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Objectives
คือ วัตถุประสงค์หลัก
เป็นการบอกจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน (What)

Key Results
คือ ผลลัพธ์หลัก
เป็นการบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเราบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น (How)

OKRs คืออะไร



OKRs Superpower

เน้นในเรื่องที่ส าคัญ (Focus and Commitment to Priorites)

ปรับองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันและท างานเป็นทีม (Align and Connect for Teamwork)

มีผู้รับผิดชอบและติดตามได้ง่าย (Track for Accountability)

ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย (Stretch for Amazing)



Continues Performance Management = OKRs + CFRs

Conversation : เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างแท้จริงระหว่างผู้จัดการและพนักงาน
โดยมุ่งเป้าไปที่ผลการด าเนินงาน

Feedback : การสื่อสารแบบสองทางหรือภายในเครือข่าย ระหว่างเพื่อร่วมงาน
เพื่อประเมินความก้าวหน้าและแนะน าการปรับปรุงการท างานในอนาคต

Recognition : การชื่นชมยกย่อง แสดงออกถึงความชื่นชมต่อบุคคล ส าหรับการมี
ส่วนร่วมในทุก ๆ ด้าน



แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นส าคัญ : CFR

ทีมเขต / กรมวิชาการ

ทีม สสจ / รพศ / รพท

ทีม สสอ / รพช / รพ.สต

TB

COPD

NCDs

Falling

เด็กเตี้ย

ฆ่าตัวตาย

ทุกไตรมาส 1 : 8

ทุกไตรมาส 1 : 7-21



OKRs 
การด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค 



O : แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นส าคัญ > 90%

Kr1 : การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ > 82.5% (Treatment coverage)

Kr2 : อัตราตายลดลงจากค่าเฉลีย่ย้อนหลงั 3 ปี > 30% 

O1 : การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ > 82.5% O2 : อัตราตายลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี > 30% 

Kr1 : คัดกรองและขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยง 
กลุ่ม Active 100% ในไตรมาสแรก
Kr2 : คัดกรองและขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยง 
กลุ่ม Passive 100% ในไตรมาสที่สอง
Kr3 : ส่งตรวจ Gene X-pert ในรายที่สงสัย 
TB และ AFB Negative

Kr1 : ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตให้มีการปรึกษา
แพทย์ผู้เชียวชาญทุกราย มีการตรวจ LFT/BUN Cr
ติดตามทุก 2 สัปดาห์ จนครบ 2 เดือน
Kr2 : ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการ 
ADMIT/Home ward ติดตาม 100%

ติดตามประเมินผลทุกเดือน



ล าดับงานส าคัญประจ าสัปดาห์

1. การวางแผนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด กลุ่ม active/passive 
และคัดกรองกลุ่ม active ให้ได้ 100% ในไตรมาสแรก และกลุ่ม
Passive ให้ได้ 100% ในไตรมาสที่ 2 
2. การส่งตรวจ Gene Xpert ในผู้ป่วยวัณโรค AFB neg ทุกราย
3. การประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วยวัณโรคทุกรายและมีระบบการ
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

1. ระบบการอ่าน CXR ด้วย AI ในทุกอ าเภอ/จังหวัด
2. กลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงปานกลางได้รับการดูแลตาม CPG ทุกราย
3. มีรายชื่อกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รับการ CXR มาก่อนใน 1-2 ปี
4. ระบบการสุ่มตรวจในชุมชนที่เสี่ยงสูงจาก Index Case

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้

O : การรักษาวัณโรคส าเร็จ > 90%
Kr1 : การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ > 82.5% 

Kr2 : อัตราตายลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 
3 ปี > 30% 

ระดับความมั่นใจของ OKRs

1.ขวัญก าลังใจของทีมงาน
2. การสื่อสารแนวทางปฏิบัติให้ไป
ในทิศทางเดียวกัน

ตัวชี้วัดด้านสุขภาพ





Kr1 : ผู้ป่วย COPD รายใหม่ได้รับการวินิจฉัยโดย Spirometry 100%
- ผู้ป่วยที่วินิจฉัย COPD ต้องได้รับการตรวจ โดย Spirometry ทุกราย

COPD 2564 O : ผู้ป่วย COPD สภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

Kr2 : COPD ได้รับยา ICS/LABA,LAMA ≥ 90% ตามข้อบ่งชี้
- ผู้ป่วยที่มีประวัติ AE ได้รับยา ICS/LABA,LAMA ทุกราย
- ผู้ป่วย COPD ได้รับการรักษาตามแนวปฏิบัติของสมาคมอุรเวชช์ ปี 2560

