
ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ปี 2561 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 



ร้อยละ 0 ของอัตราส่วนการตายมารดาไทย 0 

ร้อยละ 80 ของเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 97.22 

ร้อยละ 54 ของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 45.53 

ร้อยละ 54 ของเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ  93.90 

อัตราไม่เกิน 40 ต่อ 1000 คน ของการคลอดมีชีพหญิงอายุ 15-
19 ปี 54.05 



ร้อยละ 60 ของต าบลมีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ ์ 100 

คณะกรรมการ พชอ.ที่มีคุณภาพ 100 

อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 2.4 

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกวา่ 15 ปี           
น้อยกว่า 4.5 ต่อแสน 0 

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อแสน  7.74 

0.85 



อัตรากลุ่มเสี่ยงป่วยโรคความดันโลหติสูงได้รบัการวดัความดันโลหติ
ที่บ้าน >ร้อยละ 10 16.07 

ระดับโรงพยาบาล ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์     
Green & Clean ดี 



การด าเนินการพฒันาเพือ่ผ่านเกณฑ์ช้ีวดั 



แนวทางการด าเนินงานกลุ่มเดก็ 0-5 ปี  
มีพฒันาการสมวยั และ สูง ด ีสมส่วน 
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สร้างการมีส่วนร่วม ผ่านกลไก พชอ.  
ระดับชุมชน ศูนย์เด็กเล็ก  

และ โรงเรียนอนุบาล 

โครงการโดยงบประมาณจาก กองทุน 
สปสช.และ อบต 

พชอ. & MCH Broad & FCT ติดตาม ก ากับ 
มาตรฐาน ศพด. คุณภาพ  
โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 
เกณฑ์พัฒนาการสมวัย 

ปรับทัศนคติและพฤติกรรม 
การเลี้ยงเด็ก การเฝ้าระวังทางโภชนาการ 
พัฒนาการ ในผู้ปกครอง ผดด. และครู

อนามัยโรงเรียน 
 

พัฒนาศักยภาพ จนท. / ผดด. / อสม.  
ในการเฝ้าระวัง กระตุ้น พัฒนาการ
สนับสนุน ส่งเสริม การฝากครรภ์เร็ว 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
โภชนาการตามวัย 

พัฒนา ศพด.คุณภาพ 
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่   

การจัดบริการ  WCC คุณภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการด้านอนามัยแม่

และเด็ก 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สมาชิกชมรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 



แนวทางการด าเนินงานเกีย่วกบัการคลอดมีชีพในหญงิอายุ 15-19 ปี 
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พชอ.  ชมรม ToBeNumberOne  
ครอบครัว  โรงเรียน 

โครงการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน
จาก กองทุน สปสช. 

และ อปท 

มาตรฐาน 
อ าเภออนามัยเจริญพันธุ์  

ส่งเสริมการด าเนินงาน 
และจัดตั้ง 

ส่งเสริมความรู้ ทักษะชีวิต 
การเข้าถึงบริการคุมก าเนิด

แบบกึ่งถาวร 

พัฒนาศักยภาพของหน่วย
บริการและบุคลากรให้

สามารถจัดบริการ
คุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร 

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน 



ผลการด าเนินงานภาพรวม...13..... ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์.....9.....ตัวชี้วัด 
 

ไม่ผ่านเกณฑ.์..4......ตัวชี้วัด 



ตัวชีวั้ด ผลงาน 

RDU1 RDU2 โรงพยาบาลมีระบบซื้อยาต้านจุลชีพ AMR &RDU  
ผ่านเกณฑ์ 

ขั้น3 

-  ลดลงร้อยละ 10 ของการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ 7% 

- ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยนอกได้รับการบริการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือก  34.27 

-  ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยSTEMI ได้รับยา Fibrinolytic drug 100 

- อัตราเสียชีวิต ของผู้ป่วยSTEM น้อยกว่าร้อยละ 12 0 



 การพัฒนารับบริการสขุภาพ 

ตัวชี้วัด ผลงาน 

-  อัตราเสียชีวิตจากหลอดเลือดในสมองใน ร.พ. น้อยกว่า 7: แสนประชากร 3.15 

-  ร้อยละ 66 ของผู้ป่วย CKD มีอัตราการลดลงของ eGFR  100 

-  ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบ าบัดและหยุดเสพต่อเนื่อง 100 



ตัวช้ีวัด ผลงาน 

- ร้อยละ 36ของคลินิคหมอครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการในพื้นที่ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 



ที่มา : HDC ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน   61 

เกณฑ์ร้อยละ  40 
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ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ าตาลได้ดี(HbA1C<7) 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานท่ีคุมระดับน้ าตาล
ได้ดี(HbA1C<7) 



