


น าเสนอการพัฒนางานด้านสาธารณสุข  
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 
วันท่ี 11  ตุลาคม  2560 

โดย  นายแพทย์วชิระ  บถพิบูลย์   

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดันครราชสีมา 

Update 11-10-2560 



กรอบการน าเสนอ 

2 

1 ข้อมูลด้านสุขภาพและลักษณะส าคัญองค์กร 
จังหวัดนครราชสีมา  

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ              
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2561 

3 
 แผนพัฒนา PA จังหวัดนครราชสีมา  
  

4 ผลงานเด่น / การพัฒนานวัตกรรม 



 

เมืองหญิงกล้า 
   

ผ้าไหมดี   
 

หมี่โคราช 
   

ปราสาทหิน 
   

ดินด่านเกวียน 

จังหวัดนครราชสีมา 



 
1.ข้อมูลด้านสุขภาพและ
ลักษณะส าคัญองค์การ 

 



พื้นที่ 
20,493.96 ตร.กม. 
        32      อ าเภอ  
      289      ต าบล 
   3,743      หมู่บ้าน 
สถานบริการ
สาธารณสุข      
รพ.ศูนย์      1    แห่ง  
รพ.จิตเวช   1    แห่ง 
รพ.ทั่วไป     2    แห่ง 
รพ.รพช.   30    แห่ง  
รพ.สต.    347   แห่ง 
สสอ.          32   แห่ง 

ปชก.  รวม 2,628,978  คน         
              ชาย 1,297,837     คน   
              หญิง 1,331,141    คน  
อปท      70/ 258                แห่ง  



กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

0-4 ป ี  74,291  67,687  141,978  5.39 

5-14 ป ี 175,198 161,626 336,824  12.78 

15-19 ปี 112,345 104,061 216,406  8.21 

20-24 ป ี 120,576 118,399 238,975  9.07 

25-59 ป ี 586,311 610,973 1,197,284  45.43 

60 ปีขึ้นไป 230,890 272,961 503,851  19.12 

รวมทั้งสิ้น  2,635,318 คน 

ชาย          1,299,611  คน    49.32 % 

หญิง         1,335,707  คน    50.68 % 

ประชากร ปี 2560 

แหล่งข้อมูลทะเบียนราษฎร์  30   มิถุนายน  2560 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์จ านวนบุคลากร สสจ.นครราชสีมา 

ล า 
ดับ 

สายวิชาชีพ   
(ไม่รวม รพ.

มหาราช./รพ.ปาก
ช่อง/รพ.เทพรัตน์
นครราชสีมา) 

จ านวนที่
ควร 

จ านวนที่มีอยู่จริง 
คิดเป็น   
ร้อยละ 

-ขาด/ 
+เกิน 

 
FTE2  
(80%) 

ขรก. พรก. พกส. ลจ. รวม 

1 แพทย์  413 263 0 0 0 263 63.68 -150 

2 ทันตแพทย์  172 139 0 0 0 139 80.81 -33 

3 เภสัชกร  204 200 0 1 24 225 110.29 +21 

4 พยาบาลวิชาชีพ  1687 1443 0 52 429 1924 
114.04 +237 

5 นักเทคนิคการแพทย์ 159 67 0 2 30 99 62.26 -57 

6 

จพ.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

159 49 0 3 2 51 
32.07 -108 

7 นักกายภาพบ าบัด 126 42 0 4 21 67 53.17 -59 

8 นักรังสีการแพทย์ 63 19 0 0 0 19 30.15 -44 

9 จพ.รังสีการแพทย์ 63 10 0 0 1 11 17.46 -52 

10 
นวก.ทันตสาธารณสุข/
จพ.ทันตสาธารณสุข 

90 99 0 9 22 130 
144.44 +40 

11 จพ.เภสัชกรรม 142 120 0 10 21 151 106.33 +9 

12 จพ.เวชสถิติ 72 29 0 8 22 59 81.94 -13 

13 นักกิจกรรมบ าบัด - 0 0 0  0 0 0 0 

14 แพทย์แผนไทย 95 17 0 3 11 31 32.63 -64 

แหล่งข้อมูล   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
                    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ข้อมูล   ณ  1  พฤษภาคม 2560 



ตารางวิเคราะห์กรอบอตัราก าลังตามสัดส่วนประชากร  
ในหน่วยบริการปฐมภมูิจังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 
 
แหล่งข้อมูล   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
                    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  ข้อมูล   ณ   20 พฤษภาคม 2560 

ล าดั

บ 
สายวิชาชพี 

  

สัดส่วน 

ต่อ

ประชากร 

จ านวนที ่

ควรมี 

จ านวนที่มีอยู่จริง 

  

รวม 

 

-ขาด/ 

+เกิน ขรก. พรก. พกส. ลูกจ้าง 

1 
พยาบาล

วิชาชีพ 
2,500 780.93 523 0 7 76 606 -172.93 

2 

พยาบาล/

นวก.

สาธารณสุข  

จพ.

สาธารณสุข 

1,250 1,561.86 1264 0 294 175 1,733 +171.14 

3 ทันตาภิบาล 8,000 244.04 105 0 6 50 161 -83.04 

4 
แพทย์แผน

ไทย 

รพ.สต. 

ขนาดใหญ ่
68 2 0 5 5 12 -56 



ก.NCD 

โครงสร้าง ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

คณะกรรมการบริหารงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

(บ.สสจ.) 

รองนายแพทย์สาธารณสุข 
         1.นพ.วชิระ บทพิบูล 

2.นพ.สุผล ตติยนันพร 
3.นพ ชาญชัย บุญอยู่  
 4.นางณิชานี พันธุ์งาม 
   5.ทญ ศิริรัตน์ รัศมีโสรัส 

 

ก.บริหาร ก.ปก ก.พย ก.คร 

ก.สส 

ก.นิติกร 

ก.พบ ก.บค ก.ทันตะ ก.อวล ก.คบส 

ปรับตามโครงสร้างใหม่ ณ 1 กค 60  



 
2.แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 
ของจังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปี 2560 
 



สรุปประเด็นปญัหาส าคญั 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2560  

1. มารดาและทารก  แม่ตาย (2 ราย = 9.5 ต่อแสน ) ,  LBW ( ร้อยละ 10.14 ) ,  
ทารกตายภายใน 28 วัน (ร้อยละ3.75 ) 

2. เด็ก 0-5 ปี ได้แก่ พัฒนาการล่าช้า ( ร้อยละ 11.72 ) 

3. เด็กวัยเรียน ได้แก่ เด็กอ้วน ( ร้อยละ10.97 )  , IQ ต ่า ( IQ 96.3 ) ,  

เด็กจมน ่า ( 3.63 ต่อแสน ปชก. ) โรคสมาธิสั นเข้าถงึบริการ ( ร้อยละ 6.6) 

4. วัยรุ่น ได้แก่ วัยรุ่นตั งครรภ์ซ ่าไม่ลดลง (ร้อยละ 15.4 ) ,คุมก่าเนิดต ่า (ร้อยละ 43.33) 

5. วัยท่างานได้แก ่พฤติกรรมสุขภาพ  (BMI ≥ 25  ร้อยละ 39.25), 
อัตราตายจากการบาดเจ็บทางถนน (21.6  ต่อแสน ปชก.) ,  
STEMI ตายในรพ. (ร้อยละ11.70), หลอดเลือดสมองตาย (ร้อยละ 20.18) 
DM / HT ได้รับประเมิน CVD Risk  ต ่า(ร้อยละ 76.84),                                      
DM คุมน ่าตาลได้ (ร้อยละ 24.05),  
อัตราการก่าเริบเฉียบพลัน ในผู้ป่วยCOPD สูง (453/แสนปชก.) 



