
คปสอ.มายอ ยินดีต้อนรับ 

คณะผู้นิเทศงานสาธารณสุข แบบบูรณาการ จังหวัดปัตตานี รอบที่ 2 ( 23 พ.ค.61) 



ที่ตั้งอ าเภอมายอ : 

โดยคณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

ข้อมูลทั่วไป 

น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ยะหริ่ง 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ปะนาเระ อ.สายบุรี และ อ.ทุ่งยางแดง 

ทิศใต้  ติดต่อกับ อ.ทุ่งยางแดงและ อ.ยะรัง 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ. ยะรัง 

ท าให้มีประชาชน บางส่วน 
เช่น ใน ต.ลุโบะยิไร ไปรับ
บริการที่ รพ.ทุ่งยางแดง   
และมีประชาชนจาก อ.ยะหริ่ง 
ยะรัง มารับบริการ ที่รพ.มายอ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87


ลักษณะภูมิประเทศ : 

โดยคณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

ข้อมูลทั่วไป 

น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

ที่ราบลุ่มน้ าเหมาะแก่การท านา และการเพาะปลูก  

ด้านทิศตะวันออกที่เป็นภูเขาและที่สูงเนิน เหมาะแก่การ

ปลูกผลไม้ และสวนยาง 

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นสวน

ผลไม้ สวนยาง ส่งผลเสริมต่อการเกิด

ไข้เลือดออกในพื้นที่  ในฤดูฝนจะมีน้ า

ท่วมขังบริเวณที่ติดเชิงเขา เช่น ต าบล

สะก า และ ลุโบะยิไร 



ลักษณะประชากร : 

โดยคณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

ข้อมูลทั่วไป 

น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

- ประชากรทั้งหมด  60,186  คน 

- ประชากร UC 53,353  คน 

-    ส่วนใหญ่ช่วงอายุ  0 - 29 ป ี

- ประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 19.92 

- ร้อยละ 97 นับถือศาสนาอิสลาม  

- มีประชากรบางส่วนออกไปท างานนอกพ้ืนที่ 

เช่น มาเลเซีย เบตง บันนังสตา เป็นผลต่อการ

จัดการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มนี้ 



เครือข่าย
บริการ
สุขภาพ 

ส่วน
ปกครอง
ท้องถิ่น 

ผู้น าที่ไม่
เป็น

ทางการ 

หน่วยงาน
อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- อบต. 10  แห่ง 
- เทศบาล  1  แห่ง 
- 11 กองทุนสุขภาพ
ต าบล 
- ก านัน ผู้ใหญ่ 

- โรงเรียนประถม  
41 โรง 

- ปอเนาะ 24 แห่ง 
-    ศพด. 18 แห่ง 

- 1 PCU มายอ 
-  รพ.สต. 13 แห่ง  
 (1รพ.สต.ขนาดใหญ)่ 
-  อสม. 490 คน 

 

- มัสยิด  63  แห่ง 
- วัด   2  แห่ง 
- กลุ่มแม่บ้าน 
- อุสตาซ 
- อดีตผู้น า 
 

 

  องค์กร เครือข่าย ชุมชน 



จ านวนบุคลากร 
ใน คปสอ.มายอ 

โดยคณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

ข้อมูลสุขภาพ 

น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

ประเภท ปฏิบัติงานจริง 
FTE /จ านวนที่

ควรมี 
จนท : ประชากร 

แพทย์ 5 8.51 (11) 1:11,723 

ทันตแพทย ์ 6 (ลาศึกษา 1) 8.89 (7) 1:11,723 

เภสัชกร 6 4.50 (6) 1:11,723 

พยาบาลวิชาชีพ 81 65 1:733 

นักวิชาการสาธารณสุข 10 

นักกายภาพบ าบัด 3 

นักเทคนิคการแพทย์ 2 

บุคลากรอ่ืนๆ  105 

รวม 217 



การแพทย์
วิชาชีพ 

การแพทย์
พื้นบ้าน 

- หมอสมุนไพรพื้นบ้าน 
- หมอกระดูก ผดบ. 
- หมอมนต์ หมองู 
- หมอผี  ซีละ มะโย่ง 
- หมอเลือกเพศลกู 

- อาหารเสริม จาก 
ผู้ขายตรง ทีวีดาวเทียม 
กิฟฟารีน แอมเวย์ ชวง
โฮ หย่งเฮง มิเนอเร่   
- ยาชุด ยาบ ารุงก าลัง 

- รพ.มายอ 
- หน่วยบริการปฐมภมูิ   
- รพ.ใกล้เคียง 
- คลินิกเอกชน (ปาลัส) 
- ร้านขายยา 

- แหล่งอาหารทั่วไปจาก
ตลาดสด  รถเร่ 
- อาหารจากแหล่งอาหาร
ธรรมชาติ อาหารทะเล 
ปลาน้ าจืด 

ระบบดูแลสขุภาพตนเอง 
ของภาคประชาชน 

  ระบบสุขภาพชุมชน 



น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตาน ี โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

รายละเอียด  ปีงบ 2557  ปีงบ 2558  ปีงบ 2559  ปีงบ 2560  
ปีงบ 2561 

(ไตรมาส 2)  

ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)  78,005  78,661 86,123  87,058   44966 

ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย (ต่อวัน) 
 213 

 
 215 235  238.5   240.71 

จ านวนผู้ป่วยใน (ครั้ง)  4,046  4,072  4,589  4,274  2040 

จ านวนวันนอนเฉลี่ย  3.01  3.10  3.03  2.95  3.21 

อัตราครองเตียงสามัญ (32 
เตียง) 

 81% 85%   86%  80.20  80.24 

อัตราครองเตียงคลอด (10 
เตียง) 

 77% 74%  97.60%   91.60  104.88 

CMI (ไม่รวมคลอด)  0.57  0.55  0.55  0.54  0.55 

ที่มา  ฐานข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค.2561 



โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

  การบริหารการเงิน (FINANCIAL)  

น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

รายละเอียด ปีงบ 2557 ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 ปีงบ 2560 
 

ปีงบ 2561 
(ไตรมาส 2) 

Current Ratio  
(หักงบลงทุน ) 

1.73 1.61 2.26 2.16 3.16 

Quick ratio 
( หักงบลงทุน) 

1.60 1.52 2.11 1.90 3.01 

Cash ratio  
(หักงบลงทุน) 

1.5 1.42 1.89 1.75 2.84 

อัตราก าไรสุทธิ 
(มีค่าเสื่อม) 

- 8.52 
( 8.75 ล้าน) 

-1.43 
( - 1.56 ล้าน) 

0.1 
( 0.12 ล้าน) 

 
(2.92 ล้าน) 

- 



โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

  วิสัยทัศน ์ (VISION) 

น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

เครือข่ายบริการสขุภาพ  คุณภาพ  คุณธรรม 

เพื่อประชาชน อ.มายอ สุขภาพดี ภายในปี 2564 



น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

  พันธกิจ  (MISSION) 

