
พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 

3. ค่านิยม 

“KORAT MOPH” 

KORAT “องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
สุขภาพ”       Knowledge  Organization     = องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

Open Mind       = จิตบริการ 
Role model & Respectable     = แบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
Achievement & RBM Model    = มุ่งผลสัมฤทธิ์   
Team work     = ทำงานเป็นทีม 

MOPH “ฝึกฝนและเป็นนายตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรม ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง อ่อนน้อม
ถ่อมตน”       Mastery              = เป็นนายตนเอง  

Originality         = เร่งสร้างสิ่งใหม่  
People-center      = ใสใจประชาชน  
Humility           = อ่อนน้อมถ่อมตน 

4. เป้าหมาย 
1.ประชาชนสุขภาพดี 
2.เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีคุณค่า มีความสุข 
3.ระบบสุขภาพยั่งยืน 

5. เข็มมุ่งประจำปี 2564 
1. ลดอัตราป่วย อัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออก 
2. เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  
3. ลดอัตรามารดาเสียชีวิต  
4. พัฒนาระบบคัดกรอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
5. ประชาชนได้รับบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย  
6. ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด 
7. พัฒนางานทันตสาธารณสุข  
8. พัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
9. ลดแออัด ลดรอคอย ไร้รอยต่อ ด้วย New normal 
10. พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรด้านสุขภาพ (HROPS) ให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
11. พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพให้มีประสิทธิผล  
12. พัฒนาองค์กรให้เกิดธรรมาภิบาล 
13. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่การเป็น Smart Office 
14. พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์ HA , รพ.สต.ติดดาว,และ PMQA 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค  
                     (PP&P Excellence) 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนากำลังคนและภาคีเครือข่ายที่เป็นเลิศ (People Excellence) 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
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กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และแผนปฏิบัติการสาธารณสุขของ จังหวัดนครราชสีมา  

 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดกรอบในการบริหารแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
นครราชสีมา และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
ได้นำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนครบถ้วนส่งผลถึงการมีสุขภาพที่ดีของ
ประชาชนและเป็นประโยชน์ ทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการประสานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา  

ในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
เพ่ือให้ได้ แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ดังนี้  

 
กระบวนการที่ 1 การค้นหาปัญหา การจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดเป้าหมาย      

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสมา ได้มีการรวบรวมปัญหาด้านสาธารณสุข ของจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือนำมาให้คณะกรรมการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา  
และจัดเรียงลำดับความสำคัญเพ่ือวางเป้าหมายในการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  

กระบวนการที่ 2 การจัดทำยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ด้านสุขภาพ 

    2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis   

คณะกรรมการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพร่วมกัน  และได้นำเข็มมุ่ งมาวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ SWOT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 

จุดแข็ง (Strength) 

S1 ผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาระบบบริการ 
S2 มีแผนยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพ และระบบการ
บริหารยุทธศาสตร์ชัดเจน  
S3บุคลากรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน   
S4 มีโครงสร้างในการแบ่งบทบาท ความรับผิดชอบการ
ทำงานของแต่ละหน่วยงานทุกระดับที่ชัดเจน 
S5 มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมภายใต้
ข้อตกลง กฎ ระเบียบ 
S6 มีหน่วยบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
S7  มีโปรแกรมอีเล็คทรอนิคส์ ซ็อฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ที่
เอ้ือต่อการในการดำเนินงาน             

6.5 คะแนน  

จุดอ่อน (Weakness)  

W1 การบริหารจัดการงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจและช่วงเวลา 
W2 การควบคุมกำกับ ประเมินผล ระดับอำเภอ               
ไม่ครอบคลุม ทำให้ยังไม่สะท้อนผลงานที่แท้จริง 
W3 บุคลากรไม่เพียงพอ/มีการโยกย้าย 
W4 ระบบข้อมูลสุขภาพยังมีการบันทึก ไม่ถูกต้อง/
ครบถ้วน จึงยังไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง 
W5 การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของ
คนในองค์กรมีน้อยเกินไป 
W6 การบริหารงบประมาณ  ไม่สอดคล้องการ
ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  
                                              

3.5 คะแนน 

โอกาส (Opportunity) 

