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ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 

แนวทางการพัฒนางาน 
ในเขตสุขภาพที่ ๑ ปี ๒๕๖๔





 OKRs : Superpowers

❖ Focus and Commit to Priorities
❖ Align and Connect for Teamwork
❖ Stretch for amazing
❖ Track for Accountability

FAST : Focus Align Stretch Track



Continues Performance Management = OKRs + CFRs

❖ Conversation: เป็นการแลกเปลี่ยนอย่างแท้จริงระหว่างผู้จัดการและพนักงาน 
โดยมุ่งเป้าไปที่ผลการดำเนินงาน

❖ Feedback : การสื่อสารแบบสองทางหรือภายในเครือข่าย ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
เพื่อประเมินความก้าวหน้าและแนะนำการปรับปรุงการทำงานในอนาคต

❖ Recognition: การชื่นชมยกย่อง แสดงออกถึงความชื่นชมต่อบุคคล สำหรับการมี
ส่วนร่วมในทุกๆด้าน



แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ : CFR

ทีมเขต/กรมวิชาการ

ทีม สสจ / รพศ /รพท

ทีม สสอ. / รพช /รพ.สต.

ทุกไตรมาส 1: 8

ทุกไตรมาส 1: 7-21

TB  

COPD 

NCDs 

Falling 

เด็กเตี้ย 

ฆ่าตัวตาย



ระดับความมั่นใจของ OKRs
O : เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยน้อยกว่า ร้อยละ 10

Kr1: เด็กปฐมที่เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยได้รับนม2 กล่องไข่1ฟอง 
90%  
Kr2: ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 100 % 
Kr3: เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมกระโดดโลดเต้นอย่างน้อย 3 ชม./วัน 
โดยเฉพาะเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย 90%

ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
ชั่งน้ำหนักเด็กปฐมวัยทุกคน และได้กลุ่มเป้าหมาย
เขียนโครงการและติดต่อกองทุนตำบล
เยี่ยมและติดต่อศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ทั้งหมด
เตรียมทีมในท้องถิ่นและ อสม. ในพื้นที่

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้
ได้แนวทางและกลุ่มเป้าหมายทุกคน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนตำบล

พร้อมการขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายและติดตามทุกไตรมาส

แผนการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

แผนกิจกรรมการเล่นที่บ้าน / ศดล. / ชุมชน

ตัววัดด้านสุขภาพ
ขวัญกำลังใจทีมงานและ อสม. 

ความสัมพันธ์กับ คกก. กองทุนตำบล





ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
ประเมินความเสี่ยงในผู้สูงอายุ

จัดทำสื่อ VDO ท่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง

จัดทำแบบประเมินสภาพแวดล้อมในและรอบบ้าน

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้
รายชื่อกลุ่มเสี่ยงต่อการหกล้มรายตำบล/หมู่บ้าน

สื่อสนับสนุนการออกกำลังกายในผู้สูงอายุทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง

แบบประเมินสภาพแวดล้อมในผู้สูงอายุ

แบบสำรวจสายตาและยาที่มีผลและการวัด postural hypotension 

ข้อมูลการหกล้มแล้วกระดูกหักในฐานข้อมูล รพ. ย้อนหลัง 5 ปี แยกราย รพ/
จังหวัด

ตัววัดด้านสุขภาพ
ขวัญกำลังใจและภาระงานของทีมงาน โดยเฉพาะ รพ.สต.

แบบประเมินและเครื่องมือต่างๆ ที่ออกแบบมาต้องง่าย สามารถ
เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องมีการอบรม

บันทึกข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้น้อยที่สุด และทำเป็น online 
electronic 

ระดับความมั่นใจของ OKRs

O : ลด falling fracture 50 % ใน 2 ปี  

Kr1 : ส่งเสริมท่าออกกำลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงกล้าม
เนื้อได้ 100% ในกลุ่มเสี่ยง 80% ในผู้สูงอายุ


Kr2 : ปรับสภาพแวดล้อมในกลุ่มเสี่ยง 100% 

Kr3 : ปรับการใช้ยาและวัดสายตาในกลุ่มเสี่ยง 100%









ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
การวางแผนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ทั้งกลุ่ม active/passive และคัด
กรองกลุ่ม active ให้ได้ 99% ในไตรมาสแรก และกลุ่ม 
passive ให้ได้ 99% ในไตรมาสที่ 2 

การส่งตรวจ gene expert ในผู้ป่วยวัณโรค AFB negทุกราย

การประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วยทุกรายและมีระบบการปรึกษา

การคัดกรองจากคลินิกและร้านขายยาในทุกอำเภอ

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้

ระบบการอ่านCXR ด้วย AI ในทุกอำเภอ/จังหวัด

กลุ่มเสี่ยงสูงและปานกลางได้รับการดูแลตามที่กำหนดทุกราย

ได้รายชื่อกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รับการCXR มาก่อนใน 1-2 ปี

