
รายงานการประชุม 
การประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดด้านสุขภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) 
วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
........................................................................ 

ผู้มาประชุม 1. ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 
  2. สาธารณสุขอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
  3. หัวหน้าฝ่าย/งาน โรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 
  4. ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมต้าบล อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 
  5. บุคลากรเครือข่ายสาธารณสุขอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 

เปิดประชุม เวลา 8.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เรื่องท่ี 1 - 
มติที่ประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องท่ี 1 - 
มติที่ประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องท่ี 1 - 
มติที่ประชุม - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
เรื่องที่  1 ทบทวนการจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาด้านสุขภาพพ้ืนที่  อ.บางน้้ าเปรี้ยว 

ปีงบประมาณ 2563 
สรุปปัญหาด้านสุขภาพพ้ืนที่ อ.บางน้้าเปรี้ยว ปีงบประมาณ 2562 และจัดล้าดับความส้าคัญของ

ปัญหา อ.บางน้้าเปรี้ยว ในปีงบประมาณ 2563 มาประเมินด้วยตารางตัดสินใจ (Multi – variable 
decision) โดยมีตัวแปรต่างๆ ในการตัดสินใจ 7 ประเด็น ได้แก ่

1. ขนาดของปัญหา 
2. ความรุนแรงของปัญหา 
3. ความเป็นไปได้ของการระบาด 
4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 
5. ความยากง่ายในการแก้ปัญหา 
6. โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะมีสุขภาพดีขึ้นจากการด้าเนินกิจกรรม 
7. ความตระหนักของประชาชน 



โดยที่ประชุมจะให้คะแนนในแต่ละข้อ ซึ่งมีคะแนน (1 – 4 คะแนน) x น้้าหนักในแต่ละหัวข้อ และ
สรุปคะแนนโดยรวม จัดล้าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย จ้านวน 15 ล้าดับ ดังนี้ 

1. โรคหลอดเลือดสมอง      คะแนนเฉลี่ย 330 
2. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ DM HT CKD    คะแนนเฉลี่ย 280 
3. วัณโรค       คะแนนเฉลี่ย 275 
4. มะเร็งงาน       คะแนนเฉลี่ย 255 
5. อุบัติเหตุจราจร      คะแนนเฉลี่ย 250 
6. ไข้เลือดออก       คะแนนเฉลี่ย 245 
7. ภาวะสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน    คะแนนเฉลี่ย 240 
8. ยาเสพติด       คะแนนเฉลี่ย 235 
9. สุขภาพจิต & โรคซึมเศร้า     คะแนนเฉลี่ย 230 
10. อนามัยแม่และเด็ก/การตั้งครรภ์ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี คะแนนเฉลี่ย 225 
11. ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ     คะแนนเฉลี่ย 220 
12. นักเรียนมีทุพภาวะโภชนาการ     คะแนนเฉลี่ย 215 
13. ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน    คะแนนเฉลี่ย 210 
14. อุจจาระร่วง       คะแนนเฉลี่ย 205 
15. การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี    ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย

 195 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี 2 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบาย

รัฐบาลที่จะน้าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพ่ือรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุใน
ปี 2573  

แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ก้าหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
2. ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล (Governance Excellence) 

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้กรอบ 15 แผนงาน 41 โครงการ 67 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

หมวด 
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P Excellence) 

ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)   

โครงการ 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย   

ตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน  พิสมัย/เพ็ชรรัตน ์

 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก้าหนดมีพัฒนาการสมวัย  พิสมัย/เพ็ชรรัตน ์



 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  พิสมัย/เพ็ชรรัตน ์

 4. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 100  - 

 5. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน พิสมัย/อนาตยา 

 6. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  พิสมัย/เพ็ชรรัตน ์

 7. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม care plan  ส้าราญ/มิรา 

 8. ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  ส้าราญ/มิรา 

 9. ร้อยละของต้าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์  

ส้าราญ/มิรา 

โครงการ 2. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากร   

ตัวชี้วัด 10. จ้านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย  ส้าราญ/ซาฟียะห ์

แผนงาน 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ   

โครงการ 3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.)   

ตัวชี้วัด 11. ร้อยละของอ้าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ  ส้าราญ 

แผนงาน 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ   

โครงการ 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ   

ตัวชี้วัด 12. ระดับความส้าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงาน
ระดับจังหวัด  

- 

โครงการ 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   

ตัวชี้วัด 13. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิต
สูง  

ส้าราญ/ธนทิพย์/
อมรรัตน ์

 14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่
มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 เรื่อง  

- 

 15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทาง
การเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. 
ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจาก
การท้างาน)  

- 

 16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดท้าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้าน
เกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร 
(รหัสโรค T60)  

- 

โครงการ 6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ   

ตัวชี้วัด 17. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก้าหนด  

ประธาน/
พรพรรณ 

แผนงาน 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   

โครงการ 7. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   

ตัวชี้วัด 18. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital  

ซาฟียะห ์



 19. ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ  

- 

หมวด ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ   

โครงการ 8. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ   

ตัวชี้วัด 20. ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิด
ด้าเนินการในพ้ืนที่  

ส้าราญ/จักรวาล 

 21. ร้อยละของประชาชนในอ้าเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วย
หลักเวชศาสตร์ครอบครัว  

ส้าราญ/จักรวาล 

โครงการ 9. โครงการพัฒนาเครือข่ายก้าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม.   

