
รายงานการประเมนิผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  
จังหวัดน่ำน 



นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดน่าน 

• สิ่งที่ท าได้ดี และควรต่อยอด :  
– สุขศาลาพระราชทาน  

– งานวิจัย และ พัฒนา (โอกาสจาก สวรส.)  ต่อยอดการพัฒนาคน 
ทั้งความรู้และการพัฒนาให้ได้ 

– Triple P (Preschool parenting program) : กับการพัฒนาการ
เด็ก กระตุ้นแม่ ครูผู้ดูแลเด็ก  ท าจากจุดเล็กๆ เปลี่ยนแปลงจริง 

• ปัญหาที่ต้องพัฒนาจากภายใน ลดสุรา เลิกบุหร่ี 



ประเด็นเพิ่มเติมจาก นพ.สสจ.น่าน  
• การท างานเป็นทีม - เน้นการรับรางวัลระดับทีม มากกว่าระดับบุคคล 

• 4 Excellence : วิเคราะห์ GAP และพัฒนาโดยใช้ค่านิยม MOPH 

• มุมมอง ในระบบ และมุมมอง Community Based  

• แผนงาน Routine / แผนยกระดับคุณภาพ  ให้ความส าคัญกับหัวท้าย
(ประเด็นงาน) 

• การจัดโครงสร้างเขต : ปรับลดโครงสร้าง ลดความซับซ้อน 

• พชอ. ร่วมมือกับหน่วยต่างๆ โดย สสอ. เป็นเลขานุการ : ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ(สาธารณสุขต้องเป็นผู้ยกร่างหลัก)  



ข้อมูลทั่วไป อ.เวียงสา จ.น่าน 
17 ต าบล 128 หมู่บ้าน 23,399หลังคาเรือน 

เทศบาลต าบล  3  แห่ง  อบต. 13 แห่ง 

ประชากรรวม 70,868  คน  
(ทะเบียนราษฎร์ ต.ค.60) 





 

โซนบริหารจัดการ 5 โซน เร่ิมปี 2560 

รพ.สต. 23 แห่ง สสช. 3 แห่ง 

รพช.เวียงสา 



คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา (คัดเลือกตัวแทนต าบล) 

สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา โรงพยาบาลเวียงสา 

           นายชุมพล  สุทธิ            นพ.กฤตพงษ ์โรจนวิภาต 

โซนน ำ้สำคร 
(3ต ำบล) 

-อา่ยนาไลย 

-ฝ่ังหมิน่ 

-แมส่าคร 

-ยาบหัวนา 

-บอ่หอย 

-ฮากฮาน 

โซนน ำ้สำ 
(3ต ำบล) 

-แมส่า 

-ปงสนุก 

-ป่าแพะ 

-หว้ยไฟ 

-ยาบนาเลมิ 

-หว้ยหยวก 

 

โซนน ำ้นำ่น 

(5ต ำบล) 

-ตาลชมุ 

-นาเหลอืง 

-นาเคยีน 

-น ้าปัว้ 

-วังมว่ง 

-ทุง่ผง 

-ศรนีาชืน่ 

โซนน ำ้วำ้ 

(5ต ำบล) 

-สา้น 

-ทรายทอง 

-ขึง่ 

-ไหลน่่าน 

-สา้นนาหนองใหม ่

-สนัรุง่เรอืง 

-สสช.สาลี ่

 

รพ.เวยีงสำ 

(1ต ำบล) 

-กลางเวยีง 

 

โครงสร้างการบริหารงานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเวียงสา 2561 



ผลการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตร ์



ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 2561 

1) อัตราทารกแรกคลอดน้ าหนัก < 2,500 g  <7% 5.62 11.6 9.48 2.56 6.98 

2) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปีพัฒนาการสมวัย >90% 98.47 97.72 92.04 95.41 93.64 

3) ร้อยละเด็กอายุ6-14ปีอ้วนไม่เกินเกณฑ์ <10% 6.84 6.53 6.77 6.33 4.5 

4) ร้อยละหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี <10% 18.14 7.8 17.13 16.95 9.3 

หนว่ยบรกิาร
รวม

(3.2)

ดา้นการ

เคลื่อนไ

หว

(1B202)

ดา้น

กลา้มเนื้

อมดั

เล็กฯ

(1B212)

ดา้น

ความ

เขา้ใจ

ภาษา

(1B222)

ดา้น

การใช ้

ภาษา 

(1B232)

