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ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 

ประเด็น มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. PP&P Excellence 1.สุขภาพทุกกลุ่มวัย 
  1.1. แม่และเด็ก 
    1.1.1 อัตราส่วนการตาย
มารดาไทย 
    1.1.2  ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 
    1.1.3. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน 
 

 
 
1. บูรณาการองค์กรภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน 
2. ปฏิรูปการคุ้มครองแม่และ
เด็ก และการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
3. เสริมสร้างความรู้ สื่อสาร
สุขภาพสู้แม่และครอบครัวเพ่ือ
พ่ึงตนทางสุขภาพอย่างยั่งยืน 
4. จัดบริการสุขภาพแก่แม่และ
เด็กท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
5. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การจัดบริการสุขภาพแม่และ
เด็ก 

 
 
1.อัตราส่วนการตามของ
มารดาไทยต่อแสนการเกิดมี
ชีพ  
2. เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย 
2. เด็ก 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน 

 
 
-   ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน 
 
-  ร้อยละ 85 
 
-  ร้อยละ 60 

     1.2. ผู้สูงอาย ุ
   

1.ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่ม 
pre-aging มีความพร้อมเข้าสู่
วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ และ

1. ร้อยละของประชากรสูงอายุ
ที่มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ 

 -  ร้อยละ 60 
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ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 

ประเด็น มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ส่งเสริมให้กลุ่ม pre-aging 
และ aging  ให้มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 
2.พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอาย
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงระบบ 
หลักประกันสุขภาพ และการ
รักษาที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุม 
3. ยกระดับการดูแลผู้สูงอายุให้
มีคุณภาพภายใต้ความร่วมมือ
ภาคี เครือข่ายชุมชนและ
ครอบครัว 
4. คงคุณภาพชีวิตจากโรคท่ี
คุกคาม ป้องกัน / บรรเทา
ความทรมาน 

2. ร้อยละของต าบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพ ดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว ( Long 
Term Care ) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์ 

-  ร้อยละ 80 

    1.3. Health Literacy 1. การสร้างคลังความรู้เพื่อ
เพ่ิมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
2. การขับเคลื่อนชุมชนรักการ
ออกก าลังกาย 
3. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขและ
ประชาชนเพื่อสร้างทักษะ HL 
ด้านกิจกรรมทางกาย 

1. จ านวนครอบครัวไทยมี
ความรอบรู้สุขภาพเรื่อง
กิจกรรมทางกาย 

- ครอบครัวไทย 1 ล้าน
ครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ
เรื่องกิจกรรมทางกาย 
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ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 

ประเด็น มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

    2. การควบคุมป้องกันโรค
วัณโรค 

1. ลดการเสียชีวิต 
2. ลดการขาดยา 
3. พัฒนาคุณภาพและระบบ
การก ากับติดตามดูแลรักษา 

1. อัตราความส าเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

 - ≥ ร้อยละ 85 

 3. จัดการภัยคุกคามความ
มั่นคงทางสุขภาพ 
  3.1 การยุติการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรที่อันตรายต่อ
สุขภาพ 

 
 
1. ยกระดับการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพจากสารเคมีทาง
การเกษตร 
2. ขับเคลื่อนนโยบายยุติการใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่มี
อันตรายสูง 3 ชนิด 

 
 
1. ร้อยละของจังหวัดมีการ
ขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่มี
อันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง
และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 เรื่อง 
2. ร้อยละของจังหวัดมีระบบ
รับแจ้งข่าว การใช้ / ป่วยจาก
การสัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตร 3 ชนิด ( พาราควอต 
คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเสต ) 
3. ร้อยละของจังหวัดมีการ
รายงานการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร 

 
 
-  ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
-  ร้อยละ 100 
 
 
 
 
-  ร้อยละ 100  
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    3.2. ใช้ยาอย่างสมเหตุผล / 
จัดการเชื้อดื้อยา ( RDU & 
AMR ) 

1. การส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU) 
2. การจัดการการดื้อยาต้านจุล
ชีพ ( AMR )อย่างบูรณาการ 

1. ร้อยละของโรงพยาบาล ที่
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU  

 - ขั้นที่ 1 ร้อยละ 99.89 
 - ขั้นที่ 2 ร้อยละ 42.46  
 - ขั้นที่ 3 ร้อยละ 16.42 

2. Service Excellence 4. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
    4.1  อสม.เป็นหมอ
ครอบครัว 

1. พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น 
อสม.หมอประจ าบ้าน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน อสม. 
หมอประจ าบ้านในการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 
3. ส่งเสริมสนับสนุน อสม.หมอ
ประจ าบ้านในการจัดบริการ
สุขภาพในชุมชน 

1. จ านวน อสม. ที่ได้รับการ
พัฒนาเป็น อสม. หมอประจ า
บ้าน 
2. ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับดูแลจาก 
อสม. หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 - อสม.หมอประจ าบ้าน 
จ านวน 80,000 คน 
 
 - ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70 

     4.2 ทีม PCC  1. พัฒนาศักยภาพระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
 2. พัฒนาก าลังคนในระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 4. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
และการอภิบาลระบบ 

 1. ร้อยละของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิที่เปิด
ด าเนินการในพ้ืนที่ 

 -  ร้อยละ 25  

       4.3  พชอ. 1. สร้างกลไกขับเคลื่อนที่
เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ

 1. ร้อยละของอ าเภอมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

  -  ร้อยละ 70 
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กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบคุณภาพชีวิต
อ าเภออย่างมีส่วนร่วม 
 3. เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

อ าเภอ ( พชอ. ) ที่มีคุณภาพ 
 

      4.4 รพ.สต. ติดดาว  1. พัฒนามาตรฐานเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ปี 2563 
 2. พัฒนาคณะท างานทุก
ระดับให้มีมาตรฐาน 
 3. สื่อสารประชาสัมพันธ์
นโยบาย แนวทาง และ 
แผนพัฒนาองค์กรคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว 
 5. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 - ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว 

 -  ร้อยละ 75 ( สะสม ) 

   5. ลดแออัด ลดรอคอย ใน
โรงพยาบาล 
     5.1 จัดระบบบริการเพื่อ
ลดความแออัด 

 
 
1. จัดระบบบริการรับยาที่ร้าน
ยาแผนปัจจุบัน 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

 
 
 1. จ านวน OP Visit ของ 
PCC เขตเมืองเพ่ิมข้ึน 
 2. รพ.มีระบบนัดหมายและ

 
 
-  OP Visit  ใน รพช.ขนาด

ใหญ่ 209,000 ครั้ง / ปี 



นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 6 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 

ประเด็น มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

การบริหารจัดการระบบบริการ 
3. จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
อย่างทั่วถึง 

คิวออนไลน์ 
 3. รพ.มีระบบรับยาที่ร้านยา 

        5.2 ห้องฉุกเฉินคุณภาพ  1. จัดระบบบริการที่มี
มาตรฐาน 

1. จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินใน
ห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 
ลดลง 
 2. ร้อยละของผู้ป่วยที่บ่งชี้ใน
การ admit อยู่ในห้องฉุกเฉิน
ไม่เกิน 2 ชม. 

 - ลดลงร้อยละ 10 
 
 
- > ร้อยละ 50 

  6. Fast Track  
      6.1  Stroke  

 
1. บริการสุขภาพ 
2. พัฒนามาตรฐาน 
3. รับรองมาตรฐาน 
4.เครือข่าย 
5. พัฒนาบุคลากร 
6.ระบบข้อมูล 

 
1. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
2. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก 
3. อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ / ตัน 
4.ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตันระยะ
เฉียบพลันได้รับการรักษาด้วย
ยาละลายลิ้มเลือดทางหลอด
เลือดด าภายใน 60 นาที 
 

 
  -  ร้อยละ 7.97 
 
  -  ร้อยละ 22.78 
 
  -  ร้อยละ 3.78 
 
  -  ร้อยละ 44.81 



นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 7 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 

ประเด็น มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

        6.2 STEMI 1. การพัฒนาบุคลากร 
2. การพัฒนามาตรฐานการ
รักษา 
3. การพัฒนาระบบเครือข่าย
บริการ 
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
5. นโยบาย / กลยุทธ ์

 1.อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI  
 2. ร้อยละของการให้การ
รักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 - ไม่เกินร้อยละ 9 
 
 
- > ร้อยละ 50 

  7. การเข้าถึงกัญชาทาง
การแพทย์ 

1. การสื่อสารความรู้เรื่องการ
มารับบริการกัญชาทาง
การแพทย์ที่ถูกต้องเหมาะสม
แก่ประชาชนและบุคลากร
สาธารณสุข 
2. การเตรียมความพร้อมของ
หน่วยบริการ แบบผสมผสาน
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์
แผนไทย 
3. การพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์ 
4. การพัฒนาระบบกับ ติดตาม 
เพ่ือประเมินรูปแบบที่
เหมาะสม น าไปสู่การขยายผล
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การให้บริการแก่ประชาชน 
 8. นวัตกรรมทางการแพทย์

เพ่ือเศรษฐกิจ 
    - สมุนไพร การนวดไทย
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เสริมเศรษฐกิจ 

1. ขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจ 
2. ขับเคลื่อนการนวดไทยเพ่ือ
สร้างอาชีพและรายได้ 
3. ขับเคลื่อนกัญชา กัญชง
สร้างเสริมสุขภาพ 
4. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ 
จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงาม  และแพทย์แผนไทย 

 - เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

 9. องค์กรคุณภาพ 
    9.1  HA 

 
1.จัดให้มีกลไกการสนับสนุน
คุณภาพโรงพยาบาลในระดับ 
กรม เขตสุขภาพ จังหวัด 
2. ให้มีแผนด้านคุณภาพ
โรงพยาบาลในระดับเขต
สุขภาพ จังหวัด หน่วยบริการ 
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
คุณภาพ 
3. ให้ สสจ. หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบระดับจังหวัด 

 
1. ร้อยละของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  

 
- รพ.ชุมชน ร้อยละ 90 

     9.2  PMGA  1. ส่งเสริม/สนับสนุนส่วน
ราชการให้ด าเนินการพัฒนา

1. รอ้ยละความส าเร็จของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงาน

 - สสจ. ร้อยละ 90  
 - สสอ.  ร้อยละ 90 
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ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 

ประเด็น มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

คุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การ 
2. ผลิตและพัฒนาทีมตรวจ
ประเมิน PMQA อย่างมี
คุณภาพ 
3. ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด   

      9.3 องค์กรแห่งความสุข 1. พัฒนาระบบ กลไกและ
กระบวนการสร้างสุขสู่ความ
ยั่งยืน 
2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. การก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

1. มีองค์กรแห่งความสุขท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

 - รพช. , สสอ.  > ร้อยละ 10 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และมาตรการ / กลยุทธ์   เพ่ือจัดท าแผนงาน / โครงการ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์  
1.  PP&P  Excellence : 
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

1.ตั้งครรภ์คุณภาพ  ลูกเกิดรอด  
แม่ปลอดภัย  เด็กพัฒนาการ
สมวัย 

1. อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน 17  ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ 
2. ระดับความส าเร็จของกการ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- ร้อยละ 90 เด็ก 0.5 ปี ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ 
- ร้อยละ 20 ของเด็กที่ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 
- ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการติดตาม / ส่งต่อ 
- ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I  
3. ร้อยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
บริการฝากครรภ์คุณภาพ 
 

1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน อนามัยแม่และเด็กท่ีมี

ประสิทธิการ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภาระ

งาน 
4. การด าเนินงานร่วมกันแบบเครือข่ายบริการที่เข้มแข็ง 
5. มาตรการทางสังคม 
6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

 2. ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดที่มีคุณภาพ 

4. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
จากปีที่ผ่านมา 
 

7. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรคระบาดให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน โดยการ 
บูรณาการท างานเป็นทีม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์  
 
 
 
 
5. อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 85 
 

- จัดตั้งทีมควบคุมโรคระดับอ าเภอ 
- ระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพ้ืนที่  
- หาแหล่งสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ และภาระงาน 
8. พัฒนาระบบคัดกรองและวินิจฉัยที่รวดเร็ว 

 3. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอที่มีคุณภาพ 

6. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ าเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพ พชอ.  