ที่มา : HDC ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน   61 

เกณฑ์ร้อยละ  50 
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35.27 32.90 

46.79 

ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 

ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้ 



วิเคราะห์ปัญหา /สาเหตุที่คุมเบาหวาน  และความ
ดันโลหิตสูงไม่ได้ 

 
 พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ติดรสหวาน รสเค็ม เน้นข้าว 
     เป็นหลัก 
 การใช้ยาไม่ถูกต้อง (ยากินและยาฉีด) ร้อยละ 10 
 ขาดการออกก าลังกาย / น้ าหนักเกิน 
 พบภาวะเครียดจากการประเมิน 2 Q ร้อยละ 5 
 ไม่มีผู้ดูแลในผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ร้อยละ 80 
 



แนวทางพัฒนา NCD Clinic 
 

 จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 ในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้ค าปรึกษา

แบบรายกรณ ี
 วางระบบติดตามการดูแลตอ่เนื่อง และส่งต่อข้อมูลให้ทีมเย่ียมบ้าน/

เครื่องข่ายในชุมชน 
 บุคคลต้นแบบที่ควบคุมเบาหวาน+ความดันโลหิตสูงได้ดี 
 พัฒนา R2R เรื่องผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมของ

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ 



 รูปกิจกรรมผู้ป่วยเบาหวาน +ความดัน 



 
 

ตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่าน ผลงาน 

- ร้อยละ 60 มีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ (Happinometer) 59.25 

ตัวชี้วัดที่ผ่าน ผลงาน 

-  ร้อยละ 85 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retension Rate) 97 



 ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ 
 

การพัฒนาระบบจัดการสนับสนุนจัดบริการสุขภาพ 
 ร้อยละ 60 มีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้            
(Happinometer) = 59.25 
 
  เฉลี่ยระดับประดับประเทศ ร้อยละ  62.6                
-  สสอ.              ร้อยละ  65.54   -  รพ.สต.           ร้อยละ  65.08   
-  สสจ.              ร้อยละ 64.08    -  รพช.             ร้อยละ 62.27   
-  รพท.              ร้อยละ 61.65     -  รพศ.             ร้อยละ 60.64   
 
 



คณะที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ(ต่อ) 

เปรียบเทียบในแต่ละด้านของหนองขาหย่าง 

64.71 

51.23 

65.69 65.21 63.85 
57.13 
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คณะที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ(ต่อ) 



คณะท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ(ต่อ) 
แผนการสร้างเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความสุข   

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
ด้าน Happy money 
 - ปรับโครงสร้างหนี้ 
 - จัดตลาดประชารัฐเพื่อส่งเสริมให้จนท.มีรายได้เพิ่ม 
ด้านผ่อนคลายดี 
 - จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 
 - จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร  เนื่องในโอกาสส าคัญ ๆ  เช่น ปีใหม่ 
สงกรานต์  เป็นต้น 
 - ส ารวจไลฟส์ไตล์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อนจัดกิจกรรมที่เหมาะสมของ
แต่ละกลุ่ม 
 
 

 



คณะท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ(ต่อ) 

•  ร้อยละ 85 อัตราความคงอยู่ของบุคลากรสาธารสุข                        
( Retension   Rate )  = ร้อยละ 97 

      จ านวนบุคลากร  71  คน  ( 69 / 71)*100=97) 
หมายเหตุ 
 -  ย้าย    1 คน    (พยาบาลวิชาชีพย้ายไป รพ.สต 1   คน ) 
 -  ลาออก  1 คน (พนักงานราชการ  ลาออก 1 คน ) 

 



ตัวชี้วัด ผลงาน 

ร้อยละ ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินควบคุมภายในระดับ 5 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ก าลัง
ด าเนินการ 

- ร้อยละ 90  ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA 92 

โรงพยาบาลมีคุณภาพ ผ่านมาตรฐาน HA –ขั้นที่ 3 HA ข้ัน 2 

-  ร้อยละ 35 ของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รพ.สต. ติดดาว 50 

- หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7 ระดับ3 



ร้อยละ 90  ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA 
ข้อที่ต้องด าเนินการปรับปรุง   
EB1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/
โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรอืไม ่
EB3 มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพือ่ป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักหรือไม ่
 



ตัวชี้วัด  
หน่วยบริการท่ีประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 

 ส าหรับผลการวิ เคราะห์แนวโน้มภาวะ
วิกฤติทางการเงิน 2 ปี พบว่าในปีงบประมาณ 2560-
2561 โรงพยาบาลหนองขาหย่างมีภาวะวิกฤติทาง
การเงินระดับ 7 ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 
ซึ่งเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ  2561 พบว่า 
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อยู่ในวิกฤติทางการเงิน 
ระดับ 3 
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เงินบ ารุงคงเหลือ 
(หักหนี้แล้ว) 