ดา้น

การ

ช่วยเหลื

อตนเอง

และ

เวยีงสา 1181 1006 85.18 814 192 0 192 19.09 138 71.88 128 10 4 4 5 5 2 26 33 942 93.64

สงสยั

ลา่ชา้

รอ

กระตุน้

30 วนั

(2.2)

สงสยั

ลา่ชา้

สง่ตอ่

ทนัที

(2.3)

รวม

สงสยั

ลา่ชา้

ท ัง้หม

ด(2.4)

รอ้ยละ

สงสยั

ลา่ชา้>

20

สงสยัลา่ชา้ตอ้งไดร้บัการสง่เสรมิ/กระตุน้ภายใน 1 เดอืน

รวม

สมวยั

รอ้ยละ

สมวยั>85

ตดิ 

ตาม

ได(้3)
รอ้ยละ

ตดิตาม

ได1้00

สมวยั

(3.1)

ไมส่มวยัหลงัไดร้บัการสง่เสรมิ/กระตุน้ รอ

การ

ตดิตา

ม(4)

ตดิตาม

ไมไ่ดใ้น

30 วนั(5)

เป้า  

หมาย

(ท ัง้ปี)

คดักรอง

(2)
รอ้ยละ

คดั

กรอง>

90

สมวยั

คร ัง้

แรก

(2.1)

1 2
3 4 5

ผลการพัฒนาตามกลุ่มวัย “แม่และเด็ก-วัยเรียน-วัยรุ่น” 



ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 2561 
5) อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่* <4% 4.09 0.34 0.47 0.41 0.32 
6) อัตราผู้ป่วย HT รายใหม่* <4% 5.75 1.23 1.53 1.48 0.12 
DM             
7) อัตราของผู้ป่วยเบาหวานที่มีHbA1C<7% >40% 22.78 18.48 
8) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วย DM             
     -     ตา <5% - 3.77 4.42 3.08 3.66 
     -     ไต <30% - 35.69 56.94 21.69 19.2 
     -     เท้า <5% 0.19 1.69 1.39 1.37 1.81 
HT             
9) ร้อยละผู้ป่วย HT ควบคุมความดัน
<140/90 mmHg 

>50% 43.67 37.68 

CKD 
10) ผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR <4ml/min/ปี 

>66% 56.8 61.61 65.17 62.13 52.8 

ผลการพัฒนาตามกลุ่มวัย “NCDs” 
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อัตราการเกิดผู้ป่วย STEMI รายใหม่ < 30 ต่อแสน ปชก.(ปี 2560) 
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อัตราการเกิดผู้ป่วย Stroke รายใหม่ < 80 ต่อแสน ปชก. (ปี2560) 
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จ านวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ รายเดือน อ าเภอเวียงสา 

• System manager Stroke ระดับอ าเภอ 
• จัดท าข้อมูลรายเดือน แยกรายต าบล - คืนข้อมูลต่อเนื่อง 



ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 2561 
11) ความครอบคลุมของการจัดบริการ EMS 
ในพื้นที่ (ต าบล) 

100% 52.94 70.58 76.47 82.35 82.35 
(9/17) (12/17) (13/17) (14/17) (14/17) 

Stroke              
12) ร้อยละของผู้ป่วย Stroke รายใหม่ที่
มาถึงโรงพยาบาลเวียงสาในเวลา<1.5ชม.
หลังเร่ิมมีอาการ (Onset to door time) 

>50% N/A N/A 46.42 38.75 58.91 
      (31/80) 48/73 

13) ร้อยละความส าเร็จของการส่งต่อผู้ป่วย 
Stroke fast trackภายใน30 นาที(Door to 
refer time) 

>80% N/A N/A 64.7 31.58 44.45 
(6/19) 20/45 

14) ร้อยละการติดตามผู้ป่วยรายใหม่ที่
จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูภายใน 1 เดือน 

>80% 100 100 100 95.8 100 

15) อัตราผู้ป่วย Stroke รายใหม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองภายหลังได้รับการฟื้นฟู 

>60% 63.4 21.71 80 75 86 

ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 



ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 2561 

16)อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก <50 ต่อ
แสนปชก. 

314.71 80.44 92.83 70.37 50.43 

17) อัตราการระบาดซ้ า 2nd Generation 
ในหมู่บ้าน 

<10% 0 2.36 1.56 0 0 

  (3/127) (2/128)     

18) อัตราป่วยโรคไข้หูดับ <5 ต่อแสน 
ปชก. 

