
วิสัยทัศน์
"เราจะเป็นท่ีพ่ึงของโซนลุ่มน ้าปาว"

พันธกิจ
1.พัฒนาระบบบริการตาม Service plan โดยเน้นกลุ่มโรคท่ีเป็นปัญหาขององค์กรให้มีคุณภาพ
2. พัฒนา Service ตามแผน Master plan 5 ปี ของโรงพยาบาล
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4.พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง (ตาม Service โดยเฉพาะในโรคท่ีเป็นปัญหาของพื นท่ี) คนดี มีคุณค่า และมีความสุข 
(เราจะเป็นองค์กรแห่ง SHA)
5.พัฒนาระบบส่งเสริม ป้องกันโรค ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย
ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าท่ีมีความสุข  ระบบสุขภาพย่ังยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

•คนเก่ง = การประเมินสมรรถนะ พัฒนาสมรรถนะตามความเช่ียวชาญ  การก้ากับติดตาม
•คนดี = UDMOPHS
•มีคุณค่า = เป็นมืออาชีพ บริหารจัดการท่ีดี มีความรู้ มีภาวะผู้น้า
•มีความผาสุกและความผูกพัน = ความส้าเร็จของการน้า Hapinometer มาใช้

2. พัฒนาระบบบริการตาม Service plan /กลุ่มโรคท่ีเป็นปัญหาและจุดเน้นขององค์กรให้มีคุณภาพและย่ังยืน

•ทารกแรกเกิด (MCH)
•หลอดเลือดสมอง
•หลอดเลือดหัวใจ
•Sepsis
•ECS
•TB 
•ศัลยกรรม
•ไต
•ตา
•RDU
•ยาเสพติด
•มะเร็ง

ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโรงพยาบาลกุมภวาปี
สรุปผลการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2562



3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มาตรฐาน(ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม)

•ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (แรกเกิด จนถึงวัยชรา)
•CD (DM, HT,COPD)
•จิตเวช
•palliative care
•แพทย์แผนไทย
•ระบบปฐมภูมิ(PCC)(PCU)
•ป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ (EOC)
•ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล บ่อบ้าบัดน ้าเสีย

4. พัฒนาการบริหารจัดการระบบสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ

•การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง การจัดซื อร่วม การจัดเก็บรายได้
•ระบบบริหารจัดการสู่เกณฑ์คุณภาพภาครัฐ ( ITA)
•HA/LA
•HAIT

ค่านิยมร่วมองค์กร
U = Unity = ความสามัคคี เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกัน
D = Diversity = มีทักษะหลากหลาย
M = Mastery = เป็นนายตนเอง
O = Originality = เร่งสร้างส่ิงใหม่
P = People Center Approach = ใส่ใจประชาชน
H = Humility = ถ่อมตนอ่อนน้อม
S = Safety = พร่ังพร้อมความปลอดภัย



ปัญหาอุปสรรค

1 1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยเท่ากับ 0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 1.00 100.00 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ แก้วตา  ตาลหยง
2 2. อัตราตายปริก้าเนิดลดลง (ร้อยละ 20) 1.00 100.00 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ แก้วตา  ตาลหยง
3 3. อัตราตายปริก้าเนิดจากสาเหตุ DFIU  ลดลงจาก ฐานข้อมูลเดิม  (ร้อยละ 20) 0.50 100.00 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ แก้วตา  ตาลหยง
4 4. อัตราตายปริก้าเนิดจากสาเหตุภาวะการขาดออกซิเจน ( Birth asphyxia ) น ้าหนักมากกว่า2,000 กรัม= 0 0.50 100.00 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ แก้วตา  ตาลหยง
5 5. อัตราการเกิด Severe Birth Asphyxia ลดลง  (ร้อยละ50) 0.50 100.00 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ แก้วตา  ตาลหยง
6 6. ลดอัตราการคลอดก่อนก้าหนดร้อยละ 20 จากฐานข้อมูลเดิม 0.50 100.00 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ แก้วตา  ตาลหยง
7 1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ีย อายุ 5 ปี (ร้อยละ 57) 0.43 86.00 ชลิดา ธรรมศิริ ชลิดา ธรรมศิริ สมจิตร  ศรีโบราณ

 - เด็กชาย 113 ซม.
 - เด็กหญิง 112  ซม. ( เม่ือปี พ.ศ. 2564 )

8 2. เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 1.47 98.00 ชลิดา ธรรมศิริ ชลิดา ธรรมศิริ สมจิตร  ศรีโบราณ
2.1 ค้นพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้อย่างน้อยร้อยละ 20
2.2 เด็กท่ีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามภายใน  1 เดือน (ร้อยละ 100)

9 3.ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพตามมาตรฐาน (ร้อยละ 70) 0.48 96.00 ชลิดา ธรรมศิริ ชลิดา ธรรมศิริ สมจิตร  ศรีโบราณ
10 4. 1 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์EQ  อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ นไป (ร้อยละ 83) 0.46 92.00 ชลิดา ธรรมศิริ

4. 2 เด็กนักเรียน มีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต้่ากว่า 100 ปฐมวัย
11 1.ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14ปี) สูงดีสมส่วน  ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 12 ปี( ร้อยละ 69 )   0.40 80.00 ชลิดา ธรรมศิริ ชลิดา ธรรมศิริ สมจิตร  ศรีโบราณ