Kr3 : COPD Assessment Test (CAT) < 10 คะแนน > 90%
- พยาบาลประจ าคลินิก COPD ประเมิน CAT score ทุก visit
- ลงข้อมูลในโปรแกรม COPD Quality of Care ของกรมการแพทย์

Kr4 : ผู้ป่วย COPD ได้รับ vaccine ไข้หวัดใหญ่ ≥ 90%

- จังหวัด(สสจ.)จัดสรรวัคซีนตามยอดผู้ป่วย COPD รายอ าเภอ
- ด าเนินการบริหารวัคซีนโดย COPD Clinic + กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
- ส่งรายชื่อให้พ้ืนที่ (Type Area) เป็นผู้ลงข้อมูล



งานเดือน ต.ค. - พ.ค. 63
1. ประชุมคณะกรรมการ COPD เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบ Zoom
2. ทบทวนคณะกรรมการพฒันาระบบบริการสขุภาพ 
สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปี 2564
3. ก าหนดรูปแบบของการด าเนินงาน (Prototype)
4. ด าเนินการจัดหาทุนในการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่ในการอบรม
ตรวจ Spirometry

OKRs COPD เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2564

งานรายไตรมาส
1. ประชุมคณะกรรมการ COPD เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อติดตาม
งานทุกไตรมาส โดยผ่านระบบ Zoom
2. ทบทวนผู้ป่วย COPD ที่ได้รับการรักษาได้รบัการตรวจวินิจฉยั
โดย Spirometry ครบถ้วน
3. ทบทวนผู้ป่วย COPD ระดับ D และการรักษาตามระดบัความ
รุนแรงในพื้นที่ที่รบัผิดชอบ
4. ทบทวนแนวทางการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญข่องผู้ป่วย 
COPD และการด าเนินงานบริหารวัคซีน

Kr 1 : ผู้ป่วย COPD รายใหม่ได้รับการวินจิฉัยโดย Spirometry 100% 
Kr 2 : COPD ได้รับยา ICS/LABA,LAMA ≥90%
Kr 3 : COPD Assessment Test (CAT) < 10 คะแนน > 90%
Kr 4 : ผู้ป่วย COPD ได้รับ vaccine ไข้หวัดใหญ่ ≥ 90%

O: ผู้ป่วย COPD สภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี

KPI monitor งาน COPD
1. อัตราการได้รับยา Triple Therapy (LABA/LAMA/ICS)  

ในผู้ป่วย COPD ระดับ D > 20%
2. ผู้ป่วย COPD ได้รับการตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อยืนยันการ 

วินิจฉัยและติดตามโรคอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง (ในโปรแกรม COPD 
Quality of care)

3. ผู้ป่วย COPD ได้รับการติดตามประเมนิ CAT score ทุก visit 
ลงในโปรแกรม COPD Quality of care





01 : NCDs คุณภาพเป็นเลิศ

OKRs NCDs

Kr 1 : กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่อง >90%
Kr 2 : ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี >60% , ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมได้ดี >40%
Kr 3 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วย NCDs >80%



ล าดับงานส าคัญประจ าเดือน
1. การคัดกรองกลุ่มเสีย่ง NCDs และได้รายช่ือและ
จ านวนกลุ่มเสีย่งทั้งหมด
2. การวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้าง
ความรู้ด้านสุขภาพในกลุม่เสี่ยง
3. การแบ่งกลุ่มผูป้่วยเบาหวานและความดันโลหติสงู
ที่ควบคุมไม่ดีเพื่อการวางแผนการรกัษา

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้
1. รูปแบบการปรับเปลีย่นพฤติกรรมและสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพท่ีเหมาะสม
2. การจัดระบบบริการผูป้่วยที่เหมาะสมตามความ
รุนแรงของโรค
3. การประเมินภาวะแทรกซ้อนของ NDCs : Stroke 
ATEMI CKD and ESRD

O : NCDs คุณภาพเป็นเลิศ
Kr 1 : กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
ต่อเนื่อง >90%
Kr 2 : ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี >60% , 
ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมได้ด ี>40%
Kr 3 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพในผูป้่วย NCDs >80%

ระดับความมั่นใจของ OKRs

1. ขวัญก าลังใจของทีมงาน
2. การลดอัตราตายและความรุนแรงในโรค 
Stroke ASTEMI CKD ESRD