6. ผู้สูงอายุที อยู่ในภาวะพึ งพิงสงูขึ น  
กลุ่มติดเตียงมีโรคประจ่าตวั/ความพิการ (กลุ่มติดเตียงรอ้ยละ0.79 ) 

7. โรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค,ไข้เลือดออก, ไข้หวัดใหญ ่ตาย 24 ราย , มือ เท้า ปาก , ไข้หูดับ 
และ 
 โรคติดต่ออุบัติใหม่(ซิกา) 

8. ด้านสิ งแวดล้อม ของ รพ. ได้แก่ น ่าเสียไม่ผ่าน 6 แห่ง , ขยะติดเชื อ 3 แห่ง (บัวลาย 
เทพารักษ์. เฉลิม ฯ) , โรงอาหาร ของ รพ. ไม่ผ่านมาตรฐาน 1 แห่ง (เมืองยาง) 

9. การแพทย์แผนไทย ตรวจสถานประกอบการดา้นสุขภาพ ( สปา ) ร้อยละ 34.92 

10. การพัฒนา SP  รพ. RDU ผ่าน (ร้อยละ30.03) , รพช.ผ่าน HA (ร้อยละ 66.67 ) 

สรุปประเด็นปญัหาส าคญั 
จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี 2560  



• 4 แผนงาน 12 โครงการ 
•  26 ตัวชี วัด 

ยุทธ์ 1  พัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค 
(PP&P Excellence) 

• 5 แผนงาน  21 โครงการ 
• 26 ตัวชี วัด 

ยุทธ์ 2  พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Excellence) 

• 1 แผนงาน   3 โครงการ 
•  5 ตัวชี วัด 

ยุทธ์ 3  พัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ  
(People Excellence) 

• 5 แผนงาน  7 โครงการ 
• 19 ตัวชี วัด 

ยุทธ์ 4 พัฒนาบริหารเป็นเลิศ 
ด้วยธรรมาภบิาล  
(Governance Excellence) 

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  จังหวัดนครราชสีมาประจ าปี 2561 

15   แผนงาน  
43  โครงการ  
76  ตัวชี วัด 



สรุปแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จ. นครราชสีมา ปี 2561 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ 
อันดับหนึ่งของภาคอีสาน  
 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

วิสัยทัศน์  

พัฒนาและอภิบาลระบบ
สุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม  

และย่ังยืน 

พันธกิจ  

ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย อัตลักษณ์  

KORAT MOPH 
     องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ งานเป็นทีม 
เป็นแบบอยา่งที่ดีด้านสุขภาพ   
     เป็นนายตนเอง สร้างสรรค์
นวัตกรรม ยึดประชาชนเปน็
ศูนย์กลาง อ่อนน้อมถ่อมตน”  

ค่านิยม  

1.ประชาชนสุขภาพดี  
2.เจ้าหน้าท่ี เก่ง ดี มีความสุข 
3.ระบบสุขภาพมีมาตรฐานโดย
ภาคีมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย  

1. ลดการตายและตายด้วยโรคเรือ้รังสูง (NCD) 
2. ระบบสุขภาพอ าเภอ และ ต าบลจัดการสุขภาพ 
3. งานอนามัยแม่และเด็ก (MCH) 
4. การดูแล ผู้สูงอายุ / พิการ 
5. ลดอัตราการตายจาก อุบัติเหตุ  
6. ลดอัตราป่วย/ตาย   Stroke & STEMI 
7. โรคติดต่อ  (TB DHF  และ Rabies ) 
8. ความสุขของบุคลากร 
9. พัฒนาการเด็กล่าช้า 
10. การบริหารการเงินการคลัง 
11. มะเร็ง (ปากมดลูก, ท่อน้ าดี, ล าไส้ใหญ,่ เต้านม) 
12. สุขภาพจิตและการฆ่าตัวตาย 

เข็มมุ่ง ปี 2561 

ยุทธ์ 1  พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ       
            การป้องกันโรค (P&P Excellence) 
ยุทธ์ 2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
            (Service Excellence) 
ยุทธ์ 3  พัฒนาบุคลากรเป็นเลิศ  
           (People Excellence) 
ยุทธ์ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  
           (Governance Excellence) 
 

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ปี 61  

KPI ประจ าปี 61 จ านวน  76 ตัวช้ีวัด 
Action Plan  43 โครงการ 
 



แนวทางการก ากับ ประเมินผล 

 

ครั้งที่1:  ประเมินเชิงปริมาณเท่านั้น*  

 ดูข้อมูลผ่าน web (Korat Report/43 แฟ้ม/ อื่นๆแล้วแต่ ตชว. 

 ประเมิน  ทั้ง  
o รพช 
o สสอ. 

o รพ.สต.  (สุ่ม รพ.สต.อ าเภอละ 2แห่ง) 

 แบ่ง  รพ.สต.เป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1.รพ.สต.ติดดาว  จ านวน      1 แห่ง 

 2.รพ.สต.ทั่วไป   จ านวน   1 แห่ง 

***ยกเว้นอ าเภอที่มี รพ.สต. ต่ ากว่า 5 แห่ง จะสุ่ม รพ.สต.เพียง 1 แห่ง 

ใช้ผลงาน 6 เดือน: ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม
2561  

 

1) ประเมินผลงานขนาดอ าเภอ ...  ใหญ่ กลาง เล็ก 

2) ประเมินผลงาน  ปีละ 2 ครั้ง 



แนวทางการประเมินผล 

 

ครั้งท่ี2:   

  ประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ   
  จังหวัดจัดทีมประเมินออกประเมิน: แบ่งเป็น 3 ทีม  
     ทีมอ าเภอขนาดใหญ่  กลาง  เล็ก ประเมินทั้ง   

o รพช. 
o สสอ. 
o รพ.สต.  (สุ่ม รพ.สต.อ าเภอละ 2แห่งโดยวิธีจับฉลาก ณ วันออกประเมิน) 
 แบ่ง  รพ.สต.เป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1.รพ.สต.ติดดาว  จ านวน    1 แห่ง 
 2.รพ.สต.ทั่วไป    จ านวน    1 แห่ง 
***ยกเว้นอ าเภอที่มี รพ.สต. ต่ ากว่า 5 แห่ง จะสุ่ม รพ.สต.เพียง 1 แห่ง 

ใช้ผลงาน 8 เดือน: ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 
 
..ในวันประเมินให้ทีมประเมินสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือให้แนวทางแก้ไข 
เพ่ือให้พื้นที่พัฒนางานในส่วนขาด 

      

1) ประเมินผลงานขนาดอ าเภอ ...  ใหญ่ กลาง เล็ก 

2) ประเมินผลงาน  ปีละ 2 ครั้ง 



(ร่าง ) แผนประมาณการ รับ-จ่ายงบประมาณ สสจ.นม  ประจ าปี 2561 

ล าดับ ประเภท /รายการ ประมาณการ 
รายรับ ปี 61 

ประมาณการ 
รายจ่าย ปี 61 

 1 รายรับงบประมาณพื้นฐานและเงินผลผลิต สป. 38,260,000 

 2 ประมาณการรายจ่าย สสจ.นม ประจ าปี 61 

   2.1  ค่าสาธารณูปโภค  2,600,000 

   2.2  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและซ่อมแซมยาน 
พาหนะ 

3,000,000 

   2.3  ค่ายามรักษาความปลอดภัย 525,000 

   2.4  ค่าวัสดุส านักงานต่างๆและ วัสดุ
คอมพิวเตอร์  

1,600,000 

   2.5  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ,์สิ่งก่อสร้าง  1,300,000 