 -  เด็กชาย 154 ซม. G21
  - เด็กหญิง 155 ซม.( เม่ือปี พ.ศ. 2564 )

12 2.ร้อยละของเด็กป.1 ท่ีสายตาผิดปกติได้รับการช่วยเหลือ (ร้อยละ100) 0.20 80.00 ชลิดา ธรรมศิริ ชลิดา ธรรมศิริ สมจิตร  ศรีโบราณ
13 3.ร้อยละของเด็ก 6-12 ปีได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั ง (ร้อยละ100) 0.25 100.00 ชลิดา ธรรมศิริ ชลิดา ธรรมศิริ สมจิตร  ศรีโบราณ
14 4.โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HLS ) 1แห่ง/ต้าบล 0.40 80.00 ชลิดา ธรรมศิริ ชลิดา ธรรมศิริ สมจิตร  ศรีโบราณ
15 5.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 1แห่งต่ออ้าเภอ/อ้าเภอ ท่ีผ่านแล้วขยาย 1 แห่งต่ออ้าเภอ 0.70 70.00 ชลิดา ธรรมศิริ ชลิดา ธรรมศิริ สมจิตร  ศรีโบราณ
16 6.อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี 1.3ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน 0.50 100.00 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ แก้วตา  ตาลหยง
17 7.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี น้อยกว่า 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 0.50 100.00 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ แก้วตา  ตาลหยง
18  8.ร้อยละการตั งครรภ์ซ ้าในหญิงอายุต้่ากว่า 20 ปี (ไม่เกินร้อยละ 9) 0.50 100.00 มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ มณีรัตน์ วิชาฤทธ์ิ แก้วตา  ตาลหยง
19 1.เด็กอายุ 0-12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (ร้อยละ 67) 0.82 82.00 ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ กมลพรรณ  โคตรมณี
20 2.รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ (ร้อยละ 80) 1.00 100.00 ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ กมลพรรณ  โคตรมณี
21 3. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ (ร้อยละ 40) 0.34 68.00 ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ กมลพรรณ  โคตรมณี

5 การส่งเสริมสุขภาพ
วัยท้างาน

22 1.ร้อยละของประชาชนวัยท้างานอายุ 30 - 44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ 60) 1.46 73.00 นริศรา คล่ืนแก้ว นริศรา คล่ืนแก้ว อิสริยา  บุญมารักษ์

23 1.ต้าบลมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care ) ในชุมชน 1.25 100.00 ดวงดาว กาพย์ชน ดวงดาว กาพย์ชน ลัดดา  คนยัง
 -  ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่นอ้าเภอละไม่น้อยกว่า 1 ต้าบล

ผู้รับผิดชอบหลัก รพ. ผู้รับผิดชอบหลัก สสอ.ยุทธศาสตร์ ล าดับ ประเด็นส าคัญ ล าดับ ตัวช้ีวัดสสจ.อุดรธานี

สรุปคะแนนประเมินผลงานสาธารณสุข คปสอ.กุมภวาปี ปีงบประมาณ 2562

PP&P 1 Mother & Child 
Health

2 พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

6 LTC

3 การส่งเสริมสุขภาพ
วัยเรียน วัยรุ่น

4  สุขภาพช่องปาก

ผู้รับผิดชอบ คปสอ.น้ าหนัก ร้อยละ



ปัญหาอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบหลัก รพ. ผู้รับผิดชอบหลัก สสอ.ยุทธศาสตร์ ล าดับ ประเด็นส าคัญ ล าดับ ตัวช้ีวัดสสจ.อุดรธานี ผู้รับผิดชอบ คปสอ.น้ าหนัก ร้อยละ

 -  ทุกอ้าเภอผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ100 ในปี 2564 
24 2. ร้อยละของ Healthty Ageing คงเดิมหรือเพ่ิมขึ นจากปีท่ีผ่นมา 0.25 100.00 ดวงดาว กาพย์ชน ดวงดาว กาพย์ชน ลัดดา  คนยัง
25 3.ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  (ร้อยละ 40) 0.15 60.00 ดวงดาว กาพย์ชน ดวงดาว กาพย์ชน ลัดดา  คนยัง
26 4.ผู้สูงอายุ60ปีขึ นไป มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  20 ซ่ีและฟันหลัง (แท้) ใช้งานไม่น้อยกว่า  4 คู่สบ 

(ร้อยละ 50)
0.15 60.00 ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ ทพญ.สายสุนีย์ นาคะวัจนะ กมลพรรณ  โคตรมณี

7 DHF 27 1.ต้าบลมีผลส้าเร็จของการด้าเนินงานต้าบลปลอดลูกน ้ายุงลาย
 ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม (มากกว่าร้อยละ 50)

1.88 47.00 ศัลยเวช บุญมารักษ์ สมพร  สาบุตร ศัลยเวช  บุญมารักษ์

28 1.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด (ร้อยละ97)
 ( อ้าเภอมีต้าบลต้นแบบ  โซนละ 1 แห่ง )

0.50 100.00 รัชฎาภรณ์ หลักค้า รัชฎาภรณ์ หลักค้า อิสริยา  บุญมารักษ์

29 2.ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 97) 0.50 100.00 รัชฎาภรณ์ หลักค้า รัชฎาภรณ์ หลักค้า อิสริยา  บุญมารักษ์
30 3. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์