ตัวชี้วัดด้านสุขภาพ



OKRs 
ผู้สูงอายุพลัดตกหกล้ม



O1 : ลดจ านวนผู้ป่วย Hip Fracture > ร้อยละ 5/100,000 ประชากรผู้สูงอายุ

O2 : เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

O3 : ลดการหักซ้ าใน 1 ปี/เสียชีวิต

O1

Kr1

ผู้สูงอายุได้รับการประเมินโดย 
Thai Frat & House risk > 80%

Kr2

ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ทางร่างกายตามชุดโปรแกรม>80%

Kr3

Improve Thai Frat score >50%

O2

Kr1

Early surgery ภายใน 72 ชั่วโมง 
>50%
Kr2

LOS ลดลง

O3

Kr1

ADL มากกว่า 12 คะแนน >90%
Kr2

ภาวะผู้ป่วยติดเตียง <5%



OKRs 
การด าเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตาย 



O:การฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคเรื้อรังลดลง
50% (ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกายและทางจิต)

Kr1 : ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกายกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการคัดกรองดว้ยแบบประเมินการ
ฆ่าตัวตาย (8Q) ทุกราย
Kr2 : ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางจติกลุม่เสี่ยง
ได้รับการคัดกรองดว้ยแบบประเมินการ
ฆ่าตัวตาย (8Q) ทุกราย
Kr3 : กลุ่ม severe suicidality 
(8Q≥17) ได้รับ การส่งต่อพบจติแพทย์
หรือ admit ทุกราย

O : อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จลดลง (< 6.3:100,000)
Kr1 : การฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคเรื้อรังลดลง 50%
Kr2 : ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่ฆ่าตัวตายซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 85%
Kr3 : ต าบลที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงในการฆ่าตัวตายในชุมชน 50% (ของอ าเภอเป้าหมาย)

O : ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่ฆ่าตัวตายซ้ า
ในระยะเวลา 1 ปี 85%

Kr1 : มีการลงรหัสการพยายามฆา่ตัวตาย 
(X60-X84) เพิ่มขึ้น
Kr2 : ผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการ
ติดตามดูแลอย่างต่อเนือ่ง 1 ปี 80%

Kr3 : กลุ่ม severe suicidality (8Q≥17) 
ได้รับ การส่งต่อพบจติแพทย์หรือ admit 
ทุกราย

O : ต าบลมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
กลุ่มเสี่ยงการฆ่าตัวตายในชุมชน 50%

Kr1 : หมู่บ้านที่มี อสม./แกนน าชุมชนมคีวาม
รอบรู้เรื่อง สัญญาณเตือนการฆา่ตัวตาย 100%   
Kr2 : สมาชิกในครอบครัวกลุ่มเสี่ยงมีความรอบ
รู้เรื่องการป้องกนัและการช่วยเหลือเบื้องตน้ 
100%
Kr3 : ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับการตดิตามเยี่ยม
บ้าน 100%
Kr4 : มีระบบช่วยเหลือตามกลุ่มวัย ตาม
ปัญหาในแต่ละพื้นที่เช่น สตรี เด็ก วัยรุ่น 
วัยท างาน สูงอายุ ฯลฯ

O



ระดับความมั่นใจของ OKRs

O : การฆ่าตัวตายส าเร็จ < 6.3 ต่อแสนประชากร
Kr1 : การคัดกรองความเสีย่งในผูป้่วย NCDs ที่มีภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยกลุ่มเสีย่งโรคทางจิตเวช 90%
Kr2 : ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่ฆ่าตัวตายซ้ า >90%
Kr3 : ทุกชุมชนเสี่ยงมีพืน้ที่ส าหรับจัดกิจกรรมให้กลุ่มเสี่ยง



ฆ่าตัวตาย

ล าดับงานส าคัญประจ าสัปดาห์
1. การวางแผนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและมีกิจกรรมรองรบักลุ่มเสีย่ง โดยเฉพาะกลุ่ม NCDs 

ที่มีภาวะแทรกซ้อน/อยู่คนเดียว

2. การวางแผนกิจกรรมต่อเนื่องส าหรบัผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย/กลุม่เสี่ยงสงู

3. การคัดเลือกกิจกรรมชุมชนเสีย่งจากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี การจัดกิจกรรมในชุมชน
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยชุมชน



ฆ่าตัวตาย

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้
1. การจัดกิจกรรมในกลุ่มเสี่ยงและการติดตามอย่างสม่ าเสมอ โดยทีมงานในชุมชน
2. การเรียนรู้และประเมินปรับปรุงการจัดกิจกรรมในชุมชน
3. การทบทวนกลุ่มที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ เพื่อหาโอกาสพัฒนาการด าเนนิงาน