9. พัฒนาศักยภาพทีม พชอ.อย่างต่อเนื่อง   
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 

2 Service Excellence : บริการเป็น
เลิศ 

4.หน่วยบริการปฐมภูมิมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

 

1. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ผ่าน
เกณฑ์ 5 ดาวสะสม 100 % 

2. มีคลินิกหมอครอบครัว ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 3 S ทั้ง  2  ทีม 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการแพทย์ปฐมภูมิให้ได้
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- การแต่งตั้งทีมรับผิดชอบที่ชัดเจน 
- สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ และมีความ

เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการคลินิกหมอครอบครัวที่มี
ประสิทธิภาพ 
- พัฒนารูปแบบพี่เลี้ยง / เพ่ือนช่วยเพื่อน 
- จัดท าแผนสนับสนุนบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

PCC  
- จัดมาตรฐานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 5. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ได้รับการรักษาท่ีมีคุณภาพ 

3. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85  

3. ลดการเสียชีวิต 
4. ลดการขาดยา 
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4. ร้อยละของความครอบคลุมการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ า 
≥ ร้อยละ 82.5 

5. พัฒนาคุณภาพและระบบการก ากับติดตามดูแลรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค 

 6. ระบบบริการสุขภาพ Service 
Plan ที่มีคุณภาพ 

  

 6.1 NCD คณุภาพ  5.ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยเบาหวานและ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพสามารถปฏิบัติตนในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันที่ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 
6.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ3 อ. 2 ส.ที่สอดคล้อง
กับวิถีชุมชน 
7.ร้อยละ80ของผู้ป่วยเบาหวานและ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีความรู้และ
สามารถปฏิบัติตัวได้ 
 

6.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 6.2 . ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการบ าบัดฟื้นฟู  ลด
อันตรายจากยาเสพติด และ
ติดตามดูแลช่วยเหลือตาม
มาตรฐาน 

8. ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่
บ าบัดครบของแต่ละระบบ และได้รับ
การติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี 
9. ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัด
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ
หยุดเสพต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการ

7. ส่งเสริม ป้องกันไม่เสพยาเสพติด 
8. บ าบัด ฟื้นฟู ลดอันตรายจากยาเสพติดและกลับคืนสังคม 
9. พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
10. พัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อสาร 
11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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บ าบัด 3 เดือน 

 6.3 ลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรค 
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน , 
หลอดเลือดสมองแตก , หลอด
เลือดสมอง 

10.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน < ร้อยละ 
5 
11.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแตก < ร้อยละ 25 
12. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 

12. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
13. พัฒนามาตรฐาน 
14.รับรองมาตรฐาน 
15.สร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ 
16.พัฒนาบุคลากร 
17. พัฒนาระบบข้อมูล 

 6.4.ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วย
ติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-acquired  

13. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired น้อยกว่าร้อยละ 30  
14.อัตราการได้รับ IV 30 ml/kgใน 1 
ชม.แรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
15. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ 
Antibiotic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
16. อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบ
ภาวะวิกฤต ภายใน 3 ชม. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30  
 

18. กิจกรรมที่จะให้บริการ Service delivery 
19. พัฒนาบุคลากร 
20.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
21.พัฒนาความรู้ sepsis สู่ภาคประชาชน 

 6.5 ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเสียชีวิตไม่
เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 

17. อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ไม่เกินร้อยละ 
12  

22. ER คุณภาพ 
23. การจัดการสาธารณภัยในสถานพยาบาล 
24.พัฒนาบุคลากร 
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25.พัฒนาระบบข้อมูล 
26. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดอุบิตเหตุ
แบบบูรณาการทุกภาคส่วน  ขับเคลื่อนโดย DHS-RTI 

 6.6.ระบบสนับสนุนการจัดบริการ
แพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือกให้มีประสิทธิภาพ 

 18.เครือข่ายหน่วยบริการผ่านเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานจากกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  

27.พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ 

 6.7  ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย  ลด
ค่าใช้จ่ายด้านยา 

19. ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพ. ใช้
ยาอย่างสมเหตุผล 
- RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 95 
- RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 20  
- AMR ระดับ intermediate ≥ ร้อยละ 
20 

28. มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใน หน่วย
บริการสุขภาพทุกระดับ 
     - ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
      - สนับสนุนการท างานวิจัย  R2R  
     - ระบบเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ลดการจ าหน่ายยา 
NSAID / STEROID / Anti  biotic  

3. People Excellence :บุคลากร
เป็นเลิศ   
 
 
 

7.เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน 

1. ข้อมูลบุคลากรเป็นปัจจุบันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 98 
2.ร้อยละของหน่วยบริการมีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70  
3. หน่วยบริการมี Best practice ด้าน
องค์กรแห่งความสุข 

1. พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานก าลังคนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
-  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรระดับอ าเภอ 
- การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรระดับอ าเภอ 
2. ผลิตและพัฒนาก าลังคมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
- จัดงบประมาณให้เหมาสมกับพ้ืนที่ 
- วิเคราะห์อัตราก าลัง พัฒนาบุคลากร Training Need 
- สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมในพ้ืนที่ 
- ส ารวจ Happinometer และวิเคราะห์ข้อมูล 
-พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล 
3.บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธ ารง
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รักษาก าลังคนคุณภาพ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- สร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
- จัดอบรมสร้างสุขในการท างาน 
- พัฒนาสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
- พัฒนาองค์กรสร้างสุข (OD) 
- การบริหารก าลังคนตามหลัก 3 E  
4.สร้างภาคีเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
- พัฒนาความร่วมมือเครือขายก าลังคนด้านสุขภาพ 
- พัฒนาด้านวิชาการ 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย 
พัฒนาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างองค์กร 

 8. บุคลากรมีศักยภาพ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง 

5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

4.Governance Excellence : 
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล   

9.ระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1. เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้และ
คณะกรรมการ คปสอ.ลี้ มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
2. อัตราความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

1. เครือข่ายสุขภาพอ าเภอลี้บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.ระบบบริหารจัดการการเงิน
การคลังที่มีประสิทธิภาพ  

3.โรงพยาบาลลี้ ไม่ประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงิน ระดับ 7 

2. ระบบจัดสรรเงินที่มีประสิทธิภาพ 
– แต่งตั้งทีม CFO ระดับอ าเภอ 
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4.ระบบบัญชีมีคุณภาพตามมาตรฐาน – จัดท าแผนการเงิน 

– รูปแบบการจัดสรรเงินให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภาระงาน 
– การก ากับ ติดตาม  ประเมินผล 

3.พัฒนาการบริการระบบบัญชี 
– พัฒนาศักยภาพ ทีมการเงิน ของ โรงพยาบาล และ
เครือข่ายฯ 

• แผนพัฒนาทักษะ 
• น า IT เข้ามาช่วยมากขึ้น 
• ประชุมทีม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
– ติดตาม  ควบคุมก ากับ 
สรุป ประเมินผล 

4.พัฒนาศักยภาพการบริหารด้านการเงินการคลังแก่ ทีม
เครือข่าย 
–  เตรียมความพร้อม 
• จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  CFO ระดับอ าเภอ 
– อบรมให้ความรู้ 
– ศึกษาดูงาน 
– แต่งตั้งทีมตรวจสอบ  Unit cost   คุณภาพบัญชี  
Planfin  

– ติดตาม  ควบคุมก ากับ  สถานการณ์การเงินวิกฤต 7 
สัดส่วน I : E ( รายงานประชุม คปสอ.ทุกเดือน ) 

สรุป ประเมินผล 
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 11.ระบบบริหารจัดการข้อมูล

สารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
5. อัตราความพึงพอใจของบุคลากร ไม้
น้อยกว่าร้อยละ 80 
6.อัตราความพร้อมใช้ของระบบIT ของ
หน่วยบริการสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
7. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สุขภาพ ต่อระบบบริการสุขภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
8. อัตราความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
สุขภาพ ต่อระบบบริการสุขภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
9. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อมูลสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
10. อัตราความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
ต่อข้อมูลสุขภาพสุขภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยี สารสนเทศ
สุขภาพ 

– จัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทุกระดับ 

• แผนพัฒนาทักษะบุคลากร  ( ผู้ใช้ / ผู้ดูแลระบบ ) 
• แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์   
• แผนซ่อมบ ารุง  
– ติดตาม  ควบคุมก ากับ 
– สรุป ประเมินผล 

6.พัฒนาระบบบริการโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศสุขภาพ 
–  เตรียมความพร้อม 
• แต่งตั้งทีมพัฒนาระบบบริการระดับอ าเภอ 
• จัดท าแผนพัฒนาทักษะบุคลากร   
– อบรมให้ความรู้ 
– ศึกษาดูงาน 
– น าร่องในหน่วยบริการ 
– ติดตาม  ควบคุมก ากับ 

สรุป ประเมินผล 
7. พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ 

–  Health Data ระดับอ าเภอ 
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• แต่งตั้งทีมพัฒนาระบบระดับอ าเภอ 
• จัดท าแผนพัฒนา 
– อบรมให้ความรู้ 
– ศึกษาดูงาน 
– Digital Health literacy 
• พัฒนาความรู้บุคลากร  อบรมเพ่ิมทักษะในการจัดท า

รูปแบบสื่อโดย Digital  
– ติดตาม  ควบคุมก ากับ 

สรุป ประเมินผล 
 12.องค์กรแห่งการเรียนรู้ 11. อัตราของหน่วยบริการที่มีการ

ด าเนินงานวิจัย / R2R / นวัตกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

8. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
–  แต่งตั้งทีม KM ระดับอ าเภอ 
– ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา 
– มอบนโยบาย 
– สนับสนุนการท างานวิจัย R2R  CQI ของหน่วยงาน  