โรงพยาบาล
หนองขาหย่าง 

1.01 0.97 0.77 147,671.31 120,214.85 3 0 0 3 -2,394,898.31 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Current
Ration

Quick
Ration

Cash
Ration

Liquid
Index

Status
Index

Surviva
Index

Rick
Index

แสดงการเปรียบเทียบ วิกฤตทางการเงินของหน่วยบริการ  
ประเมินวิกฤตทางการเงิน 7 ระดับปี 2561 



ตัวชี้วัด หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 

รายการ 2560 2561 

Current Ratio 1.09 1.01 

Quick Ratio 1.00 0.97 

Cash Ratio 0.74 0.77 
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ตัวชี้วัด หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 

รายการ 2560 2561 

Liquid Index 2 3 

Status Index 1 0 

Survival Index 0 0 

Risk Scoring 3 3 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Liquid Index Status Index Survival Index Risk Scoring

2560 

2561 



ตัวชี้วัด  
หน่วยบริการที่ประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 

 การจัดท าแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ 2561 โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงปี 2560 พบกว่าการ
จัดท าแผนแบบเกินดุล แต่ผลการด าเนินงานสูงไปจากแผนทางการเงิน ส าหรับการเปรียบเทียบ รายได้ -ค่าใช้จ่าย 
(EBITDA) โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ลงทุนเกิน EBITDA อยู่ -2.52% 

Org 
ผลการด าเนินการ 

รายได้ไม่รวมงบลงทนุ 
ประมาณการ รายจ่ายจริง 

ส่วนต่าง ร้อยละ 

โรงพยาบาล
หนองขาหย่าง 

38,917,349.41 38,857,252.37 39,837,382.63 -980,130.26 -2.52 

รายจ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา 
 และตัดจ าหน่าย) 



ตัวชี้วัด หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 

 การจัดท าแผนทางการเงิน(Planfin) ปีงบประมาณ 2562 

 โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงปี 

ผลการด าเนินงาน  
2561 

แผน Planfin 
2562 

ส่วนต่าง  ร้อยละ 

รายได้รวม 24,074,584.07 26,303,898.07 2,229,314.00 9.26 

ค่าใช้จ่ายรวม  22,322,458.74 23,534,919.69 -1,212,460.95 5.15 

ส่วนต่าง 1,752,125.33 2,768,978.38 



ตัวชี้วัด  
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน ระดับ 7 
มาตรการเพิ่มรายได ้

1. เน้นรับผู้ป่วยข้าราชการสิทธิเบิกได้ 

2. กลุ่มการพยาบาลมีมาตรการเพิ่มรายได้ในปี 2562 จากการตรวจ
สุขภาพ โดยเพิ่มข้ึน 20% จากรายได้ตรวจสุขภาพปัจจุบัน 

3. กลุ่มผู้ป่วยใน มีมาตรการเพิ่มอัตราการครองเตียงมากกว่า 80% 
(จากอัตราครองเตียงเดิม 55%) 

4. กลุ่มแผนไทย เพิ่มบริการนวดน้ ามัน อบสมุนไพร  และจ าหน่ายยา
สมุนไพร 

 

 

 



ตัวชี้วัด  
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงิน ระดับ 7 
มาตรการลดค่าใช้จ่าย 

1. ค่าสาธารณูปโภค มาตรการประหยัดเชื้อเพลิง (จัดรอบการส่งLab, 
เอกสาร) น้ าประปา และไฟฟ้า    

2. นโยบายการประหยัดกระดาษ ลดการใช้กระดาษ น ากระดาษมารีไซค์
เคิล ใช้การส่งหนังสือ (ภายใน) ผ่านระบบอิเล็คทรอนิค 

3. ห้องยารณรงค์การใช้ถุงผ้า ในการใส่ยา แทนการใช้ถุงพลาสติก 

4.  ลดการใช้ยาที่ไม่จ าเป็น หรือตัวยาที่มีราคาแพง โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการยา (PTC) 

 

 

 

 



สถานะการเงิน รพ.สต.  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

รพ.สต. เงินสดและเทียบเท่า หนี้สินหมุนเวียน เงินคงเหลือหลังหักหนี้สิน 

หลุมเข้า 280,920.46 20,730.00 260,160.46 

ท่าโพ 228,883.82 27,105.00 201,778.82 

ดอนกลอย 194,150.15 41,000.00 153,150.14 

หนองไผ่ 214,752.91 71,905.00 142,847.91 

ห้วยรอบ 248,635.03 45,000.00 203,635.03 

ดงขวาง 314,590.05 40,680.00 273,910.05 