1. บริการสุขภาพให้ครอบคลุม 4 มิติ :ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟ ู

2. พัฒนาระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

5. บริหารการเงินการคลังแบบมีประสิทธิภาพ 



น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

  ค่านิยมองค์กร CORE VALUE  

              

              
        

                      

              

PEOPLE CENTERED  : ใส่ใจประชาชน 

ORIGINALITY : เร่งสร้างสิ่งใหม ่

MASTERY  : เป็นนายตนเอง 

HUMILITY : ถ่อมตนอ่อนน้อม 



น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

  เป้าประสงค ์ (GOALS) 

1. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

2. เจ้าหน้าที่มีความสุข 

3. เครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ 

4. ประชาชนสุขภาพด ี



น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ปี 2561 

1. การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโรคเรื้อรังที่ส าคัญ เช่น HYPERTENSION , DM , โรค

หลอดเลือดหัวใจ , CKD  

2. สุขภาพของเด็กกลุ่มวัยก่อนวัยเรียน 

3. การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้ง กองทุนต าบล  DHS  พชอ. 

4. การบริหารจัดการงบประมาณ และระบบการเงินการคลัง 



น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

  จุดเน้น คปสอ.มายอ ปี 2561 

1. การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย : Smart Kids 

2. โรคที่เป็นจุดเน้น : HT DM , ACS , Trauma , โรคติดเชื้อระบบทางเดิน

หายใจ  , โรคหลอดเลือดหัวใจ 

3. การพัฒนาคุณภาพสถานบริการ รพ.สต.ติดดาว , HA , PMQA , ITA 

4. การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

 



น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

  ยุทธศาสตร์ คปสอ.มายอ 2561 

              

                      

                      

1.พัฒนาสถานบริการให้ได้มาตรฐานคุณภาพ 

2.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

3.พัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการให้ได้คุณภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 

              
4. พัฒนาระบบการจัดการการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมมาภิบาล 



วิสัยทัศน ์  

 

M = Mastery  เป็นนายตนเอง     O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม ่P = People centered  ใส่ใจประชาชน  H = Humility  ถ่อมตนอ่อนน้อม 

มิติที่  1   
ประสิทธิผล 

มิติท่ี 2  
คุณภาพการบริการ 

มิติท่ี 3  
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

 

มิติท่ี 4 
พัฒนาองค์กร 

Leadership Governance 
- ก ากับตัวชี้วัดตาม Template  
- ตรวจสอบและควบคุมภายใน  
- ประชุม คปสอ. กรรมการคุณภาพโรงพยาบาล 

 Bright Spot/  Start Up (PMQA, ITA) 
- พัฒนาสู่ระดับประเทศ 
- พัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน 

Monitoring/Evaluation/Coaching 
- ก ากับ ติดตาม ประเมินหน้างาน 
- ประเมินผลสัมฤทธิ ์

Information Management 
- เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก HDC  
- โปรแกรมตดิตาม KPI ตามยุทธศาสตร์อ าเภอ 

ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 

1.อัตราบุคลากรมีความผูกพันกับ
องค์กร 
2. อัตราการคงอยู่ของบุคลากร
สาธารณสุข  
(Retention Rate) 
3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต District Health Board ท่ีมี
คุณภาพ 
4. อัตราการตายจากโรคหลอด
เลือดหัวใจ 
5. อัตราส่วนการตายของมารดา
จากการตั้งครรภ์หรือการคลอด (ต่อ
แสนทารกเกิดมีชีพ) 

6. เครือข่ายบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดาว      
7. จ านวนทีม PCC ท่ีสามารถด าเนินการได้ตามแผน 
8. โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน HA         
9. โรงพยาบาลและหน่วยปฐมภูมิผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสุขศึกษา 
10. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่       
11. โรงพยาบาลและเครือข่ายผ่านเกณฑ์ RDU 
12. โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดตามเกณฑ์ 
Green & Clean Hospital 
13. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน  
24 ชม. ในรพ.มายอ 
14. อัตราส่วนประชาชนในเขตรับผิดชอบท่ีใช้
บริการคลินิกผู้ป่วยนอก(OPD) ท่ีหน่วยปฐมภูมิ
เทียบกับโรงพยาบาลมายอ 

15. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง (เทียบกับมัธย
ฐานย้อนหลัง 5 ปี) 
16. อัตราประชาชนกลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวานท่ี
เปลี่ยนเป็นกลุ่มป่วย 
17. อัตราประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงท่ี
เปลี่ยนเป็นกลุ่มป่วย 
18. ร้อยละเด็กอ าเภอมายอผ่านเกณฑ์ SMART KIDS 
19. จ านวนต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) 
ผ่านเกณฑ์ 
20. อัตราการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) 
21. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับการบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

22. ระดับคะแนนความเสี่ยงตาม
เกณฑ์เฝ้าระวังทางการเงิน 
23. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานหน่วยงาน
ภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ของส านักงาน 
ป.ป.ช 
24. อัตราความพึงพอใจของบุคลากร 
25. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ 
สสอ. (PMQA) 

 

26. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไป
ใช้ ผ่านเกณฑ์ระดับท่ี 5 
27. ร้อยละของหน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล 
28. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตั้งแต่ระดับเขตข้ึนไป 

การก ากับ
ติดตาม
และ

ประเมินผล 

1. พัฒนาสถานบริการให้ได้มาตรฐานคุณภาพ                  2. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้  
3.     พัฒนาระบบบริการแบบบูรณาการให้ได้คุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 4. พัฒนาระบบการจัดการการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมมาภิบาล 

BSC 
(4 มิติ) 

ค่านิยม / 
วัฒนธรรม 

คปสอ.มายอ 
เครือข่ายบริการสุขภาพ  คุณภาพ  คุณธรรม  เพื่อประชาชนสุขภาพดี  ภายในปี 2564 

1. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน      2. เจ้าหน้าที่มีความสขุ      3. เครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ       4. ประชาชนสุขภาพดี เป้าหมาย 

Mayo  House  Model 



วิสัยทัศน์ : 
  

 

M = Mastery  เป็นนายตนเอง     O = Originality เร่งสร้างสิ่งใหม ่ P = People centered  ใส่ใจประชาชน  H = Humility  ถ่อมตนอ่อนนอ้ม 
ปล่อยศักยภาพให้เต็มที่ ใช้ MOPH ในการท างาน คิดบวกเพ่ือปัตตานี  

ยุทธศาสตร์ที่  1   
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  

(Promotion Prevention & Protection Excellence)         

ยุทธศาสตร์ที่  2  
 ด้านบริการเป็นเลิศ  

(Service Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่  3   
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ  

(People Excellence) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านบริหารจัดการ 
ด้วยธรรมาภบิาลเป็นเลิศ 

(Governance Excellence) 

Leadership Governance 
- ก ากับตัวชี้วัดตาม Template  
- ตรวจสอบและควบคุมภายใน  
- ประชุม กวป. คปสอ. 