   ท่ีก้าหนด (ร้อยละ 100)
0.50 100.00 วงค์นคร ฤทธิลี วงค์นคร ฤทธิลี ศัลยเวช บุญมารักษ์

9 พชอ. 31 1.ร้อยละอ้าเภอผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพชีวิต ( เฉพาะด้านสาธารณสุข ) ท่ีมีคุณภาพ
  ระดับ 4 จ้านวน 14 อ้าเภอ  ( ร้อยละ 70  )
  ระดับ 5 จ้านวน 6 อ้าเภอ    ( ร้อยละ 30  )

2.00 100.00 ศัลยเวช บุญมารักษ์ พิชญกานต์  สกุลพานิช ศัลยเวช บุญมารักษ์

32 1.ร้อยละโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์   GREEN&CLEAN Hospital เป้าหมาย
 - จากระดับพื นฐานเป็นดี10 แห่ง ( รพ.อุดรธานี
   รพ.หนองวัวซอ    รพ.กุมภวาปี รพ.หนองหาน 
   รพ.กู่แก้ว รพ.วังสามหมอ     รพ.พิบูลย์รักษ์ 
   รพ.น ้าโสม รพ.ประจักษ์ฯ รพ.สร้างคอม ) 
 - จากดี เป็นดีมาก 7 แห่ง  
  ( รพ.ทุ่งฝน รพ.บ้านผือ รพ.ไชยวาน    รพ.กุดจับ
   รพ.ศรีธาตุ รพ.โนนสะอาด รพ.ธัญญรักษ์ )
 - จากดีมากเป็นดีมากพลัส 6 แห่ง  
   ( รพ.เพ็ญ รพ.นายูง    รพร.บ้านดุง รพ.หนองแสง 
    รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม    รพ.มะเร็ง  )

1.50 100.00 นริศรา คล่ืนแก้ว นริศรา คล่ืนแก้ว วิรัตน์  ทาสะโก

33 2. ความส้าเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
    ผ่าน ระดับ1-3  ร้อยละ 100  (19 แห่ง )
          ระดับ 4      ร้อยละ  80  (16 แห่ง )
          ระดับ 5      ร้อยละ  60 ( 12 แห่ง )

1.00 100.00 รัชฎาภรณ์ หลักค้า รัชฎาภรณ์ หลักค้า อิสริยา  บุญมารักษ์

PP&P

6 LTC

8 การคุ้มครอง
ผู้บริโภค

10 การพัฒนา
โรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย



ปัญหาอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบหลัก รพ. ผู้รับผิดชอบหลัก สสอ.ยุทธศาสตร์ ล าดับ ประเด็นส าคัญ ล าดับ ตัวช้ีวัดสสจ.อุดรธานี ผู้รับผิดชอบ คปสอ.น้ าหนัก ร้อยละ

34 1.ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การจัดคลินิกบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม
เพ่ือคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดล้อม
ในพื นท่ีเส่ียง  (Hot Zone)  ด้านอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรระดับพื นฐาน  ( ร้อยละ 100 )
 (รพศ. 1 แห่ง, รพท. 1 แห่ง, รพช. 19 แห่ง ,รพ.สต.  210 แห่ง, สสอ. 20 แห่ง )

1.00 100.00 สิริลักษณ์ กระสวยกลาง สิริลักษณ์ กระสวยกลาง เขมจิรา  สายวงศ์เป้ีย

35 2.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และหน่วยงานเครือข่าย  มีการจัดการขยะท่ีต้นทางตามแนวทาง 3Rs
 ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ร้อยละ 100)

0.50 100.00 สิริลักษณ์ กระสวยกลาง สิริลักษณ์ กระสวยกลาง เขมจิรา  สายวงศ์เป้ีย

36 1.อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากร 0.40 80.00 วิรัตน์ ทาสะโก สมพร  สาบุตร วิรัตน์  ทาสะโก
37 2.ต้าบลผ่านเกณฑ์ต้าบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ระดับดีมาก (ร้อยละ 50) 0.40 80.00 วิรัตน์ ทาสะโก สมพร  สาบุตร วิรัตน์  ทาสะโก
38 3.อ้าเภอผ่านเกณฑ์อ้าเภอต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ( 14 แห่ง ) 0.40 80.00 วิรัตน์ ทาสะโก สมพร  สาบุตร วิรัตน์  ทาสะโก
39 4.หน่วยงานราชการในอ้าเภอผ่านมาตรการองค์กร ความปลอดภัยทางถนน (ร้อยละ  80) 0.40 80.00 วิรัตน์ ทาสะโก สมพร  สาบุตร วิรัตน์  ทาสะโก
40 5.ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเมาแล้วขับลดลง (ร้อยละ 30 จากปีท่ีผ่านมา) 0.50 100.00 วิรัตน์ ทาสะโก สมพร  สาบุตร วิรัตน์  ทาสะโก
41 6.ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่สวมหมวกนิรภัยลดลง (ร้อยละ 30 จากปีท่ีผ่านมา) 0.40 80.00 วิรัตน์ ทาสะโก สมพร  สาบุตร วิรัตน์  ทาสะโก
42 7.ต้าบลมีโรงเรียนประถมศึกษาสร้างจิตส้านึกการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนน ผ่านเกณฑ์ภายใน 3 ปี  (ปี 