งาน  บุคคล 
– เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
– การก ากับ ติดตาม  ประเมินผล 
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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอลี้  

ล าดับ ประเด็น 
ผู้รับผิดชอบ 

รพ.ล้ี สสอ.ล้ี 

1 โรคไข้เลือดออก 
   พลับพลึง  ปัญญาวงศ์   กลุ่ม
งานเวชฯ  

    ยุทธนา   เตมีศักดิ์    

2 โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
ศิริพร   ปาระมะ  กลุ่มการ
พยาบาล  

     พัชรวรรณ  สสอ.ลี้ 

3 อุบัติเหตุการจราจรขนส่ง 

  พลับพลึง  ปัญญาวงศ์   กลุ่มงาน
เวชฯ , ฉัตรชัย   อัมพรพิศ  กลุ่ม
การพยาบาล , วิรุตติ์   วิเชยันต์  
กลุ่มงานประกัน 

     ยุทธนา   เตมีศักดิ์ 

4 ผู้สูงอายุ จินดาพร  กลุ่มงานเวชฯ   ณัฐวรรณ  สสอ.ลี้ 
5 ยาเสพติด รัชฎาพร   ธรรมน้อย   สมศักดิ์   ปาอินทร์  
6 ปัญหาการฆ่าตัวตายสูง รัชฎาพร   ธรรมน้อย    ณัฐวรรณ  สสอ.ลี้ 
7 สิ่งแวดล้อม ( ขยะ ) พงศกร  ตันติวรางกูร    จตุพร   สุขจีน  กลุ่มงานเวชฯ 

8 โรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือด 
เรณู    แบนสุภา ,  ราตรี   ตัน
อุตม์ 

   สมพร   จันสุ   , พัขรวรรณ 

9 โรคมะเร็ง 
จรรยา  สุติยะ , สุรีรัตน์  ม่วงลี , 
ศิริพร  ปาระมะ 

  พัชรวรรณ  สสอ.ลี้ , ชัยวุฒิ   อาจการ 

10 ผู้ป่วย COPD 
สังวาลย์    ชมพูเทพ  ,  เตียมตา 
ทัฬหนิรันดร์ 

  พัชรวรรณ  สสอ.ลี้ , รังษิโรจน์   รพ.สต.แม่ป้อก 
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นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  

สู่แนวทางการด าเนินงานในพื้นที่อ าเภอลี้ปีงบประมาณ 2563   

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอ าเภอลี้ ปี 2563 

วันที่ 28 -29 ตุลาคม  2562  

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

กลุ่มเป้าหมาย :  

- หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 0-5 ปี  
- หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
- ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

เป้าหมาย :  

1. เด็ก 0 – 5  ปี ที่พบพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม 100 % 
2. เด็ก  0 – 5  ปีที่ได้รับการตรวจพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า ≥ 30 % 
3. ร้อยละ 60 ของเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน 

สถานการณ์/ปัญหา :  

1. ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ 39.81  
2. ฝากครรภ์น้อยกว่า 1.2 สัปดาห์ 82.04 %  
3. เด็กน้้าหนักน้อย 10.46 %  
4. การตั้งครรภ์ซ้้าในหญิงน้อยกว่า 20 ปี 18.75%  
5. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 0-6 เดือน 76.65 % 
6. ตรวจพัฒนาการ 0 – 5 ปี ได้รับการคัดกรอง 72.16 % 
7. การติดตามเด็ก 0 – 5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 74.88 % 
8. การคัดกรองเด็ก 0 – 5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 28.10 % 

มาตรการ :  

1. บูรณาการองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
2. เสริมสร้างความรู้สื่อสุขภาพสู่แม่และครอบครัว เพื่อการพ่ึงตนเองทางสุขภาพอย่างยั่งยืน  
3. จัดบริการสุขภาพแม่และเด็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 



4. เสริมสร้างนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพแม่และเด็ก 

มาตรการที่ 1 : บูรณาการองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายในชุมชนงาน
อนามัยแม่และเด็ก 

2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 
3. บูรณาการงานอนามัยแม่และเด็กผ่านกลไกของ พชอ. และ MCH Board 

       มาตรการท่ี 2  : เสริมสร้างความรู้สื่อสุขภาพสู่แม่และครอบครัวเพ่ือการพ่ึงตนเองทางสุขภาพอย่างยั่งยืน  

1. พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก  
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมและรณรงค์สร้างกระแส 

       มาตรการท่ี 3 : จัดบริการสุขภาพแม่และเด็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก 
2. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวังและระบบก้ากับติดตามของเครือข่ายสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ในทุกระดับ 

      มาตรการที่ 4 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพแม่และเด็ก 

1. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต้นแบบ 
2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอน่มัยแม่และเด็ก 

กิจกรรมหลัก 

1. โครงการมหัสจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 
- ค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่เข้าสู่ระบบฝากครรภ์/กลุ่มเสี่ยง 
- ส่งเสริมการเลี้ยงลุกด้วยนมแม่ 
- ส่งเสริมภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ 
- ANC Preium 
- การท้าแผนดูแลรายบุคคลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
- การเยี่ยมเสริมพลังงานอนามัยแม่และเด็กในพ้ืนที่ 
2. โครงการส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ความรู้ด้านการตรวจพัฒนาการ/การลงข้อมูล) 
- พัฒนาศักยภาพ (1) ผู้ปกครอง + ญาติ + ครู  (2) พ่ีเลี้ยง ศพด.+อปท. 



- ส่งเสริมให้ผู้ปกครองสนับสนุนการมีและใช้คู่มือ DSPM / DAIM  
- ท้าแผนการดูแลรายบุคคล เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าและภาวะโภชนาการต่้ากว่าเกณฑ์ 

 

ระดับความส าเร็จ 

ไตรมาสที่ 1 :  

1. มีแผนปฏิบัติการ/ผลการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่และมีระบบประเมินผล
และวิเคราะห์เพื่อก้าหนดมาตรการ 

2. มีระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด้าเนินงาน/ด้านอนามัยแม่และเด็กระดับอ้าเภอ  
3. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด้าเนินงานแต่ละระดับ 
4. มีกลไกการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภายในและภายนอกสังกัด  

ไตรมาสที่ 2 :  

1. ร้อยละ 90 ของเด็ก 0 – 5  ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
2. ร้อยละ  30 ของเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
3. ร้อยละ 100 ของเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม / ส่งต่อ 
4. ร้อยละ 65 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น

พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (TEDA4I) 
5. ร้อยละ 60 ของเด็ก 0 – 5 ปี สูงดี สมส่วน 
6. ร้อยละ 60 ของพ่อแม่ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM ในการเลี้ยงเด็ก 
7. การด้าเนินโครงการมหัสจรรย์ 1000 วัน ต่อเนื่อง 

ไตรมาสที่ 3 : 

1. ทุกสถานบริการมีการรณรงค์การคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
2. เยี่ยมเสริมพลังการด้าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ คัดกรอง กระตุ้นติดตามพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี  
3. สร้างความรอบรู้ด้านหลักสุขภาพเพ่ือส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ  
4. ด้าเนินการมหัศจรรย์ 1000 วัน 

ไตรมาสที่ 4 :  

1. ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
2. ร้อยละ 60 ของเด็ก 0 – 5  ปี สูงดีสมส่วน 



3. ร้อยละ 65 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 

 

คุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย 

การสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

เป้าหมาย : 1999 ครอบครัวมีการสร้างเสริมสุขภาพ เน้นออกก้าลังกาย ลดโรค NCD 

สถานการณ์ :  

1. การขาดการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ HL 
2. การส้ารวจข้อมูลด้านสุขภาพไม่ครอบคลุม CHL 
3. การขาดการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ 

มาตรการ :  

1. เพ่ิมการเข้าถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 
2. การขับเคลื่อนการออกก้าลังกาย 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนเพื่อสร้างทักษะ HL ด้านกิจกรรมทางกาย 

กิจกรรม :  

1. รณรงค์สร้างกระแสสื่อสารประชาสัมพันธ์ tey Message ข้อมูลสุขภาพต่างๆ เพื่อสร้างความรอบรู้ให้
เข้าถึงประชาชนผ่าน อสม.และผ่านหน่วยบริการ 

2. ประชาสัมพันธ์โดยใช้ Appication 1 ล้านครอบครัวออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ  
3. หน่วยบริการจัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้และการออกก้าลังกาย 
4. ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมการสร้างความรอบรู้และการออกก้าลังกาย 
5. ชุมชนจัดกิจกรรมการสร้างความรอบรู้และการออกก้าลังกาย 
6. การสร้างกระแสการออกก้าลังกายโดยจัดมหกรรมสุขภาพ “คีตะมวยไทย” อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
7. สร้างบุคคลต้นแบบ (บุคลากร, อสม., ประชาชน) 
8. การบรรจุการออกก้าลังกายคีตะมวยไทย (5 นาที) ในการประชุม / อบรม / กิจกรรม  
9. การประกวดคีตะมวยไทยในงานวัน อสม.แห่งชาติ 
10. การจัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้และการออกก้าลังกายให้แก่ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม  
11. พัฒนา อสม. ให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (อสม.เชี่ยวชาญ) 
12. สร้างแกนน้าการออกก้าลังกายคีตะมวยไทยทุกหน่วยบริการ 



ระดับความส าเร็จ 

ไตรมาสที่ 1 :  

1. ส้ารวจความรอบรู้ของครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 
2. ประเมิน BMI 
3. ประชาสัมพันธ์ 66 key message 

ไตรมาสที่ 2 :  

1. อบรมแกนน้าความรอบรู้ด้านการออกก้าลังกาย 
2. จัดประกวดการออกก้าลังกายคีตะมวยไทย 

ไตรมาสที่ 3 :  

1. จัดมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 
2. ร้อยละ 100 ของครอบครัวต้นแบบบันทึกการออกก้าลังกายใน Appication 

ไตรมาสที่ 4 :  

1. ประเมินผลความรู้ของครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 
2. ประเมิน BMI 
3. เกิดบุคคลต้นแบบ (บุคลากร, อสม. , ประชาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นผู้สูงอายุ 

กลุ่มอายุ 50 – 59  ปี 

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตาม ADL (ติดสังคม ADL ˃ 12 , ติดบ้าน ADL 5-
11 , ติดเตียง 0-4) กลุ่มป่วยระยัสุดท้าย 

ตัวช้ีวัด :  

1. ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ออกก้าลังกาย , กินผักสด, ดื่มน้้า 8 แก้ว , สุรา 
,บุหรี่ ,มีความสุข) 

2. ร้อยละ 100 ของต้าบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

สถานการณ์ : ประเมินผลจากการส้ารวจ ADL  และ Specail PP ใน JHCIS 

มาตรการ :  

1. กลุ่มติดสังคมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
2. กลุ่มติดบ้าน  เยี่ยมบ้านโดย CG / อสม. / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / สหวิชาชีพ / ท้องถิ่น 
3. กลุ่มติดเตียงเน้นศักยภาพของครอบครัวในการดูแลเยี่ยมบ้านโดยมาตรฐาน 
4. กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย คงคุณภาพชีวิตจากโรคท่ีคุกคาม บรรเทาความทรมาน  

กิจกรรม :  

1. ติดสังคม : คัดกรองและประเมิน Pre eaing และ eaing 
กลุ่ม Pre eaing (50 – 59 ปี)  
-จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3อ.2ส.  
- จัดท้านวตกรรมส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต. ละ 1 นวัตกรรม 

2. ติดบ้าน / ติดเตียง : จัดบริการผู้สูงอายุ HHC และ COC ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยจากกองทุน 
อบจ.  Care plan เยี่ยมรายบุคคล  เร่งรัดการใช้งบประมาณจาก สปสช. 

3. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย : เน้นลดความทรมานของผู้ป่วย 100 % ของผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

4. โครงการพิเศษของ Cup Lee จัดตั้งทีมเสริมพลังของ Cup Lee ครอบคลุม LTC เยี่ยมเสริมพลังทุก
ต้าบลโดยทีมพ่ีเลี้ยง LTC 

 

 



ระดับความส าเร็จ : 

ไตรมาสที่ 1 : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท้าแผนนวัตกรรมแต่ละ รพ.สต. เตรียมแบบคัดกรอง ,แบบ
ส้ารวจพฤติกรรมสุขภาพ 

ไตรมาสที่ 2 : ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และ อสม.ที่ส้ารวจ ADL และพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งลงข้อมูล 60 % 
(จัดท้านวัตกรรม) 

ไตรมาสที่ 3 : ลงข้อมูลร้อยละ 90 เยี่ยมเสริมพลังโดยทีม Cup Lee (ประเมินผลนวัตกรรม) 

ไตรมาสที่ 4 : น้าเสนอสรุปผลงาน ระดับอ้าเภอจากทุกต้าบล (สรุปผลการประเมอนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

 

 

  



 

เป้าหมาย / 
KPI 

1. อตัราป่วยไขเ้ลือดออก ลดลงร้อยละ 20 เทียบจาก ค่ามธัยฐาน 5ปียอ้นหลงั (ปี 2558-2563) 
2. อตัราป่วยตายไขเ้ลือดออกไม่เกินร้อยละ 0.08 
3. ร้อยละ80 หมู่บา้น เกิดโรคไม่เกิดโรคซ ้า(2nd generation) 

สถานการณ์ /ขอ้มลู
พ้ืนฐาน 

      สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ีอ าเภอล้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 พบรายงานผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก จ านวนทั้งส้ิน 65 ราย อตัราป่วย 107.48 ต่อแสน
ประชากร พบสูงสุดในพ้ืนท่ีต าบลแม่ลาน จ านวน 38 ราย อตัราป่วย 1561.86  ต่อแสนประชากร ต าบลนาทราย จ านวน 12 ราย อตัราป่วย 65.55 ต่อแสนประชากร ต าบลล้ี จ  านวน 6 
ราย อตัราป่วย 55.64 ต่อแสนประชากร ต าบลแม่ตืน จ านวน 4 ราย อตัราป่วย 40.96 ต่อแสนประชากร ต าบลศรีวิชยั จ  านวน 2 ราย อตัราป่วย 33.53 ต่อแสนประชากร ต าบลกอ้ 
จ  านวน 2 ราย อตัราป่วย 116.55 ต่อแสนประชากร และต าบลดงด า จ  านวน 1 ราย อตัราป่วย 32.54 ต่อแสนประชากร ไม่พบผูเ้สียชีวิต  
ปัญหาท่ีพบ เป็นพ้ืนท่ีท่ีพบผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกซ ้าซาก/วฒันธรรมความเช่ือในการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก/การโยกยา้ยเขา้มาประกอบอาชีพในช่วงฤดูล  าไย 

ยทุธศาสตร์ / มาตรการ 1. พฒันาศกัยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรค 
2. พฒันาส่งเสริมสนบัสนุนการควบคุมโรคไขเ้ลือดออกเขม้แข็งแบบย ัง่ยนื  
3. พฒันาแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองให้ครอบคลุมและย ัง่ยนื 
4. พฒันาแนวทางการคดักรองและเฝ้าระวงัโรค 
5. พฒันาศูนยข์อ้มลูข่าวกรองพยากรณ์และเตือนภยัโรคไขเ้ลือดออก 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

กิจกรรมหลกั ระยะก่อนเกดิโรค 
1.ประชุมเตรียมความพร้อมในดา้นบุคลากรและส ารวจ
วสัดุอุปกรณ์ในระดบัอ าเภอ ต าบล 
2.ประชุมทบทวนแนวทางการคดักรองและเฝ้าระวงัโรค 
3.จดัอบรมให้ความรู้การป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 
4.ด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวงัป้องกนัโรค เช่น การส ารวจ
ลูกน ้ ายงุลาย การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การจดัท าประชาคม
เพ่ือหามาตรการป้องกนัโรคล่วงหนา้ 
5.จดัมุมสุขศึกษาเร่ืองการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกทุก
หน่วยสถานบริการ 

ระยะเกดิโรค 
1.สอบสวนโรคเบ้ืองตน้ 

2.ด าเนินตามมาตรการ 3:3:1 และตามตารางแถบสี 

3.รพ.จดัห้องแยก (DF Zone) 

4. แจกยากนัยงุและให้สุขศึกษา กรณีท่ีพบผูป่้วยสงสัย 

ทั้งใน รพและในชุมชน 

5. กรณีเกิดการระบาดต่อเน่ือง เปิด War room  ร่วมกบั

เครือข่าย 

5.แจง้สถานการณ์และคืนขอ้มลูให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งและประชาชนรับทราบ 

ระยะหลงัเกดิโรค 
1. เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง ไม่ให้เกิด

การระบาดรอบท่ี 2 

2. เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ออกสุ่มส ารวจและท าลายแหล่ง

เพาะพนัธุ์ 

3. ประชาสัมพนัธ์แจง้สถานการณ์ให้ความรู้ การป้องกนั 

ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก จนกว่าโรคจะสงบ 

4. ถอดบทเรียนการด าเนินงานควบคุมโรคไขเ้ลือดออก

ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

 

ประเดน็  การควบคุมโรคป้องกนัโรคไข้เลอืดออก 



6.รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือต่างๆ เช่น Line เสียง
ตามสายหมู่บา้น วิทยชุุมชน  

 

 

ผูรั้บผดิชอบ งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา รพ.ล้ี/ สสอ.ล้ี 

ระดบัความส าเร็จ ไตรมาส 1 
1. ตั้งคณะกรรมการและคณะท างานโรค
ไขเ้ลือดออกอ าเภอและต าบลเตรียมความ
พร้อมการป้องกนัควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกปี 2563  และจดัประชุมฯ 
ร่วมกบัหน่วยงาน ส่วนราชการ ภาคี
เครือข่าย ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.ทบทวนแนวทางการเฝ้าระวงัและคดั
กรองผูป่้วย 
3.จดัท าแผนการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกล่วงหนา้ ในระดบัอ าเภอ /
ต าบล 

ไตรมาส 2 
1.จดัอบรมให้ความรู้การป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  
2.จดักิจกรรมเฝ้าระวงัโรคล่วงหนา้
ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 
3.รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือต่างๆ 
เช่น Line เสียงตามสายหมู่บา้น วิทยุ
ชุมชน 

ไตรมาส 3 
1.แจง้สถานการณ์และคืนขอ้มลูให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและภาคีเครือข่าย 
2.มีการติดตามการด าเนินงานควบคุม 
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกในระดบัอ าเภอ/
ต าบล 

ไตรมาส 4 
1.เฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์อยา่ง

ต่อเน่ือง ไม่ให้เกิดการระบาดรอบท่ี 2 

2.ถอดบทเรียนการด าเนินงานควบคุม

โรคไขเ้ลือดออกร่วมกบัภาคีเครือข่าย 

 

 



ประเด็น RDU 

เป้าหมาย : เพ่ือให้ใช้ยามีประสิทธิภาพและปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายด้านยา 

ตัวช้ีวัด  : ร้อยละของ รพ.สต.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและโรงพยาบาลลี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน : ตัวชี้วัดไม่ผ่านท าแผลเลือดออก (อันดับ 1 ) ไข้หวัด โรคทางเดินหายใจ (อันดับ 2) โรค
อุจจาระร่วง (อันดับ 3) 

มาตรการ : ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

กิจกรรม : ด าเนินการตามกุญแจ PLEASE เพ่ือความปลอดภัยด้านยามุ่งเน้นโรคติดเชื้อ 4 โรค ประชาชนกลุ่ม
เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย HT DM CKD Ashma 

ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการ RDD อ าเภอ / ภญ.สุวิษา  , ณัฐวรรณ 

ระดับความส าเร็จ :  

ระดับ
ความส าเร็จ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
RDU ขั้นที่ 2 ≥ 
45 % 
 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ 
50 % 
 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ 
55 % 
 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ 
60 % 
 

 

RDU ขั้นที่ 3 ≥ 
15 % 
 

RDU ขั้นที่ 3 ≥ 
12 % 
 

RDU ขั้นที่ 3 ≥ 
20 % 
 

RDU ขั้นที่ 2 ≥ 
20 % 
 

 

รพ.สต. URI Diarrhea 
5 แห่ง  60 % 

URI Diarrhea 
7 แห่ง  60 % 

URI Diarrhea 
8 แห่ง  80 % 

URI Diarrhea 
10 แห่ง  80 % 

 

ชุมชน 1 ต าบลมีการ
ด าเนินการ 

1 ด าเนินการ 
RDU 4 กลวิธี 

สรุปผล   

โรงพยาบาล -แต่งตั้ง
กรรมการ 
RDU1/1 
-เตรียมการ 
ฉลาก สถานที่ 
ระบบ 
-กิจกรรมขาย
ยา/คลินิก/ร้าน
ขายของช า/
ร้านช า
ปลอดภัย 

RDU 1 /2  
DSAD , การ
ตั้งครรภ์, 
Antibiotic 

RDU RDU 1 /3 
Metf, ยาพ่น 
Asthma 
 

 



ประเด็นการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ 

เป้าหมาย : ให้ประชาชนมีความเข้าใจผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัด :  

1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.มีความรู้ด้านผลิตภัรฑ์กัญชาทางการแพทย์และสามารถถ่ายทอดให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ร้อยละ  
80 

2. ทุกหมู่บ้านมีการประชาสัมพันธ์ความรู้กัญชาทางการแพทย์ 

มาตรการ : สื่อสารให้ความรู้เรื่องการรับบริการกัญชา 

กิจกรรม :  

1.อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทุก รพ.สต. 

2.สื่อออนไลน์และสื่อทางหอกระจายข่าว 

ผู้รับผิดชอบ : ภญ.พรวิไล ,สมศักดิ์ , แพทย์แผนไทย,สุขภาพจิต, คณะกรรมการกัญชา 

ระดับความส าเร็จ :  

 ไตรมาส 1 ......ประชุมท าความเข้าใจ  

 ไตรมาส 2 ......อบรมทุก รพ.สต.  

ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ......ประชาชนรับทราบข้อมูล 

ประเมินจากความรู้เจ้าหน้าที่ รพ.สต./กิจกรรม/ภาพ 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด :  

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขในอ าเภอลี้มีระบบรับแจ้งข่าวสารการใช้/สัมผัส
สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดผ่าน Application โดยประชาชนหรือ อสม. 

2. ร้อยละ 100 หน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขในอ าเภอลี้ มีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (ด้านเกษตรกรรม) และมีรายงานการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจาการเคมีทางการเกษตร 
(T60) 

กิจกรรม :  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอภายใต้ พรบ.ควบคุมโรคจาการประกอบอาชีพ  
2. ประชุมคณะท างานเฝ้าระวังการใช้สารเคมีในเกษตรกร (สนับสนุนการใช้ Application) 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีในการเกษตร (สื่อ แผ่นพับ) 
4. คัดกรองค้นหาและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจาการใช้สารเคมีในการเกษตร  
5. จัดตั้งคลินิกสารเคมีทางการเกษตร อย่างน้อย 1 แห่ง/อ าเภอ (รพสต.) 
6. ติดเชื้อ sepsis (เฝ้าระวัง) 
7. ผักปลอดภัยในสถานบริการ 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
เจ้าหน้าที่ /อสม. -ใช้ Mobile 

Application 
1.แต่งตั้ง๕ระ
กรรมการ 
2.จัดท าฐานข้อมูล 
 

-คลินิกสารเคมีทาง
การเกษตรที่ รพ.
สต. อย่างน้อย 1 
อ าเภอ 
-คัดกรอง  
-เจาะเลือด 

-จัดท ารายงาน 
-ติดตาม+
สนับสนุนการ
รายงานข้อมูล 

สรุปวิเคราะห์ 

 

 



ประเดน็ แผนพฒันาระบบ Stroke Fast Track 

 

วัตถุประสงค์  1. ลดอตัราตาย 

2. ประชาชนเข้าถึงระบบบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา  
 

สถานการณ์ /ข้อมูลพืน้ฐาน Stroke  

1. การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลลา่ช้า พบระยะเวลาผู้ ป่วยมารพ.ลี ้ภายใน 3ชม.หลงัเกิดอาการ 

ปี 2561,2562 (15.66 , 9.64 ) 

2. การประเมินผู้ ป่วย การคดักรอง การสง่ตอ่ ลา่ช้า  

3. ศกัยภาพบคุลากรทางด้านสาธารณสขุ ในรพ.และนอกรพ. ในการประเมิน คดักรอง  

4. CPG Stroke ในรพ.สต.ยงัไมไ่ด้ก าหนดอยา่งชดัเจน 

5. ความรู้ของประชาชน  

- เร่ือง สญัญาณเตือน (Warning signs)  

- ขาดการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

- ขาดการประชาสมัพนัธ์ : ส่ือไมเ่ข้าถึงประชาชน 

- ประชาชนขาดความตระหนกั ในเร่ืองความรุนแรงของโรค 

-  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการท่ีเป็นเลิศ ( Service Excellence) 

 

มาตรการ/วิธีการ 

1.การพฒันาบคุลากร 

1.1 โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเครือขา่ย ในการดแูลผู้ ป่วย Stroke Stemiครอบคลมุ 4 มิติ 

2. การพฒันามาตรฐานการรักษา      

2.1 ทบทวนCPGและก าหนดให้เช่ือมโยงกบัรพช.แมข่า่ย  

2.2  ก าหนดแนวแนวทางการส่ือสารกบัรพช.ให้ชดัเจน  

2.3 ก าหนดตวัชีว้ดัและผลลพัธ์ ในการด าเนินการทัง้เครือขา่ย      

2.4 การนิเทศตดิตามและสนบัสนนุ  

3. การพฒันาระบบสง่ตอ่ >>>>EMS เครือขา่ยท้องถ่ิน 



4. การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ >>>>>ระบบสง่ตอ่ข้อมลู>>> Thai Refer, Line 

5. ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์  

6. พฒันาศกัยภาพ ประชาชนและเครือขา่ยในชมุชน  เชน่อสม.ผู้น าชมุชน  Care giver 

    -  การเฝ้าระวงั สญัญาณเตือน 

   -  การปรับเปล่ียนพฤตกิรรมท่ีเส่ียงตอ่การเกิดโรค  

    - สร้างเครือขา่ยในชมุชน 

ผู้รับผิดชอบ คณะท างานService plan หลอดเลือดสมอง 
เป้าหมายความส าเร็จ 

ระยะ 3 เดือน / 6 เดือน  
 1. อตัราตายของStroke แตก < 25 % 
    2. ร้อยละของผู้ ป่วยท่ีมีอาการไมเ่กิน 3 ชม. ได้รับการรักษาภายใน 30 นาที> 60% 
3.ร้อยละผู้ ป่วยท่ีมีอาการไมเ่กิน 72 ชม.ได้รับการรักษาใน Stroke Unit > 45% 

ระยะ 9 เดือน  
1. อตัราผู้ ป่วยหลอดเลือดสมองแตก < 25% 

2. อตัราตายผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ<5% 

ระยะ 12 เดือน  

1. อตัราตายโรคหลอดเลอืดสมองแตก < 25 % 

2. อตัราตายโรคหลอดเลอืดสมองตีบ < 5 % 

3. ร้อยละของผู้ ป่วยท่ีมีอาการไมเ่กิน 3 ชม. ได้รับการรักษาภายใน 30 นาที> 60% 
4. ร้อยละผู้ ป่วยท่ีมีอาการไมเ่กิน 72 ชม.ได้รับการรักษาใน Stroke Unit > 45% 

5. ไมเ่กิดภาวะแทรกซ้อนท่ีบ้าน <ร้อยละ5 

 

 

 

 

 

 



ประเดน็   แผนพฒันาระบบ STEMI  Fast  Track 

วัตถุประสงค์  1. มีระบบการสง่ตอ่ท่ีชดัเจน  ประชาชนเข้าถึงระบบบริการท่ีรวดเร็ว ทนัเวลา  

 2. ลดอตัราตาย  

สถานการณ์ /ข้อมูลพืน้ฐานSTEMI 

1. การเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลลา่ช้า พบระยะเวลาผู้ ป่วยมารพ. 

2. การประเมินผู้ ป่วย การคดักรอง การสง่ตอ่ ลา่ช้า  

6. ศกัยภาพบคุลากรทางด้านสาธารณสขุ ในรพ.และนอกรพ. ในการประเมิน คดักรอง (จนท.ใหม)่  

7. CPG STEMI ในรพ.สต.ยงัไมไ่ด้ก าหนดอยา่งชดัเจน 

8. ความรู้ของประชาชน  

- เร่ือง สญัญาณเตือน (Warning signs)  

- ขาดการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

- ขาดการประชาสมัพนัธ์ : ส่ือไมเ่ข้าถึงประชาชน 

- ประชาชนขาดความตระหนกั ในเร่ืองความรุนแรงของโรค 

ยุทธศาสตร์/มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบริการท่ีเป็นเลิศ ( Service Excellence) 

มาตรการ/วิธีการ 

1.การพฒันาบคุลากร 

1.1 โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเครือขา่ย ในการดแูลผู้ ป่วย Stroke Stemiครอบคลมุ 4 มิติ 

1.2 ประสานคณะกรรมการPTC ยา ในการเพิ่มบญัชียาฉกุเฉินในรพ.สต.และPCC 

2. การพฒันามาตรฐานการรักษา      

2.1 ทบทวนCPGและก าหนดให้เช่ือมโยงกบัรพช.แมข่า่ย  

2.2  ก าหนดแนวแนวทางการส่ือสารกบัรพช.ให้ชดัเจน  

2.3 ก าหนดตวัชีว้ดัและผลลพัธ์ ในการด าเนินการทัง้เครือขา่ย      

2.4 การนิเทศตดิตามและสนบัสนนุ  

3. การพฒันาระบบสง่ตอ่ >>>>EMS เครือขา่ยท้องถ่ิน 

4. การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ >>>>>ระบบสง่ตอ่ข้อมลู>>> Thai Refer, Line 

5. นโยบายและกลยทุธ์ 
   - อบรมความรู้ประชาชนวยัแรงงาน, กลุม่เส่ียง 



 - ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ อาการ การเข้าถึงระบบอยา่งรวดเร็ว เชน่ รณรงค์ Fast Track   

ผู้รับผิดชอบ คณะท างาน service plan  หัวใจ 
เป้าหมายความส าเร็จ 

ทัง้ 4 ไตรมาศ 

1. อตัราการตายของผู้ ป่วยด้วยโรคหวัใจ ชนิดSTEMIไมเ่กินร้อยละ 9 

2. ร้อยละผู้ ป่วยSTEMIได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน30 นาทีหลงัการได้รับการวินิจฉยั  > 50% 

3. การรณรงค์ HEART ATTACK ALERT เผยแพร่ส าหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเดน็  การพฒันาระบบบริการเพ่ือลดความแออดั 

วัตถุประสงค์ ลดความแออดั ลดระยะเวลารอคอย เพิ่มความพงึพอใจ ลดข้อร้องเรียน  

สถานการณ์/ปัญหา  

1. ผู้ ป่วยมีจ านวนมากไมเ่หมาะสมกบัภาระงานNCD clinic มีผู้ ป่วยซบัซ้อน150-200 

ราย: 5 คน:คร่ึงวนั  ในรพ.สต.บางแหง่ ผู้ ป่วย 100 ราย : 1 คน 

2. มีข้อร้องเรียน เร่ืองลา่ช้า ผู้ ป่วยเกิดภาวะวิกฤต ิ 

3. ผู้ ป่วยท่ีไมซ่บัซ้อนมารับบริการรักษาท่ีโรงพยาบาล  

4. ผู้ ป่วยเลือกหนว่ยบริการได้โดยอิสระ 

5. ระบบสง่ตอ่ไมช่ดัเจน 

6. ขาดชอ่งทางดว่น ส าหรับผู้ ป่วยท่ีนดัมา หรือมีใบสง่ตวัท่ีรพ.สต. 

7. ศกัยภาพของบคุลากรท่ีรับผิดชอบการดแูลผู้ ป่วย ไมเ่พียงพอ สง่ผลให้ขาดการดแูลอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

8. ระบบส ารองยาไมเ่พียงพอ ไมท่นัเวลา 

9. ขาดการประชาสมัพนัธ์ประชาชนในการใช้บริการ 

การพัฒนา 

1. การพฒันาบคุลากร >>> 

…….โครงการประเมินและพฒันาสมรรถนะบคุลากรในการดแูลผู้ ป่วยรายโรค  

2. พฒันามาตรฐานการรักษา>>>>ทบทวนแนวทาง นิเทศตดิตาม จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารฯเพิ่ม

ศกัยภาพ ตดิตามตวัชีว้ดั 

… โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารพฒันาระบบบริการในโรงพยาบาลและเครือขา่ย  

3. พฒันาระบบเครือขา่ยบริการ พฒันาระบบการสง่ตอ่ รพ.สต.กบัรพ.ลี ้เชน่ ก าหนดการสง่ตอ่

ระหวา่งรพ.สต.และรพช. ต้องมีใบสง่ตอ่  ก าหนดระบบชอ่งทางดว่นส าหรับผู้ ป่วยท่ีมีใบสง่ตอ่  

……โครงการพฒันาระบบ FAST TRACT 

 

 

4. ระบบข้อมลูสารสนเทศ พฒันาระบบการจดัเก็บข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั  

โครงการพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ 



 

5. นโยบาย&กลยทุธ์ สง่เสริมให้ประชาชนมีสขุภาพดี กระจายผู้ ป่วยไปรพ.สต. 

