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@2017 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ



คํานํา 

 

      ดวยกลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ กลุมภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ
สุขภาพ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์  ไดจัดทําแผนปฏิบัตงิานประจําปงบประมาณ 2561 ภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวย 15 แผนงาน 45 โครงการ โดยมี
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมประชุม  และเห็นชอบรวมกันที่จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2561  เพื่อใชในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตงิานใหบรรลเุปาหมายหมายที่ไดกําหนดไว 

     จึงหวังเปนอยางย่ิงวา แผนปฏิบัติงานประจําป 2561 ฉบับนี้  จะเปนประโยชนแกทุกหนวยงาน สําหรับใช
เปนแนวทางการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ และใชควบคุมกํากับติดตามการใชงบประมาณ ใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนและองคกรตอไป 
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หนา
โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)

1) รอยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 1
2) อัตราสวนการตายมารดาไทย 3
3) รอยละของเด็กอาย ุ0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 5
4) รอยละของเด็กอาย ุ0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป 8
5) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100 10
6) รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน 11
7) รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติขึ้นไป 13
8) รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free) 15
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 18

3. โครงการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุมวัยทํางาน

10) รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ -

11) รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

20

12) รอยละของ Healthy Ageing 22

5. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.)

13) รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 24

6. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

14) รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู
สถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง

26

15) รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกันเอชไอวีและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธเชิงรุก

28

16) รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี

-

17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุนอยกวา 15 ป 30
18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 32
19) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และอัตราผูปวยความดัน
โลหิตสูงรายใหมจากกลุมเสี่ยงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูง

34

9. โครงการสงเสริมและพัฒนาความ
ปลอดภัยดานอาหาร

20) รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 36

21) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด

39

22) รอยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

41

11.โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 23) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN
 Hospital

43
แผนงานท่ี 4  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

7. โครงการควบคุมโรคติดตอ

8. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัย
สุขภาพ

10. โครงการคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

สารบัญ

1. โครงการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย

2. โครงการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน

4. โครงการพัฒนาและสรางเสริม
ศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

เร่ือง

แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครอบผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)



หนา
โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)

สารบัญ
เร่ือง

12. โครงการคุมครองสุขภาพประชาชน
จากมลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง (Hot 
Zone)

24) รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยาง
บูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

46

13. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐม
ภูมิ

25) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care 
Cluster)

48

26) รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได
27) รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
28)  อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 53

15. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อ
ยาตานจุลชีพและการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล

29) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และรอยละของ
โรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)
   29.1 รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)
   29.2 รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ 
(AMR)

56

16. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทย

30) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง -

17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด

31) อัตราตายทารกแรกเกิด 58

18. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบ
ประคับประคอง  (Palliative Care)

32) รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 61

19. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทยแผนไทยฯ

33) รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 63

34) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 66
35) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
36) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 68

37) รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture
  37.1 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่มีภาวะกระดูกหักซํ้า (Refracture)
  37.2 รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่ไดรับการผาตัดภายใน 72 ชั่วโมง
 หลังจากไดรับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery)

plus 1) อัตราการตายผูปวยปอดอักเสบในเด็กอายุ 1 เดือน - 5 ป 71
plus 2) อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด
plus 3) ลดอัตราการคลอดกอนกําหนด(อายุครรภนอยกวา 37 สัปดาห) ลดลงรอยละ
 1 จากปงบประมาณกอน

2. ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
5114. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุ
รกรรม  กุมารเวชกรรม และออรโธปดิกส

แผนงานท่ี 5  การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูม ิ(Primary Care Cluster)



หนา
โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)

สารบัญ
เร่ือง

38) รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ขึ้นไปสามารถใหยาละลายลิ่มเลือด 
(Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI ได
39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
40) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด

41) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ
42) อัตราตายจากมะเร็งปอด

24. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต

43) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 77

25. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจักษุวิทยา

44) รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30
 วัน

79

26. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาปลูกถายอวัยวะ

45) อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ จํานวน
ผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

81

27. โครงการพัฒนาระบบบริการ
บําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

46) รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพตอเน่ือง3 เดือนหลังจําหนาย (3 
month remission rate)

83

28. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแล
ระยะกลาง (Intermediate Care)

47) รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ใหบริการการดูแลระยะกลาง

29. โครงการพัฒนาระบบบริการ one 
day surgery

48) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 84

30. โครงการพัฒนาระบบบริการ  
Minimally Invasive Surgery

49) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery 86

plus 1)  รอยละ อําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ (6 กลุมเปาหมาย 14 กิจกรรม)
plus 2)  อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพื้นที่

31. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการ
สงตอ

50) อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที ่ER และ Admit)

93

32. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 51) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม -
33. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 52) รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการสาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอ

นามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑที่กําหนด
-

34.โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพและการแพทย

53) จํานวนเมืองสมุนไพร อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด -

แผนงานท่ี 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

แผนงานท่ี 8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ

แผนงานท่ี 9 อุตสาหกรรมทางการแพทย

แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
3. ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคมะเร็ง

Plus** โครงการสาขาทันตกรรม

7322 . โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
 สาขาโรคหัวใจ

74

88



หนา
โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)

สารบัญ
เร่ือง

54) ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
กําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด
55) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
56)  รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) 
ไปใช
57) อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
58) รอยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

37.โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดาน
สุขภาพ

59) รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด -

60) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA

61) รอยละของการจัดซ้ือรวมของยา เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุ 
ทันตกรรม
62) รอยละของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน
63) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-

64) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ
รับรอง HA ขั้น 3

106

65) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 108

40. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ (NHIS)

66) รอยละของจังหวัดและหนวยบริการที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล 110

67) รอยละของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
สุขภาพได  (Health Information Exchange (HIE))

-

68) รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได (Personal Health Record) -

69) รายจายตอหัวที่ปรับดวยโครงสรางอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
(Age adjusted health expenditure per capita of each scheme)

-

70) กําหนดใหมีมาตรฐานการจายเงินของแตละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ใหแกสถานพยาบาลเปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

-

71) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน -
43. โครงการบริหารจัดการดานการเงิน
การคลัง

72) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน -

แผนงานท่ี 12 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ

39. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

41. โครงการพัฒนาสุขภาพดวยเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy)

42. โครงการลดความเหลื่อมล้ําของ 3 
กองทุน

แผนงานท่ี 13 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ

35. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ

36.โครงการ Happy MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข

38.โครงการประเมินคุณธรรม ความ
โปรงใส และบริหารความเสี่ยง

4. ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

95

103

-



หนา
โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)

สารบัญ
เร่ือง

73) รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆนําไปใชประโยชน 112

74) รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของ
งบประมาณทั้งหมด

-

75) รอยละของยากลุมเปาหมายที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อทดแทนยาตนแบบเพิ่มขึ้น -
76) รอยละรายการยาและเครื่องมือแพทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียน -
77) จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาติ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

-

78) จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนาตอยอด -

79) จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกที่
นํามาใชจริงทางการแพทย หรือการตลาด

-

45. โครงการปรับโครงสรางและพัฒนา
กฎหมายดานสุขภาพ

80) รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับการแกไขและมีการบังคับใช -
แผนงานท่ี 15 การปรับโครงสรางและการพัฒนากฏหมายดานสุขภาพ

44. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย

แผนงานท่ี 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ



ขอมูลท่ัวไป 

 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ เปนโรงพยาบาลทั่วไป(ระดับ S) ขนาด 509 เตียง สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้ังอยูเลขที่ 222 ถนนพิศิษฐพยาบาล ตําบลทาตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
โทรศัพท 07750 3672-2 โทรสาร 0 7750 1716  http://www.chumphonhospita.com 

วิสัยทัศน  

 โรงพยาบาลระดับมาตรฐานที่มีคุณภาพคูคุณธรรม ชั้นนําของภาคใต ภายในป 2564 

พันธกิจ 

1. ใหบริการสาธารณสุขทุกระดับตั้งแตปฐมภูม ิ ทุติยภูม ิ และตติยภูม ิ
2. เปน Node ของเครือขายสถานบริการภาคใตตอนบน ในเขตสุขภาพที ่11 
3. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. เปนหนวยงานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ 

เปาหมาย 

 ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 

คานิยมองคกร 

 M = Mastery  ฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพสูงสุด ควบคุมตนเองใหทํางาน คิดพูดอยางมีสติ ใชกิริยาวาจา
เหมาะสม มีคามซื่อสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรูคนหาความรูสม่ําเสมอ มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบ 

 O = Originality  สรางสรรคนวัตกรรมสิ่งใหม ๆ ที่เปนประโยชนตอระบบสุขภาพ 

 H = Humility  มีความออนนอมถอมตน การเคารพผูอ่ืน เห็นแกประโยชนสวนรวม รูแพ รูชนะ เปดรับ
ฟงความคิดเห็นตาง ๆ จัดการความขัดแยงดวยวิธีสรางสรรค ชวยผูอ่ืนแกปญหาในยามคับขัน 

 P = People Centered Approach   ยึดประชาชนเปนที่ตั้ง เปนศูนยกลางในการทํางาน 

 H = Helpful  ชวยเหลือเก้ือกูล (มีนํ้าใจ) 

 O = On call  พรอมใหบริการ (รับผิดชอบ) 

 N = Norm  ปฏิบัติที่มีบรรทัดฐานของมาตรฐานวิชาชีพ (ซื่อสัตย) 

http://www.chumphonhospita.com


สรุปคาใชจายตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2561 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 1 สงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคและ
ควบคุมโรคเปนเลิศ 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดาน
สุขภาพ)  

16 358,300 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 1 16,250 
แผนงานที ่3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพ 

16 669,275 

แผนงานที ่4  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 5 245,000 
รวมยุทธศาสตรท่ี 1 38 1,288,825 

ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 2 ดานบริการเปน
เลิศ (Service 
Excellence) 

แผนงานที ่5  การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster) 

1 36,000 

แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 57 1,290,313 
แผนงานที ่7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจร
และระบบการสงตอ 

5 120,750 

แผนงานที ่8 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่
เฉพาะ 

- - 

แผนงานที ่9 อุตสาหกรรมทางการแพทย - - 
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 63 1,579,598 

ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 3 บุคลากรเปน
เลิศ 

แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดาน
สุขภาพ 

26 1,732,300 
 

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 26 1,732,300  
ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 4 ยุทธศาสตร
บริหารเปนเลิศดวย
ธรรมาภิบาล 

แผนงานที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 4 933,500 
แผนงานที ่12 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 1 24,100 
แผนงานที ่13 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ   
แผนงานที ่14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ 1 250,000 
แผนงานที ่15 การปรับโครงสรางและการพัฒนากฏหมายดาน
สุขภาพ 

  

รวมยุทธศาสตรท่ี 4 6 1,207,600 
รวมท้ังสิ้น 133 5,808,323 

 

 

 



ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ

(PP&P Excellence)



แผนงานที ่1
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย

(ดานสุขภาพ)



แผนงานที ่1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัยดานสุขภาพ  (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย

เปาหมาย: โรงพยาบาลระดับ M1 และ F2 ข้ึนไป ผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 70

สถานการณ :  บุคลากรสาธารณสุขในระดับปฐมภูม ิมีการหมุนเวียนสับเปล่ียนผูรับผิดชอบงานแมและเด็ก ตองการองค
ความรูในการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีมีความเส่ียงสูง และตองการระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ ท่ีเช่ือมโยงกับแมขาย

ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมมีาตรฐาน

มาตรการ
และกลยุทธ

2. 4. 3.

2.

 

3. 4.

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5.

5.