 Bright Spot/  Start Up 
- พัฒนาสู่ระดับประเทศ 
- พัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน 

Monitoring/Evaluation/Coaching 
- ก ากับ ติดตาม ประเมินหน้างาน 
- นิเทศบูรณาการ นิเทศเฉพาะกิจ 
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

Information Management 
- เข้าถึงและใช้ประโยชนจ์าก HDC  

เป้า 
หมาย 

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต District Health Board ที่

มีคุณภาพ (DHB) 
2. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
3. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 

GREEN & CLEAN Hospital 
4. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 

5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิต
สูง 

6. อัตราส่วนการตายของมารดา 
7. ร้อยละของเด็กปัตตานี (Pattani Smart Kids) มีสุขภาพแข็งแรง 

8. ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
9. สัดส่วนของชมรมTO BE NUMBER ONE  ทุกประเภทเทียบกับ
เป้าหมายระดับอ าเภอ 

10. ร้อยละของ รพ. ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

(RDU) 
11. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ 

One Day Surgery 
12. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วย
วิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ในรพ.ระดับ 
F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)  

13. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิด

ด าเนินการในพ้ืนที่ (PCC)  
14. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 

15. อัตราตายจากโรคหลอดเลือด
หัวใจ 
16. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ

การแพทย์แผนไทยละการแพทย์ทางเลือก 

17. ร้อยละของ
หน่วยงานที่มีการน า
ดัชนีความสุขของ
คนท างาน 

(Happinometer
)  
ไปใช้ 

18. อัตราการคงอยู่
ของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention Rate) 
 

19. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะ

วิกฤตทางการเงิน 
20. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัด สนง.ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (PMQA) 
21.ร้อยละของ รพ.สังกัดกระทรวงสธ.  

มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA  
ขั้น 3 
22. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ  
23. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพข้อมูล  
24. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ITA 
ตรวจสอบภายใน 

การก ากับ
ติดตาม
และ

ประเมิน 
ผล 

1. ประชาชนเขา้ถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2. เจ้าหน้าที่มีความสุข  3. เครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ    4. ประชาชนสุขภาพดี 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ค่านิยม / 
วัฒนธรรม 
องค์กร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจงัหวัดปัตตำนี 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ รวมพลังเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2564 

18 



ภาพรวมการบรรลุตัวชี้วัด ตามยุทธสาตรจ์ังหวัดปัตตานี คปสอ.มายอ 



น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

  ยุทธศาสตร์ คปสอ. มายอ 2561 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน โรค และ  
                        คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
                       (PROMOTION PREVENTION & PROTECTION             
                        EXCELLENCE) 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & 
Protection Excellence) 
ตัวชี้วัดที่  1 : ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 50 

Purpose Process Performance 

 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอที่มีคุณภาพ ร้อยละ 50 
 

 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
2. มีการประชุมจัดท าแผน 
3. คัดเลือกประเด็นปัญหา 
       - คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ต าบล
เกาะจัน 
       - พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  บ้านบาลูกาตือเงาะ 
ต าบลลุโบะยิไร 

 
- มีร่างค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ  อ าเภอมายอ เลขที่  
094//2561 มีนายอ าเภอมายอ เป็น
ประธาน และ สาธารณสุข เป็นกรรมและ
เลขานุการ 

ความเสี่ยงที่จะท าให้เป้าหมายบรรลุผล : ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การป้องกันความเสี่ยง :  ให้มีความชัดเจน ในสายงานการติดตามประเมินผล (ปัจจุบันหน่วยหลักที่รับผิดชอบ คือ กระทรวง
สาธารณสุข) 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & 
Protection Excellence) 
ตัวชี้วัดที่ 2: มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  (EOC) และ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการทีม 
(SAT) ตามค าสั่ง เลขที่ 

201/2560 

2.แบ่งกลุ่มภารกิจ ได้ 12 
กลุ่มภารกิจ 

3.จัดท าแนวปฏิบัติ 6 กลุ่ม
โรค 

4. เฝ้าระวังและรายงาน
สถานการณ์ 

5. War Roomและ 
ถอดบทเรียน 

มีแผนและก าหนดซ้อม
แผน 

ปัญหาและอุปสรรค : ขาดงบประมาณด าเนินการ ส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ได้อยู่ในแผน ขาดทักษะ ในการวางแผนและซ้อมแผน 

การแก้ไขปัญหา : ให้หน่วยงานระดับจังหวัด มีการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการซ้อมแผน 

อุบัติเหตุหมู่ MERS Chlorella Flood สถานการณ์ 3 
จังหวัด 

หมอกควัน
อินโด 

JUL JUL JUN OCT SET SET 

Purpose 
เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่
สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพ 

Performance 
1.ศูนย์ (EOC) สสอ.มายอ  
2. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามค าสั่ง เลขท่ี 
201/2560 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN hospital 

มูลฝอยติดเชื้อลดลง
23.62% 

เครือข่ายคัดแยก
ก าจัดขยะชุมชน 

ผ่านมาตรฐาน HAS 
 

    

ไฟฟ้าลด 9.24% 

*โรงครัว ผ่านมาตรฐาน 

ผลิตผลชุมชน  
สู่โรงครัวโรงพยาบาล 
เครือข่ายแม่บ้านอาหารปลด
ภัยต่อสุขภาพต าบลมายอ 

น้ าท้ิง  ผ่านมาตรฐาน 

Garbage Restroom Energy Environment Nutrition 

ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับ “คุณภาพ” ส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา 

ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานGREEN&CLEAN hospital ระดับดี 

Purpose  ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานGREEN&CLEAN hospital ระดับดีมาก 

performance  

ปัญหาในการด าเนินงาน : 1. งบประมาณท่ีใช้ตาม Planfin   

ข้อเสนอแนะ : 1. รูปแบบการประเมินควรมุ่งเน้นผลลัพธ์ แทนกระบวนการ Check list 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PROMOTION PREVENTION & 
PROTECTION EXCELLENCE) 
ตัวชี้วัดที่ 4: อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 

80-100  

60-80  

40-60  

20-40  

0  

อัตราป่วยลดลง ร้อยละ 20 เทียบกับค่ามัธยฐาน 
เป้าหมาย อัตราป่วย เท่ากับ 74.48 ราย/แสนประชากร  (43 ราย) 

1. อบรมฟื้นฟูความรู้เร่ืองโรคติดต่อทักษะการพ่นหมอกควัน 
การซ่อมบ ารุงเคร่ืองพ่นหมอกควันเบื้องต้น  

2. กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ที่มีการ
ระบาดใน generation 2 

3. - ต าบลมายอ และ ต าบลเกาะจัน > ประกวดชุมชนปลอด
ลูกน้ ายุงลาย 

4. - นักเรียน >> โรงเรียนประถมศึกษา ต าบลมายอและต าบล
เกาะจัน กิจกรรมประชุมทีม SRRT อ าเภอมายอ และ war 
room  