0 11.43 8.57 2.82 0 

ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย CDs 



ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2557 2558 2559 2560 2561 

TB 

19) ผลส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค เสมหะ
พบเชื้อ (Success rate) 

>85% 75 84.62 85.83 86 83.33 

AIDS              

20) อัตราผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ <40 ต่อ
แสนปชก. 

18 17 11.42 14.74 14.74 

21) อัตราการกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ าเสมอ 
(Adherence) 

>95% 98.9 98.69 98.62 98.82 98.82 

ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย CDs 



 มติ เลือกประเด็น มุ่งเน้น 4 เรื่อง  
           1.ไข้เลือดออก 
           2.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
           3.อาหารปลอดภัย 
           4.สิ่งแวดล้อม  
 
 มีมติตั้งอนุกรรมการพัฒนา 
     คุณภาพชีวิตกลุ่มต าบล 4 โซน 
     เพ่ือขับเคลื่อนทั้ง 17 ต าบล 
     ไปพร้อมกัน 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ประชุม วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา  



แนวทางแก้ไข 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกระดับ โดยการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. การพัฒนา ทีม พชอ ที่ต่อเนื่อง โดยมี

นายอ าเภอเป็นประธาน และสาธารณสุข
อ าเภอเป็นเลขา 

3. การพัฒนาทีมประเมิน โดยการมีส่วนร่วม 

GAP 
1. การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน และ

ภายนอก เนื่องจากภาระงาน แต่ละภาคส่วนที่ว่างไม่
ตรงกัน 

 

ตัวชี้วัด ร้อยละของอ าเภอ ที่มี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Board) 
          ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ DHS (UCCARE) 

- มีค ำสั่งคณะกรรมกำร พชอ ระดับ อ ำเภอ 1 คณะท ำงำน 21 คน  เลขที่ค ำสั่ง 
156/2561 
- มคี ำสั่งคณะกรรมกำร พชอ ระดับ กลุ่มโซน 4 คณะท ำงำน 21 คน  เลขที่ค ำสั่ง 

181/2561 
 

ประเด็นกำรขับเคลื่อน ระดับอ ำเภอ   
ประเด็น โรคไข้เลือดออก 
ประเด็น ผู้สูงอำยุ /พิกำร /คนยำกไร ้
ประเด็น สิ่งแวดล้อม (ขยะ  หมอกควัน  ลดเผำขยะ ฯลฯ) 
ประเด็น อำหำรปลอดภัย (ลดใช้สำรเคม)ี  



เป้ำหมำย 

สถำนกำรณ์ : 

ยทุธศำสตร ์/ มำตรกำร / กจิกรรมหลกั : 

ระดบัควำมส ำเร็จ : 

ไตรมำส 1 

o อ าเภอมกีารแตง่ตัง้
คณะกรรมการพัฒนา
คณุภาพชวีติระดบั
อ าเภอ (พชอ.) 

o เชือ่ม ภาคทีีม่กีารใช ้
พชอ ในการขบัเคลือ่น
งาน ตามประเด็นตา่งๆ 
PP&P/ของอ าเภอ 

o อ าเภอมกีารประชมุ
วเิคราะหปั์ญหา/
คดัเลอืกประเด็นส าคญั
ตามบรบิทในพืน้ที ่
อยา่งนอ้ย ๒ ประเด็น 

o จัดท าแผนพัฒนา 
o พัฒนาตามแผน ปี 

2562 

o อ าเภอมกีารด าเนนิการ
บรหิารจัดการสรา้ง
กลไกและพัฒนา
คณุภาพชวีติโดย
การบรูณาการและมี
สว่นรว่มของทกุภาค
สว่น  

o มกีารสรปุผลการ
ด าเนนิการทัง้
กระบวนการและ
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้โดย
กระบวนการและ
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้โดย
กระบวนการชืน่ชมและ
เสรมิพลงั 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

1. พชอ. 
การพัฒนาคณุภาพชวีติ 
ระดับอ าเภอเวยีงสา อ าเภอมคีณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวีติ 

ระดบัอ าเภอ (พชอ.) และสามารถพัฒนาคณุภาพ
ชวีติของประชาชนไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

o สถานการณ์   พ.ศ. 2560 เริม่ด าเนนิการพัฒนาคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอเวยีงสา มนีายอ าเภอประธาน ได ้
ก าหนดประเด็นผลกระทบของปัญหารว่มกนั ม ี4 ประเด็น คอื  อาหารปลอดภยั   ส ิง่แวดลอ้ม   ผูพ้กิารสงูอายุ
ดอ้ยโอกาส  ไขเ้ลอืดออก  และม ีModel การขบัเคลือ่น พชอ ทีช่ดัเจน ที ่PCC ตาลชมุ   

o แตง่ตัง้คณะกรรมการคณุภาพชวีติระดบัอ าเภอ 
(พชอ.) 