ผู้บริหารก าหนดนโยบายและ น านโยบายลงสูก่ารปฏิบตั ิให้ครอบคลมุทกุเครือขา่ย  

6 .พฒันา Care giver ในการดแูลผู้ ป่วยNCD 

  โครงการพฒันาศกัยภาพของ care giver 

 

เป้าหมายความส าเร็จ 

ทัง้ 4 ไตรมาศ 

ลดความแออดัของผู้ ป่วยในคลินิกNCD และOPD โรงพยาบาล 

1. มีระบบควินดัหมายและควิออนไลน์(ในโรงพยาบาล) ร้อยละ 100 

2. จ านวนผู้ปวยOP visit (ของpcc :โรงพยาบาล , 50:50)เพิ่มขึน้ ร้อยละ 50 

3. เข้าร่วมโครงการ20รพ./200 ร้านยา 

ผู้รับผิดชอบ     คณะท างาน Service plan NCD 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นการพัฒนา Primary Care 

เป้าหมาย :  

1. จ านวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
2. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สถานการณ์ :  

1. พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.ประจ าหมู่บ้าน 
2. อสม.แต่ละต าบล ต าบลละ 1-2 คน (กรณีประชากรเกิน 10,000 คน/อสม. 2 คน) 

ยุทธศาสตร์ :  

1. พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
2. ส่งเสริมสนับสนุน อสม.หมอประจ าบ้านในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 
3. ส่งเสริมสนับสนุน อสม.หมอประจ าบ้านในการขัดบริการสุขภาพในชุมชน 

กิจกรรมหลัก :  

1. พัฒนาหลักสูตรถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
2. อบรมครูฝึก (ครู ก ครู ข ) โดยทีมวิทยากร (โครงการอบรมแต่ละต าบล) 
3. แผนพัฒนาบุคลากร 
- จัดเตรียมความพร้อม อสม.ต าบลละ 1-2 คน เข้าร่วมอบรม 
- อสม. ปฏิบัติงานบทบาท อสม.หมอประจ าบ้านดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายร่วมกับทีมหมอครอบครัว  

4. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ รพ.สต. เพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูล Thaiphc.net และรายงานผ่าน app smart 
อสม. 

5. อสม.ใช้เครื่องสื่อสารทางการแพทย์ในการให้บริการในชุมชน 
6. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน อสม. 
7. ปรับแผนรองรับเพ่ือขยายผลตามหลักสูตร หมู่บ้านละ 1 คน (100%) 

ผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลลี้และ สสอ.ลี้ 

 

 

 

 



การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) 

เป้าหมาย : ร้อยละของ PCC ที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (25 %) อ าเภอลี้ มี 3 แห่ง 

สถานการณ์ : มีระบบบริการสุขภาพขับเคลื่อนเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ :  

1. พัฒนาศักยภาพ PCC  
กิจกรรม 
- จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา PCC ระดับอ าเภอ 
- จัดท านโยบายก าหนดบทบาทหน้าที่แต่ละงานบริการ 
- ศึกษาดูงาน 

2. พัฒนาก าลังคน 
กิจกรรม 
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการการพัฒนาระดับอ าเภอ  

3. ส่งเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรม 
- พัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพให้เชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น  
- สื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและประชาชน 
- พัฒนารูปแบบและวางแผนแต่ละ  PCC  

4. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม 
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา PCC  
- มีการติดตามและประเมินผล 
- สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน PCC ทั้ง 3 แห่ง ไปพร้อมกัน 

ระดับความส าเร็จ : 

ไตรมาสที่ 1 : 

- จังหวัด / เขตสุขภาพ มีแผนการจัดตั้งหน่วยบริการ ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 
10 ปี 

 

 



ไตรมาสที่ 2 :  

- หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ ปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) แจ้งยืนยันขอขึ้นทะเบียน 
ร้อยละ 15 (ตาม พรบ.) 

ไตรมาสที่ 3 : 

- มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผ่าน3S)ร้อยละ 20 ของ
แผนการจัดตั้งระดับเขตสุขภาพ 10 ปี 

ไตรมาสที่ 4 : 

- มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผ่าน3S)ร้อยละ 25 ของ
แผนการจัดตั้งระดับเขตสุขภาพ 10 ปี 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : วิรุตติ์  วิเชยันต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พชอ. 

เป้าหมาย : มีคณะกรรมการ พชอ.ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

สถานการณ์ : ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ :  

1. สร้างกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องก่ินอย่างมีคุณภาพ  
กิจกรรม 
- ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งระดับอ าเภอ / แต่งตั้งอนุกรรมการ (ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่น เป็นต้น)  
- จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนข้อมูลและทิศทางการด าเนินงานของ พชอ.

ลี้ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภออย่างมีส่วนร่วม 

กิจกรรม 
- จัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนบูรณาการการด าเนินงานตามประเด็นปัญหาของระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- จัดท าแผนด าเนินงานการพัฒนา/แก้ไขปัญหาตามประเด็นปัญหาที่เลือก 
- ด าเนินการตามแผน 
- สรุปบทเรียนผลการด าเนินงานการพัฒนา 

3. เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
กิจกรรม 
- ด าเนินการแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
- ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา/แก้ไขปัญหาตามปัญหา พชอ. ตามบริบทพ้ืนที่ 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมพลังต่อเนื่อง 
- สนับสนุน ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน พชอ.ลี้ 

 

ระดับความส าเร็จ : 

ไตรมาสที่ 1 :  

- มีการประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นที่ส าคัญตามบริบทในพื้นท่ีที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มาดาเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น 

- มีการประเมินตนเอง และวางแผนการพัฒนา 
ไตรมาสที่ 2 :  

- มีคณะทางานวางแผนแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามท่ีพ้ืนที่ก าหนด  



- มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเด็นฯ  
ไตรมาสที่ 3 : 

- มีการยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการประเมินของผู้
เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต 

ไตรมาสที่ 4 : 
- มีอ าเภอมีการดาเนินการและผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ร้อยละ 

70 
 

ผู้รับผิดชอบ : รพ.ลี้ / สสอ.ลี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รพ.สต.ติดดาว 

ตัวช้ีวัด :  

1. ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 2 แห่ง (เกณฑ์ระดับ 5 ดาว 100 %) 
2. ประเมินเพื่อคงสภาพ รพ.สต. ติดดาว 12 ปห่ง (5 ดาว 100 % ) 

สถานการณ์ : ปี 60  2 แห่ง , ปี 61  2 แห่ง , ปี 62  10  แห่ง  

ยุทธศาสตร์ :  

1. พัฒนามาตรฐานเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 63 
กิจกรรม 
- ทบทวนและพัฒนาเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว 63 
- ศึกษาดูงานและประเมินตนเอง 

2. พัฒนาคณะท างานทุกระดับให้มีมาตรฐาน 
กิจกรรม 
- แต่งตั้ง/ทบทวนค าสั่งคณะท างานและประเมินคุณภาพ รพ.สต. ปี 63 
- ส่งทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอลงไปพัฒนา รพ.สต.ทุกแห่งด้วยเกณฑ์ติดดาวให้ได้คุณภาพ  
- บูรณาการคณะท างานร่วมกันทั้งอ าเภอ 

3. พัฒนาองค์กรคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
กิจกรรม 
- ประชุมชี้แจงนโยบายก าหนดทิศทางติดตามการด าเนินงาน (ปี 63 รพ.สต. แม่ตืน – ห้วยต้ม) 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยบริการ 
กิจกรรม 
- ปรับปรุงระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน 

5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
กิจกรรม 
- คณะท างานระดับอ าเภอประเมิน 2 แห่ง  
- คณะท างานระดับอ าเภอประเมินคงสภาพ 12 แห่ง 
- คณะท างานระดับจังหวัดประเมินและรับรอง 

 

มาตรการ : รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2563  จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.แม่ตืน และ รพ.สต.ห้วยต้ม 
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. 5 ดาว 100 % อีก 12 แห่ง รพ.สต. /  PCU รับการประเมินคงสภาพโดยทีมประเมินระดับ
อ าเภอ 



ระดับความส าเร็จ : 
 
ไตรมาสที่ 1 : 

1. ประชุมชี้แจงนโยบาย (kickoff)ระดับประเทศ 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทีมประเมินระดับเขต 
3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาวปี 2563 
4. รพ.สต.มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์และบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วย

บริการปฐมภูมิ 
ไตรมาสที่ 2 : 

1. อบรมครู ข ทุกเขต อย่างน้อย เขตละ 1ครั้ง 
2. แต่งตั้งทีมพัฒนา/ทีมประเมินระดับจังหวัด1 ทีม อ าเภอ1 ทีม 
3.มีทีมพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอเพ่ือพัฒนา รพ.สต.ทุกแห่ง 
4. ให้ สสอ./สสจ. มีการตรวจสอบข้อมูล ในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อ

วางแผนพัฒนา 
ไตรมาสที่ 3 : 

1. รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว มีการประเมินตนเองและพัฒนา 
2. มีการประเมินและรับรองผล รพ.สต.ติดดาว ในระดับอ าเภอ จังหวัด และเขต 

ไตรมาสที่ 4 : 
- รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 (สะสม) 

 
ผู้รับผิดชอบ : วิรุตติ์  วิเชยันต์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์กรแห่งความสุข 

เป้าหมาย : มีองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน (รพช.,สสอ. ˃ 10% ) 

สถานการณ์ : หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์ :  

1. พัฒนาระบบกลไกและกระบวนการสร้างสุขสู่ความยั่งยืน 
กิจกรรม 
- พัฒนาระบบกลไก สร้างบุคลากรให้มีความสุข 
- จัดตั้งคณะกรรมการและทีมสร้างความสุขในองค์กร 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
- พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 
- ประเมินตนเองของหน่วยงาน 

2. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม 
- สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการสร้างความสุข 
- จัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน / นอกองค์กร 
- มีองค์กรต้นแบบแห่งความสุข 
- มีการจัดตั้งกิจกรรมภายใน / นอกองค์กรอย่างมีความสุข 

3. การก ากับติดตามและประเมินผล 
กิจกรรม 
- มีการติดตามและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข 
- มีการถอดบทเรียนเพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน 

ระดับความส าเร็จ : 

ไตรมาสที่ 1 : 

