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ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
…โครงการกัญชาทางการแพทย์…

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลในจังหวัดยะลามีการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ภายในปี 2564

สถานการณ์ จากนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดยะลาได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการให้บริการกัญชาทางการแพทย ์โดยมีโรงพยาบาลที่เปิดคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย ์ซึ่งมีความพร้อมในการจ่ายยากัญชาแก่ผู้ป่วยจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ยะลา
,รพ.เบตง,รพร.ยะหา,รพ.รามัน และโรงพยาบาลที่เปิดคลินิกให้ค าปรึกษากัญชาทางการแพทย์ จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.บันนังสตา,รพ.กรงปินัง,รพ.ธารโตและรพ.กาบัง 

พัฒนารูปแบบบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก การสร้างความรู้เร่ืองกัญชาทางการแพทย์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

1.ก าหนดให้โรงพยาบาลมีการบูรณาการการให้บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย
2.มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาการใช้
กัญชาทางการแพทย์ของจังหวัดยะลาทุกไตรมาส
3.จัดท าระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีมีการส่งต่อจากโรงพยาบาลลูกข่าย
4.ก าหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีการส ารองยากัญชาต ารับแผนปัจจุบันหรือ
แผนไทย

จัดท าเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วยที่เข้าขา่ยโรคที่สามารถ
รักษาด้วยกัญชาได้เพื่อให้รพ./รพ.สต.คัดกรอง
ผู้ป่วยเชิงรุก

1.ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
ของแต่ละโรงพยาบาลในจังหวัดยะลา ผ่านทางช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์ สื่อทางวิทยุ กลุ่มไลน์ เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เข้ารับ
บริการที่คลินิกกัญชา
2.สร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในเรื่องกัญชาแก่
ประชาชน

1.สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์
ทุกสหวิชาชีพมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกัญชาทาง
การแพทย์
2.ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยด้านกัญชาทางการแพทย์
3.ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านการอบรม
และได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร
กัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึน้

1.มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานผ่านคณะท างานพัฒนาการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและเครือข่ายทุกไตรมาส
2.มีการบูรณาการการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและ
แผนไทย
3.มีการส ารองยากัญชาแผนปัจจุบันหรือแผนไทยเพื่อรองรับการให้บริการ

ด าเนินการให้ รพ.และรพ.สต.มีการค้นหาผู้ป่วย
เชิงรุกในพื้นที่ตามเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วยที่เข้าข่าย
โรคที่สามารถรักษาด้วยกัญชาพร้อมส่งต่อผู้ป่วย
ไปยังรพ.และรพ.มีการค้นหาผู้ป่วยจากกลุ่ม
palliative care

1.ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
ของโรงพยาบาล ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อ
วิทยุ กลุ่มไลน์ ไวนิลหน้า รพ.และป้ายประชาสัมพันธ์ที่
รพ.สต.
2.มีการให้ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่
ประชาชน

1.บุคลากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมมี
การทบทวนความรู้และด าเนินการสั่งจ่ายต ารับยาแก่
ผู้ป่วยตามแนวทางที่ก าหนด
2.สร้างความรู้เรื่องกัญชาที่ถูกต้อง แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน
3.ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยด้านกัญชาทางการแพทย์

รพ.สต.มีการเตรียมความพร้อมหากต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ในการ
รักษาด้วยกัญชาไปยังโรงพยาบาล

รพ.สต. และ อสม มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกใน
พื้นที่ตามเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคที่
สามารถรักษาด้วยกัญชาพร้อมส่งต่อผู้ป่วยไปยัง 
รพ.

1.มีการจัดท าป้ายประชาสมัพันธ์การเปิดให้บริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ของ รพ.ที่ รพ.สต.
2.มีการให้ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่
ประชาชน

1.แพทย์แผนไทยมีการผ่านการอบรมและได้รับ
ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทาง
การแพทย์
2.บุคลากรในรพ.สต.มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
เรื่องกัญชา

ยุทธศาสตร์/มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบล

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ…นางสาวชญานิศ ฮิลมี…
กลุ่มงาน…คุ้มครองผู้บริโภค…………

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลในจังหวัดยะลามีการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์ได้ภายในปี 2564
(รพ.ยะลา/รพ.เบตง,รพ.รามัน/รพร.ยะหา)
-มีเกณฑ์ฯในการคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลในจังหวัดยะลามกีาร
ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ได้ภายในปี 2564
-ด าเนินการส ารวจผู้ป่วยตามเกณฑ์ทีก่ าหนดและมี
ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองจาก รพ.สต./
ผู้ป่วย palliative care จาก รพ.

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลในจังหวัดยะลามกีารให้บริการ
กัญชาทางการแพทย์ได้ภายในปี 2564
-ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์มารับบริการที่คลินิกกัญชา
ทางการแพทย์

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลในจังหวัดยะลามกีาร
ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ได้ภายในปี 2564
-ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่เข้าคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ได้รับยากัญชา

Small 
Success

ทิศทางหลักปี 64 ข้อเสนอมาตรการหลัก(KSF) 
- ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาด้วยกัญชาได้รับยากัญชาแผนปัจจุบันหรือแผนไทยเพิ่มขึ้นและได้รับการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรม   การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ด้วยการบูรณาการกับงานต่างๆ เช่น 
ผู้ป่วย palliative care และอื่นๆ 



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
ระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ“ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ SAT และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค JIT

ความท้าทาย ทุกอ ำเภอผ่ำนมำตรฐำนทีมปฏิบัติกำรสอบสวนควบคุมโรค (SAT&JIT)
ตัวชี้วัด/

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) และทีมปฏิบัติกำรสอบสวนควบคุมโรค (JIT) ระดับจังหวัด/อ ำเภอ มีระบบเฝ้ำระวังสอบสวนควบคุมป้องกันโรคได้มำตรฐำน

ตัวชี้วัด – ควำมทันเวลำกำรส่งรง. 506 ร้อยละ 100 - ควำมทันเวลำกำรรับแจ้งข่ำวตำมเกณฑ์กำรสอบสวนโรครอ้ยละ 80 - ควำมทันเวลำกำรส่งรำยงำนสอบสวนโรครอ้ยละ 80 - ควำมครอบคลุมกำรส่งรำยงำนสอบสวนโรคร้อยละ 100

สถานการณ์
ข้อมูลสถำนกำรณป์ี 2563 มีภัยสุขภำพและกำรระบำดของโรคติดต่อที่เป็นปัญหำส ำคัญทุกอ ำเภอ (ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ ์SAT และทีมปฏิบัติกำรสอบสวนควบคุมโรค JIT) เป็นทีมเฝ้ำระวังกำรตรวจจับกำรระบำดและกำร
สอบสวนโรคได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพนั้น ซึ่งจำกข้อมูลปี 2563 ข้อมูลด้ำนกำรเฝ้ำระวังและสอบสวนโรค พบว่ำ ควำมทันเวลำกำรส่งรง. 506 ร้อยละ 98 ควำมครอบคลุมรำยงำนสอบสวนโรครอ้ยละ 54.29 จำก
กำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน JIT ระดับอ ำเภอ พบว่ำ ไม่ผ่ำนมำตรฐำนจ ำนวน 6 อ ำเภอ (ร้อยละ 75) มี 2 อ ำเภอที่ผ่ำนมำตรฐำน

รู้เร็ว รำยงำนเร็ว สอบสวนควบคุมโรคเร็ว (3ร) และมีประสิทธิภำพ

1. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ด้ำนกำรเฝ้ำระวังสอบสวนควบคุมโรคระดับอ ำเภอ : อบรมฟื้นฟูควำมรู้ด้ำนระบำดวิทยำ และกำรสอบสวนโรค อบรมระบำดวิทยำภำคสนำม อบรมโรคติดต่ออันตรำย 
2. พัฒนำส่งเสริมศักยภำพบุคคลำกรด้ำนงำนวิชำกำรกำรเขียนรำยงำนสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ (Full report) และกำรประกวดรำยงำนสอบสวนโรคฉบับสมบูรณร์ะดบัอ ำเภอ
3. พัฒนำระบบข้อมูล ควบคุมก ำกับ ติดตำมประเมินผล : ข้อมูล รง 506 กำรแจ้งข่ำว รำยงำนสอบสวนโรค
4. สนับสนุนอุปกรณ์ จัดท ำข้อมูลด้ำนทรัพยำกร กำรสอบสวนควบคุมป้องกันโรคให้เพียงพอ

1. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ด้ำนกำรเฝ้ำระวังสอบสวนควบคุมโรคระดับต ำบล :อบรมฟื้นฟูควำมรู้ด้ำนระบำดวิทยำ และกำรสอบสวนโรค อบรมระบำดวิทยำภำคสนำม อบรมโรคติดต่ออันตรำย
2. พัฒนำส่งเสริมศักยภำพบุคคลำกรด้ำนงำนวิชำกำรกำรเขียนรำยงำนสอบสวนโรคฉบับเบื้องต้น และฉบับเสนอผู้บริหำร (Final report) และกำรประกวดรำยงำนสอบสวนโรคระดับต ำบล
3. สนับสนุนอุปกรณ์ และทรัพยำกรกำรสอบสวนควบคุมป้องกันโรคให้เพียงพอ

1. พัฒนำศักยภำพ ทีม SRRT ต ำบลและท้องถิ่น อสม แกนน ำชุมชนกำรควบคุมป้องกันโรค
2. กองทุนสุขภำพต ำบลสนับสนุนอุปกรณ์/ทรพัยำกรและเครอืข่ำยด้ำนก ำลังคนเพื่อกำรสอบสวนควบคุมป้องกันโรค

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบล

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ นำงเนติมำ จันทศรี/น.ส.รูซีลำ โตะกีเล/นำยวีระ ไม้จันทร์
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
- จัดท ำแผนจัดส่งบุคลำกรส่งอบรมระบำดวิทยำภำคสนำม
- จัดอบรมฟื้นฟุศักยภำพกำรเฝ้ำระวงัควบคุมสอบสวนโรค 
และโรคติดต่ออันตรำย
- วิเครำะห์สถำนกำรณ์ควำมทันเวลำกำรส่ง รง 506 และ
รำยงำนสอบสวนโรค  
- ประเมินระบบกำรแจง้ข่ำวตำมเกณฑ์กำรสอบสวนโรค
- ควบคุมก ำกับกำรส่งรำยงำน 506 และรำยงำนสอบสวนโรค
- จัดตั้งทีม CDCU เพิ่มเติมอย่ำงน้อยอ ำเภอละ 3 ทีม

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
- นิเทศ ติดตำมก ำกับ
ผลลัพธ์ตัวชี้วัด
- ควำมทันเวลำกำรส่งรำยงำน 506 ร้อยละ 100
- ควำมทันเวลำกำรรับแจ้งขำ่วตำมเกณฑ์กำรสอบสวนโรค
ร้อยละ 80
- ควำมทันเวลำกำรส่งรำยงำนสอบสวนโรคร้อยละ 80
- ควำมครอบคลุมกำรส่งรำยงำนสอบสวนโรคร้อยละ 100

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
- นิเทศ ติดตำมก ำกับ
ผลลัพธ์ตัวชี้วัด
- ควำมทันเวลำกำรส่งรำยงำน 506 ร้อยละ 100
- ควำมทันเวลำกำรรับแจ้งขำ่วตำมเกณฑ์กำรสอบสวนโรค
ร้อยละ 80
- ควำมทันเวลำกำรส่งรำยงำนสอบสวนโรคร้อยละ 80
- ควำมครอบคลุมกำรส่งรำยงำนสอบสวนโรคร้อยละ 100

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. ควำมทันเวลำกำรส่งรง 506 ร้อยละ 100
2. ควำมทันเวลำกำรรับแจง้ข่ำวตำมเกณฑ์กำรสอบสวนโรค
ร้อยละ 80
3. ควำมทันเวลำกำรส่งรำยงำนสอบสวนโรคร้อยละ 80
4. ควำมครอบคลุมกำรส่งรำยงำนสอบสวนโรคร้อยละ 100

Small Success

ข้อเสนอมาตรการหลัก (KSF) ระบบเฝ้ำระวัง ระบบกำรแจ้งข่ำว และสอบสวนโรคได้มำตรฐำน นวัตกรรม การพัฒนาระบบแจ้งข่าว (การพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ “SAT Alert”  ) 



ประเด็น/เข็มมุ่งปี 2564
GREEN & CLEAN Hospital

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 64 ยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข และพัฒนา Setting ต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี
ตัวชี้วัด  ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 100 )

สถานการณ์ โรงพยาบาลในจังหวัดยะลา จ านวน 9 แห่ง พัฒนาผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จ านวน 9 แห่ง ร้อยละ 100 และระดับดีมาก  จ านวน 9 แห่ง ร้อยละ 100

สร้างกระบวนการพัฒนา บูรณาการความร่วมมือ 1.ส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำน ด้ำนกฎหมำย นวัตกรรม และวิชำกำร 
2.สร้ำงควำมร่วมมือและควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำย
3.ประเมินรับรองคุณภำพมำตรฐำนงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม

1. จัดท ำแผนในกำรขับเคลื่อน  และประเมิน(Re–accreditation) โรงพยำบำล GREEN&CLEAN Hospital
2. จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน สนับสนุนองค์ควำมรู้ และให้ค ำปรึกษำแก่โรงพยำบำล 
3. นิเทศ ติดตำม เยี่ยมเสริมพลัง
4. จัดทีมตรวจประเมิน และลงพื้นที่ตรวจประเมนิด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมให้มีมำตรฐำน
5. จัดประกวด GREEN&CLEAN Hospital และประเมินรับรองมำตรฐำน  