อัตราป่วย ต่อ แสนประชากร 

ปัญหาและอุปสรรค : เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ให้ความส าคัญในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ยังคงเป็นปัญหา
ของสาธารณสุข เพียงฝ่ายเดียว  
การแก้ไขปัญหา : สร้างเครือข่ายควบคุมโรคไข้เลือดออกในพืน้ที่ เพื่อให้รู้สึกว่าเป็นปัญหาร่วม 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP Excellence) 
KPI 5 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  และความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัย  
          เป็นความดันโลหิตสูง 

Purpose  Process Performance 

อัตราผู้ป่วย
DM/HTรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงไม่
เกินร้อยละ 2.4 

1.การจัดบริการ  :  -การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการออก าลังกาย, มัสยิดปลอดบุหรี่ 
 - คัดกรองกลุ่มเสี่ยงDM HT ตามแผนให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1 
และReferเพื่อ Dx. –Update ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
 - จัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มเสี่ยง  น าร่องระดับอ าเภอ 
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อสม.ในการส่งเสริมสุขภาพ,เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่บ้าน, กิจกรรมให้ความรู้ใน รร. และมัสยิด 
2.จ านวนก าลังคน : -พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ มีอสม.ใน
การติดตาม–จนท.Dpac ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 -จัดพี่เลี้ยงเป็นโซนในการให้ค าปรึกษา 
3.ระบบข้อมูลข่าวสาร: updateฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน กับHDC 
,ขึ้นทะเบียนรายใหม่ในโปรแกรมโรคเรื้อรัง,ไลนN์CD  

ร้อยละDMรายใหม่จาก Pre-DM 
 และHTรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง Pre-HT 
 

ความเสี่ยง :1.คุณภาพการคัดกรองและความพร้อมของเครื่องมือและคนในการคัดกรอง  
              2.กลุ่มเสี่ยงขาดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การป้องกันความเสี่ยง  :1มีการอบรมฟื้นฟู ให้ความรู้ แก่ผูป้ฎิบัติงาน 2.มีแผนการจัดซื้อเครื่องวัดBP/เครื่องเจาะระดับน้ าตาล,การบูร
ณาการการคัดกรองกับงานอื่น ๆ การติดตามกลุ่มที่ไม่อยู่ในพ้ืนที 2.มีแผนการจัดระบบกิจกรรมเสริมพลัง อ านาจในการดูแลตนเองใน
กลุ่มเสี่ยง ( ต าบลน าร่อง ) 

2558 2559 2560 2561 
(ต.ค-
เม.ย.61) 

DM 0.44 
    
(6) 
 

1.03 
  
(20) 

0.68 
(17) 

1.16 
(13) 

HT 2.79 
(154) 

2.26 
(162) 

3.19 
(190) 

2.21 
(24) 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(Promotion Prevention & Protection Excellence) 
KPI 6 : อัตราส่วนการตายของมารดา  

Purpose อ.มายอ  
(ปี 2561) 

Process Performance 

- หญิงตั้งครรภ์หญิง
คลอดทุกรายได้ 

รับการเฝ้าระวังภาวะ
เสี่ยงและได้รับการดูแล 
ตามแนวทางการฝาก
ครรภ์และการคลอด
มาตรฐาน 

 

 

 

2. ประเมินคลินิกฝากครรภ์ และห้อง
คลอดคุณภาพ 

4. จัดตั้งคลินิกHigh risk pregnancy 
โดยมีแพทย์ตรวจทุกรายและส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อพบสูติแพทย์ต่อ 

 
 

ปัญหาอุปสรรค : 1. ภาวะ PIH มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งพบได้ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ บางรายพบภาวะ PIH เมื่อมารดาเข้าสู่ระยะคลอดแล้ว 
เนื่องจากมารดาไม่ได้มาฝากครรภ์ตามนดัในช่วงไตรมาสที่3  ท าให้ขาดการดูแลและการเฝ้าระวังตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2. หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงบางรายขาด การติดตามดแูลตอ่เนื่อง       
3. การประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงบริการในภาวะฉุกเฉินยังไม่ทั่วถงึ 
4. อสม./แกนน าในชุมชน ขาดศักยภาพในการค้นหาในหญิงตั้งครรภ์ทีมภีาวะเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะ : 1. การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทุกระดบั    2. จัดระบบการติดตามการดูแลอย่างต่อเนื่องในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง 

KPI เป้าหมาย ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี61 
(ต.ค.-เม.ย.) 

1. อัตรามารดา

ตายจาก 

PPH/PIH 

0 

 

0 0 0 0 

2. อัตรามารดา

ตาย 

≤ 20 ต่อ

แสนมีชีพ

แสนคน 

0 0 0 285.71 

(1/350) 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(Promotion Prevention & Protection Excellence) 
ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละของเด็กปัตตานี ( Pattani Smart Kids ) 

ปัญหาอุปสรรค: 1.การให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง ไม่มารับวัคซีนตามนดั ขาดการกระตุ้นพัฒนาการทีเ่ป็นไปตามช่วงวัย การใช้Health Plane 
ผู้ปกครองไม่มารับบริการตามก าหนดในตารางการรับบริการ   2.เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามเชิงรุกไดทุ้กรายที่ขาดนดัและไม่ตอ่เน่ือง  3.อุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเด็กไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะ:1.เตรียมความพร้อมระบบการติดตามมรีะบบแจ้งเตือนเฝ้าระวังเด็กกลุม่เป้าหมายที่ครบก าหนดตรวจตามHealth Plane ผ่าน
โทรศัพท์ Line 2.เตรียม เจ้าหน้าที่ และ อสม.ส ารวจติดตามเด็กCatchment Area เชิงรุก 

34.46% 

EPI   
43.97 %  

Nutrition  
51.72 %  

Dental  
26.72 %  

Dev 
  36.21%  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ Smart Kids ระดับอ าเภอและSmart Kids 
Managerระดับต าบล  

2. จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ Smart Kids และคณะท างาน
Smart kidsในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน Pattani Smart Kids 

3. พัฒนาระบบการท างานโดยใช้รูปแบบCatchment area งานSMKใน
พื้นรับผิดชอบ 

4. พัฒนาระบบการท างานโดยใช้รูปแบบCatchment area งานSMKใน
พื้นรับผิดชอบ 

5. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ท้ังไวนิล โมเดลเคลื่อนท่ี และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเด็กปฐมวัย(0-5 ปี)อ าเภอมายอ เก่ง ดี มีวินัย สุขภาพ
แข็งแรง ผ่านSmart Health ครบท้ัง 4 ด้าน 



จ ำนวนผู้ได้รับวคัซีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention 
& Protection Excellence) 
ตัวชี้วัดที่ 8: ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคพิศสุนัขบ้า 

