
 

สรุปการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการโรงพยาบาลศรีนครและเครือข่ายบริการสุขภาพ 
อ าเภอศรีนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

    

ที่ แผนงาน/
โครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

    (ตค-ธค) (มค-มีค) (เม.ย.-มิย) (กค-กย) 

       1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)     

แผนงานที ่1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)          

1 1. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

1 *1) อัตราส่วนการตายมารดา 0       

2 *2) ระดับความส าเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดย่อย 
2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  
2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบ
สงสัยล่าช้า 
2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตาม 
2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I 

                                                  
 
 

100             
25.13                              
82.98                               

0 

      

  



ที่ แผนงาน/
โครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

    (ตค-ธค) (มค-มีค) (เม.ย.-มิย) (กค-กย) 

  

3 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
ตัวชี้วัดย่อย 
3.1 ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง 
3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน                
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี           
3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี       

                                                 
 

100            
51.76 
111.48 
110.14             

      

2 2. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น 

4 1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
ตัวชี้วัดย่อย  
4.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I  

 
 

 0 

      

5 2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน    
 

 84.50       

6 3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (<42/1000)  18.02       

3 3. โครงการพัฒนา
และสร้างเสริม
ศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

7 1) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

 100       

  



ที่ แผนงาน/
โครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

    (ตค-ธค) (มค-มีค) (เม.ย.-มิย) (กค-กย) 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

        

4 1. โครงการการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

8 *1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ 

ผ่านเกณฑ์        

แผนงานที ่3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ  
(3 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

        

5 1. โครงการพัฒนา
ระบบการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพ 

9 1 ระดับความส าเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

1 ทีม        

6 2. โครงการ
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

10 1) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน 
ตัวชี้วัดย่อย 
10.1 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
10.2 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน 

 
 
 
 

1.10 
13.62  

      

  



ที่ แผนงาน/
โครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

    (ตค-ธค) (มค-มีค) (เม.ย.-มิย) (กค-กย) 

7 3. โครงการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

11 1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ระหว่าง
ด าเนินการ 

      

แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม  
(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

        

8 1.โครงการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 

12 *1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 
 

 ระดับด ี       

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)         

แผนงานที ่5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  
 

        

9 1. โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ 

13 *1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary 
Care Cluster) 

ไม่อยู่ใน
เป้าหมาย  

      

  



ที่ แผนงาน/
โครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

    (ตค-ธค) (มค-มีค) (เม.ย.-มิย) (กค-กย) 

10 2. โครงการพัฒนา
เครือข่ายก าลังคน
ด้านสุขภาพ 

14 1) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

        

แผนงานที ่6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
(17 โครงการ 22 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

        

1 1. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

15 *1) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 

 0       

12 2. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขา
โรคติดต่อ  

16 *1) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 85.71        

13 3. โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมการดื้อยา
ต้านจุลชีพและ
การใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

17 *1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)   ไม่ผ่านเกณฑ์
เรื่องการใช้AB  

      

  



ที่ แผนงาน/
โครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

    (ตค-ธค) (มค-มีค) (เม.ย.-มิย) (กค-กย) 

    18 2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณา
การ (AMR) 

        

14 4. โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ 

19 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง         

15 5. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขา
ทารกแรกเกิด 

20 1) อัตราตายทารกแรกเกิด  0        

17 7. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์แผน
ไทยฯ 

22 1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 14.19       

18 8. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิต
เวช 

23 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  ร้อยละ60  98.61       

  24 2) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ไม่เกิน6.3 11.43       

  



ที่ แผนงาน/
โครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

    (ตค-ธค) (มค-มีค) (เม.ย.-มิย) (กค-กย) 

19 9. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 5 สาขา
หลัก 
 

25 *1) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired 
 

 0       

20 10. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ 

27 2) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 0        

21 11. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง 

29 อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ 
อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด 

 1.81 
19.06 

      

22 12. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต 

30 1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/ร้อยละ 66 

 41.38       

  



ที่ แผนงาน/
โครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

    (ตค-ธค) (มค-มีค) (เม.ย.-มิย) (กค-กย) 

25 15. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วย
ยาเสพติด 

33 *1) ร้อยละผู้ติดยาเสพติด ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ ได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเน่ือง 1 ปี (Retention Rate 1 year) ร้อยละ 70 
 

 91.43       

34 *1) ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ
หยุดเสพต่อเน่ืองหลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน  (3 month 
remission rate)   ร้อยละ 90 

89.47        

26 16. โครงการการ
บริบาลฟื้นสภาพ
ระยะกลาง 
(Intermediate 
care; IMC) 

35 1) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้น
สภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward) 
 

100        

แผนงานที ่7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  
 

        

28 1. โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 

 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน16/แสน 3.29    

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)         

แผนงานที ่10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ  
 

        



ที่ แผนงาน/
โครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

    (ตค-ธค) (มค-มีค) (เม.ย.-มิย) (กค-กย) 

32 2.โครงการ 
Happy MOPH 
กระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวงแห่ง
ความสุข 

42 *2) จ านวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข   Iระหว่าง
ด าเนินการ 

      

        

4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)         

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
 

        

33 1.โครงการ
ประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใส และ
บริหารความเสี่ยง 

44 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

ระหว่าง
ด าเนินการ  

      

34 2. โครงการพัฒนา
องค์กรคุณภาพ 

45 1) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 
. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

 ระหว่าง
ด าเนินการ 

      

46 *2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

Iระหว่างการยื่น
ของreact  

      

47 *3) ร้อยละของ รพ.สต.  ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว  ระหว่าง
ด าเนินการ

ประเมินตนเอง 

      



ที่ แผนงาน/
โครงการ 

ที่ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

    (ตค-ธค) (มค-มีค) (เม.ย.-มิย) (กค-กย) 

 

แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

        

36 2. โครงการ 
Smart Hospital 

49 *1)รพมีการด าเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital  

 ระหว่าง
ด าเนินการ 

      

แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ  
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

        

38 2. โครงการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง 

53 *1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   Iระดับ1       

 