- มีกลไกการสร้างสุขในทุกระดับ(ข้อ 2.1-2.2)(กรม/เขต/จังหวัด) 
- มีเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการประเมินองค์กรแห่งความสุข กระทรวงสาธารณสุข  

ไตรมาสที่ 2 : 

- พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง(MOPH Happy Coaching Team) 

 



ไตรมาสที่ 3 : 

- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตสุขภาพ 

ไตรมาสที่ 4 : 

- มีองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน กรมวิชาการ ,สป.ส่วนกลาง ร้อยละ 10 รพศ./รพท./
สสจ. อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง รพช.,สสอ., > ร้อยละ 10) 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : สสอ.ลี้ /  รพ.ลี้ 

 

 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563 ฒ  
 

ทบทวนและปรับปรุงจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ รพ.ล้ี วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 
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แผนปฏิบัติการสาธารณสุข โรงพยาบาลลี้ ปีงบประมาณ 2563 ฒ  
 

โรงพยาบาลลี้  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2563 
 

วิสัยทัศน์ ( VISSION ) 

“โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  ประชาชนไว้วางใจ” 
 
พันธกิจ ( MISSION ) 

 1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย ทั้ง 4 มิติ  
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม มีความสุข  
3. ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน สร้างเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 
4. พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ( PP&P Excellence ) 
เป้าหมาย  
1.1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดี 
1.2 ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอที่มีคุณภาพ 
1.3 ระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพตามาตรฐาน  
1.4 สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 

2. บริการเป็นเลิศ  ( Service  Excellence ) 
เป้าหมาย 
2.1 Service Plan คุณภาพ 
2.2 ระบบสนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ  

      3.   บุคลากรเป็นเลิศ  ( People  Excellence  ) 
 เป้าหมาย  

3.1 บุคลากรดี เก่ง สุข และพอเพียง 

      4.    บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ( Governance   Excellence ) 
เป้าหมาย 
4.1 ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4.2 ระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 
4.3 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ 
4.4 นวัตกรรมและงานวิจัยสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพ 

*********************************************************** 
 



เป้าหมาย /
KPI

1.ลดความแออดัของผู้รับบริการ  2.ลดระยะเวลารอตรวจของผู้รับบริการ-ผู้ให้บริการ 3.ความพงึพอใจของผู้รับบริการ-ผู้ให้บริการ
1.ลดความแออดัของผู้รับบริการ OPD(ทัว่ไป) ร้อยละ20  2.ลดระยะเวลารอคอยน้อยกว่า 60 นาที(OPD ทัว่ไป) 10 นาทสี าหรับห้องยา 3.ระดับความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ-ผู้ให้บริการมากกว่าร้อยละ 90

สถานการณ์ /
ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ปัจจุบนัมีการใชร้ะบบคิวแบบเดิมจดัโดยพยาบาลโดยมีผูม้ารับบริการ 600-700 ราย/วนั ซ่ึงระยะเวลารอคอยท่ี OPD อยูท่ี่ 83 นาที รอรับยา 12 นาที ความพึง
พอใจอยูท่ี่ 84.48 %  ซ่ึงพอวา่มีปัญหาของระยะเวลา การรอคอยท่ีนาน มีความแออดัของผูรั้บบริการคอ้นขา้งมาก  จากการไปดูงานและติดตามข่าวสารพบวา่มีการใช้
ระบบคิวเขา้มาช่วยจดัการคิวของผูรั้บบริการ ท าใหเ้กิดความสะดวกสบายลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มความพึงพอใจได้

ยทุธศาสตร์ / 
มาตรการ

Smart Appointment Smart Services Smart Support

กิจกรรมหลกั -Appointment Alarm - Que Q System - Online management

-Online preparation - Paper less OPD

ผูรั้บผดิชอบ กรรมการ IT โรงพยาบาล 

ระดบัความส าเร็จ ไตรมาส 1
-ทดสอบระบบ Q 

-ทดสอบระบบ Paper less

ไตรมาส 2
-เตรียมความพร้อมดา้น Hardware

-ระบบ Q OPD พร้อมใชง้าน
-ใชง้านระบบสารบรรณ 

ไตรมาส 3
-จดัซ้ือ Hardware เพ่ิมเติม
-ใชง้านระบบ Paper less OPD

ไตรมาส 4
-ใชง้านระบบแจง้เตือนการผิดนดัผูป่้วย
-ใชง้านระบบ Online preparation

ประเดน็..Smart  hospital



เป้าหมาย /
KPI

ผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลงัของโรงพยาบาลลี ้ สถานะระดับ ไม่เกนิ 3 ในปีงบประมาณ 2563 
 -  เพิม่รายได้
 -  ลดค่าใช้จ่าย

สถานการณ์ /
ขอ้มูลพื้นฐาน

ปีงบประมาณ 2562 รพ. มีผลการด าเนินงานอยูร่ะดบั 3 จึงตอ้งควบคุมค่าใชจ่้ายเพิ่มรายได ้ตามนโยบาย

ยทุธศาสตร์ / 
มาตรการ

1.  ควบคุม คชจ.ในการเดินทางไปราชการ         2.  ควบคุมค่าใชจ่้ายอบรมโครงการ          3. ลดค่าใชจ่้าย การจดัซ้ือ ยา, วสัดุการแพทย,์ วสัดุวทิยฯ์
                                                                                                                                                 วสัดุส านกังาน, ค่าตรวจLab และอ่ืนๆ

กิจกรรมหลกั -  ก  าหนดวงเงินของแต่ละหน่วยงาน                   -  มีการส ารวจผูเ้ขา้ร่วม                                  -  แต่ละคลงัประเมิน, วเิคราะห์, ตรวจสอบ, ควบคุม
-  ส ารวจการอบรมท่ีจ าเป็น ตามสมรรถนะ         -  ใหเ้บิกค่าใชจ่้ายโครงการตามจริง               -  ท าแผนการใชน้อกคลงั (คลงัยอ่ย ) ส่งงานพสัดุทุกเดือน
ตามนโยบาย

ผูรั้บผดิชอบ ทีม HRD, ทีม ITA , หวัหนา้ทุกหน่วยงาน, ผูจ้ดัซ้ือคลงัทุกคลงัวสัดุ , งานการเงิน

ระดบัความส าเร็จ ไตรมาส 1
- วางแผนเสนอกิจกรรม
- ประสานจดัท างบประมาณ

ไตรมาส 2
 ด าเนินกิจกรรม
 ติดตามการใชง้บ

ไตรมาส 3
 ด าเนินกิจกรรม
 ติดตามการใชง้บ

ไตรมาส 4
 ด าเนินกิจกรรม
 ติดตามการใชง้บ
 สรุปการใชง้บประมาณ

ประเดน็..การบริหารจดัการภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั



เป้าหมาย /
KPI

ผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลงัของโรงพยาบาลลี ้ สถานะระดับ ไม่เกนิ 3 ในปีงบประมาณ 2563 

สถานการณ์ /ขอ้มูล
พื้นฐาน

ปีงบประมาณ 2562 รพ. มีผลการด าเนินงานอยูร่ะดบั 3 จึงตอ้งควบคุมค่าใชจ่้ายเพิ่มรายได ้ตามนโยบาย

ยทุธศาสตร์ / 
มาตรการ

4.  ควบคุมค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค             5.  โครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปี               6. รายไดจ้ากการขายซาก                              7.  เพิ่มรายไดจ้ากเงินบริจาค

กิจกรรมหลกั - ก าหนดเวลา เปิด-ปิด แอร์                    -  ประชาสัมพนัธ์การตรวจสุขภาพ             -  ประชาสัมพนัธ์แต่ละหน่วยงาน                   -  วางตูเ้งินบริจาคใน รพ.  
(13.00น – ก่อนเลิกงานคร่ึงชัว่โมง)              ในกลุ่มขา้ราชการ,อปท,โรงงาน ฯ            เกบ็ขยะรีไซเคิล ส่งในสถานท่ีก าหนด           มีวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน
ปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หลงัใชง้าน                       One stop service ทั้งภายใน –นอก            มีการแบ่งรายไดจ้ากการขาย ตามก าหนด       QR Code 
พกัเท่ียง ปิดไฟ
-  ส่งไปรษณียท่ี์เก่ียวกบังานราชการ

ผูรั้บผดิชอบ หวัหนา้ทุกหน่วยงาน                                      ทีมตรวจสุขภาพ คณะกรรมการ ENV                                    คณะกรรมการ ITA, งานการเงิน

ระดบัความส าเร็จ ไตรมาส 1
- วางแผนเสนอกิจกรรม
- ประสานจดัท างบประมาณ

ไตรมาส 2
 ด าเนินกิจกรรม
 ติดตามการใชง้บ

ไตรมาส 3
 ด าเนินกิจกรรม
 ติดตามการใชง้บ

ไตรมาส 4
 ด าเนินกิจกรรม
 ติดตามการใชง้บ
 สรุปการใชง้บประมาณ

ประเดน็..การบริหารจดัการภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั



เป้าหมาย /
KPI

ลดการตาย , ลดภาวะแทรกซ้อนของ ผู้ป่วย และลดผู้ป่วยรายใหม่

สถานการณ์ /ขอ้มูล
พื้นฐาน

ปริมาณของผูป่้วยท่ีมารับบริการ รักษาเพิ่มข้ึน  พบผูป่้วยรายใหม่  (อ าเภอล้ี  พบ DM รายใหม่ 360 ราย และ ในเขตรับผดิชอบ PCU  รพ.ล้ี 64 ราย )  โดยอตัราความชุกของโรคเพิ่มข้ึนทุกปี   
ประกอบกบัปัญหาภาวะแทรกซอ้นท่ีพบเพิ่มข้ึน

ยทุธศาสตร์ / มาตรการ 1.สร้างความตระหนกัดา้นการสร้างสุขภาพ 2. ทบทวนและพฒันาระบบบริการ 3. บูรณาการองคก์รภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

กิจกรรมหลกั - การสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
- พฒันาระบบการคดักรอง หึครอบคลุม  เพิ่มกลุ่มอาย ุ

15 ปีข้ึนไปท่ีมีความเส่ียง
- การปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

- การดูแลรักษาผูป่้วย ลดภาวะแทรกซอ้น
- พฒันาศกัยภาพบุคลากร
- ทบทวนและพฒันาแนวทางการดูแลรักษา
- ทบทวน และพฒันาระบบ IT ใหเ้อ้ือต่อการดูแลผูป่้วย
- พฒันาระบบ Discharge plan และการติดตามดูแล

ต่อเน่ือง

- สร้างนโยบายสาธารณะในชุมชน  
- สร้างกระแสการออกก าลงักายตามโครงการ 10 ลา้น

ครอบครัวไทยออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ
- สร้างและประสานความร่วมมือ ร่วมกบัเครือข่ายดา้น 

Economic sociology

ผูรั้บผิดชอบ งานบริการปฐมภูมิ  ( PCU รพ.ล้ี )  กรรมการ NCD กรรมการ NCD  กรรมการ NCD   , PCU รพ.ล้ี

ระดบัความส าเร็จ ไตรมาส 1
- คดักรองประชาชน 35 ปีข้ึนไป 50 % 
- มีกิจกรรมสร้างความรอบรู้ใหก้บัปชช.