60.38 

7.55 
15.09 

13.21 

13.21 
24.52 

37.74 1.89 
20.75 

96.23 3.77 

100.00 

ปัญหำและอปุสรรค : ในกลุม่สตัว์เสี่ยง ไมไ่ด้รับกำรฉีดวคัซีน  

กิจกรรม : มีการรณรงค์การรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และ ตามนัด ในกลุ่มผู้ท่ี
ถูกสัตว์ท่ีมีความเสี่ยงกัด ,รณรงค์การฉีดวัคซีนในสัตว์ท่ีมีความเสี่ยง และมี
การติดตามให้ผู้ป่วยมารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ 

กำรฉีดวคัซีนของสตัว์ กลุม่อำยผุู้ถกูกดั ชนิดสตัว์ที่กดั 

แนวทำงกำรแก้ไข : ให้ควำมรู้ท่ีถกูต้องแก่เจ้ำของ , ให้พืน้มีทะเบียนสตัว์ท่ีมีภำวะเสีย่ง, ประสำนกบัหน่วยปศสุตัว์ ในกำรฉีด
วคัซีนปอ้งโรคพิษสนุขับ้ำ, 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ   
                     (Promotion Prevention & Protection Excellence)  
ตัวชี้วัดที่ 9 : สัดส่วนของชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทเทียบกับเป้าหมายระดับอ าเภอ 

Purpose Process Performance 

สัดส่วนของชมรม TO BE NUMBER 
ONE ทุกประเภทเทียบกับเป้าหมาย
ระดับอ าเภอ 
 

1. พัฒนาและขยายชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจTO  BE  
NUMBER  ONE ในสถานศึกษา ระดับมัธยม 1 โรงเรียน
(ต.กระเสาะ) และชุมชน 1 ชุมชน (ต.เกาะจัน) 
2. จัดอบรมแกนน า TO  BE  NUMBER  ONEและ
ส่งเสริมสถานศึกษามีกิจกรรมTO  BE  NUMBER  ONE
อย่างต่อเนื่อง 
3. จัดประกวดTO  BE  NUMBER  ONE ระดับอ าเภอ
และส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด และส่งเสริมให้โรงเรียน
ที่มีชมรม TO  BE  NUMBER  ONE ขยายผลโรงเรียน
อื่นด้วย 

- ร้อยละ 54.5 มีจ านวนชมรมและศูนย์เพื่อน
ใจ TO  BE  NUMBER  ONE ในสถานศึกษา
อ าเภอมายอปี 2561 
- ชมรม TO  BE  NUMBER  ONE โรงเรียน
อิสลามศาสน์วิทยา ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด
เข้าร่วมประกวดในเวทีระภาคใต้ 
- เกิดชมรม TO  BE  NUMBER  ONE ใน
ชุมชนใหม่ 1 ชมรมได้แก่ชมรม TO  BE  
NUMBER  ONE ชุมชนเกาะจัน 

ปัญหา :  
1) ไม่มีสมาชิกขยายชมรมฯ TO  BE  NUMBER  ONE ในชุมชนเนื่องจากสมาชิกท างานไปเรียนตอ่/ไม่มีงบสนบัสนุนในการด าเนินงาน 2)การสง่ตอ่
และการประสานงานของสมาชิกชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจ TO  BE  NUMBER  ONE ในโรงเรียนขาดความต่อเนื่อง  3) ภาระหน้าที่ของครูใน
โรงเรียนมีมากขึ้น/มีการเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบบ่อย ท าให้ขาดช่วงความต่อเนื่องในการด าเนินงาน   4) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขาดความต่อเนื่องใน
การลงติดตามการด าเนินงานในโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  :  
1) ส่งเสริมชมรม TO BE NUMBER ONE ให้เข้มแข็ง โดยมีการส่งต่อข้อมูล ขนายสมาชิก สร้างเครือข่าย พัฒนาชมรมทั้งในโรงเรียน/ชุมชน แบบ
พี่สอนน้อง ให้เป็นระบบ 



น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

  ยุทธศาสตร์ คปสอ. มายอ 2561 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ 
(SERVICE EXCELLENCE) 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ตัวชี้วัดท่ี  10 : ร้อยละของ รพ.ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

Purpose Process (ณ 30 เม.ย. 61) Performance 
- โรงพยาบาลมายอ
และหน่วยบริการปฐม
ภูมิผ่านการประเมิน 
RDU ขั้นที่ 2 
- โรงพยาบาลใช้ยา
อย่างสมเหตุผลและ 
รพ.สต. ใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล 

1. ทบทวนบัญชียาโรงพยาบาล,สัดส่วน 
ED:NED 
2. ปรับปรุงฉลากยา(ชื่อภาษาไทย/ค าเตือน)
ขยายให้ครอบคลุมยาในบัญชี และ QR Code 
(อยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาการ scan) 
3. นิเทศติดตาม รพ.สต.ตามแผน 
4. สะท้อนข้อมูลการใช้ยาสมเหตุผล 
5. ประชุมวิชาการเรื่องการใช้ยาสมเหตุผลใน
RI/AD/FTW 
6. สื่อ/รณรงค์ (หน้าห้องยา/ออกหน่วย) 

ปัญหา : การใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  : 
-การลงข้อมูลเวลาก่อนได้รับการรักษาและข้อมูลบาดแผลเมื่อท าแผลตามนัด 
–การวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ – สื่อ/ให้ค าแนะน าการดูแลบาดแผล 

การประเมินระดับข้ัน RDU ระดับข้ัน ปี 60 ปี 61 
(เม.ย.) 

ไม่ผ่านตามขั้น 1 ครบทุกข้อ RDU ขั้น
ที่ 0 

✓ 

ผ่านข้อ 1-5 และ RUA 
ร้อยละ 40 

RDU ขั้น
ที่ 1 

✓ 

ผ่านเกณฑ์ขั้น1 และผ่าน 
ข้อ 6-9 ,ข้อ 11,14,17 
และ RUA ร้อยละ 60 

RDU ขั้น
ที่ 2 
 

ผ่านทุกข้อ และ RUA ร้อย
ละ 100 

RDU ขั้น
ที่ 3 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (service excellence) 
KPI 12 : อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม.ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit ) 

Purpose อ.มายอ  

(ปี 2561) 

Process Performance 

- เพิ่มการเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วย 
วิกฤติฉุกเฉิน 
- ลดอัตราการเสียชีวิตและ
ภาวะ 
ทุพพลภาพที่ป้องกันได้จากการ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน 

- ประชาสัมพันธ์ 1669 ผ่านคลินิกต่าง ๆใน รพ.และสถานที่
ส าคัญในชุมชน 
- สื่อสาร CPG และทบทวนการใช้ โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีเป็น Fast 
track  
- ฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทั้งในโรงพยาบาลและ
ระหว่างส่งต่อ 
- พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ท้ังแพทย์และพยาบาล 
- ทบทวนการดูแลทุก case เพื่อหาโอกาสพัฒนา 
- จัดหาเครื่องมือฉุกเฉินที่เพียงพอและพร้อมใช้ 

