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หน่วยงานในการก ากับของรองปลัดฯ 
(ด้านพัฒนาการสาธารณสุข) ปี 2561

CIO

เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10

- ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ส านักวิชาการ
- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน   
- ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย
- ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทย
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ส านักสารนิเทศ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย



PA: เฉลิมพระเกียรติ ร.10
(การดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค)คร.

(Service)

1. ลดการเสียชีวิต

2. ลดการขาดยา

3. พัฒนาระบบการ
ส่งต่อและติดตาม

ผลการรักษาทุกราย

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา
2. จัดท าแผนงานเพ่ือลดการเสียชีวิต การขาดยา และ
พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษา

4. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85

3.ก ากับและติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนงานเพ่ือลดการเสียชีวิต 
การขาดยาและพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของพ้ืนท่ีเป้าหมาย

มาตรการ ระดับความส าเร็จ

ตัวชี้วัด

อัตราความส าเร็จ
การรักษาผู้ป่วยโรคปอด

รายใหม่ 
(เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 85)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



PA: บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Green and Clean Hospital)

กรมอนามัย

ตัวชี้วัด

รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก ร้อยละ 20
โดยมี รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก อย่างน้อย

จังหวัดละ 1 แห่ง

1. สร้าง
กระบวนการพัฒนา

2. พัฒนาระบบ
ให้ยั่งยืน

มาตรการ ระดับความส าเร็จ

(PP&P)

รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 90

รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพ้ืนฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 95
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50

รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 100

รพ.ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก
ร้อยละ 20
ระดับดีมากอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



PA: พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ

คร./สธฉ.

ตัวชี้วัด

ทุกจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

1. พัฒนาผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ฯ ระดับจังหวัด

2. เตรียมเฝ้าระวัง/
ประเมินสถานการณ์ฯ 

ระดับจังหวัด

3. ซ้อมแผนตามระบบ
บัญชาการฯ 

ระดับจังหวัด

มาตรการ ระดับความส าเร็จ

(Service)

ร้อยละ 85 ของจังหวัดมีผู้บัญชาการฯ 
ระดับจังหวัดผ่านหลักสูตร ICS
ส าหรับผู้บริหาร

ร้อยละ 85 ของจังหวัดมีการ
เฝ้าระวังและมีทีมปฏิบัติการฯ

ร้อยละ 85 ของจังหวัด 
มีรายงานการประเมิน
สถานการณ์โรคและ
ภัยสุขภาพ

ทุกจังหวัด
มีแผนเผชิญเหตุฯ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



PA: พัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว)กยผ./สปค.

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ รพ.สต. 
ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว

(Gov.)

1. ปรับปรุงเกณฑ์ฯ

2. พัฒนาคณะท างาน
ทุกระดับ

4. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลปฐมภูมิ

มาตรการ ระดับความส าเร็จ

5. ติดตามประเมินผล

- ประชุมช้ีแจง
- อบรม ครู ก. 
- ท าคู่มือการพัฒนาคุณภาพฯ

รพ.สต.ร้อยละ 100
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ 
มีการประเมินตนเอง

3. สื่อสาร ชี้แจง 
ประชาสัมพันธ์

รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ฯ 
ร้อยละ 25 (สะสม)

- อบรม ครู ก. ครู ข.
- ตั้งทีมพัฒนา/ประเมินระดับ
จังหวัด 1 ทีม อ าเภอ 1 ทีม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4



ขอบคุณครับ
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