 O1 นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สนับสนุนการดำเนินงาน 
 O2 ภาคี เครือข่ายด้ านสุขภาพทุกระดับ เข้าร่วม
ดำเนินงาน และสนับสนุนงบประมาณ 
 O3 มีระบบการสื่อสารที่ดีและครอบคลุม เช่น ระบบ
อินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
 O4 O5 มีการบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุข เพ่ือ
รองรับในการทำงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
 O5 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลายรูแบบ รองรับ
และสนับสนุนการทำงาน 
 O6 ประชาชนมีความตื่ นตัวด้ านในการป้ องกัน
โรคติดต่อ                                   

6.7 คะแนน  

ข้อจำกัด/อุปสรรค (Threat) 

T1 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อปัญหา
สุขภาพได้แก่ โรคอุบัติใหม่ Covid-19/ ภัยพิบัติ 
T2 ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี รายได้ลด ความใส่ใจและ
ความร่วมมือด้านสุขภาพลดลง 
T3 การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร และมีประชากร
ต่างด้าวแฝง 
T4 การขยายตัวของสังคมเมือง วิถีชีวิตพฤติกรรม
สุขภาพเปลี่ยน  
T5 พ้ืนที่จังหวัดมีขนาดใหญ่ และมีหลายอำเภอทำให้
ยากต่อการบริหารจัดการ 
T6 การโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย 
                                               

3.3 คะแนน 
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2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย ภายในภายนอก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 
 

  ภายใน 
                    
       ภายนอก 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน  Weakness 

โอกาส  
Opportunity 

SO  Strategy 
S2 S4 O2 O5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย  
S3 S5 O3  พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ การ
จัดการระบบสุขภาพกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
S1 O1 O4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐภายใต้ระบบคุณธรรม ความโปร่งใส 
และ PMQA 

                   WO  Strategy 
W2  O2 พัฒนาระบบประเมินผล ด้วย
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
W1 W3 O1 การเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลากร   
W4 O3 O5 การพัฒนาการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ โดยภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพ  
 

ข้อจำกัด  
Threat 

ST  Strategy  
 S3 T2 T3 เสริมสร้างความร่วมมือกับ อปท.
เพ่ือการแก้ไขปัญหาสุขภาพพ้ืนที่  
S1 S5 พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการให้ผ่าน
มาตรฐาน น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
S4 T5 พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม สุขภาพ 
 

WT  Strategy 
W1 W3 T2 เสริมสร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมและจริยธรรมองค์การ  
W4 T5 พัฒนาระบบการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพของประชาชน 
W2 T3 T4 การพัฒนากลไกความร่วมมือ
ด้านสุขภาพในระดับพ้ืนที่ 

เมื่อวิเคราะห์แล้ว ได้นำมาสร้างเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

Situational Analysis 
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กระบวนการที่ 3  การกำหนด มาตรการสำคัญ และตัวชี้วัดด้านสุขภาพ  
 หลังจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแล้ว คณะกรรมการจัดทำร่างแผน                       
ได้นำเข็มมุ่ง ในการดำเนินการ มากำหนด มาตรการสำคัญ ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดด้านสุขภาพ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์
พัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (PP&P 
Excellence) 
 
 

1 1.1 อัตราการตายมารดาไทย  
 

-ไม่เกิน 17 ต่อแสนการ
เกิดมีชีพ 

 1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ        
ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 

-ร้อยละ 80  

 1.3 ร้อยละชองโรงพยาบาลมีการจัดตั้งและให้บริการ
คลินิก Pre-Conceptual ที่มีคุณภาพ 

-ร้อยละ 100 
 

 1.4 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม       
(Low Birth Weight)    

-ไม่เกินร้อยละ7 

2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย -ร้อยละ 85 
 2.1 ร้อยละของเด็ก 9,18,30,42 และ 60เดือน 

ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก  
ร้อยละ 90 

 2.2 ร้อยละของเด็ก 9,18,30,42 และ 60 เดือน 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 

-ร้อยละ 20 

 2.3 ร้อยละของเด็ก 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่
มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

-ร้อยละ 90 

 2.4 ร้อยละของเด็ก 9,18,30,42 และ 60 เดือน  ที่
มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

-ร้อยละ 70 

3 ร้อยละของเด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 
4 อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี   ไม่เกิน 32 ต่อพัน ปชก.  
5 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็ก 0 - 12 

ปี ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 90 / 95 

 5.1 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR1  ร้อยละ 95 
 5.2 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG HB  