 
 
 

ปัญหา :  
1) เวลาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ตลอด 24 ชม (6.00 - 20.00 น.) เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ ส่งผลท าให้เกิดข้อจ ากัดในการให้บริการ 
2) อบต. มีรถกู้ชีพน้อยไม่ครอบคลุมทุกต าบล        3) การดูแลผู้ป่วยไม่ครอบคลุมมาตรฐานยังพบ miss diagnosis ,delay refer ,delay treatment 
4) เมื่อผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุและอยู่ในภาวะวิกฤตพบว่าญาติจะปฏิเสธการรักษา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา :  
1) ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถออกบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ ประสาน FR และผู้น าในพื้นที่เป็นผู้น าส่งแทน/ออกมาส่งผู้ป่วยครึ่งทาง 
2) ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินให้ในที่ประชุมประจ าเดือนของอ าเภอรับทราบและด าเนินการต่อ   3) มีระบบการนิเทศแพทย์ Turn โดยแพทย์เพื่อให้รับรู้มาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วยทั่วไปและ Fast track และมีการติดตามการดูแลผ่านกระบวนการทบทวน    4) พัฒนาระบบการดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยวิกฤตที่มีมาตรฐาน ในผู้ป่วย 
trauma ต้องพัฒนาความรวดเร็วในการประเมินผู้ป่วย และการประเมินซ้ าในผู้ป่วย SEPSIS พบการใช้ SOS score ไม่ถูกต้องส่งผลให้การ monitor ผู้ป่วยไม่
เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 

1. อัตราผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมา
ด้วยระบบ EMS  

> 30% 10.43 7.38 4.33 

2. ผลการประเมิน ECS 
คุณภาพ 

> 40% NA 49.3 48.6 

3. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. 
- ปฏิเสธการรักษา 
 
- ความผิดพลาดจากการดูแล 

< 12% 3.30 
(13/393) 
69.23% 

(9) 
30.76 
(4) 

4.82 
(17/352) 

82.35 
(14) 

17.64 
(3) 

2.09 
(6/287) 
100% 

(6) 
0 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละคลินิกหมอครอบครวัที่เปดิด าเนินการในพื้นที่ (PCC) 

Purpose  
อ.มายอ (ปี 2561) 

Process Performance 

อ า เ ภ อ ม า ย อ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการ PCC อย่างน้อย 
1 ทีม  

1. พัฒนาระบบบริการต่างๆ ของ รพ.สต. 
ลุ โ บ ะยิ ไ ร  ต ามแนวทาง  PCC ก า ร
จัดบริการ 
2. จัดสรรและจัดกาบุคลากรในทีม PCC
พัฒนาศักยภาพบุคลากร PCC ให้มีความ
พร้อม  
3. ประชุมท าความเข้าใจกับแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว 
4. พัฒนา คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

( ย้อนหลัง 3-5 ปี ) 
  - รพ.สต. PCC ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. 
ติดดาว 
  - แพทย์เข้ารับการศึกษาต่อเวช
ศาสตร์ครอบครัว 1 คน 
- ก าลังด าเนินการขอลงทะเบียน PCC 
 

ความเสี่ยง : วิเคราะห์หาความเสี่ยงที่จะท าให้ผลการด าเนินงานปี 61จะไม่ได้ตามเป้าหมายไม่มีเจ้าพนักงาน
เภสัชกร 

การป้องกันความเสี่ยง  : ขออัตราก าลังกับ คปสอ. ชัดเจน 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ตัวชี้วัดที่ 14 : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85 

ร้อยละของประชากร 
กลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการคัด
กรอง 

100% 

100% 

  100% 
100% 

60.86% 

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาสที่ 1/2561 

ก าลังรักษา 22.22% (2/9 ราย) 

รักษาส าเร็จ 77.78% (7/9 ราย) 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

1.ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน   
- สอบถามและสังเกตอาการทัว่ไป  อาการแพ้ยา/ฤทธิ์
ข้างเคียงของยา หากมีอาการดังกลา่วให้ความ
ช่วยเหลือ และให้ก าลังใจผู้ป่วย พร้อมคัดกรองและให้
สุขศึกษาแก่ญาติ 
2.คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 
 - ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค ปี 2555-2560 
 - ผู้สูงอาย ุ65ปีขึ้นไปที่มีโรคร่วม  
 - ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ปี 2560 
 - ผู้ป่วย HIV 
 - บุคลากรทางการแพทย์ 

บุคลากรทางการแพทย์ 

ผู้ป่วย HIV 

ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 65 ปีข้ึนไปที่มีโรคร่วม 

DM รายใหม่ 

ปัญหาในการด าเนินงาน : 1.ความร่วมมือของการคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านในการ x-ray  2.อาการข้างเคียงจากการทานยา 

ข้อเสนอแนะ : 1. เสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดกรองตัวเองของกลุ่มเสี่ยง 
   2.จัดพี่เลี้ยงในการก ากับกานกินยา พร้อมมีทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษาและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (service excellence) 
KPI 15 : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

Purpose อ.มายอ (ปี 2561) Process Performance 
- เพิ่มอัตราการเข้าถึงของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ 
- ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจ 
- ผู้ป่วย STEMI สามารถเปิดหลอด
เลือดได้อย่างรวดเร็ว  
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจได้รับ
การส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว  

 

- คัดกรอง CVD risk ใน รพ. และ รพสต. 
- ท า mapping เพื่อค้นหากลุ่มผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว 
- ประชาสัมพันธ์ STEMI alert ร่วมกับประชาสัมพันธ์ 1669 
- พัฒนาระบบ Fast track  
- พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่เรื่อง การดูแลการคัดกรองอาการเจ็บ
หน้าอก การอ่าน EKG การใช้เครื่องมือฉุกเฉิน การใช้ยา HAD การ 
CPR 
- จัดระบบบริการสนับสนุน 24 ชม.ได้แก่ ห้อง Lab ห้อง  X-ray 
ห้องยา  
- จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ฉุกเฉินที่เพียงพอ 
- พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องท่ีมีมาตรฐาน 
- ทบทวนอุบัติการณ์การดูแลผู้ป่วยทุกรายเพื่อหาโอกาสพัฒนา 

 
 
 