 

ไตรมาส 1 - ไตรมาส 2   
70

 

ไตรมาส 3      - ไตรมาส 4  
 70

KPI

บุคลากรสาธารณสุขสามารถใหการดูแลมารดาต้ังครรภท่ีมีความเส่ียงตํ่า/สูง

อบรมบุคลากรสาธารสุขเพ่ือจัดระบบการดูแลหญิงต้ังครรภคนหาความเส่ียงและการสงตอ
(กิจกรรมดําเนินรวมกันในตัวช้ีวัดท่ี 1 2 และ 4)

1



ตัวช้ีวัดที่ 1 รอยละสถานบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน

ลําดับที่ โครงการระดับ
หนวยงาน (กิจกรรม

หลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท ) 2

1 โครงการอบรมบุคลากร
สาธารณสุข เพ่ือเฝา
ระวัง การตั้งครรภ
คุณภาพ คนหาความ
เสี่ยง และการสงตอ 
(โครงการรวมกับ
ตัวชี้วัดท่ี 2และ4)

ผูรับผิดชอบงานแม
และเด็กในระดับ
ปฐมภูมิจํานวน 30 
คน

บุคลากรสาธารณสุข
สามารถดูแล เฝา
ระวังหญิงตั้งครรภ
ในภาวะปกติและ
ภาวะเสี่ยงได

มารดาตั้งครรภ
ไดรับการดูแล
ชวงตั้งครรภ 
การคลอด 
และหลังคลอด
อยางมีคุณภาพ

(ใชงบประมาณ
รวมกับตัวชี้วัดท่ี 2)

ม.ค.-ส.ค. 
2561

เวชกรรม
สังคม/ 

สาธารณสุข
อําเภอเมือง

นางรัตติยา เพชรอุแท

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานที1่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการที ่1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและปฐมวัย

ผูรับผิดชอบหลัก : คุณรัตติยา เพชรอุแท
KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัยดานสุขภาพ  (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย

เปาหมาย  :  ไมเกิน 20 ตอ การเกิดมีชีพแสนคน

:
สถานการณ :  บุคลากรสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานแมและเด็ก 
ตองการองคความรูในการดูแลหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง และตองการระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ ที่
เชื่อมโยงกับแมขาย

ตัวช้ีวัดท่ี 2  อัตราสวนการตายมารดาไทย

มาตรการ
และกลยุทธ

ลดการตายของมารดาจากการต้ังครรภและการคลอดอยางมีประสิทธิภาพ

อบรมบุคลากรสาธารสุขเพ่ือจัดระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ คนหาความเส่ียง 
และการสงตอ

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1  - ไตรมาส 2  -

 

ไตรมาส 3    - ไตรมาส 4
ไมเกิน 20 ตอ การเกิดมีชีพ
แสนคน

KPI

3



ตัวชี้วัดท่ี 2 อัตราสวนการตายมารดาไทย

ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับ
หนวยงาน (กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงาน
ท่ี

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท ) 4

1 โครงการอบรม
บุคลากรสาธารณสุข 
เพื่อเฝาระวัง การ
ต้ังครรภคุณภาพ 
คนหาความเสี่ยง และ
การสงตอ

ผูรับผิดชอบงาน
แมและเด็กใน
ระดับปฐมภูมิ

จํานวน 30 คน

บุคลากร
สาธารณสุข

สามารถดูแล เฝา
ระวังหญิงต้ังครรภ
ในภาวะปกติและ

ภาวะเสี่ยงได

มารดา
ต้ังครรภ
ไดรับการ
ดูแลชวง

ต้ังครรภ การ
คลอด และ
หลังคลอด

อยางมีคุณภาพ

อาหารวาง
1,500บาท 
อาหารเที่ยง
1,500 บาท 
คาวิทยากร 
3,000 บาท 
คาวัสดุ 1,000
บาท  รวม
7,000 บาท

ม.ค.-ส.ค.
2561

เวชกรรม
สังคม

นางรัตติยา เพชรอุแท

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานท่ี1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและปฐมวัย

ผูรับผิดชอบหลัก : คุณรัตติยา เพชรอุแท
KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัยดานสุขภาพ  (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย

เปาหมาย: เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 80

สถานการณ : การสงเสริมพัฒนาการในเด็ก 0-5 ป เปนกิจกรรมที่สําคัญที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ดีเหมาะสมตามชวงวัย และการ
สงเสริมพัฒนาการก็มีรูปแบบหลานรูปแบบ การนําทักษะ การกิน กอด เลน เลา ซ่ึงเปนทักษะใหมที่บุคลากรสาธารณสุขยังไมไดเรียนรู จึง
จัดกิจกรรมนี้เพื่อใหเกิดการเรียนรูและเกิดทักษะ สามารถนําไปใชและถายทอดได

ตัวชี้วัดท่ี 3  รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

2.พัฒนามุมสงเสริมพัฒนาการเด็กในหนวยปฐมภูมิ 1.สงเสริมใหเด็ก 0-5 ป เจริญเติบโตสมวัย พรอมเรียนรูตามชวง
วัย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสมวัยดวย กิน กอด เลน เลา 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

2.โครงการจัดตั้งมุมพัฒนาการ, NCCD รร.พอแมใน
หนวยบริการปฐมภูมิ

 
ไตรมาส 1  
80

ไตรมาส 2
  80

ไตรมาส 3 
80

ไตรมาส 4  
  80

KPI

5

มาตรการ
และกลยุทธ

กิจกรรม
หลัก

ระดับความ
สําเร็จ



ตัวชี้วัดที่ 3  รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

ลําดับที่ โครงการระดับหนวยงาน (กิจกรรม
หลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการ พัฒนาการสมวัยดวยกิน กอด 

เลน เลา หนวยบริการปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ผูรับผิดชอบงานแม
และเด็กและ
พัฒนาการเด็กใน
หนวยบริการปฐม
ภูมิและครูพ่ีเลี้ยง
ศูนยเด็กเล็ก จํานวน
 50 คน

บุคลากรสาธารณสุข
และครูพ่ีเลี้ยงศูนย
เด็กเล็ก มีความรู
และทักษะในการ
สงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0-5 ป สามารถ
นําไปใชและถายทอด
ได

เด็กอายุ 0-5 
ปในเขต
รับผิดชอบมี
พัฒนาการ
สมวัยเรียนรู
ตามชวงวัย
เติบโตอยางมี
คุณภาพ

คาอาหารวาง=2,500
คาอาหารเที่ยง=2,500 
คาวิทยากร 2คน 6 
ชั่วโมง= 7,200 บาท 
คาที่พักวิทยากร 2,000 
บาท คาวัสดุอุปกรณ=
1,000 คาถายเอกสาร 
500 บาท  รวมเปนเงิน
15,700  บาท

ม.ค.- ก.พ. 
2561

เวชกรรม
สังคม

นางรัตติยา 
เพชรอุแท

6

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานที่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและปฐมวัย

ผูรับผิดชอบหลัก : คุณรัตติยา เพชรอุแท
KPI ระดับโครงการ



ผลลัพธ ผลผลิต
 โครงการจัดตั้งมุมพัฒนาการ,  NCCD   รร 14 แหง 42,000 ตค.60-กย.61 รพ.ชุมพรฯ นางรัตติยา รพ.สต.18แหง

เพชรอุแท จัดทําแลว 4 แหง
 - ติดตามทุก 3 เดือน
 - ประเมินผล 
 - ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ 25 60 12,000 ตค.60-กย.61 รพ.ชุมพรฯ นางรัตติยา สสอ./รพ.สต.
 - ประชุมชี้แจงครูพ่ีเลี้ยงในศพด./ในร.ร. 35 เพชรอุแท ครูพ่ีเลี้ยง
คาอาหารวาง,อาหารกลางวัน60คนx100บาท
รวม 6,000 บาท
คาวัสดุ 60 คน x 70 บาท รวม 4,200 บาท 4,200
 - ติดตามทุก 3 เดือน
 - ประเมินผล 7

รวม 58,200

1 14 แหง

หมายเหตุระยะเวลาดําเนินงานหนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบลําดับ         โครงการระดับหนวยงาน       

(กิจกรรมหลักในHM)
เปาหมาย KPI ระดับโครงการ งบประมาณ(บาท)



แผนงานท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัยดานสุขภาพ  (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย

เปาหมาย: เด็กอาย ุ0-5 ป สูงดีสมสวน ไมนอยกวารอยละ 54 

สถานการณ : ปญหาเด็กอายุ 0-5ป ในเขตรับผิดชอบ มีระดับความสูงไมถึงเกณฑ คือ สวนสูงเฉล่ียที่อาย ุ5 ป เด็กชาย ไมถึง 113 
เซนติเมตร  เด็กหญิง ไมถึง 112 เซนติเมตร  จึงสงเสริมตามกิจกรรมสงเสริมโภชนาการ และกิจกรรมสงเสริมสุขภาพทางชองปาก

ตัวชี้วัดท่ี 4  รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป

มาตรการ
และกลยุทธ

2.สงเสริมความรูความเขาใจ0-5 ปสูงดีสมสวน 1.สงเสริมโภชนาการในหญิงตั้งครรภ สงเสริม
สุขภาพดานโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กด ี

3.สงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแม

1.อบรมบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือเฝาระวัง
การต้ังครรภคุณภาพคนหาความเส่ียงและ
การสงตอ 
     (รวมกับตัวชี้วัด 1 และ 2 )

2.ประชุมช้ีแจงบุคากรสาธารณสุขและครูพ่ี
เล้ียงศูนยเด็กเล็กในการดําเนินงาน0-5ปสูง
ดีสมสวน

 

3.กิจกรรมลูกหมอพรรวมพลคนกินนม
แมกิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1  
51

ไตรมาส 2  
52

 

ไตรมาส 3 
  53

ไตรมาส 4
  54

 

KPI

8



ตัวชี้วัดที่ 4  รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป

งบประมาณ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการอบรม

บุคลากร
สาธารณสุข เพ่ือ
เฝาระวัง การ
ตั้งครรภ
คุณภาพ คนหา
ความเสี่ยง และ
การสงตอ

ผูรับผิดชอบงานแม
และเด็กในระดับ
ปฐมภูมิจํานวน 30 
คน

บุคลากร
สาธารณสุข
สามารถดูแล เฝา
ระวังภาวะ
โภชนาการในหญิง
ตั้งครรภไดถุกตอง

มารดาตั้งครรภ
ไดรับการดูแล
ประเมินภาวะ
โภชนาการสงผลให
มารดาและทารกมี
ภาวะโภชนาการที่
ดีมีสวนสูงและ
น้ําหนักตาม
มาตรฐาน

(ใชงบประมาณรวมกับตัวชี้วัดที่1และ 2) มกราคม-
สิงหาคม
2561

เวชกรรมสังคม 
สาธารณสุขอําเภอเมือง

นางรัตติยา เพชรอุแท

9

2 โครงการ
ประชุมชี้แจง
บุคลากร
สาธารณสุข
และครูพ่ีเลี้ยง
ศูนยเด็กเล็กใน
การดําเนินงาน
เด็ก0-5ปสูงดี

บุคลากรสาธารณสุข
และครูพ่ีเลี้ยงศูนย
เด็กเล็ก จํานวน60 
คน

บุคลากร
สาธารณสุขและ
ครูพ่ีเลี้ยงศูนยเด็ก
เล็กมีความรูและ
ตระหนักถึงการ
สงเสริมใหเด็กสูงดี
สมสวน

เด็กอายุ 0-5ป 
ไดรับการแลเร่ือง
โภชนาการและสูง
ดีสมสวน

คาอาหาร =12,000  คาวัสดุ=4,200   
รวม 16,200 บาท

มกราคม-
สิงหาคม
2561

สสอ นางหรรษาเดชปรัต
ถกร

3 โครงการลูก
หมอพรรวม
รวมพลคนกิน
นมแม

1.มารดาที่เลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยาง
เดียว6เดือนจํานวน
30 คน2.ผูสนใจใน
การเลี้ยงลูกดวยนม
แมจํานวน50 คน

ผูเขารวมกิจกรรม
มีความรูและ
ประสบการณเร่ือง
การเลี้ยงลูกดวย
นมแมมากขึ้น

อัตราการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมในพ้ืนที่
รับผิดชอบเพ่ิมขึ้น

 28,400  บาท1คารางวัลประกวดหนู
นอยนมแม=2200 บาท 2คารางวัลบุคคล
ตนแบบ=10000 บาท3 คารางวัลน้ํานม
จากน้ํามือ=2200 บาท4 คาตกแตงเวที=
2500 บาท 5 คาปายประชาสัมพันธ 
1000 บาท 6 คากระเปาเอกสาร 1500 
บาท7คาเอกสาร=1000 บาท8 คาอาหาร
วาง4000 บาท  9 คาอาหารเที่ยง 4000 
บาท

ส.ค.-61 หอผูปวยหลังคลอด สุวิดา โชติสุวรรณ

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานที่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและปฐมวัย

ผูรับผิดชอบหลัก : คุณรัตติยา เพชรอุแท
KPI ระดับโครงการโครงการระดับ

หนวยงาน 
(กิจกรรมหลัก
ใน HM)

ลําดับ
ที่

เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ



แผนงานท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัยดานสุขภาพ  (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัยเรียนและวัยรุน

เปาหมาย:  เด็กกลุมเสี่ยงไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการและดูแลตอเน่ืองดวยเครื่องมือมาตรฐาน 
ไมนอยกวารอยละ 60  

สถานการณ :จากการสํารวจสถานการณระดับสติปญญาของเด็กวัยเรียนป 2559 จังหวัดชุมพรมีคาเฉลี่ยระดับสติปญญา 100.04 ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานสากลที่คา 100 
ทางกลุมงานจิตเวชโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิไดใหบริการตรวจงัดระดับสติปญญาในเด็กกลุมเสี่ยงที่มาจากการคัดกรองจากโรงเรียน และจากการประเมินพัฒนาการเด็ก 
เพื่อใหเด็กกลุมเสี่ยงไดเขาถึงการบริการอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีกรมสุขภาพจิตจะสุมสํารวจระดับสติปญญาในเด็กวัยเรียน โดยจะสํารวจอีกคร้ัง ป 2564 และจะจัดรายงานผล
ระดับประเทศ

ตัวชี้วัดท่ี 5  เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100 

มาตรการ
และกลยุทธ ใหบริการตรวจวัดระดับสติปญญาในเด็กกลุมเสี่ยงที่ผานการคัดกรองที่เปนงานประจําอยูแลว

กรมสุขภาพจิตจะสุมสํารวจระดับสติปญญาในเด็กวัยเรียน โดยจะสํารวจอีกครั้ง ป 2564 และจะจัดรายงานผล
ระดับประเทศ

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1
-

ไตรมาส 2
-

 

ไตรมาส 3
-

ไตรมาส 4
เด็กกลุมเสี่ยงไดรับการติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแลตอเน่ืองดวย
เคร่ืองมือมาตรฐาน รอยละ 60

 

KPI
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แผนงานท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัยดานสุขภาพ  (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัยเรียนและวัยรุน

เปาหมาย:  เด็กวัยเรียน สูงดีสมสวนไมนอยกวารอยละ 68

สถานการณ : ปญหาเด็กอายุ 6-14 ป ในเขตรับผิดชอบ มีระดับความสูงไมถึงเกณฑ คือ สวนสูงเฉล่ียที่อาย ุ12 ป เด็กชาย ไมถึง 154 
เซนติเมตร  เด็กหญิง ไมถึง 155 เซนติเมตร

ตัวชี้วัดท่ี 6  รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน

มาตรการ
และกลยุทธ 1 เพื่อสงเสริมใหเด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด.