   2.5  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ,OT 2,500,000 

   2.7  ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าเช่าคู่สาย 850,000 

   2.8  ค่าเช่าบ้าน,ไม่ท าเวชปฏิบัต ิ 846,000 

   2.9  ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน สสอ. 6,320,000 

  2.10 ค่าใช้จ่าย แผนงาน/โครงการ  18,719,000 

รวมจ่าย  38,260,000 



การจัดสรรงบประมาณให้กับ สสอ.ประจ าปี 61 

1.แหล่งงบประมาณ 
 1.1  เงิน Fix  Cost ระดับ CUP เป็นไปตามมติคณะกรรมการ CFO จังหวัดนครราชสีมา  

 1.2  งบพื้นฐานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    

2.เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ให้ สสอ (งบพื้นฐาน )  
 โดยแบ่งตามขนาด สสอ ใหญ่ กลาง เล็ก โดย พิจารณาจาก จ านวน รพ.สต.  และจ านวนประชากร  

      อ าเภอขนาดใหญ่  11 อ าเภอ  จัดสรรให้ จัดสรรให้อ าเภอละ  120,000 บาท   

( เมือง, ครบุร,ี ด่านขุนทด, โนนสูง, บัวใหญ่, ปักธงชัย, พิมาย, สีคิ้ว, ปากช่อง, ชุมพวง, สูงเนิน ) 

      อ าเภอขนาดกลาง 8 อ าเภอ จัดสรรให้อ าเภอละ  100,000 บาท  ( เสิงสาง, คง, จักราช, โชคชัย, 
โนนไทย, ประทาย, ห้วยแถลง, หนองบุญมาก ) 

      อ าเภอขนาดเล็ก  13 อ าเภอ จัดสรรให้อ าเภอละ  80,000 บาท   ( บ้านเหลื่อม, ขามสะแกแสง, ขาม
ทะเลสอ, แก้งสนามนาง, โนนแดง, วังน้้าเขียว, เฉลิมพระเกียรติ, เทพารักษ,์ เมืองยาง,พระทองค้า, ล้าทะเมน
ชัย, สีดา, บัวลาย )  



3. 

แผนพัฒนา PA  

จังหวัดนครราชสีมา 

 





รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพมาตรฐาน

ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

เป้าหมาย
/ตัวชี้วัด 

1.ร้อยละ 100  รพศ./รพท./รพ.สังกัดกรมสุขภาพจิต กรม คร. กรมการแพทย์  
2.ร้อยละ 80 ของ รพช. 

รพ. 
  

จ านวน 
  

ผลงาน 

จ านวน ร้อยละ 

รพศ./รพท./กรม
สุขภาพจิต 

4 4   100.00  

รพช. 30 20     66.67  

รพ 

ผลงานแยกเป็นล าดับขั้น 

 

Re-

Ac/Ac 

 

ร้อยละ 

 

ขั้น

2 

 

ร้อยละ 

 

แห่ง

ใหม่ 

 

ร้อยละ 

 

หมด 

อายุ 

 

ร้อยละ 

รพศ./

รพท./กรม

สุขภาพจิต 

4    100.00              

รพช 20   66.67 6 20.00 3 10.00 1 3.33 

กลุ่ม รพ.ขั้น 2 จ านวน 6 แห่ง  
ขอรับการประเมินHA ขั้น 3 
3 แห่ง รับเยี่ยมส ารวจจาก 
สรพ แล้ว คือ ขามทะเลสอ/ 
โนนไทย/ คง 
อีก 3 แห่ง ส่งเอกสารให้ สรพ 
แล้ว รอ สรพ ให้วันเยี่ยม
ส ารวจ 
 
กลุ่ม รพ.ใหม่ 3 แห่ง 
ย่ืนเอกสารแสดงความจ านง
ด าเนินการ HA แล้ว คือ สี
ดา/ บัวลาย/ เทพารักษ์ 
 
รพ.หมดอายุ 1 แห่ง   
คือ บ้านเหลื่อม 
ขอรับการประเมินHA ขั้น 3 
ส่งเอกสารให้ สรพ แล้ว รอ 
สรพ ให้วันเยี่ยมส ารวจ 

1. HA 



ยุทธศาสตร์
/มาตรการ 

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทีมน า
คุณภาพ ในกลุ่มรพAccredit 

กลุ่มรพReaccredit 

Strategy 1 

ประชุมการใช้เคร่ืองมือ 
คุณภาพต่างๆ 

Strategy 2 

ร่วมเป็นเครือข่ายที่HACCนครชัย
บุรินทร์จัด คือ 
เครือข่าย QMR/ RM /2P 
Safety/รายโรค/ระบบพ่ีเล้ียง 

Strategy 3 

กิจกรรม
หลัก 

1.จัดประชุมทีมน า RM    
   ,IC,ENV, PCT 
2.กระตุ้น/สนับสนุนการ 
   ด าเนินงาน 
3.ติดตามก ากับ ให้เกิด 
   การพัฒนาอย่าง  
   ต่อเนื่อง 

 

1. การหา RCA 
2. การทบทวนเวช 
    ระเบียน 
 

 

1. จัดเวทีเครือข่าย 
2. กระตุ้น/สนับสนุนการ 
    ด าเนินงาน 
3. ติดตามก ากับ ให้เกิด 
   การพัฒนาอย่าง 
   ต่อเนื่อง 
 

 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ไตรมาส 1 
- รพศ/รพท/รพ.กรม  
   ร้อยละ   100  (4/4) 
 
- รพช ร้อยละ  73.33      
  ( 22/30 ) 

 

ไตรมาส 2 
- รพศ/รพท/รพ.กรม  
   ร้อยละ  100 (4/4) 
 
- รพช ร้อยละ  76.66        
( 23/30 ) 

ไตรมาส 3 
- รพศ/รพท/รพ.กรม 
    ร้อยละ100 (4/4) 
 
-   รพช ร้อยละ 80.00 
    ( 24/30 ) 

ไตรมาส 4 
- รพศ/รพท/รพ.กรม  
    ร้อยละ100 (4/4) 
 
- รพช ร้อยละ  83.33         
    ( 25/30 ) 

รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพมาตรฐาน

ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

1. HA 



 

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน 

 

เป้าหมาย/ 
ตัวช้ีวัด 

 
 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ สสจ./สสอ. ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 
 1.นพ.สสจ. นครราชสีมาประกาศ นโยบาย PMQA  

  2.แต่งตั้งคณะกรรมการ PMQA ระดับจังหวัด 
  3.ให้ความรู้เกณฑ์PMQAกบับุคลากรสสจ ทั้งหมด1  ครั้ง
และให้ความรู้แยกกลุ่ม 13กลุ่มงาน และ ผู้รับผิดชอบ PMQA 
ระดับอ าเภอ 
 4. สสจ./สสอ.จ.นครราชสมีาด าเนินการ(Work Shop) 
   4.1 จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร  
   4.2 ด าเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์ 
(PMQA) หมวดภาคบังคับ (หมวด1 และ5)  
   4.3 น าโอกาสในการปรบัปรงุ (OFI) ที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก 
มาจัดท าแผนพัฒนาองค์กรและตัวชี้วัด  
   5.นพ.สสจ พาทัวร์สสจ.นครราชสีมา พร้อมห.น.กลุ่ม13 
กลุ่มงาน และมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานนั้นๆ 
    6.ศึกษาดูงานPMQA ที่โดดเด่น 
    7.สรุปความก้าวหน้าการพัฒนา PMQA สสจ. นครราชสีมา 
อย่างต่อเนื่อง 
 
   
 
 
 

    

1. สสจ. และ สสอ. ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กร 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(กสธ.)ด าเนินการ
สร้างทีม Internal Audit ให้ครอบคลุม
ทุกจังหวัด 

3. Internal Audit ระดับจังหวัด ด าเนินการ
พัฒนาตาม Strategy 1 

 