ปัญหา :  
1) ผู้ป่วย STEMI ที่ไม่ได้รับยา SK เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เคยได้ยา SK มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี มี Hx trauma เป็นต้น 
2) การคัดกรอง CVD risk ไม่ต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้น 3) ผู้ป่วยเข้าถึงบริการล่าช้าเนื่องจากไม่ทราบอาการเจ็บหน้าอกที่
ควรมา รพ.ทันที และการจัดการเพื่อเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว บาง case รอลูกหลานที่ไว้ใจ  4) ผู้ป่วย STEMI รอคิวท า CAG นานส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่าง
รอคิว 
5) ผู้ป่วย ACS ขาดความต่อเนื่องในการรักษา  6) ขาดการส่งต่อข้อมูลกลับจาก รพ.แม่ข่าย ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา :  
1) เพิ่มระบบการติดตามการคัดกรอง CVD risk ใน รพสต.  2) ให้ความรู้เรื่องการให้ยา SK ในคลินิก  NCD เพื่อการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว  
3) ประชาสัมพันธ์ STEMI alert และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุกต าบล  4) ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย STEMI ที่อยู่ระหว่างการรอท า CAG เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมป้องกับการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ า   5) ควรมีการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เรื่อง การอ่าน EKG 
ที่มีความซับซ้อน การ monitor arrythmia ที่ส าคัญ รวมถึงการบริหารยา HAD ที่ใช้บ่อย ได้แก่  amiodarone  ,adenosine ,SK ,Digoxin เป็นต้น 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 

1. อัตราการตายจาก
โรคหลอดเลือดหัวใจ 

27 ต่อแสน 
ประชากร 

6.9 
(4) 

12.06 
 (7) 

0.0017 
(1) 

2. อัตราผู้ป่วย STEMI 
เสียชีวิต 

< 2% 6.66 
(1/15) 

12.5 
(2/16) 

8.33 
(1/12) 

3. On set to ER 
ภายใน 180 นาท ี

100% 66.66% 58.33
% 

74.07% 

4. Total ischemic 
time ภายใน 180 
นาท ี

100% 60% 81.25
% 

75% 

5. อัตราผู้ป่วย STEMI 
ได้รับยา SK 

100% 60% 100% 100% 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละ 25  ของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

Purpose Process Performance 

ผู้ ป่ ว ย น อ ก ไ ด้ รั บ
บริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก  
คิดเป็นร้อยละ 25  

1. จัดบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ/ ให้บริการคลินิกเฉพาะโรค4โรค/บริการ
ฟ้ืนฟูหญิงมารดาหลังคลอด /บริการผู้ป่วยนอกคู่ขนานแบบผสมผสาน 
2. มีจัดการบันทึกผลงานที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา  
3. มีการใช้ยาสมุนไพรที่มีในบัญชียาโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 30 รายการ 
4. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรอย่างสมเหตุสมผลอย่างน้อย 10 รายการใน
เครือข่าย รพ.สต.ทั้งหมด 
5. ส่งเสริมสุขภาพด้วยท่ากายบริหารฤษีดัดตนหรือมณีเวชในผู้ป่วยนอก เช่น 
ANC  
6. มีการประชุมเครือข่ายแพทย์แผนไทยในจังหวัดปัตตานี มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดบริการแพทย์แผนไทยภายในเครือข่ายบริการ และในพ้ืนที่หน่วย
ปฐมภูมิ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแพทย์พ้ืนบ้านในเครือข่ายบริการในระดับต าบล     
8.รับส่งต่อผู้ป่วยนอกรับบริการในเครือข่ายปฐมภูมิ 

 
 
 

ปัญหา :  
1. การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยของผู้ป่วยนอก  - ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย  2. การคีย์ข้อมูลทะเบียนวินิจฉัย หัตถการ และการรายงาน 43 
แฟ้ม  

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา :  
1. การประชาสัมพันธ์การให้บริการรักษาด้านการแพทย์แผนไทย 2. การส่งเสรมิและป้องกันสุขภาพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในคลินิกอื่นๆ 
เช่น  ANC , NCD  เป็นต้น  3. อัตราส่วนผู้ให้บริการในสถานบริการต่อหน่วยประชากร  แพทย์แผนไทย 1 คน : ประชากร 10,000 คน  
(โดยอัตราสว่นแพทย์แผนไทย 1 คน ต่อ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 4 คน)   4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล ความทันเวลา 



น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 

  ยุทธศาสตร์ คปสอ. มายอ 2561 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบุคลากรเป็นเลิศ 
(PEOPLE EXCELLENCE) 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
ตัวชี้วัดท่ี  17 : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 

Purpose Process Performance 
เพื่อน าผลการประเมินดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนา
องค์กร การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมความสุขในการท างานอย่างตรงประเด็น 
ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วม
ขององค์กร 

 

- Happy body (สุขภาพดี) ผลการวิเคราะห์ 
โรงพยาบาลมายอ ร้อยละ 67.89 ซึ่งโรงพยาบาล ได้ท า
กิจกรรม DPAC กับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 31 คน เพื่อให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ 
การออกก าลังกาย 

- Happy Money (สุขภาพเงินดี) ผลการวิเคราะห์ 
โรงพยาบาลมายอ ร้อยละ 46.41 ซึ่งทางกระทรวง
สาธารณสุข ได้มีโครงการ Re-finance ในกรณี
บุคลากรมีหนี้ผูกพันกับธนาคาร ซึ่งบุคลากร
โรงพยาบาลมายอได้ท าการ Re-finance จ านวน 4 
ราย 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
-  ธนาคารพิจารณาอนุมัติ                          
Re-finance   บุคลากรท้ัง 4 ราย 
 

ปัญหา :  จากการวิเคราะห์ Happinometer ของโรงพยาบาลมายอ สุขภาพเงินดี จะได้ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด แต่การตอบสนอง จะไม่สามารถ
ตอบสนองในทุกกลุ่มวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  : สื่อสารความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ีในเรื่องค่าตอบแทนในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
ตัวชี้วัดท่ี  18 : อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 

Purpose Process Performance 
- เพื่อส่งเสริมสร้างระบบการท างานและ

สิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างานด้วย
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน
สุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรและสร้างความ
ต่อเนื่องในระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของโรงพยาบาลมายอ 

 

1. ตรวจสอบข้อมูลล าลังคนท่ีปฏิบัติงาน
จริง ณ 30 เมษายน  2561 ตามสายงาน
วิชาชีพ 

2. ตั้งทีมให้ค าปรึกษาด้าน HR 
3. มีเกณฑ์ความก้าวหน้าตามสายงาน

วิชาชีพ  
       (career path) 
4. มีระบบการวางแผนหาผู้สืบทอด 
       ต าแหน่ง  (Succession Plan) 
 

อัตราการคงอยู่ของบุคลากรโรงพยาบาลมายอ 
(Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  ผล
การด าเนินงาน 
 
 
 
 

ปัญหา :  ปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) คือ ด้านความก้าวหน้าในงาน เพราะโรงพยาบาล  มายอ ไม่
สามารถตอบแทนความก้าวหน้าในงานให้ได้ ในกรณีของลูกจ้างชั่วคราว 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  : สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน โดยเฉพาะด้านสัมพันธภาพในการท างาน โดยเฉพาะด้านสัมพันธภาพใน
การท างานร่วมกัน และมีสวัสดิการต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าท่ี 