DTP-HB3 OPV3 IPV  
ร้อยละ 90 
 

 5.3 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4 
OPV4 LAJE1  

ร้อยละ 90 
 

 5.4 ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR2  ร้อยละ 95 
 5.5 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน LAJE 2  ร้อยละ 90 
 5.6 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 

OPV5  
ร้อยละ 90 

 5.7 ร้อยละของเด็กนักเรียน ป1 เฉพาะรายที่ได้รับ
วัคซีนไม่ครบ 

ร้อยละ 95 
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 5.8 ร้อยละของเด็กนักเรียนหญิงป.5 ที่ได้รับวัคซีน 
HPVs  

ร้อยละ 95 

5.9 ร้อยละของเด็กนักเรียน ป6 ที่ได้รับวัคซีน dTs ร้อยละ 95 
6 ร้อยละของหน่วยงานระดับอำเภอได้คะแนนการ

ประเมินระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของหน่วยงาน ระดับ 5  

ร้อยละ 60 
 

7 ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ร้อยละ 95 
7.1 ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองADL ≥ร้อยละ 95 
7.2 ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมมีสุขภาพดี ร้อยละ 98 

8 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และบุคคลอื่นที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลตาม Care Plan 

ร้อยละ 85 
 

 9 9.1 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ  

ร้อยละ 80 
 

  9.2 ร้อยละของอำเภอมีธรรมนูญตำบล(อย่างน้อย
อำเภอละ 1 ตำบล) 

ร้อยละ 100 
 

 10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด   

ร้อยละ 95  

 11 ร้อยละของโรงพยาบาล (สถานพยาบาล) ที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN AND 
CLEAN HOSPITAL  

 
 

  -ระดับดีข้ึนไป   ร้อยละ 80 
  -ระดับดีมาก plus ร้อยละ 40 
 12 อำเภอ /ตำบล มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

  -รพ.ผ่านมาตรฐานระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ 
ระดับดี 

ร้อยละ 100 

  -รพ.ผ่านมาตรฐานอาชีวอนามัย ระดับพ้ืนฐาน  ร้อยละ 100 
  -สสอ. ผ่านมาตรฐานระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ 

ระดับดี 
ร้อยละ 100 

  -รพ.สต.ผ่านมาตรฐานอาชีวอนามัย ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ100 
  -รพ.สต.ผ่านมาตรฐานอาชีวอนามัย ระดับดี อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง 
 13 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอำเภอ TO BE 

NUMBER ONEผ่านระดับ 5  
ร้อยละ 90 

 14 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ            
(cavity free)   

ร้อยละ 70 
 

  14.1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการตรวจและป้องกัน
สุขภาพช่องปาก 

ร้อยละ 80 
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  14.2 เด็ก 4-12 ปี ได้รับบรกิารเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ ร้อยละ 50 
  14.3 เด็ก 6-12 ปี ได้รับบรกิารเคลือบหลุมร่องฟัน

ในฟันกรามถาวร 
ร้อยละ 50   

 15 ลดเสี่ยง ลดโรค ลดพิการ จากโรคเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง 
15.1 ร้อยละการตรวจติดตามผู้สงสัยผู้ป่วย DM / HT 

 
 
ร้อยละ 80  

  15.2 อัตราการเกิดผู้ป่วย DM รายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ 1.85 
  15.3 ร้อยละของกลุ่มสงสัย HT ได้รับการวินิจฉัยเป็น

ผู้ป่วย HT  รายใหม่ 
ไม่เกินร้อยละ 3 

  15.4 ร้อยละอัตราการคุมน้ำตาล(A1C) ของผู้ป่วย DM ร้อยละ40 

 16 การดำเนินการ "ตำบล Healthy All For NCDs"   อย่างน้อยอำเภอละ1ตำบล 
2. ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบ
บริการที่เป็นเลิศ 
(Service 
Excellence) 

17 ระดับความสำเร็จ ของการลดภาวะแทรกซ้อน ลดตาย 
ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

ระดับ3 ร้อยละ 80 

 17.1ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 

ร้อยละ 60 

  17.2ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา 

ร้อยละ 60 

 17.3ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะผิดปกติได้รับการส่ง
ต่อ Laser 

ร้อยละ 80 

 17.4ร้อยละของการคัดกรองAF ในกลุ่มผู้ป่วย 
DM/HT กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 

  17.5ร้อยละของผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr     

ร้อยละ 66 

 
 
 
 

18  อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่  ร้อยละ 87 
19 ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดได้รับบริการตรวจ 

วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ร้อยละ 20.5     

 -รพศ. ร้อยละ 5.5   
 -รพท. ร้อยละ 12 
 -รพ.M2  ร้อยละ 12.5 
 -รพช. ร้อยละ 20 
 -รพ.สต. ร้อยละ 28 

20 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired   

ไม่เกินร้อยละ 28  
 

21 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 80 



๓๒ 
    ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

รายงานประจำปี ๒๕๖4                                                                        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2. ยุทธศาสตร์
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 21.1 ร้อยละของการคัดกรองมะเร็งเต้านม   
 21.2 ร้อยละของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก   
 21.3 ร้อยละของการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ /ไส้ตรง    

22 22.1 ร้อยละของรพ.ระดับM,Fในจังหวัดให้การ
บริบาลฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 
(Intermediate bed/ward)   

ร้อยละ 40 

 22.2 ผู้ป่วย Stroke , Traumatic brain injury และ 
Spinal cord injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel 
Index < 75 รวมทั้ง Barthel Index  ≥ 75 with 
multiple impairment ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพ
ระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel Index = 100 

ร้อยละ 65 

23 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day 
Surgery ใน A/M1/M2  

ร้อยละ 60   

24 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ECS ระดับ 5  ร้อยละ 60  
25 ร้อยละของประชาชนในอำเภอ มีแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้ 
บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว  

ร้อยละ 50 
 

26 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)   
 - RDU ขั้น 2 -ร้อยละ 60 
 - RDU ขั้น 3 -ร้อยละ 40 
 - มีการดำเนินการ RDU Community  ผ่านเกณฑ์

ระดับ 3   
-ร้อยละ 100 

27 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

 
 

  27.1 โรงพยาบาลระดับ A,S,M1 มีการจัดการ AMR 
ระดับ intermediate   

ร้อยละ 100 

  27.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด                  
(รพ.ระดับ A,S,M1)   

-น้อยกว่า ร้อยละ ๑5              
(เทียบกับปี 61)  

3. ยุทธศาสตร์
พัฒนากำลังคน   
และภาคีเครือข่าย  
ที่เป็นเลิศ(People 
Excellence) 

28 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีการบริหารจัดการกำลังคน
ที่มีประสิทธิภาพ เกณฑ์ท่ีคะแนน 

ร้อยละ 100  

29 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็นองค์กรแห่งความสุขผ่าน   
ระดับ 5 
 
 
  

ร้อยละ 95 
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30 ร้อยละของหน่วยบริการเป็น Smart Hospital  
 - โรงพยาบาล A, M1, M2 ร้อยละ 100 

 -โรงพยาบาล F1-F3 ร้อยละ 100 

31 ร้อยละของหน่วยงานมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ระดับ 5  

ร้อยละ 100 

32 ร้อยละของโรงพยาบาลทุกระดับผ่านเกณฑ์รับรอง
คุณภาพมาตรฐานHA  

 

 -รพศ./รพท./รพช. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 คง
สถานะรับรอง 

ร้อยละ 100 

 -รพช.แห่งใหม่ (รพ.สีดา ,รพ.บัวลาย ,รพ.เทพารักษ์)       
ผ่านการรับรอง  ขั้น 2  

ร้อยละ 100 

33 ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพรพ.
สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว 

-ร้อยละ 90 (สะสม) 
-Re-acc อำเภอละ1แห่ง  

34 จำนวนงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอดของหน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์  

 

 - CUP เล็ก รพ. 1 ผลงาน, สสอ. หรือรพ.สต.1 ผลงาน  รวม 2 ผลงาน   
 - CUP กลาง รพ. 2 ผลงาน, สสอ. หรือรพ.สต.1ผลงาน  รวม 3 ผลงาน 
 -CUP ใหญ่ รพ. 2 ผลงาน, สสอ. หรือรพ.สต.2 ผลงาน  รวม 4 ผลงาน 

35 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงินระดับ 4-7 

ไม่เกิน ร้อยละ 2 

36 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีระดับความสำเร็จในการ
บริหารจัดการระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ 
ระดับ 5  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

37 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA : Integrity and 
Transparency Assessment  

ร้อยละ 92 
 

38 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบการควบคุมภายใน           
5 มิต ิ

ร้อยละ 100  

 
 

                    สรุปรวมตัวชี้วัดทั้งหมด  38 ตัวชี้วัด 