o จัดประชมุแบบมสีว่นรว่มเพือ่วเิคราะหปั์ญหา/คดัเลอืก
ประเด็นพัฒนาทีส่ าคญัตามบรบิทในพืน้ที ่
 

o จัดท าแผนพัฒนา/แกไ้ขปัญหาส าคญัตามบรบิท
ในพืน้ที ่อยา่งนอ้ยอ าเภอละ 2 เรือ่ง เริม่ปี 2562 

o ด าเนนิการตามแผน พัฒนา/แกไ้ขปัญหา 
o สรปุบทเรยีนผลการด าเนนิงาน 





กิจกรรม พชอ  ปี  2562 

• 1. ประชมุติดตามความก้าวหน้าคณะกรรมการพฒันาระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS 
Board)อ าเภอเวียงสา ปี 2561 ทกุ  2 เดือน ร่วมกบัหวัหน้าสว่นราชการ 

• 2.ประชมุแจ้งแผนพฒันาคณุภาพชีวิต และทบทวนแผนสขุภาพ 17 ต าบล     และ
เสนอแผนท างานร่วมกบัชมุชน 4ประเด็นส าคญัรำยจ่ำย  อาหารกลางวนั คนละ 70 
บาท *100คน  7,000 บาท 

• 3. ควบคมุ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลระดบัอ าเภอ โดยคณะกรรมการระดบั
อ าเภอ 

• 4. การจดัระบบสนบัสนนุจากแม่ขา่ยในการพฒันาระบบบริการสขุภาพ ให้ชดัเจน /
จดัท าแผนการพฒันาร่วมกนั 

• 5. ติดตามประเมินผลลพัธ์ DHS ทัง้เชิงกระบวนการและผลลพัธ์ด้านคลินิก 



ตัวชี้วัด ร้อยละของอ าเภอ ที่มี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (District Health Board) 

          ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ DHS (UCCARE) 



เป้ำหมำย 

สถำนกำรณ์ : 

ยทุธศำสตร ์/ มำตรกำร / กจิกรรมหลกั : 

ระดบัควำมส ำเร็จ : ปี 2560 ผา่นเกณฑ ์5 แหง่ ปี 2561 ผา่นเกณฑ ์6 แหง่ รวม 47% (เป้า25%) 
 แนวทำง 

o ทกุสถานบรกิารพัฒนาสว่น
ทีข่าดและเพิม่เตมิให ้
ครอบคลมุในแตล่ะตัวชีวั้ด 
และการ Audite(พยาบาล
วชิาชพี) 

o รพสต.ทกุแหง่ประเมนิ
ตนเอง ท าแผนพัฒนา 

o ประเมนิรพ.สต.ใน
อ าเภอ ท าแผนพัฒนา
รพ.สต.ระดบัอ าเภอ 

o พัฒนา รพสต.ตามแผน 

o พัฒนา/ประเมนิ รพสต
ทีผ่า่นระดบัอ าเภอ 

o มพีีเ่ลีย้ง ระดบัอ าเภอ
ใหค้ าแนะน า ชว่ยเหลอื 

o แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
แสดงผลงานตน้แบบ 

o รพสต.ผา่นเกณฑ์
คณุภาพ รพ.สต.ตดิ
ดาว มากกวา่50% 

แนวทำง แนวทำง แนวทำง 
 

11.2 รพสต.ตดิดำว 

รอ้ยละของรพ.สต.ทีผ่า่นเกณฑ ์
การพัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ตดิดาว 

 
o ปีงบประมาณ 2560 ทกุ รพ.สต.ประเมนิตนเอง  คณะกรรมการระดบัอ าเภอประเมนิสง่เป็นตวัแทนระดบัอ าเภอให ้
คณะกรรมการระดบัจังหวัดประเมนิ ผา่นเกณฑ ์5 แหง่ ปี 2561 ผา่นเกณฑ ์6 แหง่ รวม 47% (เป้า25%) 

o แตง่ตัง้/ปรับปรงุคณะท างานพัฒนารพ.สต. ระดบั
อ าเภอ 

o เขา้รว่มอบรมเชงิปฏบิตักิารคณะท างานและประเมนิ
ระดบัเขต(คร ูก.) ระดบัจังหวัด(คร ูข.) 