หน่วยงำนนอก
1.ประชุมประสำนงำนหนว่ยงำนเครือข่ำย  เพื่อบูรณำกำรและจดักำรขยะติดเชื้อ 
และขยะอนัตรำยกบั อปท บูรณำกำรอำหำรปลอดภัย (งำน คบส. /เกษตรจังหวัด
และศูนย์วิทยำศำสตร์กำรเกษตร)/  เพื่อผลักดันสู่ระดับดี และดีมำก 

1.มีกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน และวำงแผนพัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง 
2.พัฒนำศักยภำพและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเจำ้หน้ำที่ทกุระดับในโรงพยำบำล
3.เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรพัฒนำ GREEN & CLEAN Hospital สู่ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้
เกิด GREEN & CLEAN Community

1.ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital วิเครำะห์ และ สร้ำงกระบวนกำรพัฒนำก ำหนด
นโยบำย  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพือ่ขบัเคลื่อน  โดยเน้น
1.1 นวัตกรรม GREEN  เพื่อมุ่งสู่ระดับดีมำก และส่งประกวดระดับเขต และประเทศ
1.2  สร้ำงเครือข่ำย  เพื่อให้เกิด GREEN & CLEAN  Community เพื่อมุ่งสู่ระดับดี และดีมำก 
1.3 อำหำรปลอดภัยร่วมภำคีเครือข่ำย  เพื่อมุ่งสู่ระดับดี และดีมำก 
1.4 ผ่ำนมำตรฐำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมยัและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  เพื่อมุ่งสู่ระดับ ดีมำก 

2.ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ก ำกับติดตำม ประเมินผลและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

หน่วยงำนนอก
-เครือข่ำยในพืน้ที่ ท้องถิ่น โรงเรียน ผู้น ำชุมชน ผู้น ำศำสนำ  สนับสนุนกำร
จัดกำรอำหำรปลอดภัย  เพื่อผลักดันสู่ระดับดี และดีมำก 

1.ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital วิเครำะห์ และ สร้ำงกระบวนกำรพัฒนำก ำหนด
นโยบำย  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพือ่ขบัเคลื่อน  โดยเน้น
1.1 สร้ำงนวัตกรรม เครือข่ำย  เพื่อให้เกิด GREEN & CLEAN Community เพื่อมุ่งสู่ระดับ ดีมำก

หน่วยงำนนอก
-เครือข่ำยในพืน้ที่ ท้องถิ่น โรงเรียน ผู้น ำชุมชน ผู้น ำศำสนำ  สนับสนุนกำร
จัดกำรอำหำรปลอดภัย  เพื่อผลักดันสู่ระดับดีมำก และดีมำก Plus

1.มีกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน และวำงแผนพัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง 
2.พัฒนำศักยภำพและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเจำ้หน้ำที่ทกุระดับในโรงพยำบำล
3.. .เชื่อมโยงเครือขำ่ยกำรพัฒนำสู่ชุมชนเพือ่เกดิ GREEN & CLEAN Community

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบล

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ นายสายัณห์  เศียรอินทร์/นาวีราห์ ลาเต๊ะ…
กลุ่มงาน…อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย…

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ G&C คณะใหญ่
แบ่งย่อยกำรพัฒนำแต่ละประเด็นชัดเจน(ท ำงำนเป็นทีม)
2. ประเมินตนเอง  วิเครำะห์  ประกำศนโยบำย  และต้องมี
แผนพัฒนำ G&C ปี 64 และแผนติดตำมประเมินผล
3. กำรมุ่งสู่ G&C ดีมำก  เน้น

3.1 หำแหล่งอำหำรปลอดภัยเข้ำโรงครัวรพ. (ผักผ่ำน GAP)
3.2 พัฒนำกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรม สวล.

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
- โรงพยำบำลด ำเนินกำรตำมแผน และพัฒนำผ่ำนเกณฑ์
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
- จังหวัดนิเทศติดตำมกำรพัฒนำตำมแผน และประเมิน
รับรองมำตรฐำน 
***ทุกกำรประเมนิต้องเก็บหลักฐำนเอกสำรและภำพถำ่ย
ประกอบ (ศูนย์ 12 , ศคร.12 ,คบส.)
***มีกำรประเมินผ่ำน App

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
โรงพยำบำลมีกำรพัฒนำตำมแผนจังหวัดนิเทศติดตำมเกณฑ์
ประเมิน ผ่ำนเกณฑ์
-ระดับดีมำก จ ำนวน 8 แห่ง (ร้อยละ 88.88)
-ระดับดีมำกเพิ่ม จ ำนวน 1 แห่ง
***ทุกกำรประเมนิต้องเก็บหลักฐำนเอกสำรและภำพถำ่ย
ประกอบ (ศูนย์ 12 , ศคร.12 ,คบส.)
*** ส่ง นวัตกรรม GREEN  ประกวดระดับเขต และประเทศ

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
โรงพยำบำลผ่ำนเกณฑ์ฯ
-ระดับดีมำก จ ำนวน 9 แห่ง ร้อยละ 100
-ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน 9 แห่ง ร้อยละ 100
***ทุกกำรประเมนิต้องเก็บหลักฐำนเอกสำรและภำพถำ่ย
ประกอบ (ศูนย์ 12 , ศคร.12 ,คบส.)
***มีกำรประเมินผ่ำน App

Small Success

ข้อเสนอมาตรการหลัก(KSF)
1. มีแผนพัฒนา และเน้น แผนพัฒนานวัตกรรม 2. มีคณะกรรมการแต่ละด้านชัดเจน    
3. ท างานเป็นทีม

นวัตกรรม
- ทุกโรงพยาบาลมีการส่งนวัตกรรม GREEN ส่งประกวด



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
.............................. ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย............................................

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย คุณภาพการฝากครรภ์ (ANC5ครั้ง :>75%,ซีดใกล้คลอด <10%,Pre termลดลง 1% จากปีก่อน) และคุณภาพการเยี่ยมหลังคลอด (เยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้ง.>65% ,Birth spacing>50%),
อัตราส่วนมารดาตาย ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

สถานการณ์ อัตราการตายของมารดาปี 2563 ประเทศ 85 ราย MMR = 22.57 เขตสุขภาพที่ 12 มารดาตาย 16 ราย MMR =29.11 จังหวัดยะลา ปี 2560-63 เท่ากับ 30.97 , 35.01, 47.89 , 82.46 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน เสียชีวิตหลังคลอด จ านวน 4 ราย  ยังมี
ปัญหา ภาวะเสี่ยง ปี 2560-2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 4.07 , 4.54, 5.07 และ6.29 ภาวะซีด  ปี 2560-2563 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 20.10, 23.37, 17.77 และ 16.74 LBW 9.21, 8.15 , 8.16 และ 8.69 คลอดก่อนก าหนด เกินเกณฑ์ 9.45%

1.High Risk Care (Safety)
(PIH PPH Sepsis DM Heart Thyroid)

2.Seamless Refer 3. ANC&PP Quality 4.Health literacy 5.ระบบสนับสนุน

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์PNA : ยุทธ 1,2
1. ออกแบบระบบบริการ High risk Care :ANC LR PP ,นรีเวช, 
Ward,OR,ชมุชน
2. Safe Care: Risk Register : Risk identification Risk 
analysis,Risk treatment,Risk review&Moniter Continuity
3. พฒันาศกัยภาพบคุลากรทัง้เครือขา่ย รองรบั High Risk Care
4. เยี่ยมเสริมพลงั Zoning ระดบั รพ.และรพ.สต.

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์PNA : ยุทธ 1,3
1. Fast Track Refer > Direct to 
ER/LR/OR/ICU
2. Refer in/out/back > Communication
3. Smart Refer >  Digital data (Thai refer)
4. Refer Audit  >  Creative Solution

*จดับริการคณุภาพการฝากครรภ์
- ไมเ่กิดภาวะซีดขณะตัง้ครรภ/์คลอด
- หญิงตัง้ครรภไ์มเ่กิดภาวะ Perterm
*จดับริการคณุภาพการเยี่ยมหลงัคลอด
- ไมเ่กิดภาวะซีดหลงัคลอด
- Birth spacing
- เยี่ยมบา้นคณุภาพ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์PNA : ยุทธ 2
1. Application yala Health alert
2. 4 กา้วยา่ง 9 ขั้นตอน
3.การเขา้ถึง Appication 9 ยา่ง

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์PNA : ยุทธ 4
1. ขบัเคล่ือนคณะกรรมการMCH Board
2. ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์พฒันาเครือข่ายบริการงานอนามยัแม่และเด็ก 
ระดบัจงัหวดั PNA /Service plan
3. พฒันาระบบขอ้มูล Seamless Data
4. สนบัสนุนยา และเวชภณัฑ ์: ยาฝัง ยาPreterm Triferdine
5. สร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้วชิาการงานอนามยัแม่และเด็ก

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย High Risk care
2. คน้หา/ติดตาม /รักษา/ส่งต่อครรภเ์ส่ียง ในชุมชน และระยะ
หลงัคลอด 42วนั
3. จดับริการ ANC LR PP และเยีย่มหลงัคลอดคุณภาพ

1. ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด
2. ทบทวนอุบติัการณ์เส่ียงท่ีเกิดข้ึน

1. ก าหนดเปา้หญิงตัง้ครรภ ์คลอด หลงัคลอดในพืน้ท่ี
2. จดับริการ ANC และเยี่ยมหลงัคลอดคณุภาพ
3. ก ากบัติดตามการรับยา 

1. ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ ,ญาติ , ภาคเครือข่าย 
2. ช้ีแจงการใช ้APP 
3. ประเมินความรู้ หญิงตั้งครรภ ์,ญาติ ภาคเครือขา่ย 

1. ขบัเคล่ือนคณะกรรมการ MCH Board ระดบัอ าเภอ
2. ก ากบัติดตามระบบขอ้มลูใหบ้รรลตุวัชีว้ดั
3. สรา้งผลงานวิชาการงานอนามยัแมแ่ละเด็ก

1. จดับริการท่ีมีมาตรฐานและแนวทางท่ีก าหนด
2. ด าเนินการ ANC PP และเยีย่มหลงัคลอดคุณภาพในชุมชน
3. ติดตามรบับริการอยา่งต่อเน่ือง

1. ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนด
2. ทบทวนอุบติัการณ์เส่ียงท่ีเกิดข้ึน

1. ก าหนด/ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย
2. คน้หา ติดตามเชิงรุก 
3. ติดตามการรับยา และรับบริการอยา่งต่อเน่ือง

1. ใหค้วามรูห้ญิงตัง้ครรภ ์,ญาติ , ภาคเครือขา่ย 
2. ชีแ้จงการใช ้APP 
3. ประเมินความรู ้หญิงตัง้ครรภ ์,ญาติ ภาคเครือขา่ย

1. ขบัเคลื่อนคณะกรรมการ MCH Board ระดบัต าบล
2. ก ากบัติดตามระบบขอ้มลูใหบ้รรลตุวัชีว้ดั
3. สรา้งผลงานวิชาการงานอนามยัแมแ่ละเด็ก

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบล

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ นายกิตติเชษฐ สุขเกษม 
นางทฤนหธ์ร พุฒิไพโรจน์และน.ส.สามีดา มะราเปะ และคณะ.
กลุ่มงาน..... กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ......

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1.ทบทวนคณะกรรมการ MCH/และSP Board + PNA
2. ประชมุคณะกรรมการ MCH/SP Board + PNA
3.ทบทวนนิยาม ตวัช้ีวดั MCHและSP Board + PNA
4. ประกาศใชน้โยบาย/มาตรการ
5. สนบัสนุนยา และเวชภณัฑ ์: ยาฝัง ยาPreterm Triferdine
6. ผลการเขา้ถึง App รอ้ยละ20

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1. ประชุมคณะกรรมการ MCH/และSP Board + PNA
2. พฒันาระบบขอ้มูล Seamless Data

3. พฒันาศกัยภาพบุคลากรทั้งเครือข่าย
4. เยีย่มเสริมพลงั Zoning ระดบั รพ.และรพ.สต.
5. Refer Audit
6. ผลงาน PNAผา่นเกณฑก์ารประเมินแต่ละยทุธ์ ร้อยละ20
7. ผลการรบัยา Preterm รอ้ยละ 40
8. ผลการแกปั้ญหาโลหิตจาง(รบัยา) รอ้ยละ 40
9. ผลการเขา้ถึง App รอ้ยละ30

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. ประชุมคณะกรรมการ MCH/และSP Board + PNA
2. Refer Audit
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน Application yala Health alert , 4 กา้วยา่ง 9 ขั้นตอน , การใชย้า 
Preterm ยาไตรเฟอร์ดีน
4. ผลงาน PNAผ่านเกณฑก์ารประเมินแตะละยทุธ ์รอ้ยละ40
5. ผลการรบัยา Preterm รอ้ยละ 60
6. ผลการแกปั้ญหาโลหิตจาง(รบัยา) รอ้ยละ 60
8. ผลการเขา้ถึง App รอ้ยละ40

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. MMR < 17 :การเกิดมีชีพแสนคน
2. สร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้วชิาการงานอนามยัแม่และเด็ก
3. ผลงาน PNAผ่านเกณฑก์ารประเมินแตะละยทุธ ์รอ้ยละ50
4. ผลการรบัยา Preterm รอ้ยละ 80
5. ผลการแกปั้ญหาโลหิตจาง(รบัยา) รอ้ยละ 80
6. ภาวะซีดใกลค้ลอด < 10%
7. ผลการเขา้ถึง App > 50%

Small Success

ทศิทางหลกัปี 2564 1.High Risk Care (BS) 2.Seamless Refer 3. ANC&PP Quality (เน้นแก้ซีด) นวตกรรม : นวตักรรมฐานข้อมูลเดยีวทั้งจงัหวดั Seamless Data