1. สสจ. และ สสอ. ด าเนินงานตามแผน
ปรับปรุงองค์การต่อเน่ือง 

2. ทีม Internal Audit /ที่ปรึกษาภายนอก /
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร ร่วมกันตรวจ
ประเมินผลการด าเนินงาน สสจ. และ สสอ. 
เขตสุขภาพที่9 และ ออกรายงาน
Feedback     

 3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชมุ 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบ เกียรติบัตรให้  
    สสจ.และ สสอ. ที่มีผลด าเนินการที่เป็นเลิศ 

                     ไตรมาส 1 
1.จัดท าลักษณะส าคัญองค์กร 
2.ประเมินตนเองเทียบเกณฑ์คุณภาพ 
3.จัดท าแผนพัฒนาของหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน(หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ 
 (ตามเกณฑ์ หมวด 7) 

 
  1.ระดับความส าเร็จของการ 
  พัฒนาองค์กรในหมวดที่ 
  1 และ 5 

 
 1.ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 
 ในหมวดที่ 1 และ 5 
 

 
ร้อยละของสสจ.ผ่าน 100 (1แห่ง)   
ร้อยละของสสอ. ผ่าน  20 %  
(7แห่ง) 

Governance 
Excellence  

แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการ พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 เป้าหมาย  : ระดับความส าเร็จการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ 5 ใน สสจ.และ สสอ. จ.นครราชสีมา  

ตัวช้ีวัด     : ปี 2561 สสจ. (1 แห่ง) , สสอ.ร้อยละ 20 (7 แห่งจาก 32 แห่ง) 

1) สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข น าPMQA มาใช้ตั้งแต่ปี 2550 ได้รางวัล จาก กพร.จ านวน 4   หมวดคือ 

     หมวด 1,หมวด 2,หมวด 4,และหมวด 6  ปี2562 ขอหมวด3 และหมวด5 

2)   สสจ.และสสอ.นครราชสีมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และวัดระดับความส าเร็จ PMQA ในป2ี561 

ยุทธศาสตร์
/มาตรการ 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ประกาศนโยบายการน าเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (PMQA) 

Strategy 2 
 

ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน สสจ./สสอ. 

Strategy 1 Strategy 3 

กิจกรรม
หลัก 

 2.PMQA  



         
                                 พัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด  รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 25 

รพ.สต.ทั้งหมด 347 แห่ง 
 
ปี 60   รพ.สต.ผ่านเกณฑ์  35 แห่ง (10.08 %)  
 สอน.นิคมล าตะคอง รพ.สต.ดีเยี่ยม (The Best) ระดับเขต
สุขภาพ 
  
ปี 61   เป้าหมาย รพ.สต. 52 แห่ง  

สถานการณ์ 

  -  พัฒนา รพ.สต.ต้นแบบ (113 แห่ง) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
  -  รพ.แมข่่ายสนับสนุน 6 ระบบ ได้แก่ ชันสูตร , สารสนเทศ , 
       เภสัชกรรมและ คบส. , ส่งต่อ,IC, เยี่ยมบ้านคุณภาพ 
  -  เยี่ยมเสริมพลัง โดย ผชช.ว. และที่ปรึกษางานปฐมภมูิ  
  -  ทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดบัจังหวัด/ระดับเขต  
  -  ถอดบทเรียน รพ.สตติดดาวป ี60 เพื่อวางแผน ปี 61 
  -  มีหัวหน้าทีม 9 ทีม   

                           3.    รพ.สต.ติดดาว 



มาตรการ พัฒนาคณะท างาน  

Strategy 1 Strategy 2 

เสริมสร้างขวัญก าลังใจ 

Strategy 3 

กิจกรรม
หลัก 

1.ถอดบทเรียน รพ.สต. 
ติดดาว (22ก.ย.) เพื่อปรับ 
การพัฒนาและการ 
ประเมิน 
2. พัฒนาศักยภาพทีม 
    ประเมินระดับจังหวั  
    โดยใช้เครือข่าย 
    วิชาชีพ เพื่อทบทวน

เกณฑ์รพ.สต. ปี 61 
3. พัฒนาศักยภาพทีม 
   ประเมินอ าเภอเพื่อ 
   เป็นพี่เลี้ยงประเมินระดับ 
   อ าเภอ 

 

1. รพ.สต.ที่ประเมินปี 61  
   แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ระยะที่ 1 พย.- มค.  
  รพ.สต. ที่จะพัฒนา PCC      
  ปี 61 จ านวน 6 แห่ง ได้แก่  
  รพ.สต.ท่าจะหลุง ,ใหม่นารี   
  , หนองหว้า,หนองเชียงโข,่ 
  บ้านหัน ,หนองปลิง 
ระยะที่ 2  กพ.-เมย.  
ระยะที่ 3  พค.-กค 
2. ระดับอ าเภอ  
 - ท าแผน  รพ.สต.ติดดาว  
  ป ี61-64 ส่ง จังหวัด   
 - ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
   ระดับอ าเภอ  
3. ระดับต าบลประเมิน
ตนเอง  
 
 
 
 
 

 

1. สร้างแรงจูงใจ รพ.สต.
ติดดาวที่ผ่านการ
ประเมิน เช่น ใบประกาศ 

2. นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลัง    
บูรณาการกับการ
ขับเคลื่อน DHB 
 

 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ไตรมาส 1 
- อ าเภอส่งแผน     

รพ.สต. ติดดาว ปี
61-64  

- ทบทวนเกณฑ์ รพ.สต. 
   ติดดาว  
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ทีมประเมินระดับ 
  จังหวัด  

ไตรมาส 2 
- นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลัง 
   รพ.สต.ติดดาว DHB 
- พัฒนาทีมประเมิน 
   ระดับจังหวัด/อ าเภอ  
- รพ.สต.ส่งผลการ 
  ประเมินตนเอง  

ไตรมาส 3 
-ประเมิน รพ.สต.ติดดาว  
 โดย ทีมระดับอ าเภอ 
       ทีมระดับจังหวัด 
       ทีมระดับเขต 
 

ไตรมาส 4 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
  เรียนรู้ Best practice 
  ระดับเขต / มอบ 
  รางวัลเชิดชูเกียรติ 

พัฒนาการประเมิน 



ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(Performance Agreement) 



         
District Health Board ที่มีคุณภาพ  
            
 

ปี พ.ศ. อ าเภอ 

2559 เมืองนครราชสีมา , จักราช 

2560 บัวใหญ่ , โนนสูง , ขามสะแกแสง  

2561 ครบทุกอ าเภอ 32 อ าเภอ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ( DHB)  
           ที่มีคุณภาพ  

เป้าหมาย - ทุกอ าเภอแต่งตั้ง คกก.พัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ(พชอ.) 
               - มี คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ทีมีคุณภาพร้อยละ 50 

1. DHB 



มาตรการ สร้างกลไกการขับเคลื่อน  

Strategy 1 

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภออย่างมีส่วนร่วม 

 

Strategy 2 

เสริมสร้างศักยภาพ 
พชอ./FCT 

 

Strategy 3 

กิจกรรม
หลัก 

1. ทบทวนคณะกรรมการแบบ 
   บูรณาการระดับ จ. โดย 
   ใช้กรรมการสุขภาพระดับ จ.   
    ผู้ว่าฯ  : ประธาน  
    นพ.สสจ. : เลขานุการ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ DHB 
ระดับอ าเภอ (21 คน)   
    นอภ. : ประธาน  
    สสอ. : เลขานุการ  
3. จัดประชุม DHB Board ระดับ