o รพ.สต. ทกุแหง่ประเมนิตนเอง 
o คณะท างานระดบัอ าเภอประเมนิ  
o คณะท างานระดบัจังหวัดประเมนิ  
o คณะท างานระดบัเขตประเมนิหาตน้แบบ 



แนวทางแก้ไข 
1. จัดแผนออกประเมิน เสริมพลังร่วมกับประเมินราชการ 
2. แต่งตั้งและพัฒนาทักษะการประเมินส าหรับ รพสต  
3. จัดเวที หรือ กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระดับอ าเภอ และน าเสนอ

ความก้าวหน้าใน วาระประชุม คปสอ ประชุมประจ าเดอืน 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2561 

ตัวชี้วัด ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
          ร้อยละ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

ประเมินตนเองส่วนใหญ่ผ่ำน
ระดับ 4  5 ดำว 

GAP 
O จ ำนวนทีมประเมินและผูท่ี้มีควำมเขำ้ใจตำมเกณฑร์พ.สต.ติด
ดำว มีไม่เพียงพอต่อจ ำนวน รพ.สต.ท่ีตอ้งออกประเมินประเมิน  
O กำรพฒันำรพ.สต. ในบำงประเดน็ตอ้งมีกำรสนบัสนุนจำก
โรงพยำบำลแม่ข่ำย ซ่ึงยงัขำดผูท่ี้มีควำมเขำ้ใจในเกณฑร์พ.สต.
ติดดำว 
o คณะท ำงำนพฒันำ รพสต ติดดำว ไม่ชดัเจนในควำมรอบรู้ 
o เจำ้หนำ้ท่ี ขำดกำรใหค้วำมส ำคญั กบัมำตรฐำน หมวด 4  5 
o กำรเกำะติด ต่อเน่ืองในกำรพฒันำ ติดดำว 
o ขำดกำรน ำ Gap มำปรับปรุงแกไ้ขท่ีชดัเจน 
 



11.2 PA : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

1.สนับสนุน รพ.สต. ผ่านการรับรองระดับ 5 
ดาว ร้อยละ 50 (สะสม)       
2.รพ.สต. ส่งแบบประเมินตนเอง 23 แห่ง 
3. รพ.สต. บันทึก online website 100% 
4. รพ.สต. สมัครรับประเมินมากกว่า 12 แห่ง
100% 

 
 
1. ประชุมชี้แจงใน คปสอ / แจ้งในวาระประชุมประจ าเดือน
และชี้แจงนโยบายและการด าเนินงาน ครบทุก รพสต 
2. มีการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันโดย รพสต 5ดาวปี
2560 เป็นครู ก แนะน าการปฏิบัติ 
3. รพ.สต.ส่งแบบประเมินตนเอง ครบ 23 แห่ง (ร้อยละ 
100) 
4. รพ.สต. บันทึก online website 100% 
5. รพ.สต. สมัครรับประเมิน รพสต ติดดาว 12แห่ง 
 
 
  

 
 
 

สถานการณ์ 

ป2ี560 เป้าหมาย ร้อยละ 10  
ผ่านเกณฑ์  5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
21.67 
ป2ี561 เป้าหมายร้อยละ  25  
สมัครรับประเมิน 12แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 
รวมผ่าน 5ดาว 11 แห่ง 47% 

 
 
 
1.เข้าร่วมประชุมทีมพ่ีเลี้ยง ระดับจังหวัด 
2.ประชุมทีม จนท รับผิดชอบงาน รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอเวียงสา 
3.ประเมินตนเอง และสมัครรับประเมนิ 5 ดาว 
4 มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน  โดย นพ.สสจ. มอบสาธรณสุข
อ าเภอทุกอ าเภอ 
 
 
 

กระบวนการมาตรการ 

เป้าหมาย 

ผลงาน 

Small success   ผ่านเกณฑ์  





กิจกรรม  รพสต ปี 2562 

• 1.ประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพคณะท างานตรวจประเมิน
คณุภาพ หน่วยบริการปฐมภมูิ    ระดบัอ าเภอ (รพ.สต.ติดดาว) 

• 2.รพ.สต. 23 แห่ง ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลติดดาว ท่ีก าหนด และสรุปผลการ
ประเมินสง่มา สสอ.เวียงสาเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมอ าเภอ 