1.อบรมบุคลากรครู และเจาหนาที่สาธารณสุขเรื่อง
การสงเสริมสุขภาพวัยเรียนสูงดีสมสวนเครือขาย
บริการปฐมภูมิโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1
 -

ไตรมาส 2   
68 

 

ไตรมาส 3
 -

ไตรมาส 4 
68 

 

KPI
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ตัวช้ีวัดที่ 6 รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน

ลําดับที่ โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท ) 12

1 โครงการอบรมบุคลากร
ครูและเจาหนาท่ี
สาธารณสุขเร่ืองการ
สงเสริมสุขภาพวัยเรียนสูง
ดีสมสวน เครือขาย
บริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

บุคลากรครูใน
โรงเรียนท่ี
รับผิดชอบและ
บุคลากร
สาธารณสุข
ผูรับผิดชอบเด็กวัย
เรียน

บุคลากรครูและ
บุคลากรสาธารณสุข
มีความรูและทักษะ
ในการบริโภค และ
การจัดกิจกรรม
กระโดดโลดเตน

เด็กวัยเรียน
ไดรับการ
สงเสริมสุขภาพ
โดยการ
บริโภคอาหาร
ท่ีถูกตองและมี
กิจกรรม
กระโดดโลด
เตนท่ีถูกตอง
เหมาะสม

คาอาหารวาง=
2,500คาอาหาร
เท่ียง=2,500 คา
วิทยากร 2คน 6 
ชั่วโมง= 7,200 
บาท  คาวัสดุ
อุปกรณ=1,000 
คาถายเอกสาร 
500 บาท  รวม
เปนเงิน 13,700 
 บาท

มีนาคม- 
เมษายน 
2561

เวชกรรมสังคม
 สาธารณสุข
อําเภอเมือง

นางรัตติยา เพชรอุแท 
 นางนรมน วุฒิโภค

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานที1่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการที ่2  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน

ผูรับผิดชอบหลัก : คุณรัตติยา เพชรอุแท
KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัยดานสุขภาพ  (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัยเรียนและวัยรุน

เปาหมาย : รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติขึ้นไปไมนอยกวารอยละ 70

สถานการณ : ยังไมมีการสํารวจประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของเด็กไทย ใน
เขตเมืองชุมพรท่ีเปนระบบฐานขอมูล ซ่ึงปจจุบันไดดําเนินการเปนเฉพาะราย

ตัวชี้วัดท่ี 7  รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติขึ้นไป

มาตรการ
และกลยุทธ จัดการสํารวจประเมินความฉลาดทางอารมณ ในกลุมเปาหมาย

อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณของเด็กในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
รอยละ 70

 

KPI

13



ตัวชี้วัดท่ี 7  รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติขึ้นไป

ผลผลิต ผลลัพท
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ

เก่ียวกับความ
ฉลาดทางอารมณ
ของเด็กในเขตเมือง
 จังหวัดชุมพร

บุคลลากรทาง
การศึกษาและ
เจาหนาที่
สาธารณสุขเขต
อําเภอเมือง 
จํานวน 80 คน

บุคลลากรทาง
การศึกษาและ
เจาหนาที่
สาธารณสุขเขต
อําเภอเมือง
ไดรับการฝกอบ
การพัฒนาความ
ฉลาดทาง
อารมณของเด็ก

ทราบถึงแนว
ทางการพัฒนา
ความฉลาดทาง
อารมณของเด็ก
ในเขต อําเภอ
เมือง จังหวัด
ชุมพร

วิทยากร 600*6 ชม *2คน*
1วัน =7200บาท
อาหารกลางวัน 50บาท*80
คน=4000บาท
อาหารวาง25บาท*2ม้ือ*
80คน=4000บาท
อุปกรณ(ปาก สมุด ดินสอ 
แฟม ) ชุดละ20บาท*80
ชุด=1600บาท
คาถายเอกสาร
ประกอบการอบรม ชุดละ 
20*80บาท=1600บาท
หองพักวิทยากร1หอง*1
คืน=1200บาท
คาเดินทางวิทยากรไป-
กลับ=2000บาท

ธันวาคม-เมษายน 
2561

จิตเวช นางศิริรัตน  ฉิมแกว

14
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  

แผนงานท่ี1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
โครงการท่ี 2  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน

ผูรับผิดชอบหลัก : คุณศิริรัตน  ฉิมแกว
KPI ระดับโครงการลําดับท่ี โครงการระดับ

หนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน 

HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ



แผนงานท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัยดานสุขภาพ  (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัยเรียนและวัยรุน

เปาหมาย :  เด็กกลุมอายุ 0-12 ป ไดรับบริการทันตกรรมฟนดีไมผุ ไมนอยกวารอยละ 54

สถานการณ : อําเภอเมืองชุมพร มีเด็กนักเรียนท่ีฟนผุเปนจํานวนมาก จากขอมูลการสํารวจป 2560 มีเด็กนักเรียนอาย1ุ2
ป ฟนผุ 53.63% ซึ่งมากเปนอันดับ3 เมื่อเทียบภายในจังหวัด และ มากกวาระดับชาติ ซึ่งมีอัตราฟนผุรอยละ 52.3

ตัวช้ีวัดที ่8 รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (Cavity Free)

มาตรการ
และกลยุทธ

2. ตรวจคัดกรองสภาวะ
ชองปากของเด็กอาย ุ0-
12 ป

1.สงเสริมใหความรูครู 
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ชองปาก เพื่อเปนตัวอยาง
ที่ดี และใหความรูแกเด็ก
นักเรียนตอไป

3. ทําการรักษาสุขภาพชองปากใหปราศจากฟนผุในเด็ก 
0-12ป

1. การพัฒนาศักยภาพครูดาน
ทันตสุขภาพ

2. การตรวจคัดกรองสุขภาพ
ชองปากเด็ก0-12 ป

 

3.1 เด็กประถมฟนดีไมมีผุ 3.2 .เด็กเล็กฟนดีไมมีผุกิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5.

.

 

ไตรมาส 1  
 15

ไตรมาส 2   
30

ไตรมาส 3 
 45

ไตรมาส 4 
54 
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ตัวชี้วัดที ่8 รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (Cavity Free)

งบประมาณ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูดาน
ทันตสุขภาพ

ครูอนามัย 48คน จนท.รพสต.
23คน
วิยากรและผูดําเนินงาน
 9 คน
รวม 80 คน

รอยละ54 รอยละเด็กอายุ
0-12ปฟนดี
ไมมีผุ

อาหาร 150x80=12,000บาท
อาหารวาง (35x2)x80=5,600บาท
ไวนิล 500 บาท
เอกสารและอุปกรณ 3,900บาท
รวม 22,000 บาท

ม.ค.61-ก.ย.
61

ทันตกรรม ทญ.ธัญญกุล ยงวัธกี
นางแพรวพรรณ ชูแกว

16

2 โครงการตรวจคัด
กรองสุขภาพชอง
ปาก
เด็ก0-12 ป

โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
 48 แหง

รอยละ54 รอยละเด็กอายุ
0-12ปฟนดี
ไมมีผุ

คาอาหาร 150x48=7200บาท
รวม 7,200 บาท

ธ.ค.60-
ก.ย.61

ทันตกรรม ทญ.ธัญญกุล ยงวัธกี
นางแพรวพรรณ ชูแกว

3 3.1 โครงการเด็ก
ประถมฟนดีไมมีผุ

โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
 48แหง

รอยละ54 รอยละเด็กอายุ
0-12ปฟนดี
ไมมีผุ

วัสดุซีแลนซ 5x 1900=9,500บาทวัสดุอุด
สีเหมือนฟน 10x1000.45=10,045บาท
วัสดุอุดสีเงิน 2x9000=18,000 บาทวัสดุ
อุดกลาสไอโอโนเมอร 4x1900=7,600
บาทวัสดุรองพื้น 8x900=7,200 บาท
Etching 20x550=11,000 บาท
Bonding20x1250=25,000 บาท
Fluoride8x1,500.14=12,001.12 บาท
รวม 93,146.12 บาท

ธ.ค.60-
ก.ย.61

ทันตกรรม ทญ.ธัญญกุล ยงวัธกี
นางแพรวพรรณ ชูแกว

ยุทธศาสตรที ่1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานที1่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการที ่2  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน

นางแพรวพรรณ ชูแกว

KPI ระดับโครงการลําดับ
ที่

โครงการระดับ
หนวยงาน 

(กิจกรรมหลักใน 
HM)

เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ



ตัวชี้วัดที ่8 รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (Cavity Free)

งบประมาณ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

ยุทธศาสตรที ่1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานที1่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการที ่2  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน

นางแพรวพรรณ ชูแกว

KPI ระดับโครงการลําดับ
ที่

โครงการระดับ
หนวยงาน 

(กิจกรรมหลักใน 
HM)

เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

3.2 โครงการเด็ก
เล็ก ฟนดีไมมีผุ

ศพด.วัดนอมถวาย 
45 คน
และวิทยากรและผูดําเนินงาน 
14 คน

รอยละ54 รอยละเด็กอายุ
0-12ปฟนดีไมมีผุ

คาวัสดุ 3500 บาท 
คาอาหาร14x150=2,100 บาท
อาหารเบรก 59x70=4,130บาท
รวม 9,730 บาท

ธ.ค.60-
ก.ย.61

ทันตกรรม ทญ.ธัญญกุล ยงวัธกี
นางแพรวพรรณ ชูแกว
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แผนงานท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัยดานสุขภาพ  (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัยเรียนและวัยรุน

เปาหมาย: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป ไมเกินรอยละ 40

สถานการณ :  สถานการณการต้ังครรภในวัยรุนยังคงเปนปญหาในสังคม รวมทั้งการต้ังครรภ การคอดซํ้า พฤติกรรม
เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ มีแนวโนมที่จะเปนปญหาในวัยรุนมากขึ้น จึงจําเปน ตองเสริมสรางทักษะชีวิตและการเรียนรู
ดานเพศศึกษา

ตัวชี้วัดท่ี 9  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป

มาตรการ
และกลยุทธ เพิ่มทักษะชีวิตใหกับแกนนํานักเรียนในการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร

อบรมแกนนําเพศวิถีในโรงเรียนกิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1  
40

ไตรมาส 2 
 40

 

ไตรมาส 3 
 40

ไตรมาส 4 
 40

 

KPI

18



ตัวชี้วัดที ่9  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป

ลําดับที่ โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการอบรมแกนนําเพศ

วิถีในโรงเรียน
แกนนนํานักเรียนใน
เขตรับผิดชอบหนวย
บริการปฐมภูมิจํานวน
 ๘๐ คน

แกนนํานักเรียนมี
ความรูและทักษะชีวิต
ในการปองกันการ
ตั้งครรภในวัยรุน

ลดการตั้งครรภ
วัยรุนในโรงเรียน

คาอาหาร = 8,000
 คาวิทยากร  2 
คน=7,200 คาวัสดุ
อุปกรณ = 2,000
คาถายเอกสาร= 
500  รวม 17,700 
 บาท

เมษายน-
กรกฎาคม 
2561

เวชกรรม สสอ คุณรัตติยา เพชรอุแท
คุณจารณี มากภิรมย
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ยุทธศาสตรที ่1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานที1่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการที ่2  โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน

KPI ระดับโครงการ
ผูรับผิดชอบหลัก : คุณรัตติยา เพชรอุแท



แผนงานท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัยดานสุขภาพ  (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
4. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ

เปาหมาย: ตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ60

สถานการณ : ตําบลท่ีมีการขึ้นทะเบียนเปนตําบล Long Term Care และไดจัดบริการตามเกณฑของระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในหนวยบริการปฐมภูมิ รวมทั้งหมด 12  ตําบล แตยังขาดการประเมินติดตามเพื่อการพัฒนา

ตัวชี้วัดท่ี 11 รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

มาตรการ
และกลยุทธ

2. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน ใหเหมาะสมตาม
บริบท ภายใตการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในชุมชน
 

1. สงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมอยางมี
ศักดิ์ศร ีเขาถึงบริการอยางถวนหนาและเทาเทียม

1.ติดตามประเมินตําบล Long 
Term Care

2.อบรมผูดูแลผูสูงอาย(ุ care giver) เครือขาย
ปฐมภูมิโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1  
45

ไตรมาส 2  
50  

 

ไตรมาส 3
   55  

ไตรมาส 4   
60

KPI
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ตัวชี้วัดท่ี 11 รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

งบประมาณ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการติดตามประเมิน

ตําบล Long Term Care
ตําบลที่มีการขึ้น
ทะเบียนเปนตําบล 
Long Term Care 
ในหนวยบริการปฐม
ภูมิ รวม 12 ตําบล

ตําบล Long Term 
Care ไดรับการ
ประเมินตามเกณฑ 7 
ขอ และไดรับการ
พัฒนาตามเกณฑไม
นอยกวารอยละ60

ผูสูงอายุใน
ตําบล Long 
Term Care 
เขาถึงบริการ
อยางถวนหนา
และเทาเทียม

คาเบี้ยเล้ียง
คณะกรรมการประเมิน 6
 คนX120บาทx12
ตําบล=8,640 คาอาหาร
วางทีมรับการประเมิน 
20คนX25บาทX12
ตําบล=6,000รวม=
14,640 บาท