ตัวชี้วัด 22. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ้าบ้าน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  

พิสมัย/เพ็ชรรัตน ์

 23. จ้านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ้าบ้าน  พิสมัย/เพ็ชรรัตน ์

แผนงาน 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)   

โครงการ 10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   

ตัวชี้วัด 24. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการ
รักษาที่เหมาะสม  

ส้าราญ/ณัฐญา 

โครงการ 11.โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้้า  

ตัวชี้วัด 25.อัตราส้าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ประธาน/รังสนิ ี

โครงการ 12. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล  

 

ตัวชี้วัด 26. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  ประธาน/
พรพรรณ 

 27. ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ 
(AMR)  

- 

โครงการ 13. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์   

ตัวชี้วัด 28. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  - 

โครงการ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด   

ตัวชี้วัด 29. อัตราตายทารกแรกเกิด  พิสมัย/พราวแสง 

โครงการ 15. โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่ง
เฉียบพลัน  

 

ตัวชี้วัด 30. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วย
ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ  

ส้าราญ/อชิรญา 

โครงการ 16. พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   

ตัวชี้วัด 31. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ภัสสรา/วรรณา 

โครงการ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช   



ตัวชี้วัด 32. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต  ส้าราญ/น้้าทิพย์ 

 33. อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ  ส้าราญ/น้้าทิพย์ 

โครงการ 18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก   

ตัวชี้วัด 34. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด  community-
acquired  

ส้าราญ/อาภรณ ์

 35.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาล ตั้งแต่
ระดับM1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพ่ิมขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขต
สุขภาพ  

- 

โครงการ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ   

ตัวชี้วัด 36.อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้
การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่ก้าหนด  

ฐาปน ี

โครงการ 20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง   

ตัวชี้วัด 37. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  - 

โครงการ 21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต   

ตัวชี้วัด 38. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2 
/yr  

ส้าราญ/ชลธิชา 

โครงการ 22. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา   

ตัวชี้วัด 39. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 
30 วัน  

ส้าราญ/พรทิพย์ 

โครงการ 23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ   

ตัวชี้วัด 40. อัตราส่วนของจ้านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ้านวน
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)  

- 

โครงการ 24. โครงการพัฒนาระบบบริการบ้าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด   

ตัวชี้วัด 41. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ้าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)  

องอาจ/น้้าทิพย์ 

 42. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน 
บ้าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง  

องอาจ/น้้าทิพย์ 

โครงการ 25. โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC)   

ตัวชี้วัด 43. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพ
ระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)  

อาภรณ ์

โครงการ 26. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery   

ตัวชี้วัด 44.ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  - 

โครงการ 27. โครงการกัญชาทางการแพทย์   

ตัวชี้วัด 45. จ้านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์น้าร่องอย่างน้อย เขตสุขภาพ
ละ 1 แห่ง  

- 

แผนงาน 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  - 

โครงการ 28. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ   

ตัวชี้วัด 46. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง - 



ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 
(Trauma<12%, Non-trauma<12%)  

 47. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ฐาปน ี

 48. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ  ฐาปน ี

 49. จ้านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง  ฐาปน ี

แผนงาน 8. การพัฒนาตามโครงการพระราชด้าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนที่เฉพาะ   

โครงการ 29.โครงการพระราชด้าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพ้ืนที่เฉพาะ   

ตัวชี้วัด 50. ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีหน่วยบริการตั้งอยู่ในพ้ืนที่เกาะมีการจัดระบบ
บริการสุขภาพส้าหรับการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ  

- 

แผนงาน 9. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย  

 

โครงการ 30. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์   

ตัวชี้วัด 51. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์
แผนไทย  

- 

หมวด ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ   

โครงการ 31. โครงการผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ   

ตัวชี้วัด 52. ระดับความส้าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและ
พัฒนาก้าลังคนได้ตามเกณฑ์  

- 

โครงการ 32. โครงการบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ   

ตัวชี้วัด 53. ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก้าลังคนที่มีประสิทธิภาพ  - 

หมวด แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล (Governance Excellence) ผู้รับผิดชอบ 

แผนงาน 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ   

โครงการ 33. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส   

ตัวชี้วัด 54. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ITA  

สัณติชาติ/วรเชษฐ ์

โครงการ 34. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ   

ตัวชี้วัด 55. ร้อยละความส้าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่
ก้าหนด  

ส้าราญ 

 56. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ขั้น 3  

ศุภลักษณ ์

 57. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว  ส้าราญ 

โครงการ 35. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข   

ตัวชี้วัด 58. จ้านวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ภัสสรา/พินจินนัท ์