• 3.ทกุสถานบริการพฒันาสว่นท่ีขาดและเพิ่มเติมให้ครอบคลมุในแตล่ะ
ตวัชีว้ดัตามเกณฑ์ชีว้ดัที่๑- ๘  และการ Audite(พยาบาลวิชาชีพ ลง
ไปช่วยพฒันา) รายจ่าย คา่อาหารกลางวนั/อาหารว่าง การประชมุ
ติดตามความก้าวหน้าทกุเดือน อย่างน้อย 10 ครัง้ เป็นเงิน 7000 บาท  



ตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำย:  : ร้อยละ 25 ของ รพ.สต. ท่ีผำ่น
เกณฑก์ำรพฒันำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว 



เป้ำหมำย 

สถำนกำรณ์ : 

ยทุธศำสตร ์/ มำตรกำร / กจิกรรมหลกั : 

ระดบัควำมส ำเร็จ : 

ไตรมาส 1 

o เปิดด าเนนิการคลนิกิ
หมอครอบครัวได ้1 ทมี 

o รพ.สต.ตาลชมุ(เวยีงสา) 
 

o เปิดด าเนนิการคลนิกิ
หมอครอบครัวได ้1 
ทมี ทกุวันจันทร ์
 
 

 

 
 

o เปิดด าเนนิการคลนิกิ
หมอครอบครัวได ้5 ทมี 

o มคี าสัง่ กรรมการ PCC 
ประชมุทกุเดอืน 

 
 

o เชอืมการท างาน กบั 
พชอ 

o ก าหนดประเด็น
ผลกระทบสขุภาพ  
เรือ่ง อาหาร  เหลา้
บหุรี ่
 

 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2. PCC 
การพัฒนาระบบ 
การแพทย ์
ปฐมภมู ิ

คลนิกิหมอครอบครัวทีเ่ปิดด าเนนิการใน
พืน้ที ่(Primary Care Cluster) 1 ทมี  

o พ.ศ. 2560  ทมีหมอครอบครัวเขตชนบท 23 ทมี  
                     

o พัฒนารปูแบบการจัดบรกิารปฐมภมูแิละคลนิกิหมอ
ครอบครัวทีม่คีณุภาพและสอดคลอ้งกบับรบิทพืน้ที ่

o สรา้งกลไกการขบัเคลือ่นเพือ่ขยายพืน้ที ่PCC 
o จัดกลุม่เครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐมภมูเิพือ่เตรยีมการ
ยกระดบัเป็นคลนิกิหมอครอบครัว 

o พัฒนาระบบการเชือ่มโยงบรกิารปฐมภมูกิบัระบบ
บรกิารในระดบัอืน่ๆ 

o พัฒนาสหสาขาวชิาชพีเพือ่รองรับการท างานใน
คลนิกิหมอครอบครัว 

o พัฒนาและสรา้งเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พัฒนา
ระบบปฐมภมู ิ

 



พิธีเปิด PCC ตาลชุม 27 พฤศจิกายน 2560 พร้อมมีมติแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเครือข่ายอ าเภอเวียงสาโซนเหนือ 



แนวทางแก้ไข 
1. มกีารหารือร่วมกับคณะกรรมการ PCC เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน

ควบคุมโรคโดย อบต ตาลชุม เป็นแกนน าหลักศูนย์กลาง สนับสนุน ส่งเสริม
สุขภาพ 

2. การวางแผนพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพด่านเวชศาสตร์ครอบครัว PCC 
3. การท างานเชิงรุกของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก าหนดรูปแบบการจัดบริการ (Functional PCC) 

 

GAP 
1. การจัดบริการในพื้นที่มีลูกข่ายมากเพื่อสอดคล้อง
จ านวนประชากรเชิงปริมาณ 
2. บุคลากรมีทักษะการดูแลประชาชนตามแนวทางเวช
ศาสตร์ครอบครัว ไม่เพียงพอ 4 ทุก: ทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ 
ทุกเวลา 
3. รูปแบบการจัดบริการ (Functional PCC)ก าลังเร่ิมต้น 

 

ตัวชี้วัด ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)  
          จ านวนเครือข่ายของ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ที่ด าเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิ 

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

จ านวน PCC ท่ีมี
แผนเปิดด าเนินการ 

(แห่ง) 
1 0 0 1 0 1 3 

จ านวนทีม 
หมอครอบครัว ทีม) 3 0 0 1 0 3 7 



2557 2558 2559 2560 2561(7Mo)
รพ.น่าน 15223 15564 16530 16263 9057
รพ.เวียงสา 18010 18441 19141 18172 10801
รวม รพ.สต. 48068 48254 50625 54748 37264
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สัดส่วนการรับบริการ(visit) ของประชาชนในพื้นที่ 5 ต าบล 