มกราคม-
สิงหาคม
2561

เวชกรรม สสอ รัตติยา เพชรอุแท
 รื่นฤด ีมีวิเศษ
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2 โครงการอบรมผูดูแล
ผูสูงอายุ( care giver) 
เครือขายปฐมภูมิ
โรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

มีอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในพื้นที่ 
 (Care Giver) ใน
สัดสวน 1 คนตอ 
ผูสูงอายุในระยะ
พึ่งพิง  5-10 คน

อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในพื้นที่ (Care 
Giver) เขารับการ
อบรมฯ ตลอด
หลักสูตร 
ไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ (Care 
Giver) ไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพ ใหมี
ความรู ความ
เขาใจและมี
ทักษะ ความ
ม่ันใจในการ
ดูแลผูสูงอายุ

 คาอาหาร=50,000คา
วิทยากร=28,800คา
พาหนะผูเขาอบรม=
50,000คาเอกสาร
ประกอบอบรม=4,000 
คาวัสด=ุ2,560 รวม=
135,360 บาท

มกราคม-
สิงหาคม
2561

เวชกรรม สสอ รัตติยา เพชรอุแท
 รื่นฤด ีมีวิเศษ

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานท่ี1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ

ผูรับผิดชอบหลัก :คุณรัตติยา เพชรอุแท
โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

ลําดับท่ี เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน

KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัยดานสุขภาพ  (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
4. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ

เปาหมาย: มีฐานขอมูลการคัดกรอง/การประเมินสุขภาพ และสถานะสุขภาพผูสูงอาย ุไมนอยกวารอยละ 60

สถานการณ : การคัดกรองและการประเมินสุขภาพผูสูงอายุที่ผานมา ทําใหทราบวา ผูสูงอายุบางสวนยังมีปญหาสุขภาพ เชน ปญหาโรคไมติดตอเร้ือรัง 
ปญหาขอเขาเสื่อม ปญหาการนอนไมหลับ ปญหาของความสารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เปนตน ซึ่งปญหาที่กลาวมาสามารถปองกันและแกไขไดดวย
การสงเสริมสุขภาพทางดานรางกายและจิตใจ โดยกิจกรรมการออกกําลังกาย โดยชมรมผูสูงอายุทุกชมรมมีกิจกรรมดังกลาวอยูแลว จึงตองการเสริมพลังเพื่อ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหมีความสามารถในการใชรางกาย สรีรวิทยา จิตใจ และสังคม มีศักยภาพในการดํารงชีวิตตามปกติ 

ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของ Healthy Ageing

มาตรการ
และกลยุทธ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหมีความสามารถในการใชรางกาย สรีรวิทยา จิตใจ และสังคม 
มีศักยภาพในการดํารงชีวิตตามปกติ

มหกรรม โชวพลัง สุขภาพผูสูงวัย ชีวิตชีวาสดใส ดวยการออกกําลังกาย
กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
รอยละ 60

KPI
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ตัวชี้วัดที ่12 รอยละของ Healthy Ageing

ลําดับที่ โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1  โครงการมหกรรมโชวพลัง 

สุขภาพผูสูงวัย ชีวิตชีวา 
สดใสดวยการออกกําลังกาย

ชมรมผูสูงอายุอายุใน
หนวยบริการปฐมภูมิ
จํานวน 10 ชมรม 
จํานวน  100 คน

ผูสูงอายุในชุมชนได
โชวการออกกําลังกาย
รวมกัน ทําใหมีการ
ตื่นตัวตระหนักถึงขอดี
ของการออกกําลังกาย

ผูสุงอายุสุขภาพ
ดี มีศักยภาพใน
การดํารงชีวิต

อาหารวาง=5,000
อาหารเที่ยง=5,000 
สนับสนุนชมรมทีมละ
 2,000 บาทX10 ทีม
 = 20,000 คาวัสดุ =
1,000 รวมเปนเงิน=
33,000  บาท

พค-กค 
2561

เวชกรรม  
สสอ

รัตติยา เพชรอุแท  รื่น
ฤดี มีวิเศษ
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ยุทธศาสตรที ่1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานที1่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)

โครงการที ่4 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ

ผูรับผิดชอบหลัก :คุณรัตติยา เพชรอุแท
KPI ระดับโครงการ



แผนงานที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

(1 โครงการ  1 ตัวช้ีวัด)



แผนงานท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (DHB)   

เปาหมาย : มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม

สถานการณ : ใหมีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) ดําเนินการ ในป 61 

ตัวชี้วัดที ่13 รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ (เปาหมาย รอยละ 50)

มาตรการ
และกลยุทธ

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (อยางมีสวนรวม) 

1. สรางกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและทองถิ่นอยางมีคุณภาพ

3. เสริมสรางศักยภาพ (พชอ.) อยางมั่นคงและย่ังยืน

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (DHB)กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.)

ไตรมาส 2
1. จัดประชุมคณะกรรมการพัมนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

(พชอ.) ปละ 2 ครั้ง
2. จัดประชุมคณะทํางานปละ 3 ครั้ง

KPI
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ตัวชี้วัดที ่13  รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ( Distric Health Board) ที่มึคุณภาพ
ผูรับผิดชอบหลัก :   คุณชวลา บํารุงสุข คุณกัญญา บรรจงแจม 
ลําดับ
ที่           

โครงการ
ระดับหนวยงาน

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการ

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ
 DHB

คณะกรรมหลัก DHB 
จํานวน 21 คน/
คณะกรรมการยอย 
จํานวน 20 คน

จัดต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.)

มีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.)

16,250 พ.ย. 
2560 - 

ส.ค.2561

สสอ.เมือง
ชุมพร และ
กลุมงานเวช
กรรมสังคม

 คุณชวลา บํารุงสุข  
 คุณกัญญา บรรจง
แจม 25

ยุทธศาสตรที ่1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคที่เปนเลิศ (PP&P Excellence )  
แผนงานที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

โครงการที ่13 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

KPI ระดับโครงการ



แผนงานที่ 3
การปองกันควบคุมโรค

และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
(5 โครงการ  9 ตัวช้ีวัด)



แผนงานท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัด)
6. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

เปาหมาย :  รอยละ85 

สถานการณ : ปจจุบันสถานการณการเกิดโรคและภัยสุขภาพมีความรุนแรงและสามารถแพรระบาดไดอยางกวางขวาง จําเปนตอง
พัฒนาระบบการตรวจจับเหตุการณผิดปกติใหรวดเร็วและตอบโตไดทันที ภายใตทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคและหนวยงาน
อ่ืนรวมกันจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยรายงานขอมูลโรคและภัยสุขภาพตามระดับความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีตางๆ

ตัวช้ีวัดท่ี 14  รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง

มาตรการ
และกลยุทธ

1.จัดเตรียมเฝาระวังและประเมินสถานการณโรคและภัยสุขภาพและทีมปฏิบัติการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน 2.การซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน

พัฒนาระบบการเฝาระวังโรค การตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ เครือขาย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1 
ทีม CDCU/SRRTไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ

ไตรมาส2  มี ก าร เฝ าระวั ง 
ต ร ว จ จั บ  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณการเกิดโรคและภัย
สุขภาพ  และมีทีมปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

 
ไตรมาส 3    มีรายงานการ
วิ เคราะห ระ ดับความเ ส่ีย ง
สําคัญของโรคและภัยสุขภาพ
ระดับอําเภอ  

ไตรมาส 4   มีแผนเผชิญเหตุ 
(Incident Action Plan: IAP) 
ของเหตุการณสําคัญโดยการ
กําหนดวิธีปฏิบัติการพรอมขอ
ส่ังการไปยังหนวยงาน 

KPI
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ตัวชี้วัดที ่14  รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง
ผูรับผิดชอบหลัก : คุณกฤษณี  วิชิตะกุล คุณสมชัย  ชูชาติ

งบ  ประมาณ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
๑. 
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับ
อําเภอ จํานวน
 ๑๕ คน

๑. ผูผานการอบรมทุก
คนมีความรูเขาเขาใจ
ในระบบการเฝาระวัง
โรคและฐานขอมูล 
เพิ่มขึ้น

๑. ขอมูลที่ไดจากระบบการเฝาระวังโรคในทุก
ระบบถูกนําไปใชเพื่อแจงเตือนภัย ลดปจจัยเส่ียง
 และปองกันโรคไดอยางทันการณ ทุกเหตุการณ

58075 บาท พย.60-กย.61 สสอ.เมืองรวมกับ
กลุมงานเวชกรรม
สังคม รพ.ชุมพรฯ

นายสมชัย ชู
ชาติและนาง
กฤษณ ี วิชิตะกุล

๒. ทีม 
CDCU/SRRT 
ระดับอําเภอ, 
ตําบล จํานวน 
๙๐ คน

๒. CDCU/SRRT 
ระดับอําเภอ, ตําบล 
ทุกทีมมีความรูความ
เขาในการสอบสวน 
ควบคุมโรคและ/ภัย
สุขภาพ เพิ่มขึ้น

๒. CDCU/SRRT ระดับอําเภอ, ตําบล สามารถ
สอบสวน ควบคุมโรคและ/ภัยสุขภาพ
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๓. CDCU/SRRT 
ระดับอําเภอ, ตําบล 
ทุกแหงมีความรูความ
เขาใจในแจงเหตุและ
ควบคุมโรคเบื้องตน 
เพิ่มขึ้น

๓. CDCU/SRRT ระดับอําเภอ, ตําบล ทุกแหง
สามารถแจงเหตุและควบคุมโรคเบื้องตนได

๔. มีระบบรายงานเหตุการณที่เช่ือมโยงจาก
ภาคสนามสูศูนยปฏิบัติการในทุกระดับที่เปน 
Real-time ทันตอเหตุการณ เพื่อแจงเตือนและ
ตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินไดอยางเหมาะสม 
ทันเวลา ทุกระดับ

1

โครงการพัฒนาระบบ
การเฝาระวังโรค การ
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ 
เครือขาย รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักดิ ์ป ๒๕๖๑

ลําดับที่ โครงการระดับ
หนวยงาน 

(กิจกรรมหลักใน 
HM)

เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที ่1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานที ่3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการที่ 6  โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัด)
7. โครงการควบคุมโรคติดตอ  

     เปาหมาย :รอยละ 87

สถานการณ : อัตราการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยรวมนั้นยังมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น กลุมประชากรที่พบมากที่สุด อยูในชวงอาย ุ15-
24 ป รองลงมาเปนชวงอาย ุ25-34 ป จะเห็นไดวากลุมผูปวยสวนใหญอยูในชวงวัยเจริญพันธุและเปนตัวสะทอนที่แสดงใหเห็นถึงการมี
เพศสัมพันธอยางไมปลอดภัย อีกทั้งยังเพิ่มความเส่ียงตอการติดเช้ือเอชไอวี มีรายงานวาผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธมีโอกาสติดเช้ือเอช
ไอวีจากการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยมากกวาบุคคลทั่วไป 3-5 เทา 

ตัวช้ีวัดท่ี 15 รอยละของกลุมประชากรหลักท่ีเขาถึงบริการปองกันเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก

มาตรการ
และกลยุทธ

2. พัฒนารูปแบบบริการ องคความรู วิชาการ และการควบคุม
คุณภาพ บริการปองกัน ดูแลรักษา HIVและ STI ใหไดมาตรฐานฯ 

1. ขับเคล่ือน สนับสนุน ภาคี เครือขาย
ดําเนินการ RRTTR

จัดบริการปองกันเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุกกิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1 
มีกิจกรรมชุมชนเพ่ือคนหาแกน
นําและประชุมแกนนําเรื่ อ ง
โครงการและวิธีการทํางานตาม
กลุมเปาหมาย

ไตรมาส 2
มีการลงพื้นที ่ทําแผนที่
กลุมเปาหมายพรอมประชาสัมพันธ
โครงการเพื่อใหเขาถึง
กลุมเปาหมาย

  

ไตรมาส 3 
มีการดําเนินการลงพื้นที่เพื่อให
บริการเชิงรุก

ไตรมาส 4
 มีระบบการสงตอรับการรักษาและ
ติดตามการปองกัน ดูแลรักษาที่ได
มาตรฐาน

KPI
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ตัวชี้วัดท่ี 15 รอยละของกลุมประชากรหลักท่ีเขาถึงบริการปองกันเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก
ผูรับผิดชอบหลัก : คุณนรมน  วุฒิโภค และ คุณกฤษณี  วิชิตะกุล
ลําดับท่ี โครงการระดับ

หนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน

 HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

29

1 โครงการปองกัน
เอชไอวีและ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธเชิงรุก

พนักงาน
บริการ  
ชายรักชาย

มีเครือขาย
การทํางาน
รวมกันของ
โรงพยาบาล

 และ 
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
เพื่อทําให
เขาถึงกลุม
ประชากร
หลักได

ครอบคลุม

โรงพยาบาลมี
ระบบการตรวจ
คัดกรอง
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธที่มี
คุณภาพ

งบประมาณ
จากสํานัก
ระบาด
วิทยา

พย.60-กย.61 สสอ.เมืองรวมกับกลุมงาน
เวชกรรมสังคม รพ.ชุมพรฯ

คุณนรมน วุฒิโภคและ
คุณกฤษณี  วิชิตะกุล

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการท่ี 7  โครงการควบคุมโรคติดตอ

KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัด)
8. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ

เปาหมาย : ≤ 4.5 ตอประชากรเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป แสนคน