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
พัฒนาการเด็กไทย

ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย

1.เด็กอายุ 0-5 ปีท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
2.เด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุที่ก าหนด มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 90
3.เด็กอายุ 0–5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 64 และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี เด็กชาย 113 ซม.,เด็กหญิง 112 ซม. ร้อยละ 64

สถานการณ์
ปี 2561-2563 ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำรเด็กร้อยละ88.94,92.24,89.87 ตำมล ำดับ   ปี2563 ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด พัฒนำกำรสมวัยร้อยละ 90.32 , 86.59 และร้อยละ76.95 ตำมล ำดับ ได้รับกำรคัด
กรองพัฒนำกำรเด็กร้อยละ 92.11 ,88.85 และ79.09 ตำมล ำดับ พบสงสัยล่ำช้ำร้อยละ26.49 ,25.50และ 23.01 ตำมล ำดับ ติดตำมได้ร้อยละ94.27 ,91.50และ 89.85ตำมล ำดับ และปี2561 -2563 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 60 ) ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด 65.00, 62.31 และ52.16 ตำมล ำดับ เด็กเตี้ย(ไม่เกินร้อยละ 10) 10.89 ,13.35 และ14.31ตำมล ำดับ เด็กผอม(ไม่เกินร้อยละ 5)5.32 ,6.00และ6.29 
ตำมล ำดับ (ข้อมูลจำก HDC ณ วันท่ี 31 สค.63) 

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ นางสาวทัศนีย์  นามวงศ์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 
1.จดัประชุมช้ีแจง ประมาณ ธ.ค. 63
2.ประชุมท าแผน ประมาณ ธ.ค. 63
3. ก าหนดตวัช้ึวดั ก ากบัตดิตาม ประมาณต.ค.2563
4.ตดิตามตวัช้ีวดัพฒันาการเดก็ ทุกเดือน

ไตรมาส 2 (6 เดือน) ม.ค.64
1.ก ากบั ตดิตาม นิเทศงาน
2.คืนข้อมูลผลการด าเนินงาน
3.ตดิตามตวัช้ีวดัพฒันาการเดก็ ทุกเดือน
4.ตดิตามผลรณรงค์วติามนิเอรอบที1่

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1.ตดิตามตวัช้ีวดัพฒันาการเดก็ ทุกเดือน
2.หน่วยบริการประเมนิตนเองผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดก็
ปฐมวยั
3.ออกประเมิน ระดบัต าบล
4.รณรงคต์รวจพฒันาการเด็ก

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1.พฒันาการและโภชนาการดก็ปฐมวยัผ่านเกณฑ์
ตวัช้ีวดั
2.ผลงานวชิาการระดบัต าบล อ าเภอ และจงัหวดั

Small 
Success

ทศิทางหลกัปี 2564 1.ความครอบคลุมตรวจพฒันาการ 2.ความครอบคลุมช่ังน า้หนัก 3. เคร่ืองมืออุปกรณ์มมีาตรฐาน นวตกรรม : นวตักรรมฐานข้อมูลเดยีวทั้งจงัหวดั Seamless Data

มาตรการที ่1 มหัศจรรย์ 1,000 วนั มาตรการที ่2 Strengthening การจัดบริการG&D มาตรการที ่3 สร้างความรอบรู้

1.ขบัเคล่ือนมหศัจรรย ์1,000 วนัแรกของชีวติ โดยประชุมคณะกรรมการตามเกณฑ์
คุณภาพเด็กปฐมวยัแห่งชาติ (รวมถึงการดูแลทนัตะสุขภาพในเด็กปฐมวยั) 2.  ประชุม
ท าแผนและก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ทบทวนแนวทางใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของผูรั้บบริการในรพ.
สต. เพ่ือแกไ้ขปัญหาระดบัอ าเภอ 3. สร้าง HL ในกลุ่มเจา้หนา้ท่ี 

1.พฒันากระบวนการบริการใหต้ามมาตรฐานเด็กปฐมวยั ประชาชนเขา้ถึง
ระบบบริการ 2.ก าหนดตวัช้ึวดังานเด็กในการนิเทศหนา้งาน สนบัสนุนในการ
แกไ้ขปัญหาระดบัอ าเภอ 3.รณรงคว์ติามินเอรอบท่ี1และ2 4.รณรงคต์รวจ
พฒันาการเด็ก

1.พฒันาองคค์วามรู้งานเด็กปฐมวยัร่วมกบัพ้ืนท่ีระดบั
อ าเภอ 2.สร้างเครือข่าย  3.สนบัสนุนบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการผลิตผลงานทางวชิาการ 

1.ขบัเคล่ือนมหศัจรรย ์1,000วนัแรกของชีวติ ลงสู่อ าเภอ                                                       
2.การก ากบั ติดตามผลการด าเนินงาน.ติดตามการด าเนินงานทุกเดือน                
3.การจดัท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงาน ทุกเดือน

1.จดับริการใหไ้ดต้ามมาตรฐานทุกเดือน 2.ด าเนินงานตามแผน และทบทวน
แนวทางใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของผูรั้บบริการในรพ.สต. เพ่ือแกไ้ขปัญหา
ระดบัต าบล 3.รณรงคว์ติามินเอรอบท่ี1 และ2 4.รณรงคต์รวจพฒันาการเด็ก

1.น าความรู้ใหเ้กิดการสร้างเครือขา่ยในอ าเภอ
2.สร้างนวตักรรมในชุมชน เช่นโรงเรียนพอ่แม่

1.ส ารวจกลุม่เปา้หมาย  2. คน้หา ติดตามกลุม่เปา้หมาย 
3.ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด  4. สรุปผลการด าเนินงาน ทกุสปัดาห์

1. จดับรกิารใหไ้ดต้ามมาตรฐาน    2. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด
ติดตามแผนงาน  4. สรุปผลการด าเนินงานตามเวลาใหค้รอบคลมุตาม
เปา้หมาย

- สร้ำงเครือข่ำยในต ำบลเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในชุมชน เช่น 
สร้ำงทีมอสม อบต.ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร/์
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบล



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564 
cavity free

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ( เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา) ของเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( cavity free) 

สถานการณ์ จากผลการด าเนินงานของจังหวัดยะลาเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ ( cavity free ) ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 83.48

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริม ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ
แผนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย( ด้ำนสุขภำพ) 

ชี้แจงตัวช้ีวัด Template ของ cavity free และระบบกำรคีย์ข้อมลู นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนกระบวนกำรท ำงำนในแต่ละพื้นที่
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม HDC ประจ ำเดือนเพื่อทรำบปัญหำในแต่ละพื้นที่

จัดประชุมชี้แจงแนวทำงและท ำแผนระดับอ ำเภอเพื่อขับเคลือ่นกำรด ำเนินงำนไปในแนวทำงเดียวกันทุก รพ.สต. ให้กำรสนับสนุนในด้ำนวัสดุทำงทันตกรรม
ตลอดจนโมบำยยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อให้บริกำรทันตกรรมแก่กลุ่มเป้ำหมำย และก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินกำรไปตำมแผน

ส ำรวจเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดในพื้นที่รับผิดชอบ วำงแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อออกปฏิบัติงำนตำมพื้นที่รับผิดชอบให้บริกำรทันตกรรมแก่กลุ่มเป้ำหมำยในเด็ก
อำยุ 12 ปี ให้สอดคล้องกับ Template

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบล

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ..พรรณี  บุญปถัมภ์.......
กลุ่มงาน.....ทันตสาธารณสุข............

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
-จัดท าแผนงานบูรณาการในระดับจังหวัด และ 
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานทุกระดับ
-ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันใน
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
-ส ารวจกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
- ดูแลระบบสนับสนุนวสัดุ และบุคลากร-
- พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรในกิจกรรม

ส่งเสริมป้องกัน

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
-รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน และวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน
นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน

ไตรมาส 4 (12 เดือน
- ค้นหาปัจจัยสู่ความส าเร็จของงาน และ
ด าเนินการต่อไปSmall Success





เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 64 : เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ได้รับวัคซีนครบชุดตามเกณฑ์อายุ
ตัวชี้วัด : 1) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐานในเด็กอายุครบ 1,3และ 5 ปีอย่างน้อยร้อยละ 90 (ยกเว้น MMR อย่างน้อยร้อยละ 95) หรือเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา

2) ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT ในเด็ก นร.ชั้น ป.6 อย่างน้อยร้อยละ 95

สถานการณ์

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบล

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ : นางสนนทพ์ร ศิริ
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคติดต่อ

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1.รวบรวม/สรปุ ความครอบคลุมฯ และ
สถานการณ์โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนเป็นภาพรวม
จังหวัด/อ าเภอ
2.ติดตามผลงานโดยใช้ข้อมูล Data Exchange

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1.ผู้ปกครองท่ีมีแนวโน้มจะปฏิเสธ/บ่ายเบีย่งวคัซีนได้รับการอบรม

ความรู้ความเข้าใจการป้องกันโรค และคืนข้อมูลให้กับเครือข่าย
2.นิเทศ คปสอ.มาตรฐานงาน 3 ด้าน ครั้งท่ี 1/64 และติดตามงาน

โดยใช้ ข้อมูล Data Exchange
3.จนท.EPI ได้รับการอบรมทักษะการพูดโน้มน้าวจิตใจ  

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1.ติดตามผลงานโดยใช้ข้อมูล Data Exchange
2.ความครอบคลุม ฯ ในเด็กอายุครบ 1, 3 และ5 ปี 
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 เปรียบเทียบกับปี 63

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1.นิเทศ คปสอ.มาตรฐานงาน 3 ด้าน ครั้งที่ 2/64 
และติดตามงานโดยใช้ ข้อมูล Data Exchange
2.ความครอบคลุม ฯ ในเด็กอายุครบ 1 ปี เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับปี 63 

Small Success

ความครอบคลุมการได้วัคซีนในปงีบประมาณ 2559-2563 ในเด็กอายุครบ 1 ปี ร้อยละ 82.65 78.74 77.39 และ 78.09 ตามล าดับ และในเด็กอายุครบ 5 ปี ร้อยละ 67.68 73.15 72.72 
และ 73.77 ตามล าดับ  และในปี พ.ศ.2559-2563 มีสถานการณ์โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน ได้แก่ โรคคอตีบ จ านวน 0 5 5 และ 1 ราย ตามล าดับ โรคไอกรน จ านวน 35 5 9 และ 9 รายตามล าดับ  

Standard 
มาตรฐานการด าเนินงาน 3 ด้าน

Team work 
ใช้ทีมในการด าเนินงานในเชงิรุกร่วมกับภาคีเครือข่าย

Activate by motivation
การสร้างแรงจูงใจ

Risk communication  
การสื่อสารความเสี่ยง

1.นิเทศ/ประเมิน คปสอ.มำตรงำน 3 ด้ำน 
ปีละ 2 ครั้ง (ไตรมำส 2,4)

2.ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยใช้ข้อมูล Data 
Exchange

1.จนท.ได้รับกำรอบรมปรับทัศนคติเสริมทักษะกำรสื่อสำรและโน้มนำ้ว
ด้ำนวัคซีน
2.จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครองที่มีแนวโน้มจะปฏิเสธ/บ่ำยเบีย่งกำร
รับวัคซีน
3.อำศัยควำมร่วมมือท้องถิ่นเรื่องกำรงดให้เงินอุดหนุนกรณีไม่ฉีดวัคซีน

จัดให้งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็น
ตัวชี้วัดบวก และเพิ่มเติมอีกระดับ 
หำกมีผลงำนได้ตำมเกณฑ์เป้ำหมำย 

1.สนับสนุนสื่อ ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ /ควำมเข้ำใจ ควำมส ำคัญกำรได้รับวัคซีน 
แนวทำงเดียวกนัระดับจงัหวัด
2.คืนข้อมูลกลุ่มผู้ปกครองที่มีแนวโน้มจะปฏิเสธ/บำ่ยเบี่ยง

กำรรับวัคซีนให้กับเครือข่ำย
3.จัดท ำแนวทำงกำรใหย้ำ/ชนดิยำหลังได้รับวัคซีนเพื่อลดกำรป่วยของเด็กหลังรับวัคซีน

1.นิเทศ/ประเมิน คปสอ.มำตรงำน3 ด้ำน
ปีละ 2 ครั้ง(ไตรมำส 2,4)

2.ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโดยใช้ข้อมูล
Data Exchange (ทุกไตรมำส)

1.สนับสนุนและร่วมเป็นทีมในกำรจัดอบรมผู้ปกครอง
ที่มีแนวโน้มจะปฏิเสธ/บำ่ยเบี่ยงกำรรับวัคซีน

2.สร้ำงกำรมีส่วนร่วมระดับอ ำเภอ

จัดให้งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็น
ตัวชี้วัดบวก และเพิ่มเติมอีกระดับ 
หำกมีผลงำนได้ตำมเกณฑ์เป้ำหมำย 

1.สนับสนุนสื่อ ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ /ควำมเข้ำใจ ควำมส ำคัญกำรได้รับวัคซีน 
2.คืนข้อมูลกลุ่มผู้ปกครองที่มีแนวโน้มจะปฏิเสธ/บำ่ยเบี่ยง

กำรรับวัคซีนให้กับเครือข่ำย 

ด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคตำม
มำตรฐำนงำน 3 ด้ำน

1.ส ำรวจค้นหำกลุ่มเด็กทีเ่สี่ยงไม่รับวคัซีน
2.ร่วมกับภำคีเครือขำ่ยในกำรตดิตำมเด็กให้มำรับวคัซีน
3.ประสำน/แจ้งกลุ่มผู้ปกครองทีม่ีแนวโนม้จะปฏิเสธ/บ่ำยเบ่ียงกำรรับวัคซีน
ให้เข้ำรับกำรอบรม

1.น ำสื่อ ปชส.ให้กับประชำชน/ผู้ปกครองดูระหวำ่งรอรบับริกำร
2. คืนข้อมูลกลุ่มผู้ปกครองที่มแีนวโน้มจะปฏิเสธ/บ่ำยเบ่ียงกำรรับวัคซีนในทีป่ระชุม
ประจ ำเดือน ก ำนัน/ผญบ.