62 ร้อยละ 40 ,  ปี 63 ร้อยละ 70 ,ปี 64 ร้อยละ 100 )
0.50 100.00 วิรัตน์ ทาสะโก สมพร  สาบุตร วิรัตน์  ทาสะโก

43 8.อัตราการเสียชีวิตจากบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนน   ค่า PS>0.75.<1% 0.50 100.00 วิรัตน์ ทาสะโก สมพร  สาบุตร วิรัตน์  ทาสะโก
44 1.อัตราตายจากการจมน ้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 5 ต่อแสนประชากรอายุน้อยกว่า 15 ปี 0.80 80.00 สนามชัย ศิริมาลา สมพร  สาบุตร สนามชัย  ศิริมาลา
45 2. คปสอ.ด้าเนินการทีมผู้ก่อการดี ผ่านเกณฑ์ประเมิน 10 ข้อ  ( ทีมใหม่อ้าเภอละ 1 ทีม รวม 40 ทีม ) 0.50 100.00 สนามชัย ศิริมาลา สมพร  สาบุตร สนามชัย  ศิริมาลา
46 3.ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก (ร้อย

ละ 50)
1.00 100.00 ตะวัน  ดาศักด์ิ สุกัญญา  บัณฑิตกุล เจนจิราพร  ก้าจัดภัย

47 4. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กอายุ 0-5 ปี (ร้อยละ 90) ยกเว้น MMR ร้อยละ 95 0.31 62.00 ศัลยเวช บุญมารักษ์ สมพร  สาบุตร ศัลยเวช  บุญมารักษ์
BCG
HBV1
DTP-HB3
OPV3
MMR1
DTP4
OPV4
JE1
JE2
MMR2
DTP5
OPV5

48 1. อัตราป่วยรายใหม่(DM/HT/Smoking)
   1.1 อัตราผู้ป่วย STEMI เลิกสูบบุหร่ี (≥ร้อยละ 80)

0.50 100.00 ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ

49 2. อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจ (≤ร้อยละ 26ต่อแสนประชากร) 0.48 96.00 ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ

PP&P

11 การจัดการขยะมูล
ฝอย

12 RTI(pre-crash)

Service 14 STEMI

13 ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ



ปัญหาอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบหลัก รพ. ผู้รับผิดชอบหลัก สสอ.ยุทธศาสตร์ ล าดับ ประเด็นส าคัญ ล าดับ ตัวช้ีวัดสสจ.อุดรธานี ผู้รับผิดชอบ คปสอ.น้ าหนัก ร้อยละ

2.1 อัตรา STEMIเสียชีวิตในรพ. (≤ร้อยละ 10) ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ
2.2 อัตราตาย STEMI 30วันหลังจ้าหน่าย (≤ร้อยละ 5) ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ

50 3.ร้อยละโรงพยาบาลตั งแต่ระดับ F2 ขึ นไป สามารถให้ ยาละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย
 STEMI ได้ (ร้อยละ 100)

0.50 100.00 ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ

51 4.ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วยSTEMIได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก้าหนด (ร้อยละ 50) 0.50 100.00 ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ
4.1 อัตราการได้ยา SK in 30 min (ร้อยละ 50) ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ
4.2 อัตราเปิดหลอดเลือดหัวใจ(SK/PPCI) (≥ร้อยละ 90) ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ

52 5. อัตราการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจCardiac rehabilitation (≥80) 0.50 100.00 ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ
5.1อัตราการเย่ียมบ้าน2 สัปดาห์หลังจ้าหน่าย (≥ร้อยละ 90) ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ
5.2 หลังจ้าหน่ายอาการคงท่ีหรือดีขึ น (≥ร้อยละ 90) ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ
5.3 อัตราการเกิด Recurrent MI ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ

Stroke 53 1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (<ร้อยละ 7) 0.90 100.00 วราภรณ์ ถ่ินจะนะ วราภรณ์ ถ่ินจะนะ สกล  บุตรสาระ
54 2 .อัตราป่วยรายใหม่ (<ร้อยละ 2.5) 0.40 100.00 วราภรณ์ ถ่ินจะนะ วราภรณ์ ถ่ินจะนะ สกล  บุตรสาระ
55 3. อัตราเข้าถึงระบบ Stroke Fast Track (>ร้อยละ 50) 0.24 60.00 วราภรณ์ ถ่ินจะนะ วราภรณ์ ถ่ินจะนะ สกล  บุตรสาระ
56 4.อัตราการได้ยา rt-PA (>ร้อยละ 6) 0.32 80.00 วราภรณ์ ถ่ินจะนะ วราภรณ์ ถ่ินจะนะ สกล  บุตรสาระ
57 5. ลดความพิการถาวรหลังจ้าหน่ายใน 6 เดือน  (<ร้อยละ 5) 0.32 80.00 ข้อมูลจริงท่ีท้าได้ 2.34 แต่

ติดปัญหาในการรับแจ้งใน
การย่ืนอุทรคะแนน เน่ืองจาก
ได้รับหนังสือไม่ครบจึงไม่
สามารถแจ้งอุทรได้ทันใน
เวลาท่ีก้าหนด

วราภรณ์ ถ่ินจะนะ วราภรณ์ ถ่ินจะนะ สกล  บุตรสาระ

ECS(post crash) 58 1.ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน(สีแดง) มาโดยระบบ EMS  (>ร้อยละ 60) 0.40 80.00 นิลปัทม์ พลเย่ียม นิลปัทม์ พลเย่ียม สนิท  พิเนตรเสถียร
59 2. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24  ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ นไป (ทั งท่ี