อ าเภอ 1-2 เดือน/ ครั้ง  

1. ขับเคลื่อน DHB  โดยใช้  
LTC และ Health Need ตาม
ประเด็นปัญหา ได้แก่ เด็ก 0-5 
ปี NCD,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ, RTI   
ขยะ/สิ่งแวดล้อม  ยาเสพติด  
ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
ปลอดภัย (CDS) ,มหัศจรรย์
1000 วัน 
2. DHBมีแผนพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตตามปัญหาของพืน้ที่    
3. นิเทศ/เยี่ยมเสริมพลัง 
บูรณาการ 

 

1. พัฒนาความรู้/ทกัษะ แกน
น าเครือข่าย และ FCT  ได้แก่ 
Care manager ,Care giver,  
และ อสค.  
2. จัดท าฐานข้อมูลโดยใช้ 
Korat report และข้อมูล
สิ่งแวดล้อม ขยะ เป็นต้น  
3. จัดท าแผนเชิงรุก ในการ
เยี่ยมบ้าน เช่น เด็กพัฒนาการ
ล่าช้า  ANC พิการทางสมอง 
mental retard  DM HT CKD 
Stroke STEMI ผู้ป่วยในพระ
บรมราชานุเคราะห์ เป็นต้น   
 
 

 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ไตรมาส 1 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ 
ระดับอ าเภอ ส่งจังหวัด
ให้ผู้ว่าฯลงนาม 

 

ไตรมาส 2 
-แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพื้นที่ผ่านกลไก 
DHB 
- สนับสนุนให้เกิดการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ให้เป็นวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน  

ไตรมาส 3 
- นิเทศ/เยี่ยมเสริม 
  พลังบูรณาการ  
   รพ.สต.ติด ดาว LTC 
- ค้นหา Best practice  

ไตรมาส 4 
- ประเมินผล UCCARE 
– จัดเวทีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่ืน
ชมเครือข่าย DHB 



เป้าหมาย/ตัวชี้วดั  มีคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นท่ี (Primary Care Cluster) 

                            ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 36 
   
 

         
   Primary Care Cluster : PCC 

ปี  2559 staff structure system ผล 

รพ.มหาราช (ศสม.หัวทะเล) √ √ √ ผ่าน 2/2 ทีม  

รพ.จักราช  (รพ.สต.ดงพลอง) √ √ √ ผ่าน 3/3 ทีม  

ปี  2560 staff structure system ผล 

รพ.มหาราช            (ศสม.วัดป่าสาลวนั) √ √ √ ผ่าน 3/3 ทีม  

รพ.เทพรัตน์           (รพ.สต.หนองปรู) ขาดFM1 √ √ ผ่าน 3/2 ทีม  

รพ.ปากช่องนานา    (ศสม.หนองสาหร่าย) √ √ √ ผ่าน 3/3 ทีม  

รพ.สูงเนิน             (รพ.สต.กุดจิก,ศสช.สูงเนิน) √ √ √ ผ่าน 2/2 ทีม  

รพ.บัวใหญ่            (ศสช.เทศบาล 2) √ √ √ ผ่าน 1/1 ทีม  

ป ี2561  เป้าหมาย PCC ที่เปิดด าเนินการ  45 ทีม 
 

2. PCC 



มาตรการ 

Strategy 1 

พัฒนาการจัดการก าลังคน
และทีมสุขภาพ 

Strategy 2 Strategy 3 

กิจกรรม
หลัก 

1. ก าหนด PCC ปี 59,60  
   เป็นศูนย์การเรียนรู้  และ   
   ทีม PCC รพ.สูงเนิน ผ่านการ 
   อบรม PCC จาก สปค.  
2. ลงทะเบียน PCC ปี 59,60  
   และเตรียมลงทะเบียน ปี 61 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  PCC  
   ปี 61 ร่วมกับ PCC ปี 59 ,60 
4. พัฒนารูปแบบและจัดบริการ    
   โดยเน้น Staff System  
   Structure 
 
 
 
 

 

1. วิเคราะห์อัตราก าลังและ 
    จัดท าแผนบุคลากรภายใน 
    2ปี 
2. อบรมเสริมศักยภาพ FCT  
   หลักสูตร 5 weekend     
   (เวชศาสตร์ครอบครัวเพือ่ 
   พัฒนาปฐมภูมิ) 33 พื้นที่ที่ 
    ยังขาดแพทย์ FM  
3.จัดท าแผนอบรมแพทย ์FM  
   ร่วมกับ สบช.  
 
 

1. จัดตั้ง PCC Board  
2. สร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ 

ให้กับทีม PCC  
3. แผนการสนับสนุนครุภัณฑ์ 

และสิ่งก่อสร้าง 
4. จัดประชาคมสร้างความ 
    เข้าใจให้กับประชาชนใน 
    การด าเนินงานPCC  
5.ประชุมน าเสนอ 
   ความก้าวหน้า PCC ทุก 4 ด.  
   เพื่อก ากับติดตามประเมินผล  

 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ไตรมาส 1 
- Mapping แพทย์ FM 
- 7ขั้นตอนสู่PCC คุณภาพ 
- จัดทีม FCT 
- ลงทะเบียน ปี 61จ านวน 
19 แห่งที่มีแพทย์ FM 

 

ไตรมาส 2 
- เตรียมการส่งแพทย์
อบรม Short course  
- ประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าปรับ
แผนการจัดตั้ง PCC  

ไตรมาส 3 
- น าเสนอ
ความก้าวหน้าเพื่อ
ติดตามPCCที่เปิด
ด าเนินการโดยแพทย ์
FM เพิ่มอย่างน้อย  10  
แห่ง  
 
 

ไตรมาส 4 
- สรุปประเมินผล 
- สถาบันสบทบผลิต
แพทย์ FM อย่างน้อย 
2 แห่ง  

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และอภิบาลระบบ 

พัฒนารูปแบบโครงสร้าง
และการจัดบริการ 



  อัตราความส าเร็จการรักษาวณัโรคปอดรายใหม่ 

เป้าหมาย
/ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย  ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ตัวช้ีวัด  อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ85 

                                       2555-2560 

 

 

 

 

 

 

           55         58 

           56         59 

           57         60 

  MDR-TB จ านวน รักษาส าเร็จ ร้อยละ 

2555 10 9 90 

2556 12 10 83.33 

2557 14 9 64.28 

2558 16 9 56.25 

ก าลังรักษา 

2559* 20 15 75.00 

2560* 20 20 100 

พบผู้ป่วยเพิม่ขึ้น: ค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเส่ียงXpert 
และข้อมูลครบถ้วน(รพม.) 

TB 

เสียชีวิตและ ขยายการรักษา> 1 ปี:กลุ่มสูงอายุที่มีโรคร่วม 
ขาดยา: ย้ายถิ่น  เร่ร่อน ติดสุรา  จิตเวช 
โอนออกไม่ทราบผล : ต่างจังหวัด  ผู้ต้องขัง 

MDR-TB 

พบในรายที่เคยรักษาวณัโรค 
:ส่วนใหญ่พบในรายรักษาหลังขาดยา 

3. TB 



 อัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

ยุทธศาสตร์
/มาตรการ 

 
ลดการเสียชีวิต 

 

Strategy 1  
ลดการขาดยา 

 

Strategy 2 

 
 

พัฒนาระบบการส่งต่อและ 
ติดตามการรักษา Pt 
TB และ MDR TB 

 

Strategy 3 

กิจกรรม
หลัก 

1.ลดความล่าช้าการวินิจฉัย              
- คัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง(ผู้สัมผัสร่วม
บ้านNew M+ , ดื้อยา , HIV , 
ผู้ต้องขัง สูงอายุโรคร่วม,เคยรักษาวัณ
โรค  กลับเป็นซ้ า) ด้วย Xpert , LPA 
2.พัฒนาคุณภาพการรักษาวัณโรค
อย่างต่อเน่ือง 
- SOP วัณโรค /วัณโรคดื้อยาและ 
  วัณโรคมีโรคร่วม 
- เพิ่มคุณภาพการดูแลจัดการยา 
   (รพ./บ้านผู้ป่วย) 
- Death case conference 