ในพื้นท่ี
- ทบทวน CPG / + D/C

ไตรมาส 2
 -  คดักรองประชาชน 35 ปีข้ึนไป 90 % 
 -  คดักรองกลุ่มเส่ียงอาย ุ15 ปีข้ึนไป 
   90 %

ไตรมาส 3
 ด าเนินกิจกรรม
 ติดตามการใชง้บ

ไตรมาส 4
-อตัราผูป่้วยรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง DM  < 
2.4 %
-- ร้อยละผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคุมน ้าตาลได้
ดี ≥ 40 % 

ประเดน็..โรคเร้ือรัง DM



เป้าหมาย /
KPI

ลดการตาย , ลดภาวะแทรกซ้อนของ ผู้ป่วย และลดผู้ป่วยรายใหม่

สถานการณ์ /ขอ้มูล
พื้นฐาน

ปริมาณของผูป่้วยท่ีมารับบริการ รักษาเพิ่มข้ึน  พบผูป่้วยรายใหม่  (อ าเภอล้ี  พบ HT รายใหม่ 811 ราย และ ในเขตรับผดิชอบ PCU  รพ.ล้ี 148 ราย )  โดยอตัราความชุกของโรคเพิ่มข้ึนทุกปี   ( 
16,459.42 ต่อแสนประชากร ) ประกอบกบัปัญหาภาวะแทรกซอ้นท่ีพบเพิ่มข้ึน

ยทุธศาสตร์ / มาตรการ 1.สร้างความตระหนกัดา้นการสร้างสุขภาพ 2. ทบทวนและพฒันาระบบบริการ 3. บูรณาการองคก์รภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

กิจกรรมหลกั - การสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
- พฒันาระบบการติดตาม ผูป่้วย HT ใหค้รอบคลุม
- การปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง

- การดูแลรักษาผูป่้วย ลดภาวะแทรกซอ้น
- ประเมินความเส่ียงและภาวะแทรกซอ้น
- พฒันาศกัยภาพบุคลากร
- ทบทวนและพฒันาแนวทางการดูแลรักษา
- ทบทวน และพฒันาระบบ IT ใหเ้อ้ือต่อการดูแลผูป่้วย
- พฒันาระบบ Discharge plan และการติดตามดูแล

ต่อเน่ือง

- สร้างนโยบายสาธารณะในชุมชน  
- สร้างกระแสการออกก าลงักายตามโครงการ 10 ลา้น

ครอบครัวไทยออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ
- สร้างและประสานความร่วมมือ ร่วมกบัเครือข่ายดา้น 

Economic sociology

ผูรั้บผิดชอบ งานบริการปฐมภูมิ  ( PCU รพ.ล้ี )  กรรมการ NCD กรรมการ NCD  กรรมการ NCD   , PCU รพ.ล้ี

ระดบัความส าเร็จ ไตรมาส 1
- คดักรองประชาชน 35 ปีข้ึนไป 50 % 
- มีกิจกรรมสร้างความรอบรู้ใหก้บัปชช.

ในพื้นท่ี
- ทบทวน CPG / + D/C

ไตรมาส 2
 -  คดักรองประชาชน 35 ปีข้ึนไป 90 % 
 -  คดักรองกลุ่มเส่ียงอาย ุ15 ปีข้ึนไป 
   90 %
-  กลุ่มเส่ียงไดรั้บการวดั BP ท่ีบา้น ร้อยละ 
40

ไตรมาส 3
-    กลุ่มเส่ียงไดรั้บการวดั BP ท่ีบา้น ร้อยละ 
50 

ไตรมาส 4
-อตัราผูป่้วยรายใหม่ไม่เกินร้อยละ 10 จาก
กลุ่มเส่ียง
-- ร้อยละผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคุมระดบั
ความดนัโลหิตไดดี้ > 50% 
--  อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากหลอด
เลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ≤  40 % 

ประเดน็..โรคเร้ือรัง  HT



เป้าหมาย /
KPI

ลดการตาย , ลดภาวะแทรกซ้อนของ ผู้ป่วย และลดผู้ป่วยรายใหม่

สถานการณ์ /ขอ้มูล
พื้นฐาน

ปริมาณของผูป่้วยท่ีมารับบริการ รักษาเพิ่มข้ึน  พบผูป่้วยรายใหม่  (อ าเภอล้ี  พบ HT รายใหม่ 811 ราย และ ในเขตรับผดิชอบ PCU  รพ.ล้ี 148 ราย )  โดยอตัราความชุกของโรคเพิ่มข้ึนทุกปี   ( 
16,459.42 ต่อแสนประชากร ) ประกอบกบัปัญหาภาวะแทรกซอ้นท่ีพบเพิ่มข้ึน

ยทุธศาสตร์ / มาตรการ 1.สร้างความตระหนกัดา้นการสร้างสุขภาพ 2.พฒันาระบบบริการ 3. บูรณาการองคก์รภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

กิจกรรมหลกั - สร้างนโยบายสาธารณะ / มาตรการทางสังคม
- เกษตรกรปลอดการเผา

- ทบทวน CPG / พฒันาระบบการดูแลรักษาโดยทีมสห
วชิาชีพในการประเมินคดักรอง ดูแลส่งต่อ

- พฒันาระบบคดักรองในชุมชน  กลุ่มอาย ุ60 ปีข้ึนไป / 
กลุ่มเส่ียง

- พฒันาศกัยภาพทีม

- ใหค้วามรู้ผลกระทบของบุหร่ี / ควนั ต่อการเกิดโรค
- รณรงคล์ด ละ เลิกบุหร่ี  และส่งต่อการบ าบดับุหร่ี
-  ใหค้วามรู้ดา้นการป้องกนัดูแลตนเอง
- พฒันาศกัยภาพภาคีเครือข่าย

ผูรั้บผิดชอบ กรรมการ NCD , CM  COPD รพ.ล้ี กรรมการ NCD , CM  COPD รพ.ล้ี กรรมการ NCD , CM  COPD รพ.ล้ี

ระดบัความส าเร็จ ไตรมาส 1
- คดักรองประชาชน 35 ปีข้ึนไป 50 % 
- คืนขอ้มูล / ก าหนดนโยบายสาธารณะ
- รณรงค ์ลด ละ เลิกบุหร่ี
- เกษตรกรปลอดการเผา
- ทบทวน CPG / พฒันาระบบ

ไตรมาส 2
 -  พฒันาศกัภาพทีมสหวชิาชีพ
 -  คดักรองกลุ่มเส่ียง / ผูสู้งอายุ

ไตรมาส 3
-ผูป่้วย  COPD ไดรั้บการท า   Pulmonary 
rehabilitation  ร้อยละ 80 
- อตัราการคดักรองผูสู้งอาย ุ/ กลุ่มเส่ียง ร้อย
ละ 60 

ไตรมาส 4
-อตัรา AE นอ้ยกวา่ ร้อยละ 10  
-  อตัรา Re-admit  COPD นอ้ยกวา่ 10 % 
-  อตัราผูป่้วย COPD ไดรั้บวคัซีนไขห้วดั
ใหญ่ > ร้อยละ 80 
- ผูป่้วย COPD เลิกบุหร่ีไดม้ากกวา่ 6 เดือน 
ร้อยละ 80 
- อตัราการป่วยตายนอ้ยกวา่ 4 % 

ประเดน็..โรคเร้ือรัง  COPD



การพัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ 

Target 

1) โรงพยาบาลระดับ F1 ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพร้อยละ ≥ 65 
2) จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง ร้อยละ 10  
3) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage level1) 4kp.o 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F1 

ไม่เกินร้อยละ 12 (Trauma< 12%, Non trauma <12%) 
4) ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการAdmit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชั่วโมง (2 hrs target) 

 
Situation/Baseline 

1) โรงพยาบาลลี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ๗ษฏสถิติผู้ป่วยที่มารับบริการห้องฉุกเฉิน ปี 
2560 -2562 จ านวน 32 ,503, 32,255 และ 30,868 ราย พบว่าเป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน จ านวน28 ,803, 
28,014 และ 24,027 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.61, 86.85 และ 77.84 ตามล าดับ 

2) ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ เช่นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อายุรแพทย์ 
ศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ สูติแพทย์ แพทย์เฉพาะกระดูก และไม่มีพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 

3) ขาดระบบข้อมูลห้องฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

Strategy 

มาตรการที่ 1 จัดระบบบริการที่มีมาตรฐาน 

มาตรการที่ 2 จัดระบบสนับสนุน 

มาตรการที่ 3 การพัฒนาและธ ารงรักษาก าลังคน 

Key Activity 

มาตรการที่ 1 จัดระบบบริการที่มีมาตรฐาน 

1.ลดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินระดับ4 และ5 (Non trauma) ที่เข้ามารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยการจัดบริการห้องฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน ตาม ER Service 
Delivery และก าหนด ER Target time 2-4 ชั่วโมง ( Door in to Door out) 

3. 2 Psafety (Patient safety goal, Personal safety goal) 

 

 



มาตรการที่ 2 จัดระบบสนับสนุน 

1.พัฒนาอาคารสถานที่ จัดให้มี Double door with access controlม ห้องรอตรวจหรือสถานที่รอตรวจ
(Waiting area/room) และห้องแยกโรค(Isolation room) 

2.จัดท าเกณฑ์ ER คุณภาพ 

มาตรการที่ 3 การพัฒนาและธ ารงรักษาก าลังคน 

1.วางแผนเพิ่มอัตราพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) 

2.ธ ารงรักษาพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) พยาบาลวิชาชีพ (RN)  

3.อบรมหลักสูตร ER คุณภาพ 

Small success 

ไตรมาส 1 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการห้องฉุกเฉินคุณภาพระดับโรงพยาบาล 

2.มีการจัดท าเกณฑ์ ER คุณภาพ 

3.วางแผนการพัฒนาตามเกณฑ์ ER คุณภาพ รวมทั้งจัดระบบบริหารจัดการผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินและระบบบริหาร
จัดการ ER target time 2 hrs. target 

ไตรมาส 2 

1.จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงจากเดิมร้อยละ 5 

2.ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการadmit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชั่วโมง >ร้อยละ 30 

3.มีการจัดบริการตามเกณฑ์ ER คุณภาพ 

ไตรมาส 3 

1.จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงจากเดิมร้อยละ 7 

2.ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการadmit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชั่วโมง >ร้อยละ 40 

 

 



ไตรมาส 4 

1. ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ ≥ 65 
2. จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลงร้อยละ 10 
3. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage level1) 4kp.o 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F1 

ไม่เกินร้อยละ 12 (Trauma < 12%, Non trauma < 12%) 
4. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการadmit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชั่วโมง>ร้อยละ 50 
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แผนปฏบิัตกิารสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร ์โรงพยาบาลลี้  ปีงบประมาณ 2563
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