 ER และ Admit) (น้อยกว่าร้อยละ 8)
0.50 100.00 นิลปัทม์ พลเย่ียม นิลปัทม์ พลเย่ียม สนิท  พิเนตรเสถียร

60 3.อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย OHCA มี ROSC>20 นาที (>ร้อยละ 30) 0.50 100.00 นิลปัทม์ พลเย่ียม นิลปัทม์ พลเย่ียม สนิท  พิเนตรเสถียร
61 4. ผู้ป่วยบาดเจ็บวิกฤต(สีแดง) ได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน ER Pass to OR ภายใน 60 นาที (>ร้อยละ50) 0.50 100.00 นิลปัทม์ พลเย่ียม นิลปัทม์ พลเย่ียม สนิท  พิเนตรเสถียร
62 5. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บท่ีป้องกันได้ PS>0.75  (<ร้อยละ 1) 0.50 100.00 นิลปัทม์ พลเย่ียม นิลปัทม์ พลเย่ียม สนิท  พิเนตรเสถียร
63 6.อ้าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงาน

ได้จริง (ร้อยละ 100)
0.50 100.00 ศัลยเวช บุญมารักษ์ สมพร  สาบุตร ศัลยเวช  บุญมารักษ์

64 7.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย  severe traumatic Brain injury  (<ร้อยละ 20) 0.50 100.00 นิลปัทม์ พลเย่ียม นิลปัทม์ พลเย่ียม สนิท  พิเนตรเสถียร
66 1.อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community-acquired ไม่เกินร้อยละ 30 0.80 80.00 ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ
67 2. อัตราการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือดจากโรงพยาบาลชุมชนมาโรงพยาบาลอุดรธานี ลดลงร้อยละ

 30 จากปี2561
0.10 20.00 ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ

68 3.อัตราผู้ป่วย Pneumonia with sepsis ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2561 0.50 100.00 ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ

Service 14 STEMI

15

16

17 Sepsis



ปัญหาอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบหลัก รพ. ผู้รับผิดชอบหลัก สสอ.ยุทธศาสตร์ ล าดับ ประเด็นส าคัญ ล าดับ ตัวช้ีวัดสสจ.อุดรธานี ผู้รับผิดชอบ คปสอ.น้ าหนัก ร้อยละ

69 4.อัตราการเกิด severe sepsis / septic shock ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2561 0.40 80.00 ป่ินเพชร เอกสิงหชัย ป่ินเพชร เอกสิงหชัย สกล  บุตรสาระ
18 5 สาขาหลัก 70 3.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาใน รพ.ระดับ M1-F3 (ร้อยละ 70) 0.50 100.00 ปิยะนาฎ ประเทศสิงห์ ปิยะนาฎ ประเทศสิงห์

71 1.อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (≥ร้อยละ 85) 0.30 20.00 ในการคิดตัวชี วัดของทาง
จังหวัดและพื นท่ี
กลุ่มเป้าหมายไม่เท่ากัน

สุกัญญา บัณฑิตกุล สุกัญญา บัณฑิตกุล นงลักษณ์  บุรินทร์นิตย์

72 2.ความครอบคลุมของการค้นพบและขึ นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท (≥ ร้อยละ 82.5) 1.20 80.00 สุกัญญา บัณฑิตกุล สุกัญญา บัณฑิตกุล นงลักษณ์  บุรินทร์นิตย์
73 1.ร้อยละของผู้ติดยาเสพติด คงอยู่ในระบบการบ้าบัดรักษาตาม เกณฑ์ท่ีก้าหนด และการติดตาม ดูแล 

ต่อเน่ืองภายใน 1 ปี  (Retention Rate)
0.50 100.00 สุภาพร คนบุญ สุภาพร คนบุญ ชารุณี  พรมแสนปัง

74 2.ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติด หยุดเสพต่อเน่ือง 3 เดือน  หลังจากการบ้าบัดรักษาครบตามก้าหนด 
 (3 Month Remission Rate) (ร้อยละ 20)

0.50 100.00 สุภาพร คนบุญ สุภาพร คนบุญ ชารุณี  พรมแสนปัง

75 3.สถานบริการสาธารณสุขได้พัฒนาระบบยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี  ตามเกณฑ์ก้าหนด 1.30 65.00 สุภาพร คนบุญ สุภาพร คนบุญ ชารุณี  พรมแสนปัง
3.1 จ้านวนผู้ป่วยยาเสพติดเข้าบ้าบัดรูปแบบผู้ป่วยนอกโปรแกรมกายจิตสังคมบ้าบัด(Matrix  program) 
ระบบสมัครใจ ครบตามเป้าหมายท่ีก้าหนด

สุภาพร คนบุญ สุภาพร คนบุญ ชารุณี  พรมแสนปัง

3.2 ความถูกต้องและความต่อเน่ืองการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สุภาพร คนบุญ สุภาพร คนบุญ ชารุณี  พรมแสนปัง
3.3 สถานบริการสุขภาพทุกแห่งสามารถคัดกรอง ส่งต่อและบ้าบัด ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ 
โปรแกรมกายจิตสังคมบ้าบัด ได้อย่างน้อย 5 รายต่อปี