กิจกรรม PCC ปี 2562 

• 1.ประชมุการพฒันา คลินิกหมอครอบครัว เพื่อให้บริการตามมาตรฐาน 

• 2 การพฒันาศกัยภาพทีมสหวิชาชีพ ให้มีความรู้ด้าน FCT/ ตาม 
service plan /หลกัสตูรพยาบาลเวชปฏิบตัิ /การฟืน้ฟสูภาพ)แก่ 
สหวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานประจ า  รพ.สต./เครือขา่ยบริการ 

• 3 ประชมุเชิงปฏิบตัิน าเสนอผลงานเดน่การพฒันาระบบ พชอ. 
(ประเดน็ ODOP) 

• 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพฒันาระบบสขุ ของ กรรมการ PCC 
รำยจ่ำย คา่อาหาร  ตาลชมุ 

• 5. คปสอ เวียงสา ติดตามตรวจเย่ียมประเมินผลลพัธ์เชิงคณุภาพ 



ตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำย:1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว
ท่ีเปิดด ำเนินกำรในพื้นท่ี (Primary Care Cluster) 



กำรพฒันำงำนวจิยั  
และองคค์วำมรูด้ำ้นสขุภำพ สสอ/รพสต 

 

ประเด็น    ผลงาน 
1 การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 59=2(ภิญยา/พัทยา) 

ปี 60=1(จงรักษ์) 

2 จ านวนผลงานวิจัย ปี 59=19 เร่ือง 

ปี 60=15 เร่ือง 

ปี 61= 13 เร่ือง 

3 SOP จริยธรรมวิจัย สสจ น่าน / รพ เวียงสา 

4 ฐานข้อมูลงานวิจัย สสจ น่าน / รพ เวียงสา 

ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 



36 

 การจัดอบรมพัฒนานักวิจัย วิชาการ R2R  ระดับอ าเภอ 

 ร่วมอบรมจริยธรรมวิจัยในคนด้านสาธารณสุข แก่ผู้รับผิดชอบงานวิจัย ที่

จังหวัดพิษณุโลก ( รพ เวียงสา) 

 คปสอ เวียงสา จัดมหกรรมน าเสนอผลงานวิชาการประจ าปี บูรณาการกับ 

COC , HA   Lean 

 เผยแพร่ผลงาน ; วารสาร สสจ น่าน /เวปไซด์ สสจ.น่าน   สสอ เวียงสา   รพ 

เวียงสา 

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 

GAP การสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรและหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอเวียงสาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ยังขาดการพัฒนาเรียนรู้การขอ
จริยธรรมวิจัยที่ชัดเจน อยู่ในช่วงการพัฒนา 



R2R  ปี 2562 

•  พฒันางาน วิจยั R2R สถานบริการ ละอย่างน้อย 1เร่ืองตอ่แห่ง ในทกุ 
3 เดือน รวม 4ครัง้ 

• ประชมุ ทบทวนผลงานและน าเสนอผลงานแบบอย่างท่ีดี 

• ก าหนดแนวทางการพฒันางานวิจยั R2R และก าหนดข้อตกลงร่วมกนั 
•  มหกรรมวิชาการประจ าปี ระดบั คปสอ 

•  ติดตาม นิเทศ เสริมพลงัการจดัท าผลงานวิจยัR2R 



ตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมาย:  1) ร้อยละผลงานวจิัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนําไปใช้ประโยชน์ 
                                 2) ร้อยละงบประมาณที่เกีย่วกบัการวจิัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบดาํเนินการต่อปี 

                                 3) ร้อยละหน่วยงานมีระบบ Knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 



ตวัช้ีวดัและค่ำเป้ำหมำย: ร้อยละของผูป่้วยยำเสพติดท่ีหยดุเสพต่อเน่ือง 3 เดือน หลงั
จ ำหน่ำยจำกกำรบ ำบดัรักษำ (3 month remission rate) 



เป้ำหมำย 

สถำนกำรณ์ : 

ยทุธศำสตร ์/ มำตรกำร / กจิกรรมหลกั : 