ปี 
(30 เม.ย.61) 

Retention rate 
(ร้อยละ) 

2557 93.10 

2558 99.03 

2559 98.67 

2560 97.81 

2561 99.55 



น าเสนอคณะนิเทศจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดย คณะท างานบริหารและพัฒนายทุธศาสตร ์คปสอ.มายอ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ 
             (GOVERNANCE  EXCELLENCE) 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการบริหารด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (Governance Excellence) 
ตัวชี้วัดที่  20 :ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA 

Purpose Process Performance 

1.เพื่อให้หน่วยงาน
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสู่
มาตรฐานสากล 
2.เพื่อยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐให้สอดคล้อง 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพทีมงาน  
2.มีการประเมินตนเอง 
3.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในแต่ละ
หมวด 
4.ก าหนดผังระยะเวลาการ
ด าเนินงาน PMQA  
5.จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายใน 

สสอ.มายอ เป็น Bright spot ล าดับ 2 ด้าน PMQA 
-ปี 2561  สสอ.มายอ มีการด าเนินงาน PMQA ใน หมวด P หมวด 1,5  คือ                  
๑.ได้ลักษณะส าคัญองค์กรแบบย่อ 1 หน้า (One page)   
๒.ได้ลักษณะส าคัญองค์กรแบบเต็ม (ไม่เกิน ๑๐ หน้า)    
๓.ได้มีการประเมินคะแนนคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑/หมวด ๕ 
(Self Score.xls)  
๔.ได้มีการแสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  Cat ๗_KPIs.xls 
๕.ได้มีการวิเคราะห์และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน  Self SW.doc 
๖.ได้มีการการสรุปจุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมคะแนน   SW_ Score.doc 
๗.ได้มีการจัดล าดับโอกาสในการปรับปรุง    Ranking OFI.doc 
๘.ได้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงอย่างน้อย ๒ หมวด (หมวด ๑ และหมวด ๕ ) 
๙.ได้มีการด าเนินการและผลการพัฒนาองค์กร 
10.ได้รายงานความก้าวหน้าของแผนพัฒนาองค์กร แบบฟอร์ม F.7 และผลลัพธ์
ตัวชี้วัด F.4 

ปัญหา :ความพร้อมของทีมงาน ไม่ตรงกัน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  :1. ส่งเสริมสนับสนนุทีมงานระดับอ าเภอ ให้เกิดค่านิยมและความเข้มแข็ง น าไปสู่การปฏิบัติในงานประจ า 
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  2. สื่อสารประชาสัมพันธ์แผน PMQA สู่การปฏิบัติและควบคุมก ากับอย่างต่อเนื่อง 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (Governance  Excellence) 
ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

Purpose  Process Performance 

รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
รพสต.ติดดาวระดับ 5 
อย่างน้อย ร้อยละ 25  
( 4 แห่ง ) 

1..แต่งต้ังคณะท างานระดับอ าเภอ 
2.ชี้แจงและท าความเข้าใจเกณฑ์รพ.สต.ติดดาวป6ี1  
ระดับอ าเภอ 
3.รพ.สต.ประเมินตนเองส่งให้ทีมประเมนิพี่เลี้ยงระดับ
อ าเภอ 
4.จัดท าแผน และเตรียมทีมผู้ประเมิน เยี่ยม เสริมพลังเพื่อ
เป็นพี่.เลี้ยงระดับอ าเภอ 
4.พัฒนารพ.สต.ตามเกณฑ์คุณภาพ  รพ.สต.ติดดาวโดยพี่
เลี้ยงระดับอ าเภอ 
5ประเมินเยี่ยมเสริมพลังติดตามระดับอ าเภอ เพื่อคัดเลือก
ส่งให้ระดับจังหวัดต่อไป 
6.ทีมจังหวัดลงประเมินเสริมพลัง เพื่อหา The best ระดับ
จังหวัดเพื่อคัดเลือกระดับเขตต่อไป 

ผลงาน: รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ  
ระดับ 5  ระดับอ าเภอมี 4 แห่ง 
 คิดเป็นร้อยละ28.57 ในปี 2561 
- ขยายโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล 
ได้ตามเป้า  

 ความเสี่ยง  : 1.รพ.สต.เป้าหมาย มีเวลาในการเตรียมพร้อมน้อย ด้วยภาระงาน    
                2. ทีมพี่เลี้ยง มีภาระงานมากไม่สามารถลงไปติดตามท่ี รพ.สต.อย่างต่อเนื่องได้ 

การป้องกันความเสี่ยง  : 1.ใช้ระบบ Coaching เป็นระยะ ในการกระตุ้นหน่วยงาน และ ทีมคุณภาพต่างให้สามารถด าเนินการตามแผน 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านบริหารจัดการด้วย ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (GOVERNANCE EXCELLENCE) 
ตัวชี้วัดที่ 23  ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
 

แฟ้ม Labor 97.31 % 

แฟ้ม Death 98.73 % 

แฟ้ม Card 99.2 % 

แฟ้ม Person 99.3 % 

แฟ้ม Nutrition 99.49 % 

แนวทางแก้ปัญหา: ประสานกับผู้ริบผิดชอบในแต่ละแฟ้ม ให้ท าความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง 

แนวทางการตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม 
         รัน Script ท่ีเขียนขึ้นเอง ก่อนส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม 
         ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ด้วยโปรแกรม BMSExport43Standard 
         ตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม OPPP2010 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านบริหารจัดการด้วย ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (Governance Excellence) 

 ตัวชี้วัดที่ 24  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมายอผ่านประเมิน ITA (ร้อยละ 80) 

Purpose  

 EB1 – EB3  ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

สสอ.มายอ : โครงการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการไดร้ับวัคซีนต่ ากว่าเกณฑ์ใน
เด็กอายุ 0 - 1 ปี 

รพ.มายอ : ACS 

 EB4 – EB6  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

 EB7  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

 EB8  เร่ืองร้องเรียนทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้าง 

 EB9  การป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

 EB10 การด าเนินการด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

 EB11 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานโปร่งใส 

Process 

สสอ.,มายอ และ รพ.มายอผ่านการประเมิน ITA : EB1 - EB11 ได้รับคะแนน 

ร้อยละ 93.94 

Performance 
ไตรมาส 2 

 ความเสี่ยงที่จะท าให้เป้าหมายบรรลุผล :  ระเบียบระทรวง 
 การคลังว่าด้วยการจัด จัดจ้างพัสดุปี 2560 

  การป้องกันความเสี่ยง :  พัฒนาบุคลากร ด้านพัสดุ การเงิน และ 
นิเทศและตรวจสอบภายใน อย่างต่อเนื่อง 



  การพัฒนาคุณภาพ ปี 2561 



  ด้วยรัก และ ขอบคุณ จากใจทีมสา’สุข มายอ 