สุภาพร คนบุญ สุภาพร คนบุญ ชารุณี  พรมแสนปัง

3.4 สถานบริการสุขภาพทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลให้บริการบ้าบัดรักษาผู้ติดยาและ
สารเสพติด อ้าเภอละ 1 แห่ง  ( โรงพยาบาล 20 แห่ง )

สุภาพร คนบุญ สุภาพร คนบุญ ชารุณี  พรมแสนปัง

76 4.ร้อยละของอ้าเภอมีชมรมTO BE NUMBER ONE ด้าเนินงาน  ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
ครบทั ง 2 setting (ร้อยละ 100)

0.90 90.00 ฑิฆัมพร พรหมพิทักษ์ ฑิฆัมพร พรหมพิทักษ์ นภาพร  ศรีกงพาน

77 5.ร้อยละของผู้ท่ีมีอายุ 6 – 24 ปี  เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ร้อยละ 98) 0.50 100.00 ฑิฆัมพร พรหมพิทักษ์ ฑิฆัมพร พรหมพิทักษ์ นภาพร  ศรีกงพาน
DM/HT 78 1.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน (≤ ร้อยละ 1.6) 0.80 80.00 ณฐมน สามเมือง ณฐมน สามเมือง วิรัตน์  ทาสะโก

79 2.อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน (≥ร้อยละ 40)0.50 100.00 ณฐมน สามเมือง ณฐมน สามเมือง วิรัตน์  ทาสะโก
80 3.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมได้ (HbA1C<7 mg%) (≥ร้อยละ 40) 0.60 60.00 ณฐมน สามเมือง ณฐมน สามเมือง วิรัตน์  ทาสะโก
81 4.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ (BP<140/90mmHg)  (≥ร้อยละ 50) 0.50 100.00 ณฐมน สามเมือง ณฐมน สามเมือง วิรัตน์  ทาสะโก
82 5.ร้อยละ DM/HTท่ีขึ นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)  (≥ร้อยละ 90)0.30 60.00 ณฐมน สามเมือง ณฐมน สามเมือง วิรัตน์  ทาสะโก
83 6.อัตราผู้ป่วยเบาหวานถูกตัดเท้า/ขา รายใหม่ เป็น 0 0.27 54.00 ณฐมน สามเมือง ณฐมน สามเมือง วิรัตน์  ทาสะโก

แพทย์แผนไทย 84  ร้อยละการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย
1.ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่ีได้มาตรฐาน
 ระดับรพศ./รพท. ร้อยละ 10
 ระดับรพช. ร้อยละ 20
 ระดับรพสต.ร้อยละ 40
 ระดับรพสต.ท่ีมีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจ้า  ( ร้อยละ 50  )

0.60 30.00 รพ.มีแพทย์เฉพาะทางด้าน
แผนปัจจุบันหลายสาขาและ
การจ่ายยาสมุนไพรมีต้นทุนสูง

กัลยาณี ตาแก้ว กัลยาณี ตาแก้ว วาดี  เทพสมพร

 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงยาสมุนไพร (ทุกระดับบริการ)

รพ.ไม่ได้ส่งแบบประเมิน
ตนเองในการรับประเมิน     
 HA งานยาเสพติด

Service

20 TO BE NUMBER 
ONE/ยาเสพติด

21

22

17 Sepsis

19 TB



ปัญหาอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบหลัก รพ. ผู้รับผิดชอบหลัก สสอ.ยุทธศาสตร์ ล าดับ ประเด็นส าคัญ ล าดับ ตัวช้ีวัดสสจ.อุดรธานี ผู้รับผิดชอบ คปสอ.น้ าหนัก ร้อยละ

85 2.ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร (ระดับ 5)
  2.1 ระดับอ้าเภอ
       - จ้านวนหมอพื นบ้านท่ีได้รับการรับรอง ต้าบลละ 10 คน
        ( ระดับ 1  -6 คน ระดับ 2 -7 คน ระดับ 3 -8 คน 
         ระดับ 4 -9 คน ระดับ 5 -10 คน  ) 
  2.2 ระดับจังหวัด
       - วัดภาพรวมการด้าเนินงานเมืองสมุนไพร

0.10 20.00 กัลยาณี ตาแก้ว กัลยาณี ตาแก้ว วาดี  เทพสมพร

86 3. ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ ( ระดับ 5 )
 - ตัวชี วัดระดับความส้าเร็จในการด้าเนินงานส้านักงานนายทะเบียน ( 5 ข้อ )
  1. มีทะเบียน (คน) 2. มีทะเบียนต้ารับ ต้ารา 3.มีการรับรองหมอพื นบ้าน 4. จดทะเบียนสิทธ์ิ 5.ใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญา

0.15 30.00 รพ.สต.ขาดการขึ นทะเบียน
หมอพื นบ้าน

กัลยาณี ตาแก้ว กัลยาณี ตาแก้ว วาดี  เทพสมพร

87 1.ร้อยละของ รพ.ท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล(RDU)
 ขั นท่ี 1 = ร้อยละ 100 
 ขั นท่ี 2  ≥ ร้อยละ 30 ( รพ.บ้านผือ รพ.หนองหาน รพ.กุดจับ  รพ.ศรีธาตุ รพ.ไชยวาน รพร.บ้านดุง )

1.43 95.33 อัจฉรา นินทราช อัจฉรา นินทราช

88 2.ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการดื อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) ร้อยละ 100
(รพ.อุดรธานี ,  รพ.กุมภวาปี )