แผนงาน 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพแห่งชาติ   

โครงการ 36. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ   

ตัวชี้วัด 59. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล  - 



โครงการ 37. โครงการ Smart Hospital   

ตัวชี้วัด 60. ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  จักรวาล 

 61. จ้านวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา  - 

แผนงาน 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ   

โครงการ 38. โครงการลดความเหลื่อมล้้าของ 3 กองทุน   

ตัวชี้วัด 62. ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน 
(IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ  

- 

 63. ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน  ของระบบ
หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ  

- 

โครงการ 39. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง   

ตัวชี้วัด 64. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน  ประจักษ์ 

แผนงาน 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ   

โครงการ 40. โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์  

 

ตัวชี้วัด 65. จ้านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด  ส้าราญ/ศุภลกัษณ ์

 66. ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ส้าราญ/ศุภลกัษณ ์

แผนงาน 15. การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ   

โครงการ 41. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ   

ตัวชี้วัด 67. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้  - 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี 3 ตัวชี้วัดผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 

 



 
มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี 4 ตัวชี้วัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563 และตัวชี้วัดตามค้า
รับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) 

ตัวชี้วัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563 จ้านวน 20 ข้อ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (4 ตัวชี้วัด) 

1. พัฒนาการสมวัย  
2. สูงดี สมส่วน  
3. เบาหวาน/ความดัน โลหิตสูง  
4. GREEN&CLEAN Hospital 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (10 ตัวชี้วัด) 
5. บริการสุขภาพช่องปาก  
6. อสม. หมอประจ้าบ้าน  
7. โรคหลอดเลือดสมอง  
8. วัณโรคปอด   
9. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการดื้อยาต้านจุลชีพ   
10. การแพทย์แผนไทย  
11. โรคซึมเศร้าและ สุขภาพจิต  
12. การรักษาผู้ป่วย STEMI  
13. ยาเสพติด   
14. การแพทย์ฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (1 ตัวชี้วัด) 
15. พัฒนาก้าลังคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (5 ตัวชี้วัด) 
16. ITA   



17. PMQA   
18. รพ.สต. ติดดาว  
19. องค์กรแห่งความสุข  
20. นวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีสุขภาพ 

   ตัวชี้วัดตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ผู้บริหาร จา้นวน 5 ข้อ 
ดังนี้ 

1. TB   
2. DHF   
3. LTC   
4. วัคซีน   
5. ยาน้้าเสริมธาตุเหล็ก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เรื่องท่ี 5 ตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2563 
ตัวชี้วัดกลาง 
1. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับ

น้้าตาลในเลือด 
2. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 
3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ 
4. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 
5. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก 

5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน  
(Acute Diarrhea)  

5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  
(Respiratory Infection) 
6. การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: 

ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 
หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) 

ตัวชี้วัดระดับเขต 
7. การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมายที่ก้าหนด 

7.1 หญิงตั้งครรภ์  
7.2 ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

8. การเฝ้าระวังพัฒนาการซ้้าโดยเครื่องมือ DSPM ที่สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้น
ภายใน 1 เดือน ต้องได้รับการติดตาม ทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน 

9. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
10. การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย 
11. อัตราการใช้บริการฟ้ืนฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) 
มติที่ประชุม รับทราบ 



เรื่องที่ 6 แนวทางการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดด้านสุขภาพตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ปีงบประมาณ 2563 

การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดด้านสุขภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ของเครือข่ายสุขภาพอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ปีงบประมาณ 2563 มีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์และจัดท้าแนว
ทางการด้าเนินงาน จ้านวน 6 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (DM, HT, CVA, CKD) 
      2. กลุ่มโรคติดต่อ อุจาระร่วง, ไข้เลือดออก, วัณโรค, อุบัติเหตุจราจร, อาหารปลอดภัย, อุบัติใหม่/ซ้้า 
     3. กลุ่มแม่และเด็ก เด็ก 0-5 ปี, เด็กวัยเรียน, งานทันตกรรม 
     4. กลุ่มสุขภาพจิต และ ยาเสพติด 
      5. กลุ่มวัยท้างานในชุมชน/โรงงาน, งานอาชีวอนามัย, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
     6. กลุ่มบริหาร(พัฒนาบุคลากร) วิชาการ, R2R, best practice, นวัตกรรม 
 ผู้รับผิดชอบน้าเสนอแผนปฏิบัติราชการ และก้าหนดส่งเอกสารที่พร้อมเสนอลงนาม วันที่ 20 
ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
เรื่องท่ี 1 - 
มติที่ประชุม -  

เรื่องท่ี 2 - 
มติที่ประชุม - 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 
     นายจักรวาล  บุญช ู          นายแพทย์สรลักษณ์  มิ่งไทยสงค์ 
พยาบาลวิชาชีพ ช้านาญการ    ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลบางน้้าเปรี้ยว 
  ผู้สรุปรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบลงทะเบียนการประชุม 

เรื่องประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัดด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ปี งบประมาณ 2563 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