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค
ความท้าทาย กำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อควำมครอบคลุมวัคซีนเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปีให้ได้รับวัคซีนครบชุดตำมเกณฑ์อำยุ

ข้อเสนอมาตรการหลัก (KSF) (ไม่เกิน 3 ข้อ)
1.Routine Immunization : ความครอบคลุมเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย
2. Outbreak Response Immunization : การควบคุมโรคโดยใช้วัคซีนได้ตามช่วงเวลา
3. ระบบสนับสนุน Vaccine Security ; Cold Room

นวัตกรรม
กำรส่งเสริม Health literacy : กำรจัดท ำสื่อ Social media เผยแพร่ควำมรู้/กำรป้องกัน/กำรส่งเสริมกำรได้รับวัคซีน ร่วมกับคณะกรรมอิสลำมจังหวัดและใชเ้ผยแพร่

: กำรจัดท ำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเร่ืองกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพื่อสอนในระบบกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร



กิจ
กร

รม
หล

ัก
ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
ลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

เป้าหมายปี 64 ลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ตัวชี้วัด : อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ≤ ร้อยละ 1.3
ตัวชี้วัด : อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ≤ ร้อยละ 4.5
ตัวชี้วัด : ร้อยละคลินิก NCD คุณภาพในรพ.ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก ร้อยละ 100 /รพ.สต ระดับดี ร้อยละ 50

สถานการณ์
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในปีงบประมาณ 2561, 2562 ,2563 ร้อยละ 1.47 ,1.53 และ1.47
และอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ  2561 ,2562 , 2563 ร้อยละ 4.27, 4.45 และ 5.12
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน NCD Clinic Plus ในระดับดีเด่น 2 แห่ง(รามัน/ยะหา) ระดับดีมาก 1 แห่ง(ธารโต) ระดับดี 5 แห่ง(ยะลา/เบตง/บันนังสตา/กาบัง/กรงปินัง)

การจัดระบบข้อมูล ลดเสี่ยง ลดโรค:ลดกำรเกิดผู้ป่วยรำยใหม่ โดยใช้กลยุทธ์ นักขำยสุขภำพดี การจัดระบบบรกิาร(กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มป่วย)

1.ทบทวนแบบฟอร์มสอบสวนโรค NCD
2.ก ำหนดให้พื้นที่สอบสวนโรคในผู้ป่วยรำยใหมทุ่กรำย
ส่งรำยงำนสอบสวนใน LINE NCD Alert ทุกเดือน
3.วิเครำะห์ข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยรำยใหม่ ทุกเดือน ทุก    ไตรมำส และคืน
ข้อมูลให้กับพื้นที่ในเวที คปสจ.

1.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรนักขำยสุขภำพ และพัฒนำกำรด ำเนินงำน    นักขำยสุขภำพดี
2.สนับสนุนอุปกรณ์กระเป๋ำสุขภำพดีให้แต่ละอ ำเภอ
(สำยวัด เครื่องชั่งน้ ำหนัก เครื่องวัด BP เครื่องวัดควำมเค็ม)
3. จัดท ำคู่มือ 7 สัปดำห์ รอบรู้สุขภำพดี
4. ก ำหนดประเด็นรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ลด หวำน มัน เค็ม

1.มีกำรบูรณำกำรคลินิก Clinic NCD/Clinic DPAC/Clinic CKD
2.ประเมินตนเองตำมเกณฑ์ NCD Clinic Plus พัฒนำส่วนขำด
3.จัดท ำแนวทำงกำรด ำเนนิงำน ดูแล รักษำโรค NCD ในระดับ รพ.สต และประเมิน
กำรใช้ฯ
4.จัดท ำเครืองมือประเมินคุณภำพกำรคัดกรอง
5.ส่งประกวด NCD Clinic Plus ระดับเขต

1.ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่หลุดจากการคัดกรอง
2.สรุปวิเครำะห์ผล NCD Board ระดับอ ำเภอ
3.ติดตำมกำรบันทึกข้อมูลใน 43 แฟ้ม และส่งออกข้อมูลใน HDC 

1.จัดระบบบริกำรคัดกรอง / จัดท ำทะเบียน (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย )
2.ชี้แจงหลักสูตรและติดตำมกำรด ำเนินงำนระดับอ ำเภอ/รพ.สต
3.ประชุมคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย ในกำรร่วมกิจกรรม
4.วิเครำะห์ข้อมูลกำรด ำเนนิงำน

1.มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด ำเนินงำนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรค HT DM
2.ประเมินตนเองตำมมำตรฐำนคุณภำพเพื่อพัฒนำส่วนขำด 
3.ควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน

1.มีกำรบันทึกข้อมลูในโปรแกรม 43 แฟ้มที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2.สอบสวนผู้ป่วยรำยใหม่ทุกรำย
3.ส่งรำยงำนสอบสวนรำยใหม่ทุกเดือน
4.ขับเคลื่อนโดยใช้กองทุนสุขภำพต ำบล

1.คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มเสี่ยง
2.รณรงค์ประชำสัมพันธ์ ลด หวำน มัน เค็ม
3. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่ำนกิจกรรมนกัขำยสุขภำพดีติดตำมเยี่ยมครบ7สัปดำห์ 
(รำยกลุ่ม 4ครั้ง /เยี่ยมรำยบุคคล3 ครั้ง) ต่อเนื่องครบ 12 สัปดำห์
4.จัดกิจกรรมหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค

1. จัดตั้ง Clinic NCD คุณภำพตำมเกณฑ์ NCD Clinic Plus
2.ประเมินตนเองตำมมำตรฐำนคุณภำพเพื่อพัฒนำส่วนขำด 
3. ใช้แนวทำงกำรด ำเนินงำน ดูแล รักษำโรค NCD จังหวัดยะลำ

ผู้รับผิดชอบ นางสาหูรา ดอเลาะ นางสาวมารีนา สะอะ
กลุ่มงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1.คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย อายุ 35 ปีข้ึนไป > 90%
2.ด าเนินกิจกรรมนักขายสุขภาพดี 
- คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงDM(ท้ังหมด17,179 คน) 30% (5,153) /กลุ่มเสี่ยง HT(ท้ังหมด
(9,014 คน) 30% (2,704)
- ให้ความรู้ตามประเด็นปัญหาแต่บุคคล(เป้าหมาย)
- ติดตามเยี่ยมบ้านรายบุคคลจ านวน 2 คร้ัง

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
1.ด าเนินกจิกรรมนกัขายสุขภาพดี 
- ติดตามเยี่ยมบ้านรายบุคคลจ านวน 5 คร้ัง
- วิเคราะห์สภาวะสุขภาพรายบุคคล
2.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วยร้อยละ 60
3.มีการประเมินตนเอง NCD Clinic Plusครั้งที่1
ท้ังในระดับ รพ.สต และ รพ.

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. มีการประเมินตนเอง NCD Clinic Plusครั้งที่ 2
ทั้งในระดับ รพ.สต และ รพ.
- มีการพัฒนาตามส่วนขาด
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะสุขภาพรายบุคคลของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม
3. สถานบริการมีการด าเนนิงาน ดูแล รักษาโรค NCD ในระดับ รพ.สต 

ไตรมาส 4 (12 เดือน) 
-อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
≤ ร้อยละ 1.3

-อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ≤ ร้อยละ 4.5
- ร้อยละคลินิก NCD คุณภาพในรพ.ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ระดับดีมาก ร้อยละ 100

Small Success

ยุทธศาสตร/์มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบล

ทิศทางหลักปี 2564
1.พัฒนาระบบข้อมูล วิเคราะห์ผู้ป่วยรายใหม่ 
2.ลดเส่ียง ลดโรค โดยใช้รูปแบบนักขายสุขภาพดี เน้นการมีส่วนร่วมของภาคเีครือขา่ย 
3.จัดระบบการบริการ พัฒนาศักยภาพ รพ.สต น าเกณฑ์ NCD Clinic Plus ลงสู่ระดับ รพ.สต

นวตกรรม: นักขายสุขภาพดีเพื่อนช่วยเพื่อน



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564 
โรคติดต่อน าโดยแมลง (โรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย)

ความท้าทาย  ลดอัตรำป่วย/อัตรำตำยด้วยโรคไข้เลือดออก และโรคไข้มำลำเรีย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย เป้ำหมำย : ลดอัตรำป่วย/อัตรำตำยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มำลำเรีย
ตัวช้ีวัด : อัตรำป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 25 จำกค่ำมัธยฐำน , อัตรำป่วยตำยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 0.10 , อัตรำป่วยด้วยโรคไข้มำลำเรียลดลง ร้อยละ 30 จำกปีท่ีผ่ำนมำ

สถานการณ์ สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออก ปีงบประมำณ 2563 (ต.ค.62 – ส.ค.63) พบว่ำมีจ ำนวนผู้ป่วย 591รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 130.50 ต่อประชำกรแสนคน ค่ำมัธยฐำนย้อนหลัง 5 ปี คือ 92.83 ต่อประชำกรแสนคน  เพิ่มขึ้นจำกค่ำมัธยฐำน 5 ปี 
ย้อนหลัง ร้อยละ 41.05 และมีผู้เสียชีวิต 1 รำย อัตรำป่วยตำยร้อยละ 0.17 และสถำนกำรณ์โรคไข้มำลำเรีย ปี 2563 จ.ยะลำ ปี 2563 จ.ยะลำมีจ ำนวนผู้ป่วย 1,070 อัตรำป่วย 0.066 ต่อพันปชก. อันดับท่ี 1 ของประเทศ ผู้ป่วยกลับเป็นซ้ ำ

โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย

ส่งเสริม – ทักษะควำมรู้ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน

ป้องกัน – กำรป้องกันตนเองของประชำชน กำรจัดกำรดูแลสภำพแวดล้อม
ในบ้ำน/ชุมชน  พ่นหมอกควันเตรียมพร้อมกอ่นเปิดเทอมในโรงเรียน

ควบคุม - มำตรกำร 3 1 1 (รู้เร็ว รู้ไว ควบคุมโรคทันเวลำ) 
เน้นมำตรกำร ป้องกัน ควบคุมโรค ตำมมำตรกำร และติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมกำรควบคุม ป้องกัน อย่ำงต่อเน่ือง 

รักษา -วินิจฉัย และรักษำตำมแนว
ทำงกำรรักษำโรคไข้เลือดออกเพื่อลด
อัตรำป่วยตำยด้วยโรคไข้เลือดออก

เร่งรัดก าจัด (ต่อเชื้อ/ต่อคน/ต่อยุง)
ปรับเปลี่ยนการรักษาให้มีประสิทธิภาพ

1.วิเครำะห์ ประเมินพื้นที่เสี่ยง กำรพยำกรณ์โรค
2.พัฒนำศักยภำพบุคลกร แนวทำงกำรรักษำและ เฝ้ำระวัง ควบคุมโรค
3.ประสำนกำรส่งตรวจตัวอย่ำงโลหิตกรณีเสียชีวิตเพื่อส่งตรวจหำสำยพนัธุ์

1. เฝ้ำระวังสอบสวนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
2. สุ่มประเมินค่ำ HI, CI ใน พท.ระบำดซ้ ำซำกของโรคไข้เลือดออก
3. ควบคุม ก ำกับ มำตรฐำนกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก

จัดท ำ Clinical practice guideline 
(CPG) และรักษำตำมแนวทำง

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรรักษำและ 
เฝ้ำระวังควบคุมป้องกันโรคไข้มำลำเรีย

1.วิเครำะห์ ประเมินพื้นที่เสี่ยง กำรพยำกรณ์โรค
2.พัฒนำศักยภำพ กำรเฝ้ำระวัง ควบคุมโรคระดับต ำบล
3. เก็บตัวอย่ำงโลหิตผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกเพือ่ส่งตรวจหำสำยพนัธุ์

1. เฝ้ำระวังสอบสวนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
2. สุ่มประเมินค่ำ HI, CI ใน พท.ระบำดซ้ ำซำกของโรคไข้เลือดออก
3. ควบคุม ก ำกับ มำตรฐำนกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก

รักษำตำมแนวทำง Clinical practice 
guideline (CPG)

พัฒนำศักยภำพบุคลำกร (MP) ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรรักษำ
และ เฝ้ำระวังควบคุมป้องกันโรคไข้มำลำเรีย

1. คืนข้อมูลสถำนกำรณ์โรคให้ชุมชนรับทรำบทุกเดือน  
2. พัฒนำศักยภำพทีมควบคุมโรคระดับต ำบล และเครือข่ำย
3. พัฒนำสิ่งแวดล้อมในชุมชน ก่อนกำรระบำดของโรค พ่นหมอกควัน 
เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมในโรงเรียน 

1. เฝ้ำระวังสอบสวนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
2. ด ำเนินกำรควบคุมโรคมำตรกำร 3 1 1 ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
3. สุ่มประเมินค่ำ HI, CI ใน พท.ระบำดซ้ ำซำกของโรคไข้เลือดออก

รักษำตำมแนวทำง Clinical practice 
guideline (CPG) ตำมขอบเขตกำร
ปฏิบัติงำนระดับ รพ.สต.

กำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของ MP 
- เน้นกระบวนกำรติดตำมกำรกินยำของผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่อง
- ตำมมำตรกำร 137 แจ้งเร็ว สอบสวนเร็ว กำรควบคุมโรค
ทันเวลำ

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบลกิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ นำยนัศรุณ สลำม
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ

ไตรมำส 1 (3 เดือน)
1.รวบรวม/วิเครำะห์สถำนกำรณ์โรคติดต่อน ำโดยแมลงปี 2563
2. อบรมฟื้นฟูให้ควำมรู้ แนวทำงกำรรักษำและ เฝ้ำระวัง ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก/โรคไข้มำลำเรีย
3.สุ่มประเมินระบบป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก/ค่ำ HI CI ครั้งที่ 1
4. กำรทดสอบประสิทธิภำพกำรปรับเปลี่ยนยำรักษำในพื้นทีร่ะบำดโรค
มำลำเรียเพื่อลดอัตรำป่วย เร่ิม วันที่ 7 ตุลำคม 2563

ไตรมำส 2 (6 เดือน)
1. นิเทศ ควบคุม ก ำกับ กำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรคไข้
มำลำเรีย
2. สุ่มประเมินระบบป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออก/ค่ำ HI CI ครั้งที่ 2
3. ติดตำมประสิทธิภำพกำรปรับเปลี่ยนยำรักษำโรคมำลำเรียในพืน้ที่
ระบำด (ลดอัตรำป่วย/กำรเป็นซ้ ำ) 

ไตรมำส 3 (9 เดือน)
1. นิเทศ ควบคุม ก ำกับ กำรป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้มำลำเรีย
2. สุ่มประเมินระบบป้องกันควบคุมโรค

ไข้เลือดออก/ค่ำ HI CI ครั้งที่ 3
3. ติดตำมประสิทธิภำพกำรปรับเปลี่ยนยำรักษำโรค
มำลำเรียในพื้นที่ระบำด (ลดอัตรำป่วย/กำรเป็นซ้ ำ) 

ไตรมำส 4 (12 เดือน)
1.อัตรำป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 
ร้อยละ 25 ของค่ำมัธยฐำน 5 ปีย้อนหลัง
2.อัตรำป่วยตำยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินร้อยละ 
0.10
3.อัตรำป่วยด้วยโรคไข้มำลำเรียลดลง ร้อยละ 30 
จำกปีที่ผ่ำนมำ

Small Success

ป้องกันโรค ควบคุมโรค กำรรักษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ - กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของค่ำดัชนลีูกน้ ำยุงลำยต่อกำรเกิดโรคไข้เลือดออกจงัหวัดยะลำ
- กำรศึกษำวิจัยประสิทธภิำพกำรรักษำ กำรปรับเปลี่ยนชนิดยำรักษำ โดยทีมวิจัยคณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล 
เพื่อลดอัตรำป่วยโรคมำลำเรีย กำรขำดยำและกลับมำเป็นซ้ ำ

มาตการ/นวัตกรรม



ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

สถานการณ์

ยุทธศาสตร์/มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบลกิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ นางสุปรีดา ภบิาล /นางสาวรอฮานี ดือเระ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

Small Success

ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564 วัณโรค (TB)

ความท้าทาย การคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ (ค้นให้พบ) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (จบด้วยหาย)
1. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ขึ้นทะเบียน ไตรมำส 1/64 อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำอยำ่งน้อยรอ้ยละ 88
2. กำรคัดกรองค้นหำผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่ อย่ำงน้อยร้อยละ 100 ของ 7 กลุ่มเสี่ยง
1.อัตรำควำมส ำเร็จกำรรกัษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ ปีงบประมำณ 2561 - 2563 (ไตรมำส 1 ) ร้อยละ 91.88 89.69 และ(แนวโน้ม) 93.40
2. ผลงำนกำรคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง ปีงบประมำณ 2561- 2563 ร้อยละ 97.34 80.44 81.12
3.ผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่และกลับเป็นซ้ ำขึ้นทะเบียนรกัษำเปรียบเทียบค่ำคำดประมำณ ปีงบประมำณ 2561- 2563 ร้อยละ 68.6 57.0 และ 53.14 ตำมล ำดับ 

ข้อเสนอมำตรกำรหลัก (KSF) (ไม่เกิน 3 ข้อ)     **ค้นให้พบ จบด้วยหาย **
1. พ่ีเลี้ยงการก ากับการกินยา(DOT) ( รับ-จ่ายยา ผู้ป่วยวัณโรค สัปดาห์ละคร้ัง )      2. ความครอบคลุม การคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง 

นวัตกรรม สร้ำงโปรแกรมพัฒนำฐำนขอ้มูลผู้ป่วยวัณโรคจ.ยะลำ โดยกำรวิเครำะห์ตำมหลักระบำดวิทยำเพื่อหำสำเหตุกำรเกดิ
ในพื้นที่

ค้นให้พบ จบด้วยหาย

1.สรุปและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนปี 2563
2.รวบรวมฐำนข้อมูล 7 กลุ่มเสี่ยง ภำพรวมจังหวัด/ สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
3.ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคท่ีเข้ำรับกำรรักษำด้วยตนเองวิเครำะห์ตำม Time place person เพื่อค้นหำผู้ป่วยท่ีมำกกว่ำ 7 กลุ่มเสี่ยงที่ระบุ
4.จัดท ำแนวทำงกำรเข้ำถึงกำรคัดกรองโรค(x-ray)ในระดับพ้ืนท่ีเพื่อก ำหนดเป็นแนวทำงเดียวกันท้ังจังหวัดยะลำ
5.ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ประชุมติดตำม/นิเทศงำน 2 ครั้ง/ปี

1. นิเทศติดตำมกำรดูแลรักษำผู้ป่วยตำมมำตรฐำน QTB ก ำกับติดตำม
2. น ำเสนอกำรประชุมประจ ำเดือน (คปสจ.)เรื่องกำรติดตำมกำรกินยำรักษำของผู้ป่วยวัณโรค รำย
อ ำเภอ

1.รวบรวมฐำนข้อมูล 7 กลุ่มเสี่ยง ภำพรวมอ ำเภอ
2.เพิ่มระบบบริกำรท่ีสำมำรถเข้ำถึงง่ำย (Fast track) และ ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรคัดกรองค้นหำด้วยวิธีX-Rayกลุ่มเสี่ยงเป้ำหมำย( Mobile X-ray )
3.บูรณำกำรงำนร่วมกับคลินิกต่ำงๆ เช่น HIV NCD ผู้สูงอำยุ
4.จัดท ำ/สนับสนุนสื่อประชำสัมพันธ์/เพิ่มช่องทำง/น ำเสนอคืนข้อมลู 
5. บันทึกผลงำน กำรคัดกรอง ผ่ำนโปรแกรม NTIP dashboard

1.ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวณัโรครำยใหม่
2.ดูแลป่วยวัณโรคตำมมำตรฐำนด้ำนกำรรักษำพยำบำล (CPG) เยี่ยมติดตำม (DOT)  และส่งต่อผู้ป่วย
3.บันทึกผลกำรรักษำผ่ำนโปรแกรม NTIP dashboard
4.ผู้ประสำนงำนระดับอ ำเภอ ควบคุม ก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำน พี่เล้ียงกำรก ำกับกำรกินยำ(DOT)
5.ประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยทุกไตรมำส

1.ประชำสัมพันธ์/น ำเสนอขอ้มลู คืนข้อมูลชุมชน
2.จัดท ำฐำนข้อมูล 7 กลุ่มเสี่ยง ระดับต ำบล
3.ส่งต่อ 7 กลุ่มเสี่ยง คัดกรองค้นหำผู้ป่วยวัณโรค ( X-Ray)
4.บันทึกผลเยี่ยมติดตำม กำรคัดกรองผ่ำนฐำนข้อมูล 43/21 แฟ้ม

1.รับ-จ่ำยยำ ผู้ป่วยวัณโรค และกำรด ำเนินงำนพี่เลี้ยงกำรก ำกับกำรกินยำ(DOT)
2.เยี่ยมติดตำมผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนตำมเกณฑ์เยี่ยมติดตำม DOT(รพ.สต.)

ไตรมำส 1 (3 เดือน)
1.สรุปและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนนิงำน
2.จัดท ำฐำนข้อมูล 7 กลุ่มเสี่ยง และ วำงแผนกำรด ำเนินงำนคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
4.พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุขในกำรเย่ียมตดิตำม Dot  ในชุมชน
5.ประชุมติดตำมกำรด ำเนนิงำนครัง้ที่1/64
6. ด ำเนินงำนคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยงร้อยละ 50

ไตรมำส 2 (6 เดือน)
1.ด ำเนินงำนคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยงร้อยละ 90
2.ประชุมติดตำม/นเิทศงำน ครั้งที่ 1
3.นิเทศติดตำมกำรดแูลรกัษำผู้ป่วยตำมมำตรฐำน QTB
4.ประชุมติดตำมกำรด ำเนนิงำนครัง้ที่ 2/64

ไตรมำส 3 (9 เดือน)
1.ด ำเนินงำนคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 100
2.ประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนครั้งที่ 3/64

ไตรมำส 4 (12 เดือน)
1.ประชุมติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำนครั้งที่ 4/64
2.ผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ขึ้นทะเบยีน ไตรมำส 1/64 อัตรำ

ควำมส ำเร็จกำรรักษำอย่ำงน้อยร้อยละ 88
3. ด ำเนินงำนคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยงร้อยละ 100



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564

ผูส้งูอายคุณุภาพ “ผู้สูงอายุสุขภาพด ีดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชวีติทีด่”ี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
KPI1 ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสขุภำพดูแลผุ้สงูอำยุระยะยำว (Long Term Care)   ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ (ร้อยละ 90)                        
KPI2 ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค ์(เพิ่มขึ้นร้อยละ 5) KPI3 ผส.ที่ทีภำวะพึ่งพิงได้รับกำรดูแลตำม CP (ร้อยละ 85) 

สถานการณ์
สัดส่วนผู้สูงอำยุ(ประเทศ/เขต 19.5/ 15.2) จังหวัดยะลำ  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ปี 2561 – 2563) ร้อยละ 11.59,  11.64 และร้อยละ 12.02
อปท. ร่วมด ำเนินงำน LTC 53 แห่ง (ร้อยละ 84.13) ต ำบลผ่ำนเกณฑ์ LTC (4 องค์ประกอบ) 50 ต ำบล (ร้อยละ 86.21) 

มำตรกำรที่ 1
พัฒนำระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ

มำตรกำรที่ 2 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย

มำตรกำรที่ 3 
สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพผู้สูงอำยุ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน พ้ืนที่ดีเดน อบรมฟ้ืนฟูผู้รับ
ผิด CM เยี่ยมเสริมพลัง , ก ำกับติดตำม ในทุกระดับ /
เชื่อมโยงฐำนข้อมูล

สนับสนุน/สร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยผู้สูงอำยุ 
(อปท./พมจ./กศน./สปสช./ชมรมต่ำงๆ)

สื่อสำร /ปชส/ ประเมินชมรมผู้สูงอำยุ ต ำบล LTC /พฤติกรรม
สุขภำพท่ีพึงประสงค/์ HL

พัฒนำบุคลำกรในระบบ /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควบคุม เยี่ยม
ติดตำม

สนับสนุน/สร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยผู้สูงอำยุระดับอ ำเภอ /
ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ

สื่อสำร ปชส.พฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค/์HL
ประเมินชมรมผู้สูงอำยุ /ต ำบล LTC

พัฒนำ CM,CG,ประเมิน คัดกรองผส.จัดบริกำรตำมสภำพ
ปัญหำ ท ำ CP /แลกเปลี่ยนเรียนรู้  /พัฒนำชมรม ผส. / สร้ำง
นวัตกรรม

จัดท ำแผนสุขภำพสุขภำพ /กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ ผส.โดย
กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยฝประเมิน ติดตำม สรุปผล

ขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอำยุ /จัดกิจกกรรมสนับสนุนพฤติกรรม
สุขภำพที่พึงประสงค์ / HL

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบล

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ นำงเพน็ศรี  มำนันตพงศ์
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภำพ

ไตรมำส 1 (3 เดือน)
1.สื่อสำร/ชี้แจง/ประสำนผู้เกี่ยวข้อง
2.ประเมิน คัดกรอง ADL ฯลฯ
3. ท ำแผนตำมสภำพปัญหำ /ท ำ CP
4. ขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอำยุ/LTC

ไตรมำส 2 (6 เดือน)
1. มีผล /ข้อมูลประเมิน คัดกรอง
2. มีผลประเมินชมรม ผส./LTC
3. ต ำบล LTC ผ่ำนเกณฑ์ 70 %

ไตรมำส 3 (9 เดือน)
1. พัฒนำส่วนขำด
2.ชมรม ผส.ผ่ำนเกณฑ์ 80 %
3. ต ำบล LTC ผ่ำนเกณฑ์ 80 %

ไตรมำส 4 (12 เดือน)
1.ต ำบล LTC ผ่ำนเกณฑ์ 90 %
2. ผส.มีพฤติกรรมสุขภำพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 32
3. ผส.ที่ทีภำวะพ่ึงพิงได้รับกำรดูแลตำม CP 85%

Small Success

ทศิทางหลกัปี 2564 1.อบรม CM ครบถ้วน 2.ความครอบคลุมในการคดักรอง 3. สร้างความเข้มแข็งของภาคเีครือข่าย นวตกรรม : นวตักรรมฐานข้อมูลเดยีวทั้งจงัหวดั Seamless Data





ประเด็น/เขม็มุ่ง ปี 2564
การบริหารการเงินการคลงัอย่างมปีระสิทธิภาพ

ตัวช้ีวดั/
ค่าเป้าหมาย

ตวัช้ีวดัระดบัจงัหวดั  : ร้อยละของหน่วยบริการทีไ่ม่ประสบภาวะวกิฤตทางการเงนิระดบั 7 และ ระดบั 6 (ร้อยละ 100)
ตวัช้ีวดัระดบัอ าเภอ    : ระดบัความส าเร็จของการเพิม่ประสิทธิภาพด้านการเงนิการคลงั ของหน่วยบริการ โดยใช้ FEED ( 5 ขั้นตอน)