0.50 100.00 อัจฉรา นินทราช อัจฉรา นินทราช

89 3.RDU ชุมชน = 1 ต้าบล ต้องผ่านเกณฑ์การใช้ยาปลอดภัย ในชุมชน ระดับ 5 ของ อย. = 1 หมู่บ้าน ( 
ต้าบลผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 เป้าหมาย 1 ต้าบล  อย่างน้อยต้าบล ละ 1 หมู่บ้าน )

0.50 100.00 อัจฉรา นินทราช อัจฉรา นินทราช

24 PCC 90 2.ร้อยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้  ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 1.50 100.00 พิชญกานต์ สกุลพานิช พิชญกานต์ สกุลพานิช
Palliative care 91 1.ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย    Strong Opioid Medication ในผู้ป่วย

ประคับประคองอย่าง  มีคุณภาพ (ร้อยละ 40)
0.50 100.00 ทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม ทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม นิภาวรรณ  วิเศษสา

92 2.ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประครอง ( Palliative care ) (ร้อยละ 100) 0.50 100.00 ทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม ทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม นิภาวรรณ  วิเศษสา
93 3.ระดับความส้าเร็จการด้าเนินงาน Palliative Care ระดับ 4   ขึ นไป (ร้อยละ 100) 0.50 100.00 ทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม ทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม นิภาวรรณ  วิเศษสา
94 4.ร้อยละของผู้ป่วยเตียง 3 และเตียง 4 ทั งหมดได้รับการเย่ียมบ้านตามเกณฑ์ (ร้อยละ 97) 0.50 100.00 ทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม ทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม นิภาวรรณ  วิเศษสา
95 5.ร้อยละของผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค (Stroke, Traumatic Brain  Injury, Spinal Cord Injury, Stemi และ 

CAPD) มีคุณภาพ  ชีวิตดีขึ นตามรายโรค และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน (ร้อยละ 40)
0.50 100.00 ทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม ทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม นิภาวรรณ  วิเศษสา

26 สาขาตา 96 1.ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract)  ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน (ร้อยละ 
98)

1.00 100.00 มารยาท บุตรโท มารยาท บุตรโท วีระวัฒน์  วรรณพราหมณ์
27 สาขาไต 97 1.ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4  ml/min/ 1.73m2/yr (>ร้อยละ 67) 1.50 75.00 พัชลาวัล สาระพัน พัชลาวัล สาระพัน ชารุณี  พรมแสนปัง
28 การส่งต่อ 98 1.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง (ร้อยละ 10) 1.00 100.00 จิราพร ทาระแพน จิราพร ทาระแพน

99 1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (ร้อยละ 65) 0.20 40.00 รัศมี พรพิพัฒน์ รัศมี พรพิพัฒน์
100 2.อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ ≤ 6.0 ต่อแสนประชากร 0.50 100.00 รัศมี พรพิพัฒน์ รัศมี พรพิพัฒน์

30 101 2.ร้อยละของต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น ้าดี (ร้อยละ 100 ใน 41 ต้าบลเป้าหมาย)

1.00 100.00 สมพร สาบุตร สมพร สาบุตร

Service

สาขามะเร็ง

23 RDU

25

29 สาขาสุขภาพจิต
และจิตเวช

22



ปัญหาอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบหลัก รพ. ผู้รับผิดชอบหลัก สสอ.ยุทธศาสตร์ ล าดับ ประเด็นส าคัญ ล าดับ ตัวช้ีวัดสสจ.อุดรธานี ผู้รับผิดชอบ คปสอ.น้ าหนัก ร้อยละ

102 3.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปี ขึ นไป ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธีอัลตราซาวด์ 
( ทั งจังหวัด 11,250 คน ) (ร้อยละ 100)

0.80 80.00 สมพร สาบุตร สมพร สาบุตร

31 Intermediate Care 103 1.ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 1.00 100.00 กาญจนา เท่ียงสูงเนิน กาญจนา เท่ียงสูงเนิน
2.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วย stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ท่ีรอด
ชีวิต และมีคะแนน Barthel Index < 15 รวมทั งคะแนน Barthel Index  ≥ 15 with multiple 
impaiment ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel Index
 = 20People 32 HRH 

Transformation
106 3. คปสอ. มีองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ 1 แห่ง 1.00 100.00 ธรรมนูญ  แสนตลาด HRM ศัลยเวช  บุญมารักษ์

107 1.ร้อยละของข้อมูลการให้รหัสคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายท่ีไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของการตาย
ทั งหมด (การตายในสถานบริการและนอกสถานบริการ ) ภาพรวม คปสอ (ไม่เกิน ร้อยละ 25)

0.50 100.00 นัยนา สมศรี นัยนา สมศรี

110 4. ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีใช้ E- Family Folder (ร้อยละ 100) 2.00 100.00 วิรัตน์ ทาสะโก อิสรา  ทิพวัฒนา วิรัตน์  ทาสะดก
111 1.หน่วยบริการไม่มีภาวะวิกฤตการเงิน ( Risk Score  7 ) (ร้อยละ 100) 1.31 87.33 เสาวณี  มณีจักร์ เสาวณี  มณีจักร์

112 2.ร้อยละโรงพยาบาล ( รพศ./รพท./รพช. ) มีคุณภาพบัญชี  ระดับ A (ร้อยละ 100) 1.00 100.00 เสาวณี  มณีจักร์ เสาวณี  มณีจักร์