 

 

1. ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็น 
     ศูนย์กลาง 
    - พี่เลี้ยง(DOT) และผู้จัดการ
ประจ าตัว (case manager)ในราย
สูงอายุและดื้อยาหลายขนาน 
    - ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.  ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
เครือข่ายในพื้นที่ 
3.  ใหก้ารช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม 
4. พัฒนารูปแบบท า DOT ในกลุ่ม
ย้ายถิ่น เร่ร่อน ติดสุรา จิตเวช 
 
 

 

1. TB/HIV  Provincial Board 
- ปรับปรุง SOP /consultant 
- ออกแบบการท างานกับกลุ่มเสี่ยง 
2. พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค  
รายบุคคลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
สถานบริการ 
3. ก ากับติดตามและประเมิน
ผลการรักษา โดย Audit ข้อมูล
รายบุคคล 
4. สร้างเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์
ประสานการส่งต่อและติดตามผล
(Referral center) 

 

 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ไตรมาส 1 
1. Situation analysis 
ก าหนดจุดเน้นพื้นทีแ่ละ
กลุ่มเป้าหมายทีด่ าเนินการ
ในแต่ละพื้นที่ 
2. Planning สอดคล้องกับ 
Situation analysis ระดับ
จังหวัด/อ าเภอและต าบล 

 

ไตรมาส 2 
1.ลดการเสียชีวิต
ระหว่างการรักษา 
1-3 เดือน 
2.ลดการขาดยาหลัง
การรักษา 6 เดือน 
ในMDR-TB  Cases 
 

ไตรมาส 3 
1.เพิ่มความส าเร็จของ
การรักษาวัณโรคด้วย
สูตรยา 6 เดือน 
2.เพิ่มการรักษา ARV
ในTB/HIV 
3. เพิ่มรักษาส าเร็จใน
กลุ่มสูงอายุมีโรคร่วม 

ไตรมาส 4 
1.เพิ่มอัตราความส าเร็จการ
รักษาวัณโรค>90% 
2.เพิ่มการรักษาต่อเนื่องใน
MDR-TB>90% 
3.เพิ่มการักษาTB/HIV 
viral load <50copies/dl 
หลังการรักษา 6 เดือน 

3. TB 



     
                  
  

โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

เป้าหมาย
/ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ขั้นที่ 1 : 80% + ขั้นที่ 2 : 20%  
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

4. RDU 



โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 

ยุทธศาสตร์
/มาตรการ 

............. 

 

Strategy 1 : จังหวัด Strategy 2 : อ าเภอ Strategy 3 : AMR 

กิจกรรม
หลัก 

1. ส่งเสริมกิจกรรมตามกุญแจ 
PLEASE โดยใช้ RDU marker 
ในโรคติดเชื้อ 4 โรคและ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม คือ 
CKD ผู้สูงอายุ และหญิง
ตั้งครรภ์ 

2. พัฒนาศักยภาพคณะท างาน
ระดับจังหวัดและอ าเภอ 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ ATB  
ใน รพ.สต. 

 

1. ระบบส่งต่อเวชภัณฑ์เน้น  
ควบคุมการเบิก – จ่าย 

2. พัฒนาระบบงานเภสัชปฐมภูมิ
ร่วมกับแนวทาง รพ.สต. ติดดาว 

3. ยาปลอดภัยในชุมชนผ่าน DHB 
 

 

1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ         
     AMR เรื่อง “ระบบการจัดการ  
     อย่างบูรณการใน รพ.ทุกระดับ” 
2.  จัดท าคู่มือ ATB Stewardship 
3.  พัฒนาคุณภาพ ร้านยา ร้านช า  
    สถานพยาบาล (CDS) 

 

 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ไตรมาส 1 
 

RDU : ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60 

          ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 5 
 

ไตรมาส 2             
 

RDU : ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 70 
         ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 
AMR : คู่มือ ATB Stewardship 

 

 

ไตรมาส 3 
 
RDU : ขั้นที่1≥ ร้อยละ80 
        ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ15 
AMR : 40% ของ รพ.มีการ  
จัดการเชื้อดื้อยาตามคูม่ือ  

ไตรมาส 4 
 
RDU : ขั้นที่1≥ ร้อยละ80 
        ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ20 
AMR : 70% ของ รพ.มีการ  
จัดการเชื้อดื้อยาตามคู่มือ  

 
 

     
                  
  
4. RDU 



จังหวัดมีศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ

ทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT)  

เป้าหมาย
/ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 1 จังหวัด / 32 อ าเภอ 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ 
           ทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT)  ทีส่ามารถปฏิบัติงานได้จริง 

สถานการณ์ย้อนหลัง ปี 2558 ปี2559 ปี2560 
1 มีระบบบัญชาการ (EOC) และ  
   (SAT)   ระดับจังหวัด 

1(100%) 1(100%) 1(100%) 

2 มีห้องศูนย์ปฏิบัติการ EOC ระดับ 
   จังหวัด ตามมาตรฐาน 

ไม่มี ไม่มี 
ม ีแต่ยังไม่ได้
ตามมาตรฐาน 

3 ทีม SATระดับจังหวัด ผ่านการ 
   อบรม   หลักสูตร CDCU 

- - 90 คน 

4 ซ้อมแผนเปิดศูนย์ (EOC) ระดับ 
   จังหวัด และมีการเร่ิมปฏิบัติ งาน  
   (SAT) 

1คร้ัง (ซ้อม
EBOLA) 

2 คร้ัง (ซ้อม
อุบัติเหตุ
สารเคมี,

ไข้หวัดใหญ่) 

1 คร้ัง 
(IDEMEX ปาก

ช่อง) 

5 มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
   (EOC)  และ (SAT) ปฏิบัติงานได้ 
   จริง 

- 

1(ระดับ
จังหวัด) 
/32(ระดับ
อ าเภอ) 

1(ระดับจังหวัด) 
/32(ระดับ
อ าเภอ) 

6. ระบบ Logistic ระดับจังหวัด มี มี มี  

5. EOC 



ยุทธศาสตร์
/มาตรการ 

 
พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉนิ (EOC) 
ระดับจังหวัด 

Strategy 1  
จัดเตรียมเฝ้าระวังและประเมิน

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และ
ทีม ปฏิบัติการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 

Strategy 2 

การซ้อมแผนตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ระดับจังหวัด  

Strategy 3 

กิจกรรม
หลัก 

1.เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
ด้าน 
 การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข     ระบบ บัญชาการ
เหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (PHEM ICS&EOC) 
2.จัดงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC)  
 

 

1. จัดเวร SAT เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์    
    พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ 
2. จัดทีมOperation Section เพื่อปฏิบัติการใน 
    ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
    (เช่น MERT, mini MERT, EMS, MCAT,  
    CDCU/SRRT ฯ) 
3. อบรมพัฒนาศักยภาพทีม Operation  
    Section  และทีม SAT 
4. อบรมพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ระดับ 
    ความเสี่ยงจัดท า All Hazard Plan 
5.อบรมบุคลากรให้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
   CDCU21ชม. 
6. จัดระบบ Logistic ในจังหวัด และเชื่อมต่อ 
    ระดับเขต 

1. จัดท าแผนเผชิญเหตุ (Incident 
Action Plan: IAP) ของเหตุการณ์
ส าคัญโดยก าหนดวิธีปฏิบัติการ
พร้อมข้อสั่งการไปยังหน่วยงาน  
2. จัดการซ้อมแผน หรือยกระดับ
เปิดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง 
สาธารณสุขในพื้นที่   
3.ถอดบทเรียนซ้อมแผน 

 