ไตรมำส 1 

o มกีารวเิคราะห์
อัตราก าลงัของ
หน่วยงาน 

o มกีารวเิคราะหข์อ้มลู
ดชันีวัดความสขุของ
คนท างานของ
หน่วยงาน 

 

o มแีผนอัตราก าลงัของ
หน่วยงาน 

o มแีผนแผนพัฒนา
ความสขุบคุลากรของ
หน่วยงาน  

 

o หน่วยงานมกีารน าดชันี
ความสขุของคนท างาน
ไปใช ้

o หน่วยงานมกีาร
ด าเนนิการตามแผน
สรา้งความสขุ ของ
หน่วยงาน 

o Retention rate   
ไมน่อ้ยกวา่  85% 

o มหีน่วยงานตน้แบบ
องคก์รแหง่ความสขุ 

ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ระดบัควำมส ำเร็จ : 

4. Happy MOPH 
อัตราการคงอยูข่องบคุลากร 
(Retention rate) อัตราการคงอยูข่องบคุลากร

สาธารณสขุ (Retention rate)  
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85 

 
บคุลากรในสงักดัไดรั้บการสง่เสรมิสรา้งระบบการท างานและสิง่แวดลอ้มทีด่ใีนการท างาน ดว้ยกระบวนการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลดา้นสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ธ ารงรักษาบคุลากรและสรา้งความตอ่เนื่องในระบบการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคลของ หน่วยงานทกุระดบัในกระทรวงสาธารณสขุ 

 

o หน่วยงานวเิคราะหอ์ัตราก าลงัของหน่วยงาน 
o หน่วยงานวเิคราะหข์อ้มลูการสญูเสยีอัตราก าลงั 
o มกีารวเิคราะหด์ชันีความสขุของคนในหน่วยงาน 
o มกีารจัดท าแผนพัฒนาความสขุของคนท างาน 

 

o หน่วยงานการบรหิารอัตราก าลงัใหเ้พยีงพอตอ่
ภาระงานของหน่วยงาน   

o มกีารพัฒนาหน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่ความสขุ 
o มกีารจัดการความเสีย่งและความปลอดภยัของ
บคุลากร 



กิจกรรม HRD Happy ปี 2562 
• 1.ประชมุชีแ้จงในท่ีประชมุ คปสอ./กกบ./สสอ.แก่ จนท.ให้รับทราบนโยบายและวิธีการใช้ดชันีความสขุ

ของคนท างาน (Happy Work Life Index) และ Core Value “MOPH” ไปใช้ 
• 2.หน่วยงานท าการประเมินดชันีความสขุของคนท างาน (Happy Work life index) รายบคุคล

โดยผ่านระบบ Online-basedหรือ Mobile App-based  
• 3.หน่วยงานนัน้ท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน  และน าผลการวิเคราะห์นัน้มาใช้ โดยแบง่เป็น 5 ระดบั 

ได้แก่ 
• ระดบัท่ี 1  ชีแ้จงแนวทางการวดัดชันีความสขุของคนท างานและการน าดชันีความสขุของคนท างานไปใช้ 
• ระดบัท่ี 2  มีการส ารวจข้อมลู 
• ระดบัท่ี 3  มีการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู 
• ระดบัท่ี 4  ท าการท าแผนพฒันาความสขุของคนท างาน 
• ระดบัท่ี 5  มีการใช้แผนพฒันาความสขุของคนท างาน 
• ประเมินผลและน าเสนอท่ีประชมุเพ่ือแลกเปล่ียนกนั 



แผนงำนประเมินผล  กิจกรรม Plan ปี 2562 

• ประชมุชีแ้จงและมอบหมายตวัชีว้ดั (KPI) ให้ผู้ รับผิดชอบงานทราบ 
•  จดัเวทีท าแผนปฏิบตัิการระดบัอ าเภอ รายจ่าย ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและ

เคร่ืองดืม่ จ านวน 50 คน คนละ 200 บาท 3วนั=10000 -ค่าทีพ่กั 20หอ้งๆละ 1000บาทเป็น
เงิน 20000 

• ประชมุเตรียมความพร้อมรับนิเทศงานและประเมินแผนการด าเนินงาน 
• รับนิเทศงานและประเมินแผน (ตรวจราชการ) 
• ทบทวน/สรุปผลการด าเนินตามแผนปฏิบตัิการ ปี 2562 
• โครงการอบรมซกัซ้อมระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการจดัท า

แผนและโครงการ ปี 2562 รายจ่าย - ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 30 คน คนละ 100 บาท 2ครัง้ 



แผนงำนประเมนิผล 



“ถอยคนละก้าว เพื่อก้าวไปพร้อมกัน” 
----ทั้งองค์กรเครือข่ายสุขภาพเวียงสา----- 