สถานการณ์ 
ณ ส.ค.2563

1. รพ. ไม่วิกฤตทางการเงิน ระดบั 7 จ านวน 8 แห่ง (ร้อยละ 100) และระดบั 6 จ านวน 8 แห่ง (ร้อยละ 100)  3. รพ.มีทุนส ารองสุทธิบวก ทุกแห่ง และมีผลประกอบการสุทธิเป็นบวก 4 แห่ง คือ รพ.ยะลา รพ.เบตง รพ.บันนังสตา และ รพ.ธารโต  
2. ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบแผน Planfin 4. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลงัของหน่วยบริการ (TPS) Grade A 1  แห่ง (รพ.ยะลา)  / B 5 แห่ง / C 2 แห่ง

2.1 รายได้ : รพ.มีรายได้ สูงหรือต ่ากว่าแผน ไม่เกนิร้อยละ 5 จ านวน 5 แห่ง (ร้อยละ 62.50)           5. ประเมนิประสิทธิภาพทางการเงนิ (7 Plus Efficiency)  ผ่านเกณฑ์ 2 แห่ง (ยะลา บันนังสตา)
2.2 ค่าใช้จ่าย : รพ.มีค่าใช้จ่าย สูงหรือต ่ากว่าแผน ไม่เกนิร้อยละ 5 จ านวน 7 แห่ง (ร้อยละ 87.50)

1. การจัดสรรเงนิอย่างเพยีงพอ 2. พฒันาการบริหารระบบบัญชี 3. พฒันาศักยภาพบุคลากร 3. ตดิตาม  ก ากบั  เคร่ืองมือประสิทธิภาพทางการเงนิ

1. การจัดท าแผนทางการเงนิทีม่ปีระสิทธิภาพและ ก าหนด
Timeline จัดส่งแผนทางการเงนิ Planfin
2. ประชุม คกก.CFO ระดบัจังหวดั
3. มหีลกัเกณฑ์และการปรับเกลีย่วงเงนิทีก่ระทรวง/เขตก าหนด
4. ตดิตามการจัดสรรงบ UC ให้หน่วยบริการในเครือข่าย (รพ.
สต. / PCU)

1. ควบคุม ก ากบั ตดิตามระบบบัญชีของหน่วยบริการ
2. ตดิตามเกณฑ์การประเมนิระบบบัญชี(คุณภาพบัญชี / 7Plus)
ของหน่วยบริการและมาพฒันาให้ผ่านเกณฑ์
3. สรุปผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัญชีใน คปสจ.

1. พฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดท าแผนทางการเงนิ
(Planfin) และแผนการเงนิการคลงั (รพ./อ าเภอ)
2. พฒันาศักยภาพ CFO ระดบัจังหวดั/อ าเภอ

1. การควบคุมก ากบัโดยเปรียบเทยีบแผน Flanfim กบัผลด าเนินการ
2. ควบคุมก ากบัโดยเกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงนิ(7 Plus efficiency)
3. วเิคราะห์และสรุปผลการประเมนิประสิทธิภาพการบริหารการเงนิ การ
คลงัของหน่วยบริการ (FEED / TPS) และคืนข้อมูลในเวท ีคปสจ. ทุกไตร
มาส

1. จัดท าแผนทางการเงนิ(Planfin)
2. ประชุม คกก.CFO ระดบัอ าเภอ ทุกเดือน
3 หน่วยบริการประเมนิตนเอง  จัดท าแผนเพิม่ประสิทธิภาพ / 
แผนปฏบิัตกิาร สอดคล้องกบั FEED
4. มแีนวทางการจัดสรรงบ UC ตามทีจ่ังหวดัก าหนด ให้ รพ.สต.
5. จัดสรรงบ UC ให้ รพ.สต. ตามแนวทางทีก่ าหนด

1. จัดท า ตรวจสอบ และส่งข้อมูลบัญชีตามแนวทาง/คู่มือ
กระทรวง
2. พฒันาระบบบัญชีให้ผ่านเกณฑ์การประเมนิทีเ่กีย่วข้อง
3. สรุปผลการด าเนินงานด้านคุณภาพบัญชีใน คกก.CFO / คกก.
บริหาร รพ.

- พฒันาศักยภาพ CFO ระดบัอ าเภอ 1. ควบคุม ก ากบั การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนทางการเงนิก(Planfin)
2. วเิคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงนิการคลงั(FEED / 
TPS)  และบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. เฝ้าระวงัความเส่ียงทางการเงนิ
4. ตดิตามและสรุปผลการด าเนินงานด้านการเงนิการคลงัใน คกก.CFO / 
คกก.บริหาร รพ.

กจิ
กร
รม

หล
กั

ผู้รับผดิชอบ นางฮามีเนาะ สุดวไิล/น.ส.ศนิษา ลดัดาวงศ์
กลุ่มงานประกนัสุขภาพ

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1. ประชุม คกก.CFO ระดบัจังหวดั คร้ังที ่1
2. แผนทางการเงนิ(Planfin) ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ร้อยละ 100
3. พฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการเงนิการคลงั 
4. วเิคราะห์และสรุปผลการประเมนิประสิทธิภาพ   การบริหาร
การเงนิการคลงัของหน่วย (FEED / TPS) 

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
วเิคราะห์ และสรุปผลการประเมนิประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านการเงนิการคลงั
(FEED / TPS)

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
1. ประชุม คกก.CFO ระดบัจังหวดั คร้ังที่ 2
2. ปรับแผนทางการเงนิ(Planfin) รอบ 2 ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ร้อยละ 100
3. วเิคราะห์และสรุปผลการประเมนิประสิทธิภาพการบริหารการเงนิ
การคลงัหน่วยบริการ (FEED / TPS) 

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการทีไ่ม่ประสบภาวะวกิฤตทาง
การเงนิระดบั 7 และ ระดบั 6
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการมผีลการด าเนินการด้านการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ ผ่าน 6 ข้อ ใน 10 ข้อ (FEED)

Small Success

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

18ก.ย.63

ข้อเสนอมาตรการหลกั (KSF)
1. พฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการเงนิการคลงั
2. คุณภาพบัญชี(บัญชีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)
3. ควบคุม ก ากบั ติดตาม ด้วย FEED

นวตักรรม
- การคืนข้อมูลด้านการเงนิการคลังให้หน่วยบริการผ่าน Dash bord



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
… ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ …

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ... ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ

สถานการณ์

จำกผลกำรประเมินในระบบ EIA (5 มิติ) ของหน่วยรับตรวจ (8 รพ.) ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 1) มิติด้ำนกำรเงิน 2) มิติด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ 3) มิติด้ำนงบกำรเงิน 4) มิติด้ำนบริหำร
พัสดุ 5) มิติด้ำนระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง พบว่ำ มีประเด็นมิติด้านการเงิน มิติจัดเก็บรายได้ มิติด้านพัสดุ และมิติการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
พบว่ำเป็นประเด็นที่มีควำมเสี่ยงมำกที่สุด ซึ่งผลกำรประเมินทั้ง 4 มิติ มีผลกำรด ำเนินกำรไม่ถึงร้อยละ 90 จึงต้องจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร โดยจะต้องด ำเนินกำรส่งแผนพัฒนำองค์กรใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2563 ซึ่งขณะนี้หน่วยรับตรวจได้ด ำเนินกำรส่งแผนพัฒนำองค์กรในระบบครบทั้ง 8 รพ. เรียบร้อยแล้ว และจะต้องด ำเนินกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและส่งเอกสำรหลักฐำนตำมแผนพัฒนำองค์กร ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ

ผู้รับผิดชอบ…น.ส.นันทิตา พรหมณะ……
กลุ่มงาน.…บริหารงานท่ัวไป..…

ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง EIA (5 มิต)ิ ในระบบผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล

1. แต่งตั้งคณะท ำงำน/ผู้รับผิดชอบเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนโดยแนบเอกสำรค ำสั่งในระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ
2. หน่วยบริกำรประเมินกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเงินกำรคลังระบบกำรควบคุมภำยในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EIA (5 มิต)ิ 

- เปิดระบบแนบไฟล์เอกสำรในระบบ 1 ธันวำคม 2563 ปิดระบบ 31 มีนำคม 2564 (1. มิติด้ำนกำรเงิน 2. มิติด้ำนจัดเก็บ
รำยได้ค่ำรักษำพยำบำลสิทธิต่ำง ๆ 3. มิติด้ำนงบกำรเงิน 4. มิติด้ำนพัสดุ 5. มิติด้ำนกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง)
3. จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรจำกผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน 5 มิติ (กรณีพบจุดอ่อนในมิติที่ไม่ผ่ำน 90%) พร้อมส่งผลให้
กลุ่มตรวจสอบภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 1 – 31 กรกฎำคม 2564
4. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ  (กรณีพบจุดอ่อนในมิติที่ไม่ผ่ำน 90%)
5. รวบรวมแผนและผล พร้อมส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำให้ สป.และ สสจ.ยะลำ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ก ำ กั บ  ติ ด ต ำ ม โ ด ย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ภำยในภำคีเครือข่ำยระดับ
จังหวัดในหน่วยงำนสังกัด
ส ำ นั ก ง ำ น ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข
จังหวัด

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
EIA 5 มิติ  ภำยในเวลำที่
ก ำหนดและส่งรำยงำนผล
แผนพัฒนำในกรณีที่พบ
จุ ด อ่อน ในมิ ติ ที่ ไ ม่ ผ่ ำ น
เกณฑ์ 90%

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัดกิจ
กร

รม
หล

ัก

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
- ค าสั่ งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
การเงินการคลัง EIA 25%
- ประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง EIA 
ในระบบ 50%

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
- ประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลังในระบบ 
100% (ในการอัพโหลดเอกสารผ่านระบบ) จัดท า
แผนพัฒนาองค์กรกรณีที่พบจุดอ่อนในมิติที่ไม่ผ่าน 
90% และส่งแผนในระบบ 100%

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
- ด าเนินการตามแผนพัฒนา (กรณีพบจุดอ่อนใน
มิติท่ีไม่ผ่าน 90%)

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
- รวบรวมแผนและผล พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ สป.และ สสจ.ยะลาSmall Success



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
.............................พัฒนาคุณภาพบัญชีตามเกณฑ์มาตรฐาน...............................

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
- หน่วยบริกำรทุกแห่งผ่ำนเกณฑ์ประเมินบัญชีเกณฑ์คงค้ำงทำงอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 100
- หน่วยเบิกจ่ำยผ่ำนเกณฑ์ประเมินระบบบัญชีหน่วยงำนภำครัฐ (GFMIS) ครบทุกแห่ง

สถานการณ์
- ปีงบประมำณ2563 หน่วยบริกำรทุกแห่งผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้นจำกระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100%
- หน่วยเบิกจ่ำยผ่ำนเกณฑ์ประเมินเงินสด เงินฝำกธนำคำรในระบบGFMIS ทุกแห่ง(สสจ.,รพศ.ยะลำ,รพท.เบตง)
- หน่วยเบิกจ่ำย 1 แห่ง ไม่ผ่ำนเกณฑ์ กำรรับและน ำส่งเงิน และกำรเบิกจ่ำยเงิน ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบGFMIS (รพท.เบตง)

1. พัฒนาบัญชีเกณฑ์คงค้าง ให้มีมาตรฐาน 2. พัฒนาบัญชี GFMIS ให้มีมาตรฐาน

1. ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพบัญชี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ และแก้ไขปัญหำใน
กำรจัดท ำบัญชี

2. ตรวจสอบข้อมูล งบทดลองหน่วยบริกำร ที่น ำส่งทำง Website HFO
3. ตรวจสอบ รำยงำนเงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์ (บช 11) และน ำส่งเข้ำระบบ 

GFMIS
4. รำยงำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเงินของหน่วยบริกำร

1. บันทึกบัญชี รับ-จ่ำย เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์ เข้ำระบบ GFMIS เป็นรำยวัน 
2. รับและน ำส่งเงิน ผ่ำนเครื่อง EDC /จ่ำยเงินผ่ำนระบบ K Cop (ตำมระเบียบระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำ

ด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
3. จัดท ำเอกสำร/รำยละเอียดประกอบกำรเบิกจ่ำย เช่น รำยงำนงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร ทะเบียนคุม

ลูกหนี้  และทะเบียนคุมเงินรับฝำก เป็นต้น
4. จัดส่งรำยงำนประจ ำเดือน
5. ส่งรำยงำนประเมินผลบัญชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรทุกไตรมำส

1. บันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้ำงตำมคู่มือ/นโยบำยกำรบันทึกบัญชีท่ีกระทรวงก ำหนด และส่งงบทดลอง 
ทำง Website HFO ภำยในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป
2. ส่งบัญชีเงินนอกงปม.(บช.11) พร้อมเอกสำรแนบ ภำยในวันท่ี 8 ของเดือน (ส่งสสจ.)

(รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน งบพิสูจน์ยอดเงินฝำกฯ ทะเบียนคุมลูกหนี้ /เจ้ำหนี้ /เงินรับฝำก)
3. จัดท ำรำยงำนวิเครำะห์สถำนกำรณก์ำรเงินเสนอผู้บรหิำร

1. ประชุมติดตำมคุณภำพบัญชีทุกไตรมำส
2. วิเครำะห์งบกำรเงินหน่วยบริกำรประจ ำเดือน
3. ผลประเมินคะแนนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 100 %   ทุกไตรมำส

1. บัญชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรผ่ำนเกณฑ์ประเมินทุกไตรมำส
2. กำรรับและน ำส่งเงิน และกำรเบิกจ่ำยเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ครบทุกแห่ง ทุกไตรมำส

ข้อเสนอมำตรกำรหลัก(KSF) คุณภำพบัญชีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด/
หน่วยเบิกจ่าย

ระดับอ าเภอ

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ นางอมรมาศ  หนูแท้
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

Small Success



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
ระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทุกแหล่งงบถูกต้องตำมระเบียบท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

สถานการณ์ การเบิกจ่ายเงินทุกแหล่งงบประมาณ ยังมีข้อผิดพลาดในการใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่ตรงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ท าให้เบิกจ่ายล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม
• จัดท าคู่มือการเบิกจ่าย /แบบฟอร์ม Check list ประกอบการเบิกจ่าย
• ให้ค าปรึกษา/แก้ไขปัญหา ด้านระเบียบเที่เกี่ยวข้อง
• ประชุมผู้รับผิดชอบงานการเงินส าหรับหน่วยบริการทุกไตรมาส
• มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบโครงการแผนงานที่เกี่ยวข้องทุก

ระดับ

• มีการนิเทศงาน ปีละ 2 คร้ัง
• ออกตรวจสอบตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปี
• จัดท าทะเบียนคุมเอกสารการขอเบิก ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน
• สรุปผลการเบิกจ่ายเงินทุกเดอืน

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด/
อ าเภอ

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ นางอมรมาศ  หนูแท้
กลุ่มงาน งานการเงินและบัญชี /งานบริหารทั่วไป

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
• มีคู่มือการเบิกจ่าย แบบฟอร์ม Check list 
• สรุปผลการเบิกจ่ายโดยเอกสารในการ

ประชุม คปสจ ทุกเดือน
• เอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด 

ร้อยละ 80 (เอกสารที่ส่งมาเบิกจ่าย-สสอ)
• สุ่มตรวจเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้อง 100 % 

(รพ ทุกแห่ง)

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
• สรุปผลการเบิกจ่ายโดยเอกสารในการ

ประชุม คปสจ ทุกเดือน
• เอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด 

ร้อยละ 80 (เอกสารที่ส่งมาเบิกจ่าย-สสอ)
• สุ่มตรวจเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้อง 100 % 

(รพ ทุกแห่ง)

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
• สรุปผลการเบิกจ่ายโดยเอกสารในการ

ประชุม คปสจ ทุกเดือน
• เอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด 

ร้อยละ 80 (เอกสารที่ส่งมาเบิกจ่าย-สสอ)
• สุ่มตรวจเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้อง 100 % 

(รพ ทุกแห่ง)

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
• สรุปผลการเบิกจ่ายโดยเอกสารในการ

ประชุม คปสจ ทุกเดือน
• เอกสารการเบิกจ่ายถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาด 

ร้อยละ 80 (เอกสารที่ส่งมาเบิกจ่าย-สสอ)
• สุ่มตรวจเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้อง 100 % 

(รพ ทุกแห่ง)Small Success



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
ระบบบริหารงานจัดการด้านพัสดุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด หน่วยงำนย่อยในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำทุกแห่ง มีกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรพัสดุและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และเวลำที่ก ำหนด ครบร้อยละ 100

สถานการณ์
ด้วยกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปีและกำรจ ำหน่ำยพัสดุ หน่วยงำนย่อยในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ เจ้ำหน้ำท่ียังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำร
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปีและกำรจ ำหน่ำยพัสดุท่ียังท ำไม่ครบตำมกระบวนกำรทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบฯ ท่ีก ำหนดไว้  ซึ่งที่ผ่ำนมำมีเพยีง 3 รพ.ท่ีท ำครบทุก
ขั้นตอน ได้แก่ รพ.ยะลำ , รพ.เบตง และ รพ.ธำรโต จำกทั้งหมด 17 แห่ง  คิดเป็นอัตรำร้อยละ 20  ซึ่งยังไม่ครบร้อยละ 100 

พัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ  ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ให้
เป็นไปตามระเบียบ ฯ

มีการประเมินผลการด าเนินงาน

-จัดอบรมด้ำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหนำ้ที่พัสดุ และลดปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรพัสดุและกำรบริหำรพัสดุภำครฐั พ.ศ. 2560
-ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี ศึกษำหำควำมรู้ในด้ำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ โดยให้มีกำรจัดท ำคู่มือในกำรปฏิบัติงำนด้ำนน้ี

-ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรพัสดุและกำรบรหิำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
-ก ำกับ ติดตำม โดยหัวหน้ำหน่วยงำน

มีรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
ไปยังหัวหน้ำส่วนรำชกำร และส่งไปยัง 
สตง.

-ส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ศักยภำพ เพื่อลดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรพัสดุและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
-ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี ศึกษำหำควำมรู้ในด้ำนกำรตรวจสอบ
พัสดุประจ ำปี และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ โดยให้มีกำรจัดท ำคู่มือในกำรปฏิบัติงำนด้ำนนี้

-ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรพัสดุและกำรบรหิำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
-ก ำกับ ติดตำม โดยผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลและ
สำธำรณสุขอ ำเภอ

มีรำยงำนผลกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
ไปยังหัวหน้ำส่วนรำชกำร และส่งไปยัง 
สตง.

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนวินดา  สุริยะ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป / งานพัสดุ

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
-ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบพัสดุประจ าปี ได้รับการพัฒนาโดยการ
เข้ารับการอบรมฯ
-มีรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และสรุปผลการตรวจสอบ
พัสดุ ส่ง สตง. (ภายในเดือน พฤศจิกายน 63)  (ร้อยละ 50)
-มีการติดตามและประเมินทุกเดือนในที่ประชุม คปสจ.

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
-มีการจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพแล้ว และ
รายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
(ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 64)  (ร้อยละ 100)
-มีการติดตามและประเมินทุกเดือนในที่ประชุม
คปสจ.

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
-มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและ
การจ าหน่ายพัสดุครบทุกขั้นตอน 
(ครบร้อยละ 100)

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
-มีการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี (ภายในเดือน 
กันยายน 63)  (ร้อยละ 10)
-มีการติดตามและประเมินทุกเดือนในที่ประชุม
คปสจ.

Small Success







ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
Support : องค์กรคุณภาพ (HA)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมายปี 64 : โรงพยำบำลทุกแห่งมีกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำน HA
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ 100 ของโรงพยำบำลศูนย์/ท่ัวไป มีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 

2. ร้อยละ   90 ของโรงพยำบำลชุมชนมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3

สถานการณ์
รพ. ใน จ.ยะลำ (8 แห่ง)  ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 ทุกแห่ง แล้ว โดยปี 2563 มี รพ. ท่ีครบก ำหนดต้องประเมินรับรองซ้ ำ (Re accredit) จ ำนวน 3 แห่ง คือ 
รพ.บันนังสตำ (Re - ac 3) , รพ.ธำรโต (Re - ac 3) และ รพ.กรงปินัง (Re - ac 1) แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID - 19 จึงมีกำรขยำยกำรประเมินรับรองไปเป็นปี 2564

มาตรการที่ 1
สนับสนุนและติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพ 

มาตรการที่ 2
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร

มาตรการที่ 3
สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

- ทบทวนคณะกรรมกำรขับเคลือ่นกำรพัฒนำคุณภำพ ระดับจังหวัด
- จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ รพ. ระดับจังหวัด
- ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ รพ.ต่ำง ๆ  ในที่ประชุม คปสจ.
- สมัครโครงกำร QLN ของ สรพ. ปี 2564

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรมำตรฐำน HA , 
2P Safety และอื่น ๆ แบบ Online จำก สรพ. ไปยัง รพ. ทุกแห่ง
- สนับสนุนข้อมูล/เอกสำรตำมหลักสูตรอบรมต่ำง ๆ  ของ สรพ.
-ประสำนกำรพัฒนำศักยภำพในภำพเขตสุขภำพ

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรพัฒนำฯ ซึ่งกันและกันระหว่ำง รพ.
ต่ำง ๆ  เน้นระบบงำนส ำคญั ๆ  เช่น IC, RM, PCT
- จัดท ำแผนเยี่ยม รพ. ต่ำง ๆ  โดยลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นระบบ ENV , 
ระบบยำ ในรูปแบบเครือข่ำยพี่เลี้ยง

- จัดท ำยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพบริกำรตำมมำตรฐำน HA ของ รพ.
- ทบทวนโครงสร้ำง/ผู้รับผิดชอบงำนให้ชัดเจน/เป็นปัจจุบัน
- ทบทวน CPG โรคส ำคัญ  ๆของ รพ. ให้เป็นปัจจุบัน
- ปรับระบบบริกำรเพื่อควำมปลอดภัย (2 P Safety) แบบ New Normal
- ประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร ปีละ 2 ครั้ง

- จัดท ำแผนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมส่วนขำดของ รพ.
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรใน รพ.เข้ำรับกำรอบรม, แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีวิชำกำรต่ำง ๆ (สรพ. , HACC ภำคใต้)
- พัฒนำระบบเทคโนโลยีในกำรรองรับกำรประชุม/อบรมแบบ Online

- สร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ภำยใน รพ. เช่น กำรน ำเสนอ Best 
Practice, CQI ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน รพ. (KM)
- เสริมสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่ใน รพ.เพื่อร่วมกำรพัฒนำคุณภำพ
ใน รพ.

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอ
(รพ.)กิจ

กร
รม

หล
ัก

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวดวงกมล  ศิริลัภยานนท์
กลุ่มงาน : พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบรกิาร

หน่วยงาน ไตรมาส 1 (3 เดือน) ไตรมาส 2 (6 เดือน) ไตรมาส 3 (9 เดือน) ไตรมาส 4 (12 เดือน)

สสจ. - มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำคุณภำพ 
ระดับจังหวัด
- มีแผนพัฒนำคุณภำพ รพ. ระดับจังหวัด

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพ 
เรื่อง มำตรฐำน , 2P Safety
- ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำ รพ. 
ท่ีครบก ำหนดกำรประเมินซ้ ำ (Re - accredit) 
ในท่ีประชุม คปสจ. /Web Conference

- จัดประชุมคณะกรรมกำรขับเคล่ือนฯ ได้แก่ ทีม 
IC, RM, ENV ทุก 2 เดือน
- ประสำน สรพ. ในกำรเยี่ยมประเมิน รพ.ต่ำง ๆ
- เยี่ยม กระตุ้น กำรด ำเนินงำน รพ. ต่ำง ๆ 
ตำมแผน โดยทีม QLN

- นิเทศติดตำม รพ. ต่ำง ๆ ร่วมกับคณะกรรมกำร
พัฒนำ ระดับเขตสุขภำพฯ
- ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีม HA เขต 12

รพ. - มียุทธศำสตร์/แผนพัฒนำคุณภำพของ รพ. 
(จำกกำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำจำกปีท่ีผ่ำนมำ
- มีกำรทบทวนโครงสร้ำง/ผู้รับผิดชอบทีมต่ำง ๆ ให้ชัดเจน
- มีกำรทบทวน CPG โรคส ำคัญของ รพ., มีรบริกำร

- ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพระบบงำนต่ำง ๆ 
ตำมแผนฯ
- มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร
(IP/OP Voice) ครั้งท่ี 1/2563

- ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพระบบงำนต่ำง ๆ 
ตำมแผนฯ
- จัดท ำเอกสำร / ข้อมูลในกำรรองรับกำร
ประเมินฯ จำก สรพ.

-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ  ภำยใน รพ.
- มีกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร 
(IP/OP Voice) ครั้งท่ี 2/2563

KSF : กำรท ำงำนเป็นทีม นวัตกรรม : เทคนิคกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง

Small Success



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ระดับ 5 ดำว (สะสม) ร้อยละ 100 

สถานการณ์
จังหวัดยะลำ มี รพ.สต.ทั้งหมด 81 แห่ง พัฒนำคุณภำพหน่วยบริกำรปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดำว ตำมนโยบำยตั้งแต่ปี 2560 โดยในปีแรกไม่มี รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์ฯ จึงได้วิเครำะห์และพัฒนำส่วนขำดอยำ่งต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์ฯ  ปี 2561 จ ำนวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.80

ปี 2562 ผ่ำนเกณฑ์ฯ จ ำนวน 28 แห่ง รวมสะสมเป็น 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.37
ปี 2563 ผ่ำนเกณฑ์ฯ จ ำนวน 18 แห่ง รวมสะสมเป็น 75 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.59    (ผลงำนเขตสุขภำพ 12 ปี 2563 ร้อยละ 93 , จังหวัดปัตตำนี ร้อยละ 73 , จังหวัดนรำธิวำส ร้อยละ 100)

กิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ : สุจิตน์  ไหมชุม/ตรัยมำส คงเรือง
กลุ่มงาน : พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบรกิำร

ยุทธศาสตร์/มาตรการหลัก พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ติดตามประเมินผล

ระดับจังหวัด

1. ทบทวนทีมพี่เลี้ยงและทมีประเมิน รพ.สต.ติดดำว ระดับจังหวัด
2. ทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมินระดับจังหวดั เข้ำรับกำรอบรมฯ จำกส่วนกลำง/เขต
3. จัดอบรมฯ ทีมพี่เลี้ยง/ทีมประเมิน ระดับอ ำเภอ
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็น รพ.สต.ต้นแบบ ระดับจังหวัด 

1. จัดท ำแผนค ำของบประมำณ/แผนปฏิบัติกำร เพื่อสนับสนุนให้ รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์ฯ
2. สนับสนุนคู่มือกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ปี 2564
3.  ประสำนกลุ่มงำนต่ำงๆ  ของสสจ. และเครือข่ำย (ทีมพี่เลี้ยง)  เพื่อจัดท ำ CPG ระดับจังหวัดที่
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน (CPG New Normal)
4. บันทึกข้อมูลผลกำรประเมินฯ รำย รพ.สต.  ในระบบGIS HEALTH PCU

1. ติดตำมประเมิน รพ.สต.ทั้งหมด =  81 แห่ง
: กลุ่ม 1 รพ.สต. รับประเมิน ปี 2564                                 =   6 แห่ง
: กลุ่ม 2 รพ.สต. ประเมินและรับรองซ้ ำ =  29 แห่ง
(ผ่ำนเกณฑ์ฯ ปี 2561 : Re-accredit)

: กลุ่ม 3 รพ.สต. รักษำสภำพ (ผ่ำนเกณฑ์ฯ ปี 2562-2563)  =  46 แห่ง
2. สรุป/วิเครำะห์ผลกำรประเมิน 5 หมวด ติดตำม ก ำกับในเวที คปสจ.