ฆ่าตัวตาย

ตัววัดด้านสุขภาพ

ขวัญก าลังใจทีมงาน
รูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อวางแผนแก้ปัญหา



OKRs
ประเด็นพัฒนาการเด็ก เตี้ย และค่อนข้างเตี้ย 



O : เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยน้อยกว่า ร้อยละ 10 

KR1 : เด็กปฐมวัยที่เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยได้รับนม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง 90%
KR2 : ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 100%
KR3 : เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย 3 ชม./วัน โดยเฉพาะเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย 90%

ระดับความมั่นใจของ OKRs





ล าดับงานส าคัญประจ าสัปดาห์

1. ชั่งน้ าหนักเด็กปฐมวัยทุกคน และได้กลุ่มเป้าหมาย

2. เขียนโครงการและติดต่อกองทุนต าบล

3. เยี่ยมและติดต่อศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ทัง้หมด

4. เตรียมทีมในท้องถิ่น และ อสม. ในพื้นที่

เด็กเตี้ย



งานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้

1. ได้แนวทางและกลุ่มเป้าหมายทุกคน

2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทนุต าบล

3. พร้อมการขับเคลือ่นงานตามเป้าหมายและติดตามทุกไตรมาส

4. แผนการจ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก

5. แผนกิจกรรมการเล่นทีบ่้าน / ศดล. / ชุมชน

เด็กเตี้ย



OKR พัฒนาการเด็ก

Obj1 : ผู้เลี้ยงดูสามารถวินิจฉัยภาวะพัฒนาการล่าช้าในเด็กอายุน้อยกว่า 9 เดือน มากกว่าร้อยละ 80

KR1 : ANC PP WCC มีการสอน ฝึก ติดตามการใช้คู่มือ DSPM อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
KR2 : พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดูใช้คู่มือ DSPM ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนอายุ 9 เดือน มากกว่าร้อยละ 80
KR3 : WCC ประเมินการใช้ DSPM ของพ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดู โดยวิธีการสาธิตและปฏิบัติ 

(ตามกลุ่มอายุ 9,18,30,42) อย่างน้อยร้อยละ 80



โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข
ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผลการด าเนินงาน

ความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจ า ระดับ 5

- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพผู้ต้องหาในเรือนจ า จังหวัดล าพูน

- มีคณะท างานจัดท าแผน/มีแผนการด าเนินงาน
- มีการจัดบริการสาธารณสุขครบทั้ง 6 ด้าน

Agenda based

กัญชาทางการแพทย์

โรงพยาบาลเปิดให้บริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 
1 แห่ง คือ โรงพยาบาลล าพูน
โรงพยาบาลทุกแห่ง 
เปิดให้บริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย

อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ

โรงพยาบาลได้มาตรฐาน 
Green & Clean Hospital 
ระดับดีมาก PLUS จ านวน 3 แห่ง
(รพ.ล าพูน,ลี้,ป่าซาง) 
คิดเป็นร้อยละ 37.5

การตรวจปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
อาหารสด ณ สถานที่จ าหน่าย 
ร้อยละ 97.34 (ผ่านเกณฑ์ 2375ตย.)

ประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน



Functional based

สุขภาพแม่และเด็ก
อัตราส่วนการตายมารดาไทย

ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

เด็ก0-5 ปี ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการ

เป้าหมาย   >85 %
ผลงาน 95.37 %

ครอบคลุม พัฒนาล่าช้า ติดตาม30วัน

82.62%

34.15%

87.75%

เป้าหมาย 90% 20% 90%

เป้าหมาย ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ
ผลงาน 37.4 %

เด็ก0-5 ปีสูงดีสมส่วน
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี

สูงดีสมส่วน

เป้าหมาย   >60 %
ผลงาน 54.63 %

ผู้สูงอายุ

การคัดกรองภาวะสมอง
เสื่อมและพลัดตกหกล้ม

คัดกรองสมองเสื่อม ร้อยละ85.25
พบผิดปกติ ร้อยละ 2.23
คัดกรองพลัดตกหกล้ม ร้อยละ81.95
พบผิดปกติ ร้อยละ 5.50

ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์
ระบบส่งเสรมิสุขภาพ LTC

เป้าหมาย  60 %
ผลงาน 100  %



Functional based

PCC

ER คุณภาพ

เป้าหมาย   25 %
ผลงาน 32.39% (23 ทีม)

จ านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินใน
ห้องฉุกเฉินระดับ 4 ระดับ 5
(Non trauma) ลดลงร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิ

และเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิที่เปิดด าเนินการในพื้นที่

ร้อยละประชากรมีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวดูแประชาชน
ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 

เป้าหมาย   40
ผลงาน    62.61

ลดแออัด ลดรอคอย อสม.หมอประจ าบ้าน

เป้าหมาย   70 %
ผลงาน 99.67 %

ร้อยละ อสม.เป้าหมายได้รับ
การพัฒนาเป็น อสม.
หมอประจ าบ้าน

ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลจากอสม.หมอประจ าบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมาย   70%
ผลงาน    98.27 %

เป้าหมาย ลดลง 10 %
ผลงาน 28.17 %

ข้อมูล ณ มี.ค. 2563

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจบ็ป่วย
วิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) 
ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาล
ระดับ S (ท้ังท่ี ER และ Admit) 
/รพ.ทุกแห่งภาพรวม

เป้าหมาย  ร้อยละ 12
ผลงาน 6.91 



Functional based

Stroke
Smart Hospital One Day Surgery

IMC

เป้าหมาย   < ร้อยละ 7
ผลงาน 7.02 %

ผลงาน 98.18 %
ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดแบบ
One Day Surgery 205 คน

เป้าหมาย 75 %
ผลงาน 100 %

อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด 
One day surgery เป้าหมาย 60

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ Mและ F ที่ให้
การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 

โรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา
โรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา
22 ร้าน ครอบคลุม  4 อ าเภอ 

อ าเภอเมือง 18 ร้าน อ าเภอแม่ทา 2 ร้าน 
อ าเภอป่าซาง 1 ร้าน  อ าเภอบ้านโฮ่ง  1 ร้าน  
และ ขยายกลุ่มผู้ป่วย จาก 2 โรค เป็น 7 โรค 

ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น 
Smart Hospital

เป้าหมาย   ร้อยละ 80
ผลงาน 87.5 %

จ านวน 7 แห่ง



Area based

TB
อัตราความส าเร็จการรักษา
วัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้น  
ทะเบียนใน Q1
เป้าหมาย 85%
ผลงาน  67.92 %

ร้อยละความครอบคลุม
การรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
เป้าหมาย 82.5%
ผลงาน  49.59 %

COPD
อัตราการเกิดการก าเริบ
เฉียบพลันในผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
เป้าหมาย ≤ 110   
ผลงาน 153.59

NCD

อัตรา DM control เพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย ≥ 40 ผลงาน 10.98

เป้าหมาย ≥ 30 ผลงาน 66.25

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม
สงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ≥ 52 ผลงาน 72.78

อัตรา HT control เพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย ≥ 50 ผลงาน 43.47

SUICIDE
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ

เป้าหมาย ≤6.3 ต่อประชากรแสนคน
ผลงาน 21.72 (88คน)



PA Performance Agreement
ผลการด าเนินงานตวัชีว้ัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู

TB
อัตราความส าเร็จการรักษา
วัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้น  
ทะเบียนใน Q1 เป้าหมาย 85%
ผลงาน  67.92 %
ร้อยละความครอบคลุมการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ า 
เป้าหมาย 82.5%
ผลงาน  49.59 %

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

RDU

RDU1

100 % เป้าหมาย100

เป้าหมาย50

75%

RDU2 RDU3

12.5%
เป้าหมาย20

AMR
ร้อยละโรงพยาบาลที่มีระบบ
จัดการการดื้อยาตา้นจุลชีพ
อย่างบูรณาการ (AMR)
ผลงาน รพท.ร้อยละ 100



อสม.

ผลงาน ร้อยละ 99.67
อสม. จ านวน 616 คน

จ านวนอสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น 
อสม.หมอประจ าบ้าน

รพสต.ติดดาว

เป้าหมาย 75 %
ผลงาน 100 % รพ.สต. 71 แห่ง

ร้อยละของรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว 

Smart Hospital
ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น 
Smart Hospital

เป้าหมาย   ร้อยละ 80
ผลงาน 87.5 %

จ านวน 7 แห่ง

ร้อยละของอ าเภอผา่นเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่มีคุณภาพ
ผลงาน 8 อ าเภอ ร้อยละ 100

พชอ.

กัญชาทางการแพทย์
โรงพยาบาลเปิดให้บรกิารคลินกิกญัชาทางการแพทย์
แผนปัจจุบัน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลล าพูน
โรงพยาบาลทุกแห่ง เปิดให้บริการคลินิกกญัชา
ทางการแพทยแ์ผนไทย



ขอบคุณครับ