113 3.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ(งบด้าเนินงาน) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีส้านักงบประมาณก้าหนด (ร้อยละ 100) 0.50 100.00 รัศมี  วัชโรสินธ์ุ รัศมี  วัชโรสินธ์ุ
 - ไตรมาส 1 ≥ ร้อยละ  33
 - ไตรมาส 2    ร้อยละ  55
 - ไตรมาส 3  ร้อยละ    77
 - ไตรมาส 4  ร้อยละ    99

114 4.รายการครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ี เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 
 วงเงินไม่เกิน    500,000 บาท (ร้อยละ 100)

0.16 64.00 ทองแดง  ขามกุล ทองแดง  ขามกุล ศัลยเวช  บุญมารักษ์

4.1ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ ด้าเนินการจัดซื อ และเบิกจ่าย แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับอนุมัติ
งบประมาณ

115 4.2ร้อยละรายการส่ิงก่อสร้าง  ด้าเนินการจัดจ้างและก่อหนี ผูกพันเสร็จภายใน 5 วันท้าการ นับจากวันท่ี
ได้รับอนุมัติงบประมาณและด้าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน
ท้าการหลังจากตรวจรับ (ร้อยละ 100)

0.00 0.00 ทองแดง  ขามกุล ทองแดง  ขามกุล ศัลยเวช  บุญมารักษ์

116 5.รายการครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง  งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
 วงเงินเกิน 500,000 บาท

0.00 0.00 ทองแดง  ขามกุล ทองแดง  ขามกุล ศัลยเวช  บุญมารักษ์

5.1 ร้อยละของรายการครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างท่ีด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างและก่อหนี ผูกพันแล้วเสร็จภายใน 45 
วันนับจากวันท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ

117  5.2 ร้อยละของรายการครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง ด้าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 5 วันท้าการ
หลังจากตรวจรับ (ร้อยละ 100)

0.00 0.00 ทองแดง  ขามกุล ทองแดง  ขามกุล ศัลยเวช  บุญมารักษ์

118 6.ร้อยละของการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบ
ลงทุนปีงบประมาณ 2562   ภายในไตรมาสแรก (ภาพรวม) (ร้อยละ 100)

0.00 0.00 ทองแดง  ขามกุล ทองแดง  ขามกุล ศัลยเวช  บุญมารักษ์
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ปัญหาอุปสรรค
ผู้รับผิดชอบหลัก รพ. ผู้รับผิดชอบหลัก สสอ.ยุทธศาสตร์ ล าดับ ประเด็นส าคัญ ล าดับ ตัวช้ีวัดสสจ.อุดรธานี ผู้รับผิดชอบ คปสอ.น้ าหนัก ร้อยละ

38 HA 119 1.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ  มาตรฐานผ่านการรับรอง HA (ร้อยละ 100) 2.50 100.00 ปรานต์พนิตา  นาสูงชน ปรานต์พนิตา  นาสูงชน
39 PMQA 120 1.ระดับความส้าเร็จ ของสสจ./สสอ.ท่ีด้าเนินการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ี

ก้าหนด หมวด 2 และ หมวด 4 และคงสภาพ หมวด 1 และ หมวด 5
 ( เป้าหมาย สสจ. 1  แห่ง  สสอ.ร้อยละ 40 8 แห่ง )

1.80 90.00 ศัลยเวช  บุญมารักษ์ ศัลยเวช  บุญมารักษ์

40 รพ.สต.ติดดาว 121 1.ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนา  คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 (ร้อยละ 100) 3.00 100.00 พิชญกานต์  สกุลพานิช พิชญกานต์  สกุลพานิช
122 1.ร้อยละของหน่วยงานสังกัดส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด2อุดรธานี ผ่านเกณฑ์ประเมินITA  

 ( เป้าหมาย : รพศ./รพท./รพช./สสอ. ทุกแห่ง รวม 42 แห่ง  )
2.00 100.00 ชัยสิทธ์ิ  ทาปลัด ชัยสิทธ์ิ  ทาปลัด

123 หน่วยบริการสังกัดส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีลดข้อร้องเรียน ลดลงร้อยละ 80 0.00 0.00 ชัยสิทธ์ิ  ทาปลัด ชัยสิทธ์ิ  ทาปลัด
42 ตรวจสอบ ภายใน 124 2.หน่วยงานในสังกัดส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี   ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน 

(ร้อยละ 100)
0.84 80.41 ชัยสิทธ์ิ  ทาปลัด ชัยสิทธ์ิ  ทาปลัด

43 งานวิจัย 125 1.จ้านวนผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมท่ีคิดค้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ 
  - คปสอ.ขนาดใหญ่   4 เร่ือง
  - คปสอ.ขนาดกลาง  3 เร่ือง
  - คปสอ.ขนาดเล็ก   2 เร่ือง
  - รพ.สต.ติดดาว ทุกแห่งมีผลงาน R2R / นวัตกรรม  อย่างน้อย 1 เร่ือง

1.00 100 วิรัตน์ ทาสะโก นภาพร  กันธิยะ วิรัตน์ ทาสะโก

รวมคะแนน
ร้อยละ

คะแนนเต็มจริง
สรุปคะแนนรวมท้ังหมด ปรับเต็ม 100 คะแนน

80.78

83.49

96.75

83.49
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