ระดับอ าเภอ
1. ทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมินระดับอ ำเภอและเข้ำรับกำรอบรมฯ จำกจังหวัด

2. วิเครำะห์ผลกำรประเมินรอบปีที่ผ่ำนมำเพื่อหำส่วนขำดและก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ

3. จัดประชุมชี้แจง รพ.สต.ทุกแห่งในเครือข่ำย
4. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนสุขภำพระดับอ ำเภอ และวำงแผนพัฒนำคุณภำพ   

1. จัดท ำแผนค ำของบประมำณ/แผนปฏิบตัิกำร เพื่อสนับสนุนตำมประเด็นส่วนขำด

2. รพ.แม่ข่ำย สนับสนุนทีมสหวิชำชีพ/งบประมำณ/วัสดุ ครุภัณฑ์ ในกำรพัฒนำ รพ.สต.ติดดำว

3. ด ำเนินกำรพัฒนำ รพ.สต.ในรูป คปสอ.

4. บันทึกข้อมูลผลกำรประเมินฯรำย รพ.สต  ในระบบ GIS HEALTH PCU

1. คปสอ. ติดตำม ควบคุม ก ำกับ รพ.สต.ทุกแห่งในเครือข่ำย

2.ประเมิน รพ.สต.ทุกแห่ง เน้น รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ และที่ผ่ำนแล้วให้คงสภำพ

3.สรุป/วิเครำะห์ผลกำรประเมินรำย รพ.สต.ในภำพรวมอ ำเภอ รำยงำนจังหวัด

ระดับต าบล
จนท.รพ.สต.ทุกคน ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกณฑ์กำรพัฒนำ รพ.สต.ติดดำว 1. จัดท ำแผนกำรเงิน กำรคลัง เพื่อรองรับตำมประเด็นส่วนขำด

2. ประเมินตนเอง / รำยงำนผลกำรประเมินส่ง สสอ.
3. ด ำเนินกำรพัฒนำ รพ.สต.ในรูป คปสอ. ร่วมกับภำคีเครือข่ำยในพื้นที่
4. บันทึกข้อมูลกำรประเมินฯ ตนเองในระบบ GIS HEALTH PCU

1. ประเมินตนเองตำมเกณฑ์ รพ.สต.ติดดำว ปี 2564
2. ผอ.รพ.สต. ติดตำมและจัดท ำแผนพัฒนำตำมส่วนขำด ที่จังหวัด/อ ำเภอ
ได้แนะน ำ

เป้าหมาย ไตรมาสที่ 1 ( 3 เดือน) ไตรมาสที่ 2 ( 6 เดือน) ไตรมาสที่ 3 ( 9 เดือน) ไตรมาสที่ 4 ( 12 เดือน)

กลุ่ม 1 รพ.สต. รับประเมิน ปี 2564 = 6 แห่ง รพ.สต.ประเมินตนเอง - อ ำเภอประเมิน - จังหวัดประเมิน รพ.สต.พัฒนำส่วนขำด รพ.สต.พัฒนำส่วนขำด - อ ำเภอประเมนิซ้ ำ - สรุป/วิเครำะห์ผลกำรประเมิน 5 หมวด 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน 
คัดเลือก รพ.สต.ต้นแบบระดับจังหวัด
- รพ.สต. ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว 
ระดับ 5 ดำว (สะสม) ร้อยละ 100

กลุ่ม 2 รพ.สต. ประเมินและรับรองซ้ ำ
(ผ่ำนเกณฑ์ฯ ปี 2561 : Re-accredit) = 29 แห่ง

รพ.สต.ประเมินตนเอง พัฒนำส่วนขำด อ ำเภอประเมิน - จังหวัดประเมิน รพ.สต.พัฒนำส่วนขำด

กลุ่ม 3 รพ.สต. รักษำสภำพ (ผ่ำนเกณฑ์ฯ ปี 2562-2563) = 46 แห่ง รพ.สต.ประเมินตนเอง รพ.สต.พัฒนำส่วนขำด อ ำเภอ - จังหวัดติดตำมกำรด ำเนินงำน

- แต่งต้ังทีมพี่เลี้ยง/ทีมประเมิน ระดับจังหวัด/อ ำเภอ
- จังหวัดชี้แจงแนวทำงด ำเนินงำน เกณฑ์กำรประเมิน (ต.ค.63)

รพ.สต.ทุกแห่งบันทึกผลในระบบ GIS Health 
PCU

- อ ำเภอบันทึกผลในระบบ GIS Health PCU
- จังหวัดบันทึกยืนยนัผลกำรประเมิน

ข้อเสนอมำตรกำรหลัก (KSF) : ทีมพ่ีเลี้ยง นวัตกรรม : T-E-A-M-S



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
ความท้าทาย….การบริหารจัดการฐานข้อมูลก าลังคนด้านบริหารงานบุคคลในระบบ HROPS-Non HR ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ของหน่วยงำนที่มีฐำนข้อมูลก ำลังคนด้ำนบริหำรงำนบุคคลในระบบ HROPS-Non HR ที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน

สถานการณ์ 1.กำรเข้ำถึงข้อมูลรำยบุคคลของบุคลำกรสำธำรณสุข ในระบบ HROPS-Non HR  ท้ัง 5 ประเภทกำรจ้ำงในภำพรวมประเทศ ร้อยละ 40
2.ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลในระบบ HROPS-Non HR ของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนยังค่อนข้ำงยำก (ระบบ/คน)

จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลก ำลังคนด้ำน
บริหำรงำนบุคคลในระบบHROPS-Non HR 

ด ำเนินกำรตำมระบบ กลไกและกระบวนกำร กำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผล

1. จัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลฯ
2. ก ำหนดกรอบกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลฯ 
3. ชี้แจงแนวทำงกำรใช้ฐำนข้อมูลในระบบ HROPS-Non HR 
ในกำรประชุม CHRO 

1.ด ำเนินกำรตรวจสอบฐำนข้อมูลเบื้องต้นของเจ้ำหน้ำที่ 5 
ประเภท ของแต่ละหน่วยงำน
2.สร้ำงระบบกำรปรับปรุงฐำนข้อมูล โดยใช้ Google From

1.ลงนิเทศติดตำมเพ่ือติดตำมกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลในระบบ 
HROPS-Non HR 
2.ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร

1.ด ำเนินกำรตำมแผนฯ
2.สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้อง

ตรวจสอบข้อมูลรำยบุคคลผ่ำนระบบ HROPS-Non HR และ
ยืนยันข้อมูล ผ่ำน Google From

ประชุมติดตำมในคณะกรรมกำรในระดับหน่วยงำน

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอกิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ ....นางสาวรุสไลดา เจะอูเซ็ง
กลุ่มงาน.....บริหารทรัพยากรบุคคล

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
1.มีแผนกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลในระบบ 
HROPS-Non HR 
2.ชี้แจงแนวทำงกำรใช้ฐำนข้อมูล
3.สร้ำงระบบกำรปรับปรุงฐำนข้อมูล โดยใช้ 
Google From

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลรำยบุคคลและ
ยืนยันข้อมูล ผ่ำน Google From ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลรำยบุคคลและ
ยืนยันข้อมูล ผ่ำน Google From ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
ฐำนข้อมูลก ำลังคนด้ำนบริหำรงำนบุคคลใน
ระบบ HROPS-Non HR ที่มีควำมถูกต้อง 
ครบถ้วน ร้อยละ 90

Small Success

ข้อเสนอมาตรการหลัก (KSA) (ไม่เกิน 3 ข้อ)
1.จัดท ำแผนและก ำหนดกรอบกำรบริหำรจดักำรข้อมูล   2. ช้ีแจง ท ำควำมเข้ำใจแนวทำงกำรใช้ฐำนข้อมูล
3. ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล

นวัตกรรม
ใช้ Google From ในกำรติดตำมข้อมูลทิศทางหลัก ปี 64



ประเด็น/เข็มมุ่ง ปี 2564
องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข สร้างผู้น ารุ่นใหม่

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย จ ำนวนองค์กรแห่งควำมสุขที่มีคุณภำพมำตรฐำน (สสจ./รพศ./รพท./รพช./สสอ.ทุกแห่ง)

สถานการณ์ ร้อยละของบุคลำกรมีกำรประเมนิ Happinometer ปี 2560 = ร้อยละ 90.44 ค่ำเฉลี่ยควำมสุขของหน่วยงำนจำกกำรประเมิน Happinometer ปี 2560 = ร้อยละ 65.08 ร้อยละของหน่วยงำนท่ีมีกำรขับเคลือ่นแผนสร้ำง
สุขจำกผลประเมิน Happinometer ปี 2561 = ร้อยละ 100 ปี 2562 และ 2563 มี Succes Story  จำกกำรขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุขฯ = ร้อยละ 100

การขับเคลื่อนหน่วยงานสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพผู้น ารุ่นใหม่ 

1.กำรประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer ) และสุขภำวะองค์กร (HPI) ของหน่วยงำน
2.วิเครำะห์และแปรผลกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer ) และสุขภำวะองค์กร (HPI)
3.จัดท ำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุข ที่มีคุณภำพมำตรฐำน 
4.ด ำเนินกำรตำมแผนฯและติดตำมควำมกำ้วหน้ำของกำรขบัเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุขฯ 

1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรอบรมพัฒนำผู้น ำรุน่ใหม่ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง (ย้ำย,โอน,ลำออก,เกษียณอำยุรำชกำร)
2. ศึกษำ วิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำฯ ก ำหนดหลักสูตรกำรจัดอบรม
3. ด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมพัฒนำผูน้ ำรุน่ใหม่ สู่องค์กรแข็งแรง ปีงบประมำณ 2564
4. วิเครำะห์ สรุปผลกำรอบรมฯ น ำสู่กำรปรับปรุงกำรพัฒนำบุคลำกรตอ่ไป

1.ประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer ) และสุขภำวะองค์กร (HPI) ของหน่วยงำน
2.จัดท ำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุข ที่มีคุณภำพมำตรฐำน 
3.ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 

1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร (อบรมพัฒนำผู้น ำรุ่นใหม่)
2. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
3. รำยงำนผล สรุปผลที่ได้รับจำกกำรเขำ้รบัอบรม

ยุทธศาสตร์/
มาตรการหลัก

ระดับจังหวัด

ระดับอ าเภอกิจ
กร

รม
หล

ัก
ผู้รับผิดชอบ น.ส.รุสไลดา เจะอูเซ็ง และ น.ส.ใหม่ ปุยพรม
กลุ่มงาน.....บริหารทรัพยากรบุคคล

ไตรมาส 1 (3 เดือน)
องค์กรแห่งความสุข
ประชุมผู้รับผิดชอบเพ่ือ
ชี้แจงกำรด ำเนินงำน
องค์กรแห่งควำมสุขฯ 
สสจ.ยะลำ
การพัฒนา
จังหวัดมีแผนงำนโครงกำร
พัฒนำผู้น ำรุ่นใหม่

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
องค์กรแห่งความสุข
ร้อยละ 70 ของบุคลำกรใน
หน่วยงำนประเมินควำมสุข
บุคลำกร (Happinometer ) 
และหน่วยงำนประเมินสุขภำวะ
องค์กร (HPI)
การพัฒนา
ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรตำม
แผน

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
องค์กรแห่งความสุข
1.วิเครำะห์และแปรผลกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer ) และหน่วยงำน
ประเมินสุขภำวะองค์กร (HPI)
2.ประชุมคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนองค์กรแห่งควำมสุขฯ สสจ.ยะลำ
3.จัดท ำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุขฯ อย่ำงเป็นรูปธรรม
4. ด ำเนินกำรตำมแผนฯและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุขฯ 
การพัฒนา
1. จังหวัดวิเครำะห์ และสรุปผลกำรอบรมฯ 
2. หน่วยงำนรำยงำนผลที่ได้รับจำกกำรอบรม

ไตรมาส 4 (12 เดือน)
องค์กรแห่งความสุข
หน่วยงำนทุกแห่งมี Success 
Story หรือ Bright Spot จำก
ก ำ ร ขั บ เ ค ลื่ อ น อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง
ควำมสุขฯ จ ำนวน 1 แผนงำน
การพัฒนา
ทุกหน่วยงำนมีบุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำตำมแผนฯ

Small Success

ข้อเสนอมาตรการหลัก (KSA) (ไม่เกิน 3 ข้อ)
1.ประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer ) และสุขภำวะองค์กร (HPI) ของหน่วยงำน 2.วิเครำะห์และแปรผลกำรประเมินควำมสุขบุคลำกร 
(Happinometer ) และสุขภำวะองค์กร (HPI) 3.จัดท ำแผนและด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งควำมสุขฯ

นวัตกรรม
ใช้แบบประเมินควำมสุขบุคลำกร (Happinometer ) ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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