สถานการณ :จากขอมูลระดับประเทศ พบวา การจมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ํากวา 15 ป 10 ปที่ผานมามี
เด็กเสียชีวิต 10,156 คน เพศชายจมน้ํามากกวาเพศหญิง 2 เทา และชวงเดือนเมษายนมีการจมน้ํามากที่สุด เฉล่ีย 126 คน และสถานที่
ที่พบวามีการจมน้ํามากที่สุด คือ แหลงน้ําธรรมชาติ  สําหรับอ.เมือง จ.ชุมพร ปที่ผานมายังไมพบการเสียชีวิตจากการจมน้ําแตตองมี
มาตรการในการเฝาระวังและปองกันอยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 17 อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุนอยกวา 15 ป

มาตรการ
และกลยุทธ

รณรงคสรางความตระหนักในความเสี่ยง ความรูในการปองกัน และทักษะเพ่ือความปลอดภัยทางนํ้า (water safety 
education and awareness) ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม

เฝาระวัง  ปองกันการจมนํ้าในเด็กอายุนอยกวา 15 ปกิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1 : มีการสํารวจและ
จัดทําแผนท่ีแหลงนํ้าท่ีเส่ียงใน
ชุมชนโดยทีมชุมชนพรอม
ส่ือสารประชาสัมพันธ

ไตรมาส 2 มีการจัดการแหลงน้ํา
เส่ียงในชุมชนโดยทีมชุมชนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ประชาสัมพันธ,ติดปายเตือน,
กําหนดเขตเลนน้ํา,อุปกรณลอยน้ํา) 
พรอมจัดอบรมการการปองกันการ
จมน้ํา การชวยฟนคืนชีพ

ไตรมาส 3 มีการติดตามและเฝา
ระวังสถานการณอยางตอเนื่อง 
พรอมตรวจสอบความพรอมของ
ชุมชนในการจัดการแหลงน้ําเส่ียง 
โดยทีม SRRT ในพื้นที่

ไตรมาส 4 มีระบบเฝาระวัง
และติดตามการดําเนินงาน
รวดเร็ว  ทันเวลา และมี
ประสิทธิภาพ

 

KPI
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ตัวชี้วัดท่ี 17 อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุนอยกวา 15 ป
ผูรับผิดชอบหลัก : คุณกฤษณี  วิชิตะกุล
ลํา
ดับ
ท่ี

โครงการ
ระดับ

หนวยงาน 
(กิจกรรม

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวล
าดําเนินง

าน

หนวยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

31

1 โครงการเฝา
ระวัง  

ปองกันการ
จมนํ้าในเด็ก
อายุนอยกวา

 15 ป

1.เด็กที่มีอายุตํ่า
กวา 15 ป ในเขต
รับผิดชอบ
เครือขาย รพ.
ชุมพรฯ          2.
จนท.สถาน
บริการสาธารณสุข
เครือขาย รพ.
ชุมพรฯ

รอยละ 100 ของ
สถานบริการสาธารณสุข
เครือขายรพ.ชุมพรฯมี
มาตรการในการปองกัน
การจมนํ้า

อัตราการเสียชีวิตจาก
การจมนํ้าของเด็กอายุ
นอยกวา 15 ป ≤ 4.5 
ตอประชากรเด็กอายุตํ่า
กวา 15 ป แสนคน

งบกองทุน
ทองถ่ินของ
แตละพื้นที่

พย.60-
กย.61

สสอ.เมือง
รวมกับ
กลุมงาน
เวชกรรม
สังคม รพ.
ชุมพรฯ

คุณชัยกฤต ชิตพงศ 
และคุณกฤษณี  วิชิตะ
กุล

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการท่ี 8  โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ

KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัด)
8. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ

เปาหมาย :ลดลงไมเกิน 16 ตอประชากรแสนคน

สถานการณ : การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนของ ประเทศไทยเปนปญหามาโดย
ตลอด สําหรับอ.เมือง จ.ชุมพรในป 2560 พบวา มีอัตราการเสียชีวิตเทากับ 37.84 ซึ่งเกิน
เปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดท่ี 18 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

มาตรการ
และกลยุทธ มีการดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนผานระบบสุขภาพอําเภอ (DHS-RTI)

การดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนผานระบบสุขภาพอําเภอ กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1 
มีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
(SAT/EOC-RTI) ในชวง
เทศกาล

ไตรมาส 2 
มีระบบบูรณาการขอมูลการ
ตายจากอุบัติทางถนน และ
ดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนนผาน
ระบบสุขภาพอําเภอ

ไตรมาส 3 
มีการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ปองกันการบาดเจ็บจากการจราจร 
ต า ม บ ริ บ ท ข อ ง พื้ น ที่  ไ ด แ ก
มาตรการชุมชน /ดานชุมชน/การ
จัดการ จุดเ ส่ีย งใน ชุมชน/การ
ส่ือสารความเส่ียง

ไตรมาส 4 
มีระบบเฝาระวังและติดตามการ
ดําเนินงานท่ีรวดเร็ว ทันเวลา 
และมีประสิทธิภาพ

 
 

KPI
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ตัวชี้วัดท่ี 18 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

ลําดับท่ี โครงการ
ระดับ

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการ

ดําเนินงาน
ปองกันการ
บาดเจ็บจาก
การจราจร
ทางถนนผาน
ระบบสุขภาพ
อําเภอ

1.ประชากรไทยทุก
กลุมอายุในเขต
รับผิดชอบเครือขาย 
รพ.ชุมพรฯ      2.
จนท.สถานบริการ
สาธารณสุขเครือขาย 
รพ.ชุมพรฯ

รอยละ 100 ของสถาน
บริการสาธารณสุข
เครือขายรพ.ชุมพรฯ มี
สวนรวมในการดําเนินงาน
ปองกันการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนผาน
ระบบสุขภาพอําเภอ

อัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนนไมเกิน 16 ตอ
ประชากรแสนคน

15000 บาท พย.60-กย.61 สสอ.เมืองรวมกับกลุมงาน
เวชกรรมสังคม รพ.ชุมพรฯ

คุณชัยกฤต ชิตพงศ 
และคุณกฤษณี  วิชิ
ตะกุล
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  

แผนงานท่ี 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ
โครงการท่ี 8  โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ

ผูรับผิดชอบหลัก : คุณกฤษณี  วิชิตะกุล
KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัด)
8. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ

เปาหมาย : 1. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียงเบาหวาน ไมเกินรอยละ 2.40
2.อัตราประชากรกลุมเส่ียงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน≥รอย
ละ 10

สถานการณ :
สถานการณ : โรคไมติดตอเร้ือรัง (Non-communicable diseases : NCD) เปนปญหาสาธารณสุขที่ทาทาย     ทั้งระดับประเทศและ
ระดับโลก เนื่องจากเปนสาเหตุสําคัญของความพิการและการเสียชีวิตกอนวัย อันควร สงผลกระทบตอผูปวย  ครอบครัว ทั้งดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ และยังกอใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวานและอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม
จากกลุมเสี่ยงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูง

มาตรการ
และกลยุทธ พัฒนาระบบการปองกัน ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

การดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงกิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1
มีการคัดกรองประชาชนกลุมเส่ียง
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และประชาชนไดรับทราบขอมูล
สภาวะสุขภาพของตนเอง 

ไตรมาส 2
 ประชาชนกลุมเส่ียงสูงไดรับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตาม
ปจจัยเส่ียงของตนเองพรอม
ติดตามพฤติกรรมสุขภาพทุก 3-6 
เดือน 

ไตรมาส 3
 ผูปวยสงสัยรายใหมไดรับการสง
ตอเพื่อรับการวินิจฉัย รักษาจาก
แพทยตามเกณฑมาตรฐาน

ไตรมาส 4
 มีระบบเฝาระวังและติดตามการ
ดําเนินงานที่รวดเร็ว ทันเวลา และ
มีประสิทธิภาพ

KPI

34



ตัวชี้วัดที ่19 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียงเบาหวานและอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหมจากกลุมเส่ียงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูง

ลําดั
บที่

โครงการระดับ
หนวยงาน 

(กิจกรรมหลักใน 
HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงา

น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

1 โครงการปองกัน 
ควบคุม
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

1.ประชากรไทย
อายุ 35 ปขึ้นไปใน
เขตรับผิดชอบ
เครือขาย รพ.
ชุมพรฯ           
2.จนท.สถาน
บริการสาธารณสุข
เครือขาย รพ.
ชุมพรฯ

     1)ประชาชนกลุม
เส่ียงไดรับการคัด
กรองโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง
 รอยละ 90           
             2)รอยละ
 ๖๐ ของผูตรวจพบ
ภาวะเส่ียงสูงไดรับ 
แนวทางในการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
ตามปจจัยเส่ียง ของ
ผูตรวจพบภาวะเส่ียง
สูงไดรับ แนวทางใน
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ

1)อัตราผูปวย
เบาหวานรายใหม
จากกลุมเส่ียง
เบาหวาน ไมเกิน
รอยละ 2.40      
 2)อัตรา
ประชากรกลุม
เส่ียงและสงสัย
ปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบไดรับ
การวัดความดัน
โลหิตที่บาน≥รอย
ละ 10

500,000  บาท พย.60-
กย.61

สสอ.เมือง
รวมกับกลุม
งานเวชกรรม
สังคม รพ.
ชุมพรฯ

คุณรื่นฤดี มี
วิเศษ และคุณ
กฤษณี  วิชิตะ
กุล
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ยุทธศาสตรที ่1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานที ่3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ

โครงการที ่8  โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ

ผูรับผิดชอบหลัก : คุณกฤษณ ี วิชิตะกุล
KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัด)
9. โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยดานอาหาร

เปาหมาย : เพื่อใหผูบริโภคไดรับอาหารท่ีมีความปลอดภัยเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

สถานการณ : จากผลการตรวจอาหารกลุมเสี่ยงและสารปนเปอนในอาหารป 2558 – 2560 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร พบวา ผลการเฝาระวัง
อาหารกลุมเสี่ยงทั้งนมโรงเรียน เสนกวยเต๋ียว นํ้าบริโภค และนํ้าแข็ง ยังคงพบผลิตภัณฑไมไดมาตรฐาน แตมีแนวโนมดีขึ้น และในสวนของการตรวจสอบสาร
ปนเปอนในอาหาร พบวา ยาฆาแมลงในอาหารและสารโพลารในนํ้ามันทอดซ้ํายังคงมีการพบมาก แตมีแนวโนมลดลง โดยไมพบสารปนเปอนอ่ืนๆ (5 ชนิด) 

ตัวช้ีวัดท่ี 20 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

มาตรการ
และกลยุทธ

2. การพัฒนาศักยภาพ1. การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล

3. การเฝาระวังและจัดการความเส่ียง

1. การสํารวจและรวบรวม
ขอมูลสถานประกอบการ
อาหาร และขอมูลภาคี
เครือขาย

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ รพ.สต.และอสม.ใน
การเฝาระวังความปลอดภัย
ดานอาหารในชุมชนเครือขาย 
รพ.ชุมพรฯ

2.2 โครงการอาหารสะอาด 
รสชาดอรอย (Clean food 
good taste)

3.1 การรับและตรวจ
สอบเรื่องรองเรียน

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

3.3 โครงการ เฝ า ระ วั ง
ความปลอดภัยดานอาหาร
ในชุมชนเครือขาย  รพ .
ชุมพรฯ

ไตรมาส 1
- มีแผนดําเนินงานอาหารปลอดภัย
- ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานไมนอยกวารอยละ 30 
ของแผน

ไตรมาส 2
- ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานไมนอยกวารอยละ 65 
ของแผน

ไตรมาส 3
- ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานรอยละ 100 ของแผน

ไตรมาส 4
- ประสานและสงตอขอมูลผลการ
ดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

 

KPI

2.3 โครงการพัฒนาตลาดสด
นาซื้อ
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ผลผลิต ผลลัพธ

1 การสํารวจและ
รวบรวมขอมูลสถาน
ประกอบการอาหาร 
และขอมูลภาคี
เครือขาย

สถานที่ผลิตอาหาร 
รานชําจําหนายสินคา 
รถเร ตลาดนัด และ
กลุมคุมครองผูบริโภค 
เครือขาย อย.นอย 
เครือขาย อสม. เปนตน

ฐานขอมูลสถาน
ประกอบการ
อาหารและภาคี
เครือขาย

ประชาชนทราบขอมูล
สถานประกอบการ
อาหารและภาคี
เครือขาย

ต.ค.60 - ก.ย.
61

กลุมงานเวชกรรม
สังคม รพ.ชุมพร, 
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค สสจ.
ชุมพร และรพ.สต.
 17 แหง

นายอดิชาต ฐิตบุญนิมิต
 นายจรัญ โดยเจริญและ
เจาหนาที่ รพ.สต. 17 
แหง
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2.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล
และอสม.ในการเฝา
ระวังความปลอดภัย
ดานอาหารในชุมชน
เครือขาย
โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

เจาหนาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 
17 ตําบล และอสม. 
ประมาณ 50 ราย

จํานวนครั้งของการ
อบรม (1 ครั้ง)

เจาหนาที่พ รพ.สต.
และอสม. มีความรู
เรื่องความปลอดภัย
ดานอาหาร (รอยละ 80)

6,200 บาท ม.ค.-61 กลุมงานเวชกรรม
สังคม รพ.ชุมพร 
และกลุมงาน
คุมครองผูบริโภค 
สสจ.ชุมพร

นายจรัญ โดยเจริญ และ
 นายอดิชาต ฐิตบุญนิมิต

ยุทธศาสตรที ่1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP & P Excellence)
แผนงานที ่3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ
โครงการที ่9 โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยดานอาหาร

ตัวชี้วัดที ่20 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย
ผูรับผิดชอบหลัก : คุณกมลพร มากภิรมย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

การพัฒนาศักยภาพ
2

ลําดับ
ที่

โครงการระดับ
หนวยงาน 

(กิจกรรมหลักใน 

เปาหมาย KPI ระดับโครงการ งบประมาณ 
(บาท)



ผลผลิต ผลลัพธ
ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบลําดับ
ที่

โครงการระดับ
หนวยงาน 

(กิจกรรมหลักใน 

เปาหมาย KPI ระดับโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

2.2 โครงการอาหาร
สะอาด รสชาดอรอย 
(Clean food good 
taste)

ผูประกอบการ
รานอาหาร/แผงลอย
จําหนายอาหารใน
ชุมชนเครือขาย
โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จํานวน
 407 แหง

การประเมิน
มาตรฐาน Clean 
food good test

รานอาหาร/แผงลอย
จําหนายผานมาตรฐาน 
(รอยละ 85)

30,000 บาท ธ.ค.60 - ก.ย.
61

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค สสจ.
ชุมพร

นายอดิชาต ฐิตบุญนิมิต

2.3 โครงการพัฒนา
ตลาดสดนาซ้ือ

ตลาดสดประเภทที่ 1 
ในชุมชนเครือขาย
โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จํานวน
 5 แหง

การประเมิน
มาตรฐานตลาดสด
นาซ้ือ

ตลาดสดประเภทที่ 1 
ผานมาตรฐาน ระดับ
ดี/ดีมาก (รอยละ 85)

10,000 บาท ธ.ค.60 - ก.ย.
61

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค สสจ.
ชุมพร

นายอดิชาต ฐิตบุญนิมิต
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3 3.1 การรับและ
ตรวจสอบเรื่อง
รองเรียน

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเครือขาย
 17 ตําบล

จํานวนขอรองเรียน ขอรองเรียนไดรับการ
ตรวจสอบ (รอยละ 
100)

ต.ค.60 - ก.ย.
61

กลุมงานเวชกรรม
สังคม รพ.ชุมพร, 
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค สสจ.
ชุมพร และรพ.สต.
 17 แหง

นายจรัญ โดยเจริญ,      
       นายอดิชาต ฐิต
บุญนิมิต และเจาหนาที ่
รพ.สต. 17 แหง

3.2 โครงการเฝา
ระวังความปลอดภัย
ดานอาหารในชุมชน
เครือขาย
โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

ราน/แผงลอยจําหนาย
อาหารสด 398 ราน 
และตลาดสด 5 แหง 
(ทดสอบสารบอแรกซ,
 ฟอรมาลิน, สารกันรา,
 สารฟอกขาว, นํ้ามัน
ทอดซํ้า และยาฆา
แมลง)

จํานวนอาหารกลุม
เส่ียงในสถาน
จํานหนายอาหาร
สดและตลาดสด

จํานวนอาหารกลุม
เส่ียงที่ไดรับการทดสอบ

50,000 บาท 
(คาจัดซ้ือชุด
ทดสอบ)

ก.พ. - ก.ย.61 กลุมงานเวชกรรม
สังคม รพ.ชุมพร 
และกลุมงาน
คุมครองผูบริโภค 
สสจ.ชุมพร

นายจรัญ โดยเจริญ และ
  นายอดิชาต ฐิตบุญนิมิต

การเฝาระวังและจัดการความเส่ียง



แผนงานท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัด)
10. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

เปาหมาย : เพื่อผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 

สถานการณ : ผลิตภัณฑสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิต ผูบริโภคจึงมีความเส่ียงที่จะเกิดปญหาจากผลิตภัณฑสุขภาพ เชน ยาแผน
โบราณผสมสเตียรอยด เคร่ืองสําอางที่ผสมสารหามใช ซ่ึงในจังหวัดชุมพร พบวายังมีปญหาเหลานี้อยู

ตัวช้ีวัดท่ี 21 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกฑณท่ีกําหนด

มาตรการ
และกลยุทธ

2. การพัฒนาศักยภาพ1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล 3. การเฝาระวังและจัดการความเสี่ยง

1. การสํารวจและรวบรวมขอมูลสถาน
ประกอบการจําหนายผลิตภัณฑและ
ใหบริการสุขภาพ และขอมูลภาคีเครือขาย

2. โครงการประชุมสรางเครือขาย
บุคลากรเฝาระวังและติดตามอาการไม
พึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ
ในรานยา ปงบประมาณ 2561

3. การรับและตรวจสอบเรื่องรองเรียน
ปญหาผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพกิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1
- มีแผนการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ
- ดําเนินการตามแผนเฝาระวังไมรอย
กวารอยละ 30 ของแผน

ไตรมาส 2
- ดําเนินการตามแผนเฝาระวัง
ผลิตภัณฑสุขภาพไมนอยกวารอยละ 65 
ของแผน

 

ไตรมาส 3
- ดําเนินการตามแผนเฝาระวัง
ผลิตภัณฑสุขภาพไดรอยละ 100 ของ
แผน

ไตรมาส 4
- สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ 

 

KPI
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ผลผลิต ผลลัพธ

1 การสํารวจและรวบรวมขอมูล
สถานประกอบการจําหนาย
ผลิตภัณฑและใหบริการ
สุขภาพ และขอมูลภาคี
เครือขาย

รานชําจําหนายสินคา 
รถเร ตลาดนัด และ
กลุมคุมครองผูบริโภค 
เครือขาย อย.นอย 
เครือขาย อสม. เปนตน

ฐานขอมูล
สถานที่
จําหนาย
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ
และ
บริการ
สุขภาพ

ประชาชน
ทราบขอมูล
สถานที่
จําหนาย
ผลิตภัณฑ
สุขภาพ
และบริการ
สุขภาพ

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

กลุมงาน
คุมครองผูบริโภค
 สสจ.ชุมพร 
และรพ.สต.ใน
เครือขาย รพ.
ชุมพร

เจาหนาที่ของ รพ.สต.ใน
เครือขาย รพ.ชุมพร
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2 โครงการประชุมสราง
เครือขายบุคลากรเฝาระวัง
และติดตามอาการไมพึง
ประสงคจากการใชผลิตภัณฑ
สุขภาพในรานยา 
ปงบประมาณ 2561

รานขายยา และ
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลใน
จังหวัดชุมพร

จํานวน
บุคลากร
ผานการ
อบรม
วิชาการ

รานขายยา
และรพ.สต.
ในจังหวัด
ชุมพรที่
ผานการ
อบรม
วิชาการ 
(รอยละ 80)

งบ สสจ. พ.ค. - ก.ค.
61

ฝายเภสัชกรรม 
โรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ และกลุม
งานคุมครอง
ผูบริโภค สสจ.
ชุมพร

ภญ.ปาจรีย ยังชํานาญ

3 การรับและตรวจสอบเร่ือง
รองเรียนปญหาผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการสุขภาพ

ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเครือขาย
 17 ตําบล

จํานวนขอ
รองเรียน

ขอรองเรียน
ไดรับการ
ตรวจสอบ 
(รอยละ 
100)

(ตรวจสอบโดย
ใชรถ mobile)

ต.ค.60 - 
ก.ย.61

กลุมงาน
คุมครองผูบริโภค
 สสจ.ชุมพร 
และรพ.สต.ใน
เครือขาย รพ.
ชุมพร

เจาหนาที่ของ รพ.สต.ใน
เครือขาย รพ.ชุมพร

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP & P Excellence)
แผนงานที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการที่ 10 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 21 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด
ผูรับผิดชอบหลัก : คุณกมลพร มากภิรมย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

การพัฒนาศักยภาพ

ลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย KPI ระดับโครงการ งบประมาณ 
(บาท)



แผนงานท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ (5 โครงการ 9 ตัวชี้วัด)
10. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

เปาหมาย : เพื่อใหสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และประชาชนไดรับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน

สถานการณ : จากขอมูลรายงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร พบวา ในจังหวัดชุมพรมีสถานพยาบาลเอกชนและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพจํานวน 171 แหง ซ่ึงตั้งอยูในอําเภอเมืองชุมพรจํานวน 84 แหง

ตัวช้ีวัดที่ 22 รอยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

มาตรการ
และกลยุทธ 2. การเฝาระวังและจัดการความเสี่ยง1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล

1. การสํารวจและรวบรวมขอมูลสถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

2. การรับและตรวจสอบเรื่องรองเรียน
ปญหาสถานพยาบาลและสถานประกอบ
การเพ่ือสุขภาพ

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1
- สถานพยาบาลเอกชนผานเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 90
- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานรอยละ 50

ไตรมาส 2
- สถานพยาบาลเอกชนผานเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 90
- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานรอยละ 55

ไตรมาส 3
- สถานพยาบาลเอกชนผานเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 90
- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานรอยละ 60

ไตรมาส 4
- สถานพยาบาลเอกชนผานเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 90
- สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานรอยละ 65

KPI
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ผลผลิต ผลลัพธ

1 การสํารวจและรวบรวม
ขอมูลสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ

สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพในเขต
อําเภอเมือง 17 
ตําบลเครือขาย 
รพ.ชุมพร

ฐานขอมูล
สถานพยาบ
าลและ
สถาน
ประกอบกา
ร

ประชาชน
ทราบ
ขอมูล
สถานพยาบ
าลและ
สถาน
ประกอบกา
ร

ต.ค.60 -
 ก.ย.61

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค สสจ.ชุมพร

นายอดิชาต ฐิตบุญนิมิต
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2 การรับและตรวจสอบเรื่อง
รองเรียนปญหา
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ

สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพในเขต
อําเภอเมือง 17 
ตําบลเครือขาย 
รพ.ชุมพร

จํานวนขอ
รองเรียน

ขอ
รองเรียน
ไดรับการ
ตรวจสอบ 
(รอยละ 
100)

ต.ค.60 -
 ก.ย.61

กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค สสจ.ชุมพร

นายอดิชาต ฐิตบุญนิมิต

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

การพัฒนาระบบฐานขอมูล

การเฝาระวังและจัดการความเส่ียง

ลําดั
บท่ี

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย KPI ระดับโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตรที ่1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP & P Excellence)
แผนงานที่ 3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ

โครงการที่ 10 โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที ่22 รอยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
ผูรับผิดชอบหลัก : คุณกมลพร มากภิรมย



แผนงานที่ 4
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

(2 โครงการ  2 ตัวช้ีวัด)



แผนงานท่ี 4 การบริการจัดการสิ่งแวดลอม (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

เปาหมาย:  พัฒนาประสิทธิผลของการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมสู Model  ตนแบบ
GREEN & CLEAN Chumphon Khet Udomsakdi Hospital Model

สถานการณ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ผานเกณฑมาตรฐาน GREEN & CLEAN  Hospital ระดับดี ในปงบประมาณ 2560 

ตัวชี้วัดท่ี  23 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 

มาตรการ
และกลยุทธ 2. พัฒนาประสิทธิผลของการบริหารจัดการดานพลังงาน

โดยการใชพลังงานทดแทน
1. พัฒนาประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการขยะโดยใชหลัก 3 R

3.พัฒนาประสิทธิผลของการบริหารจัดการ 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety)

1. โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ตั้งแตตนทาง โดยใชหลัก 3R 2. โครงการรณรงคประหยัดพลังงาน โดยการใชพลังงาน

ทดแทน

3. โครงการรณรงคโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย (Food safety)

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดี
มาก

KPI
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ตัวชี้วัดท่ี 23 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ Green&Clean Hospital
ผูรับผิดชอบหลัก :นางพรรณี สุวรรณสิทธิ์ 2.นายอดิชาติ ฐิตบุญนิมิต 3.น.ส.ปรียากร พรหมนอย
ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับ
หนวยงาน 

(กิจกรรมหลักใน 
HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการรณรงคคัด

แยกขยะต้ังแตตนทาง 
โดยใชหลัก 3R

รอยละ 80 ของหนวยงานภายในโรงพยาบาล
และเครือขายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
 มีการพัฒนางานดาน  อนามัยสิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑมาตรฐาน Green&Clean Hospital
 และผานเกณฑระดับดีมาก (คัดเลือกตัวแทน 
หนวยงานภายในโรงพยาบาลชุมพรฯ จํานวน 
10 หนวยงานและเครือขายโรงพยาบาล 
จํานวน 5 หนวยงานเปน model 
development  หนวยงานและเครือขาย
โรงพยาบาล จํานวน 5 หนวยงานเปน model
 development

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิมี
การพัฒนางานดานอนามัย
สิ่งแวดลอมไดตามมาตรฐาน 
Green&Clean Hospital และผาน
เกณฑระดับดีมาก คัดเลือกตัวแทน
หนวยงานภายในโรงพยาบาลชุมพรฯ
 จํานวน 10 หนวยงานและเครือขาย
โรงพยาบาล จํานวน 5 หนวยงาน 
เปน model development

โรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิมีการพัฒนางาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่องและย่ังยืนได
ตามเกณฑมาตรฐาน 
Green&Clean Hospital
 และผานเกณฑระดับดี
มาก-ระดับตนแบบ

อาหารวาง=5,000
อาหารเที่ยง=5,000 
เงินรางวัล = 25,000 
เปนเงิน=35,000  บาท

ม.ค.-ก.ย. 61 คณะกรรมการ 
Green&Clean 
Hospital และกลุม
งานอาชีวเวชกรรม 
โรงพยาบาลชุมพรฯ