ระดับ
ความส าเร็จ 

ไตรมาส 1 
 1. ร้อยละ 100 ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ตามโครงสรา้งศูนยE์OC 
ระดับจังหวัด ผ่านหลักสูตรICS 
ส าหรับผู้บริหาร 
2. ร้อยละ 100 อ าเภอ/จังหวัด 
ทีม Operationและทีม SATผ่าน
การอบรมพัฒนาศักยภาพ   
 

 

ไตรมาส 2 
1. มีห้องศูนย์ปฏิบัติการ EOC ระดับจังหวัด
ตามมาตรฐาน 
2.ร้อยละ 100 จังหวัดมีการเฝ้าระวัง 
ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์การเกิด
โรคและภัยสุขภาพ (SAT)ภาวะปกติ และ 
SAT ภาวะฉุกเฉิน)ที่เป็นมาตรฐาน 
3. มีระบบLogistic จังหวัดเช่ือมระดับเขต  
 
 

ไตรมาส 3 
1.ร้อยละ 100 จังหวัด มีรายงาน
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
ส าคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับ
จังหวัด 
 

ไตรมาส 4 
1.ร้อยละ 100 จังหวัด มีแผนเผชิญ
เหตุ ( IAP) ของเหตุการณ์ส าคัญโดย
ก าหนดวิธีปฏิบัติการพร้อมข้อสั่ง
การไปยังหน่วยงาน 
 

จังหวัดมีศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ

ทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT)  
5. EOC 



การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบส่งต่อ 

เป้าหมาย/
ตัวชี วัด 

เป้าหมาย   1. เพิ มการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ 
              2. ลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
              3. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมคุีณภาพมาตรฐาน 
ตัวชี วัด     1. อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2    
                 ขึ นไป น้อยกว่าร้อยละ 12 
              2. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ที มี ECS คุณภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70 
              3. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยที มีค่า PS Score ≥ 0.75 น้อยกว่าร้อยละ 1 

 
ตัวชี วัดปี 2560 

ผลการด่าเนินงาน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ นไป ที มีการพัฒนา 
    คุณภาพ ECS จนผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 

NA NA ร้อยละ 100 
 

2. ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2  
    ขึ นไป ≥ ร้อยละ 25 

NA NA ร้อยละ76.9 

3. อัตราตายจากการบาดเจ็บที มี PS Score ≥ 0.75  
    น้อยกว่าร้อยละ1 

ร้อยละ 1.03 ร้อยละ 1.01 ร้อยละ 0.93 

สถานการณ์ปัจจุบัน 

6. ECS 



ยุทธศาสตร์/
มาตรการ 

กิจกรรมหลัก 

1. ก าหนดนโยบาย ERคุณภาพ 
    ระดับจังหวัด 
2. ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ  
    ER Safety (2P Safety) 
3. ER Quality Improvement 
    (Audit) 
  

 
 

 

1. ประเมินความเรื่อง Hospital 
Safety Index 
2. จัดท าแผนการจัดการสา
ธารณภัย/แผนอพยพผู้ป่วย และ
การซ้อมแผน 

 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 
EP/EN/ENP และสาขาที่
เกี่ยวข้อง 
2. อบรมหลักสูตร MERT/ 
Minimert / TEA Unit 
 

 

1. จัดตั้งคณะกรรมการ ECS ระดับ 
       จังหวัด 
2. บูรณาการข้อมูล 3 ฐาน/IT/EMS  
     PHER/ แฟ้ม Accident 
3. มีการจัดตั้ง TEA Unit อย่างเป็น 
     รูปธรรม 
4. มีการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 
 

 

กลยุทธ์ที่1 
ER คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 
การจัดการสาธารณภัย 
ในสถานพยาบาล 

 
กลยุทธ์ที่ 3 

การพัฒนาบุคลากร 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
ระบบข้อมูล 

 

      

การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบส่งต่อ 6. ECS 

ระดับความส่าเร็จ 3เดือน 6เดือน 9เดือน 12เดือน 

ECS คุณภพ - จัดตั้งคณะกรรมการ ECS คุณภาพระดับ จ. 
- ประชุมคณะกรรมการ ECS คุณภาพ         
- ด าเนินการจัดตั้ง TEA Unit ใน รพ.ระดับ A,S 

-ทุกรพ.ประเมินตนเอง  
- น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
- สรุปเป็นข้อคิดเห็น/เสนอแนะ 
- เสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร 

- ด าเนินการตามแผนและ
ข้อเสนอแนะ 
 

- ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไปมีระบบ ECS คุณภาพ 

ER คุณภาพ - ประฃุม คกก.ร่วมกันหาแนวทางการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นไปในทางเดียวกัน             
(Clarified Definition) 
 
 

- วิเคราะห์โรคที่เป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิต 
- Audit เพื่อค้นหาสาเหตุ 
- วางแผนการพัฒนาเพื่อลดอัตรา
การเสียชีวิต 

- ด าเนินการตามแผน 
- ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ
และอุปสรรค 

- อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินภายใน 24 ชม.ในโรงพยาบาล

ระดับ F2 น้อยกว่าร้อยละ 12 

EMS คุณภาพ     
(เพิ มการเข้าถึงระบบ
บริการEMSในผู้
เจ็บป่วยวิกฤต
ฉุกเฉิน) 

- ประชุม คกก.ร่วมกันหาแนวทางการเก็บข้อมูล

ที่เป็นไปในทางเดียวกัน (Clarified Definition) 

 

- ทุกโรงพยาบาลมีแผนการพัฒนา

งานEMS คุณภาพ 

- ด าเนินการตามแผน 
- ก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จและ
อุปสรรค 

 

- ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ40 



        การแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

เป้าหมาย/
ตัวชี วัด 

ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันแก้ปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี (ร้อยละ 80)             
เป้าหมาย 32 ต าบล 

สถานการณ์ปัจจุบัน 

7. OV/CCA 

Baseline : ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพเฝ้าระวงัปอ้งกันแก้ปัญหาโรค

พยาธิใบไม้ตับ  และมะเร็งท่อน้ าด ี จังหวัดนครราชสีมา  

ปีงบประมาณ 2559 =3 ต าบล 

ปีงบประมาณ 2560 = 7 ต าบล   

ตรวจคัดกรอง U/S มะเร็งท่อน้ าด ี 

ปีงบประมาณ 2559  เป้า 5,000 ผลงาน 6,927 (138.54)  

ปีงบประมาณ 2560 เป้า 6,776 ผลงาน 7,425 ( 109.57) 

  



มาตรการ 1 
การสร้างเสริม
สุขภาพ 

มาตรการ 2 

คัดกรองพยาธิ

ใบไม้ตับ 

มาตรการ 3 

การคัดกรอง 

มะเร็งท่อน้ าดี 

มาตรการ 4 

การรักษา 

และ Palliative 

มาตรการ 5 

การสื่อสาร

สาธารณะ 

1)จัดการ
ส่ิงแวดล้อมและส่ิง
ปฏิกูลโดยการมี
ส่วนร่วมข้อตกลง
ของชุมชน 
 
2)จัดการเรียนการ
สอนโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดีแก่เยาวชน 
 
3)สนับสนุนการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและ
กระบวนการ การจัด
ความรู้ในชุมชน 
 
4)สร้างนวัตกรรม
โรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี 

1) ส ารวจ

พฤติกรรมสุขภาพ 

และตรวจ คัดกรอง

กลุ่มเส่ียงพยาธิ

ใบไม้ตับ อายุ 15 ปี

ขึ้นไป 

 

2) รักษาและ

ติดตามปรับเปล่ียน

พฤติกรรมผู้ติดเช้ือ

ทุกราย 

 