ระบบการสุ่มตรวจในชุมชนที่เสี่ยงสูงจาก index cases

ตัววัดด้านสุขภาพ

ขวัญกำลังใจของทีมงาน

การสื่อสารแนวทางปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ระดับความมั่นใจของ OKRs

O : การรักษาวัณโรคสำเร็จ > 90 % 

Kr1 : การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ > 80% ของเป้าหมาย

Kr2 : อัตราการตายลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 
>30%



ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
การวางแผนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและมีกิจกรรมรองรับกลุ่มเสี่ยง โดย
เฉพาะกลุ่ม NCDs ที่มีภาวะแทรกซ้อน / อยู่คนเดียว 

การวางแผนกิจกรรมต่อเนื่องสำหรับผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย / กลุ่มเสี่ยง
สูง

การคัดเลือกชุมชนเสี่ยงจากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี 

การจัดกิจกรรมในชุมชนเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยชุมชน

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้
การจัดกิจกรรมในกลุ่มเสี่ยงและการติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยทีม
งานในชุมชน

การเรียนรู้และประเมินปรับปรุงการจัดกิจกรรมในชุมชนเสี่ยง

การทบทวนกลุ่มที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ เพื่อหาโอกาสพัฒนาการดำเนิน
งาน

ตัววัดด้านสุขภาพ

ขวัญกำลังใจทีมงาน

รูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อวางแผนแก้ปัญหา

ระดับความมั่นใจของ OKRs

O : การฆ่าตัวตายสำเร็จ < 6.3 ต่อแสนประชากร


Kr1 : การคัดกรองความเสี่ยงในผู้ป่วย NCDs ที่มีภาวะ
แทรกซ้อน ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคทางจิตเวช 90%

Kr2 : ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่ฆ่าตัวตายซ้ำ >90%

Kr3 : ทุกชุมชนเสี่ยงมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมให้กลุ่มเสี่ยง



ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
การวางแผนการตรวจด้วย spirometer ทุกรายและ
วางแผนการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และเลิกบุหรี่
การประเมินความรุนแรงของผู้ป่วย COPD ทุกราย

การกำกับติดตาม ประเมินผลรายบุคคล โดยทีมงานทุก
ไตรมาสและเยี่ยมบ้านในรายที่อาการหนัก/รุนแรง

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย

การมีเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นยืมใช้

การปรับสภาพแวคล้อมในบ้านและรอบๆบ้าน

การวางแผนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รายบุคคล

การได้รับยา ICS/LABA

ตัววัดด้านสุขภาพ

ขวัญกำลังใจของทีมงาน

ความครอบคลุมของการรักษาผู้ป่วย COPD

ระดับความมั่นใจของ OKRs

O : ผู้ป่วย COPD มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลิศ 

Kr1 : การวินิจฉัยที่ถูกต้อง 100%


Kr2 : การได้รับยา ICS/LABA ตามข้อบ่งชี้ 90%

Kr3 : ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ > 90%



ลำดับงานสำคัญประจำสัปดาห์
การประเมินกลุ่มเสี่ยง NCDs และได้รายชื่อและจำนวนกลุ่มเสี่ยง
ทั้งหมด
การวางแผนการปรับพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มเสี่ยง
การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ดี 
เพื่อการวางแผนการรักษา

คาดเดางานที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้

รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพที่เหมาะสม

การจัดะบบบริการผู้ป่วยที่เหมาะสมตามความรุนแรงของโรค

การประเมินภาวะแทรกซ้อนของ NCDs : stroke ATEMI CKD 
and ESRD

ตัววัดด้านสุขภาพ

ขวัญกำลังใจทีมงาน 

การลดอัตราตายและความรุนแรงในโรค Stroke ASTEMI 
CKD ESRD

ระดับความมั่นใจของ OKRs

O : NCDs คุณภาพเป็นเลิศ


Kr1 : กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับพฤติกรรมต่อเนื่อง >90%


Kr2 : ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี > 60% ผู้ป่วย
เบาหวานควบคุมได้ดี > 40%
Kr3 : ความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วย NCDs > 80%



แนวทางการขับเคลื่อนService plan  : CFR

ทีม Service plan เขต /ทีมกรม

ทีม Service plan จังหวัด

ทีม Service plan อำเภอ

ทุกไตรมาส 1: 8

ทุกไตรมาส 1: 7-21

DM/ HT 

Cancer 

Stroke/
STEMI 

Sepsis 

ER



ประเด็นสำคัญอื่นๆ 

• ลดแออัด/ลดรอคอย / 2P safety / New normal service  

• สสช. : พัฒนาคนและบริการ ปชช.  

• Innovation Health Services : Digital transformation ; 
AI ,IoT, new business model with technology  

• การพัฒนาบุคลากร : Engagement, Carrepath, PMS,  

• Financial management 