1.นางพรรณี 
สุวรรณสิทธ์ิ 2.
นายอดิชาติ  
ฐิตบุญนิมิต     
 3.น.ส.ปรียากร
 พรหมนอย 44

2 โครงการรณรงค
ประหยัดพลังงาน โดย
การใชพลังงานทดแทน

รอยละ 80 ของหนวยงานภายในโรงพยาบาล
และเครือขายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
 มีการพัฒนางานดาน  อนามัยสิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑมาตรฐาน Green&Clean Hospital
 และผานเกณฑระดับดีมาก (คัดเลือกตัวแทน 
หนวยงานภายในโรงพยาบาลชุมพรฯ จํานวน 
10 หนวยงานและเครือขายโรงพยาบาล 
จํานวน 5 หนวยงานเปน model 
development  หนวยงานและเครือขาย
โรงพยาบาล จํานวน 5 หนวยงานเปน model
 development

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิมี
การพัฒนางานดานอนามัย
สิ่งแวดลอมไดตามมาตรฐาน 
Green&Clean Hospital และผาน
เกณฑระดับดีมาก คัดเลือกตัวแทน
หนวยงานภายในโรงพยาบาลชุมพรฯ
 จํานวน 10 หนวยงานและเครือขาย
โรงพยาบาล จํานวน 5 หนวยงาน 
เปน model development

โรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิมีการพัฒนางาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่องและย่ังยืนได
ตามเกณฑมาตรฐาน 
Green&Clean Hospital
 และผานเกณฑระดับดี
มาก-ระดับตนแบบ

คาวัสดุ= 10,000เงิน
รางวัล = 10,000 เปน
เงิน=20,000  บาท

ม.ค.-ก.ย. 61 คณะกรรมการ 
Green&Clean 
Hospital และกลุม
งานอาชีวเวชกรรม 
โรงพยาบาลชุมพรฯ

1.นางพรรณี 
สุวรรณสิทธ์ิ 2.
นายอดิชาติ  
ฐิตบุญนิมิต     
 3.น.ส.ปรียากร
 พรหมนอย

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานท่ี 4 การบริการจัดการส่ิงแวดลอม

โครงการท่ี 11 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม

KPI ระดับโครงการ



ตัวชี้วัดท่ี 23 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ Green&Clean Hospital
ผูรับผิดชอบหลัก :นางพรรณี สุวรรณสิทธิ์ 2.นายอดิชาติ ฐิตบุญนิมิต 3.น.ส.ปรียากร พรหมนอย
ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับ
หนวยงาน 

(กิจกรรมหลักใน 
HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานท่ี 4 การบริการจัดการส่ิงแวดลอม

โครงการท่ี 11 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม

KPI ระดับโครงการ

3 โครงการรณรงค
โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย (Food 
safety)

รอยละ 80 ของหนวยงานภายในโรงพยาบาล
และเครือขายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
 มีการพัฒนางานดาน  อนามัยสิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑมาตรฐาน Green&Clean Hospital
 และผานเกณฑระดับดีมาก (คัดเลือกตัวแทน 
หนวยงานภายในโรงพยาบาลชุมพรฯ จํานวน 
10 หนวยงานและเครือขายโรงพยาบาล 
จํานวน 5 หนวยงานเปน model 
development  หนวยงานและเครือขาย
โรงพยาบาล จํานวน 5 หนวยงานเปน model
 development

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิมี
การพัฒนางานดานอนามัย
สิ่งแวดลอมไดตามมาตรฐาน 
Green&Clean Hospital และผาน
เกณฑระดับดีมาก คัดเลือกตัวแทน
หนวยงานภายในโรงพยาบาลชุมพรฯ
 จํานวน 10 หนวยงานและเครือขาย
โรงพยาบาล จํานวน 5 หนวยงาน 
เปน model development

โรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิมีการพัฒนางาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่องและย่ังยืนได
ตามเกณฑมาตรฐาน 
Green&Clean Hospital
 และผานเกณฑระดับดี
มาก-ระดับตนแบบ

คาวัสดุ= 10,000 
อาหารวาง=5,000
อาหารเที่ยง=5,000 
เงินรางวัล = 10,000 
เปนเงิน=30,000  บาท

ม.ค.-ก.ย. 61 คณะกรรมการ 
Green&Clean 
Hospital และกลุม
งานอาชีวเวชกรรม 
โรงพยาบาลชุมพรฯ

1.นางพรรณี 
สุวรรณสิทธ์ิ 2.
นายอดิชาติ  
ฐิตบุญนิมิต     
 3.น.ส.ปรียากร
 พรหมนอย 45



แผนงานที่ 4 การบริการจัดการส่ิงแวดลอม (4 โครงการ 12 ตัวชี้วัด)
โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม

เปาหมาย: ประชาชนที่อยูในพื้นที่เส่ียงจากมลพิษส่ิงแวดลอม จ.ชุมพร

สถานการณ : จังหวัดชุมพรมีพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอมคอนขางนอย เน่ืองจากไมใชเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ ประชาชนสวนใหญประกอบ 
                          อาชีพการเกษตร สถานประกอบการขนาดใหญกระจายอยูในพื้นที่รอบนอกเมือง สวนใหญเปนอุตสาหกรรมผลิตปาลมนํ้ามันและ
ยางพารา 
                           ประมง ฯลฯ

ตัวชี้วัดที่  24 รอยละของจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพ   
                     อยางยั่งยืน

มาตรการ
และกลยุทธ 1. พัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดลอม บริเวณพื้นที่เสี่ยง และสรางความตระหนักใหประชาชน

1. โครงการเฝาระวัง ปองกันและคุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดลอมในพื้นที่     จ.ชุมพร

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
มีระบบการจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการ
มีประสิทธิภาพและย่ังยืน

KPI
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ผูรับผิดชอบหลัก :นางพรรณ ีสุวรรณสิทธิ์
ลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการเฝาระวัง ปองกัน

และคุมครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษ
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่         
จ.ชุมพร

รอยละ 100 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปจจัยเส่ียง
จากส่ิงแวดลอมในพื้นที่
เส่ียง       (Hot Zone) 
ผานเกณฑระดับพื้นฐาน

มีระบบการปองกัน 
ดูแลและการบริหาร
จัดการปจจัยเส่ียง
จากมลพิษ
ส่ิงแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ

มีการบูรณาการระบบการ
ปองกันดูแลและบริหารจัดการ
ปจจัยเส่ียงจากมลพิษ
ส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

- 1 ต.ค. 60 -
 30 ก.ย. 61

1.กลุมงาน    
อาชีวเวชกรรม 
 รพ.ชุมพรฯ    
  2. สสอ.เมือง 
     3. สสจ.
ชุมพร

1.นางพรรณี 
สุวรรณสิทธ์ิ
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2 พัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีว
เวชศาสตรสําหรับการบริการ
ทุติยภูมิในโรงพยาบาล   
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
คลินิกโรคจากการทํางาน 
(ระยะท่ี 11 )      
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดม
ศักด์ิประจําป 2561

160,000   1 ต.ค. 60 -
30 ธ.ค. 60

1.กลุมงาน    
อาชีวเวชกรรม 
 รพ.ชุมพรฯ

ยุทธศาสตรที ่1 ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ( Promotion Prevention & Promotion Excellence )  
แผนงานที ่4 การบริการจัดการส่ิงแวดลอม

ตัวชี้วัดที ่24 รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพ   

KPI ระดับโครงการ

โครงการที ่12 โครงการคุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดลอมในพื้นที่เส่ียง (Hot Zone)



ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Plan)

ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Plan)

ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Plan)

ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ
(Service Plan)



แผนงานที ่5
การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ



แผนงานท่ี 5. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
13. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 

แผนงานท่ี 5. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
13. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 

เปาหมาย :  ดําเนินการในป 2561 จํานวน 574 ทีม รอยละ36 (1,170 ทีม) เปาหมายสะสมท้ังประเทศ
 

สถานการณ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ เปนพ้ืนท่ีเปาหมาย 2560 ในการดําเนินการคลินิกหมอครอบครัวจํานวน 1 
cluster ครอบคลุมประชากร 31,042 คน ประกอบดวยหนวยบริการปฐมภูมิ3 แหง คือ คลินิกหมอครอบครัวตากแดด 
คลินิกหมอครอบครัวนาทุง และคลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพร สถานการณท่ีจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัวจัดทํา
ประชาพิจารณแลว คือ บริเวณบานพักพนกงานเทศบาลเมือง ตรงขามโรงเรียนสหศึกษา โดยผานกระบวนการ MOU 
ระหวางโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิและเทศบาลเมืองชุมพรแลว

ตัวชี้วัดที่ 25 รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster)
 

มาตรการ
และกลยุทธ

2. พัฒนาบุคลากรในการดําเนินการคลินิกหมอครอบครัว1. พัฒนาระบบการดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว

1. พัฒนาระบบการเช่ือมโยงขอมูลและเพ่ิมชองทางการส่ือสาร
เพ่ือเขาถึงทีมหมอครอบครัว

2. พัฒนาทีมหมอครอบครัวดานการดําเนินงานคลินิกหมอ
ครอบครัว

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาสที่ 1
2 ทีมสหวิชาชีพเขาใจบทบาทของคนเอง
ในการดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว

ไตรมาสที่ 2
1.รูปแบบการดําเนินงาน ระบบริการที่
ชัดเจน

 

KPI

48



ตัวช้ีวัดที ่25  รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster)

ลําดับที่ โครงการระดับหนวยงาน (กิจกรรมหลักใน HM) เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูล และ

เพ่ิมชองทางการสื่อสารเพ่ือเขาถึงการบริการ
ของทีมหมอครอบครัว

คลินิกหมอ
ครอบครัว3ทีม
คือ คลินิกหมอ
ครอบครัวตาก
แดด คลินิก
หมอครอบครัว
นาทุง และ
คลินิกหมอ
ครอบครัว
เทศบาลเมือง
ชุมพร

1ขอมูลมีคุณภาพ
 สามารถ
เชื่อมโยงระหวาง
ทีมหมอ
ครอบครัวและ
ผูรับบริการ 2มี
ชองทางการ
สื่อสารท่ี
ประชาชน
สามารถเขาถึง
บริการท่ีรวดเร็ว

ผูรับบริการใน
พ้ืนท่ีคลินิก
หมอครอบครัว
โรงพยาบาล
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ ์
สามารถเขาถึง
บริการท่ีมี
คุณภาพ

1จัดหาซ้ือ taplet
จํานวน 3 เคร่ือง
เปนเงิน 30,000 
บาท  2 จัดซ้ือ
โทรศัพทมือถือ
จํานวน 3 เคร่ือง
เปนเงิน 6,000 
บาท รวม 36,000
บาท

ธันวาคม2560-
เมษายน2561

เวชกรรม
สังคม

นางรัตติยา  เพชรอุแท
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ผูรับผิดชอบหลัก : คุณรัตติยา เพชรอุแท
KPI ระดับโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานที ่5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

โครงการที ่13 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ



ตัวช้ีวัดที ่25  รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster)

ลําดับที่ โครงการระดับหนวยงาน (กิจกรรมหลักใน HM) เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

ผูรับผิดชอบหลัก : คุณรัตติยา เพชรอุแท
KPI ระดับโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานที ่5 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)

โครงการที ่13 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ

2 โครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัวดานการ
ดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัว

บุคลากรทีมสห
วิชาชีพ จํานวน
 3 ทีม คือ ทีม
คลินิกหมอ
ครอบครัวตาก
แดด ทีมคลินิก
หมอครอบครัว
นาทุง และทีม
คลินิกหมอ
ครอบครัว
เทศบาลเมือง
ชุมพร

ทีมสหวิชาชีพมี
ความเขาใจ
ตรงกันในการ
จัดบริการการ
ดําเนินงาน
คลินิกหมอ
ครอบครัว

ประชาชน
ไดรับการ
บริการท่ีดีมี
คุณภาพจาก
ทีมหมอ
ครอบครัว

จัดประชุม 
ประเมินผลการ
ดําเนินงานทุก 2 
เดือน หรือเม่ือมี
วาระเรงดวน  30 
คน คาอาหารวาง=
4,500 บาท คา
วัสด=ุ 1,500 บาท
 รวม 6,000 บาท

ธันวาคม 
2560-สิงหาคม
 2561

เวชกรรม
สังคม

นางรัตติยา  เพชรอุแท
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แผนงานที ่6
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(Service Plan)



แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง
แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

 เปาหมาย 1.รอยละ 40 ของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได และรอยละ 50 ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได
 2. รอยละ 82.5 ของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

 

สถานการณ : โรคไมติดตอเรื้อรัง(Non-comunicable disease) เปนปญหาหลัก สวนหนึ่งคือโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งจาก
ขอมูลท่ีผานมา    รอยละของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมไดไมผานตามเกณฑ เกณฑรอยละ 40ในผูปวยเบาหวานและรอยละ 
50  ในผูปวยความดันโลหิตสูงโดยในปงบประมาณ 2560 เบาหวานท่ีควบคุมไดรอยละ  20.01  ความดันโลหิตควบคุมไดรอยละ 26.84 ซึ่งเปน
สาเหตุสําคัญของความพิการและเสียชีวิตกอนวัยอันควร สงผลกระทบตอผูปวย ครอบครัว ท้ังรางกายจิตใจ และอารมณและกอผลใหเกิดความ
สูญเสียทางดานเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดท่ี 26 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได
ตัวชี้วัดท่ี 27  รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