3) กรณีผู้ติดเช้ือ

พยาธิใบไม้ตับอายุ 

40 ปีขึ้นไปมีระบบ

ส่งต่อสู่การตรวจ

อัลต ร้าซาวด์คัด

กรองมะเร็งท่อน้ าด ี

 

4) บันทึกข้อมูลใน

ระบบฐานข้อมูล 

Isan cohort 

1) กลุ่มเส่ียงมะเร็ง

ท่อน้ าดีดีอายุ 40 ปี

ขึ้น ไปได้รับการคัด

กรองมะเร็งท่อน้ าดี 

ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ 

 

2) จัดท าระบบนัด

หมายส่งต่อผู้ป่วย 

มะเร็งท่อน้ าดีสู่การ

รักษา 

 

3) บันทึกข้อมูลใน

ระบบฐานข้อมูล 

Isan cohort 

 

4) พัฒนาแพทย์

และพยาบาลในการ

คัด กรองมะเร็งท่อ

น้ าดี (U/S) 

1)มีแนวทางการ

ดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อ

น้ าดี ที่ได้รับการ

ผ่าตัดให้ หายขาด

หรือรักษาแบบ 

ประคับประคอง  

 

2) มีการดูแล

ประคับประคอง

ผู้ป่วย มะเร็งท่อ

น้ าดีผ่านหมอ

ครอบครัว 

ผสมผสานทั้ง

แพทย์ แผนไทย

และการแพทย์ 

ทางเลือก  

1) สร้างรูปแบบการ

รณรงค์ปรับเปล่ียน 

พฤติกรรมที่

เหมาะสม 

 

 2) มีการจัด

กิจกรรมรณรงค์โรค

พยาธิ ใบไม้ตับและ

มะเร็งท่อน้ าดีใน 

ชุมชน บ้านวัด 

โรงเรียน  

 

3) มีการเผยแพร่

ความรู้ผ่านส่ือต่างๆ 

Key 
Activity  

กิจกรรม
หลัก 

Strategy 
มาตรการ 



แผนงาน /
โครงการ

ปีงบประมาณ 
2561 

 

1.ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการต าบลจัดการสุขภาพ OVCCA จังหวัดนครราชสีมา  
(งบจังหวัด) มีกิจกรรมหลักดังนี้ 
     1.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โรงเรียนชุมชน "คนโคราชสุขภาพดี"  
    1.2)  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานโรงเรียนต าบลต้นแบบOVCCA  
    1.3)  นิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียน ต าบลต้นแบบ OVCCA (32 รร.) 
    1.4)  ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน โรงเรียน ต าบลต้นแบบ OVCCA  
 
2.โครงการก าจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  

(งบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

กิจกรรมหลัก 1)การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ   

                     2) U /S คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี  

                     3)การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยของประชาชน 

  
  

        การแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 7. OV/CCA 



เป้าหมาย
/ตัวชี้วัด 

เป้าหมายของรพ. ร้อยละ  20 ผ่านเกณฑ์ระดบัดีมาก / 
                           ร้อยละ100 ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป   

สถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐาน ย้อนหลัง 3 ปี  

ปีพ.ศ. 

ระดับพื้นฐาน ระดับดีมาก 

เป้าหมาย
/แห่ง 

รพ.ที่ผ่าน
ระดับพื้นฐาน

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

เป้าหมาย/
แห่ง 

ระดับดี
มาก 

ร้อยละ 

พ.ศ.2558 32 19 59.38 - - - 

พ.ศ.2559 32 19 59.38 - - - 

พ.ศ.2560 35 28 80 7 3 42 

สภาพปัญหา คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียของรพ.ไม่ผ่านมาตรฐาน 

8. GREEN & CLEAN   



ยุทธศาสตร์
/มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 

กิจกรรม
หลัก 

1. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล 
2.  การส่งเสริม/สนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรมลดโลกร้อน 
3. การด าเนินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก               
     (Carbon footprint) 
4.  การประเมินรับรองการด าเนินกิจกรรมลดโลกร้อน 

 

 
ระดับ

ความส าเร็จ 

ไตรมาส 1 
จังหวัดและรพ.มี
แผนปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
G&C Hospital 

 

ไตรมาส 2 
-รพ.ระดับพื้นฐานขึ้นไป   
  ร้อยละ 50 
-รพ.ระดับดีมาก  
 ร้อยละ10 

ไตรมาส 3 
-รพ.ระดับพื้นฐานขึ้น
ไปร้อยละ 75 
-รพ.ระดับดีมาก  
 ร้อยละ 15 

 
 

ไตรมาส 4 
-รพ.ระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละ 100 
-รพ.ระดับดีมาก  
 ร้อยละ 20 
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4. ผลงานเด่น/การพัฒนา นวัตกรรม 



รางวัลหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงาน (ITA) 



ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่นระดับภาค 
 



จังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ปี 2560 

 นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยและโล่
รางวัลหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในระดับสูงมาก ประจ่าปี 2560 จากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ งเจริญชัย 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที  8 กันยายน 2560 ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ่าปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ลแอนด์ 
คอนเวนชั น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี   



รางวัล อย.ควอลิตี  อวอร์ด ปี 2560 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 

 นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ ภก.บุญสงค์ ลี สุรพลานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ น่าทีมวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านปอนางเหริญ อ่าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับรางวัล อย .ควอลิตี  อวอร์ด 
ปี 2560 จาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เกียรติคุณ รมว.กระทรวงสาธารณสุข เมื อวันที  16 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั น โดยมี นายแพทย์วิชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมแสดงความยินดี 



KORAT Report   
เพื่อเพิ่มคุณภาพการ

ให้บริการ 
จังหวัดนครราชสีมา 

นวตักรรม 



M&E ผู้บริหารใช้ในการก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

เฝ้าระวังข้อมูลผลงาน 
หน่วยบริการ 

ใช้ฐานข้อมูล HDC     
(43 แฟ้ม) เป็นหลัก 

ม่ี User/Password  

บันทึกข้อมูลจาก HosXP , 
HosXP PCU และจากหน้า Web 

เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการ 
ภายในจังหวดั 

ช้ีเป้าหมายในการท างาน 
ตามกลุ่มวัย 

Monitor และ  
ควบคุมก ากับงาน 

ส่งออกเป็น File EXCEL 
หรือออกรายงาน 

 ประชาชน 

เจ้าหน้าที่ 

ผู้บริหาร 

Datacenter 43 
แฟ้ม 

 

• ทราบเป้าหมาย(รายช่ือ) 
  การท างานกลุ่มวัย 
• ท าแผนเยี่ยมบ้าน 
 

•ได้รับบริการตามกลุ่มวัย  • ติดตามผลการด าเนินงาน 
  รายวัน เดือน  งวด  

กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้ประโยชน์ 

 แนวคิดนวัตกรรม Korat Report 
? WHAT 

 

Korat Report 

เป็น Web Application 





ผลงาน Korat Report 

ทีม่า : HDC service 



ประโยชน์ที่ได ้

1. สามารถแสดงรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม
วัยเพื่อการให้บริการสุขภาพได้แม่นย า และปรับการ
ท างานได้อย่าง Real Time 

2. มีข้อมูลรายบุคคลเพื่อติดตามกลุ่มวัยในการปฏิบัติงาน 
และสามารถท าแผนการเยี่ยมบ้านในแต่ละเดือนได้ 

3. สามารถแสดงผลการด าเนินงานได้อย่าง Real Time 
4. ผู้บริหารสามารถติดตามผลส าเร็จของงานได้อย่าง 

Real Time 
5. ลดภาระงาน และค่าใช้จ่าย ในการท างาน 
6. ประชาชนได้รับการบริการตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และ

ทราบสถานะสุขภาพรายบุคคลได้ 
 

 



ก้าวต่อไปของ Korat Report 



 

 