มาตรการ
และกลยุทธ

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

KPI

-พัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเบาหวานโดยทีมสหสาขาท่ีเกี่ยวของในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
-พัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงโดยการใชระบบ วัดความดันโลหิตสูงท่ีบาน(Home BP) 

ไตรมาส 1.ประชุมช้ีแจง
คณะทํางาน เสนอแนวทาง
การดําเนินงานแกเจาหนาที่
ในเครือขายและผูเกี่ยวของ

ไตรมาส 2.ประชากรกลุมเส่ียงและกลุม
ปวยโรคเบาหวานไดรับบริการตาม
มาตรฐานโดยสหสาขาวิชาชีพรวมกันและ
โรคความดันโลหิตสูงไดรับการดูแลตาม
โปรแกรมโดยใชระบบวัดความดันโลหิตสูง
ที่บาน(Home BP)

ไตรมาส 3.ติดตามผลการ
ดําเนินงานและติดตามตัวช้ีวัดใน
ระดับหนวยบริการและในภาพรวม
ของอําเภอเมืองทุก 1 – 2 เดือน
และวิเคราะหปญหาและอุปสรรค

ไตรมาส 4 มีการติดตามขอมูล
ตัวช้ีวัดใหไดตามเปาหมาย

ดูแลกลุมปวยและกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใหไดมาตรฐาน
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ตัวชี้วัดท่ี 26 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได
ตัวชี้วัดท่ี 27 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับ
หนวยงาน 

(กิจกรรมหลักใน 
HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอ
บ

หมาย
เหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการพัฒนา

ระบบการดูแล
กลุมปวยและกลุม
เสี่ยงโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูงใหได
มาตรฐาน

1.จนท.เครือขาย
บริการทั้งหมด 21
 แหงและ
โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ 
รวมเปน 22 แหง

1.มีการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงและ
กลุมเสี่ยงตาม
มาตรฐาน     2.มี
การพัฒนาระบบ
การดูแลผูปวย
โรคเบาหวาน
และกลุมเสี่ยง
ตามมาตรฐาน

1.รอยละ 40 ของผูปวย
โรคเบาหวานที่ควบคุม
ได         2.รอยละ 50 
ของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได      
              3.รอยละ 
82.5 ของผูปวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียน
ไดรับการประเมินโอกาส
เสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk)

61600  
บาท

ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 สสอ.เมือง       
    กลุมงานเวช
กรรมสังคม 
คลินิก NCD 
รพ.ชุมพรฯ 
และสหสาขา
วิชาชีพ

นส.สาลิกา
 นาคกลอม
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

ผูรับผิดชอบหลัก : 
KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง(โรคหลอดเลือดสมอง)

แผนงานท่ี6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)
14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง(โรคหลอดเลือดสมอง)

เปาหมาย : อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง

สถานการณ : โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์มีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตอ500-600ราย/ป เปน
โรงพยาบาลระดับS สามารถใหบริการ Stroke fast track โดยมีผูเขาถึงบริการยาละลายล่ิมเลือด รอยละ 
๑๒ ในปที่ผานมา แตการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ใน Stroke unit มีบริการที่ไมชัดเจนอยูในชวง
ดําเนินการพัฒนา เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต และเพ่ิมการมีคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดท่ี 28 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองนอยกวา รอยละ7

มาตรการ
และกลยุทธ

2. พัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อน
การดําาเนินงานในการดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองอยางบูรณาการ  

1เรงขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความ
เสี่ยงและประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง.

3. การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ทองถ่ิน 
และภาคีเครือขาย 

1.สรางเครือขายผูนําทองถิ่นในการเผยแพร
ประชาสัมพันธอาการเตือนโรคหลอดเลือด
สมอง
2.รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรใน
การรณรงคเรื่องโรคหลอดเลือดสมองอาการ
เตือน ปจจัยเสี่ยง การปรับลดพฤติกรรม

1. การพัฒนาหอผูปวย Stroke Unit
2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในหอ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

 

1.สรางสมรรถนะเจาหนาที่ในการ
ดําเนินงานวางแผนจําหนายในชุมชน
2. สืบสานการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองในชุมชน

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1
อัตราตายของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองนอยกวา รอยละ 13

ไตรมาส 2
อัตราตายของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองนอยกวารอยละ11

ไตรมาส 3
อัตราตายของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองนอยกวา รอยละ 9

ไตรมาส 4
อัตราตายของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองนอยกวา รอยละ 7

KPI
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ตัวชี้วัดที ่26 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได
ตัวชี้วัดที ่27  รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
ตัวชี้วัดที ่28 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ลําดับ
ที่

โครงการระดับ
หนวยงาน (กิจกรรม

หลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 Alarm Alert 

Awareness in 
Chumphon Stroke 
network

อัตราการเขาถึงยาละลาย
ลิ่มเลือดเพ่ิมขึ้น

1.อัตราการเขาถึงยาละลาย
ลิ่มเลือดเพ่ิมขึ้น

1.อัตราตายลดลงอยางนอย
รอยละ3

50,000 1 ก.พ.61-31
 ก.ค.61

เครือขายโรค
หลอดเลือด
สมอง

นางสาวอุมาพร แซกอ
รวมกับสสจ.ชุมพร 
และโรงพยาบาล
เครือขาย

1.อัตราตายลดลง 1.มีแนวทางการรับใหม 
จําหนาย

1.อัตราตายลดลงอยางนอย
รอยละ3

2.ผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองไดรับการดูแลตาม
แนวทางปฏิบัติ

2.มีแนวทางการดูแลผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง

2.ผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองไดรับการดูแลตาม
แนวทางปฏิบัติรอยละ 100
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3.บุคลากรใน Stroke unit
 ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ในการดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง

3.บุคลากรในStroke unit 
ไดรับการอบรมการดูแลผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง

3.บุคลากรในStroke unit 
ไดรับการอบรมการดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
อยางนอย 2คร้ัง/ป
1.รอยละความพึงพอใจของผู
เขารับการอบรม

55,000 1 ก.พ.61-31
 ก.ค.61

ศูนยดูแลผูปวย
ตอเนื่องที่บาน

นางบังอร หนูบรรจง
และเจาหนาที่รพ.
เครือขาย

2รอยละของผูเขาอบรม
และรวมกิจกรรมนํา
แนวทางไปปฏิบัติ

Stroke Unit นายแพทยพรพงศ 
จิตตประทุม นางสาวอุ
มาพร แซกอ และทีม 
Stroke unit

2 การพัฒนาStroke unit 30,000 1 ก.พ.61-31
 ก.ค.61

ยุทธศาสตรที ่2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

ผูรับผิดชอบหลัก : 
KPI ระดับโครงการ

สืบสานการดูแลผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง
ในชุมชน

3 สรางระบบการดูแลผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองใน
ชุมชน

1.จํานวนเจาหนาที่ที่เขาอบรม



ตัวชี้วัดที ่26 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได
ตัวชี้วัดที ่27  รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
ตัวชี้วัดที ่28 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ลําดับ
ที่

โครงการระดับ
หนวยงาน (กิจกรรม

หลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

ยุทธศาสตรที ่2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

ผูรับผิดชอบหลัก : 
KPI ระดับโครงการ

1.รอยละความพึงพอใจของผู
เขารับการอบรม

66,000 1 ก.พ.61-31
 ก.ค.61

ศูนยดูแลผูปวย
ตอเนื่องที่บาน
รวมกับกลุม
งานโรคหลอด
เลือดสมอง

นางบังอร หนูบรรจง,
เจาหนาที่รพ.เครือขาย
และคณะกรรมการโรค
หลอดเลือดสมอง

2รอยละของผูเขาอบรม
และรวมกิจกรรมนํา
แนวทางไปปฏิบัติ
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4 สรางสมรรถนะ
เจาหนาที่ในการ
ดําเนินงานวางแผน
จําหนายในชุมชน

เจาหนาที่มีความรูในการ
วางแผนจําหนายผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง

1.จํานวนเจาหนาที่ที่เขาอบรม



แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
15.โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล

แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
15.โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล

เปาหมาย :  1. เกิดความคุมคาและปลอดภัยในการใชยา
                   2. ลดการเกิดเช้ือด้ือยาและลดการปวยจากเช้ือด้ือยา

สถานการณ : เครือขายบริการสาธารณสุขผานเกณฑ RDU ขั้นท่ี 1 จํานวน 100 %

ตัวชี้วัดท่ี 29 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และรอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการด้ือยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)
 29.1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)
 29.2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการด้ือยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)

มาตรการ
และกลยุทธ

2. สงเสริมกิจกรรมตามกุญแจ 
PLEASE

1.พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการ PTC และคณะ
กรรมการเครือขายระดับอําเภอ

4.บูรณาการการขับเคลื่อน RDU-
AMR รวมกับ Service plan อ่ืนๆ  

3.พัฒนาระบบสารสนเทศ

1.ประชุมคณะกรรมการ PTC 
เพื่อสงเสริม,สนับสนุนให รพ.
ผานเกณฑ
2.ประชุมติดตามการ
ดําเนินงาน RDU ใน
คณะกรรมการระดับตางๆ

1.ใชตัวสงสัญญาณในการคนหาและ
ปองกันความไมเหมาะสมการใชยาใน
โรคติดเชื้อ 4 โรค (RUA และ APL)และ
ประชากรกลุมเสี่ยง คือ CKD,ผูสูงอายุ
และสตรีต้ังครรภ 2.รณรงคความรูและ
ความเขาใจของประชาชน เร่ือง RDU

1.พัฒนาระบบ IT ใน รพสต. 
เพื่อจัดทํา ฉลากมาตรฐาน  
ฉลากเสริม  เอกสาร
ประกอบการใชยา และการ
เก็บขอมูล

1.สงเสริมการใชสมุนไพร
ทดแทน (First line Drug)
ในกลุมโรค RUA

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5.พัฒนาระบบการจัดการเชื้อด้ือยา
ตานจุลเชื้ออยางบูรณาการ

1.แตงต้ังคณะกรรมการ AMR หรือปรับปรุงโครงสราง
และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเดิมที่มีอยู ให
ครอบคลุมการดําเนินงาน AMR
2.กําหนดนโยบายและกลไกในการดําเนินงานและ
ระบบขอมูลในการกํากับติดตาม
3.กําหนดแนวทางการเฝาระวัง AMR และสรางระบบ 
Lab Alert ใหทันสถาณการณ
4. สรางระบบ Antimicrobial Stewardship 
(ควบคุมการใชยา ATB ที่ไมจําเปนและมีการใชยา
อยางสมเหตุผล
5.พัฒนาระบบปองกัน ควบคุมการแพรกระจายการ
ติดเชื้อด้ือยา (Fighting the Spread of AMR)

ไตรมาส 1
RDU ขั้นที่ 1 ≥ 60%   RDU ขั้นที่ 2 ≥ 5%
AMR: 1)มีคณะกรรมการ รับผิดชอบ กําหนดนโยบาย กลไกใน
การดําเนินการและระบบขอมูลในการกํากับติดตาม
2) มีระบบ Lab alert ที่ชัดเจน เขาใจตรงกันทั้งองคกร
3) มีการควบคุมกํากับและดูแลติดตามการใชยาตานจุลชีพในรพ. 
ในเชิงปริมาณและคาใชจาย
4) มีระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมการติดเชื้อในรพ.

ไตรมาส 2
RDU ขั้นท่ี 1 ≥ 70%   RDU ขั้นท่ี 2 ≥ 10%
AMR:1) มีระบบการดูแลกํากับการใชยาปฏิชีวนะ
อยางสมเหตุผล (Antibiotic stewardship)
2)มีการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ:การจัดทํา 
Antibiogram,ผล Susceptability ของเช้ือดื้อยา

ไตรมาส 3
RDU ขั้นท่ี 1 ≥ 80%   RDU ขั้นท่ี 2 ≥ 15%
AMR:1) มีรายงานติดตาม เฝาระวัง การติดเช้ือในรพ.และเช้ือดื้อยา
ตามมาตรฐานการจัดการ AMR
2) มีผลเคราะหการประเมินความเหมาะสมในการใชยาตานจุลชีพ 
(DUE)
3) มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการแกปญหา AMR ในโรงพยาบาล

ไตรมาส 4
RDU ขั้นท่ี 1 ≥ 80%
RDU ขั้นท่ี 2 ≥ 20%
AMR: รอยละ 100 ของโรงพยาบาลท่ีมี
ระบบการจัดการ AMR อยางบูรณาการ

KPI
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ตัวชี้วัดท่ี 29 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และรอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)
  29.1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)
  29.2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)

ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิด
ชอบ

หมาย
เหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
โครงการกระตุนการใชยาอยาง
เหมาะสมผาน PTC PTC - ปละ 3 คร้ัง คณะกรรมการ RDU
โครงการติดตามการดําเนินงาน 
RDU ของ รพสต.

หนวยบริการปฐม
ภูมิ 22 แหง 6,000 ทุก 3 เดือน เภสัชชุมชน

โครงการรณรงคความรูและความ
เขาใจเร่ือง RDU แกประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไป

35,000 7 วัน กิจกรรม 1 วัน ทีม Awarness RDU
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โครงการนิทรรศการ "ปลอดภัยจาก
การใชยา NSAIDs (ภัยใกลตัวที่คุณ
ลืมระวัง)"

ชมรมผูสูงอายุ/ผู
มารับบริการรพ. 15,000 7 วัน กิจกรรม 1 วัน ทีม Awarness RDU

โครงการอบรมการเลือกใชยา
ปฏิชีวนะดวยขอมูล Antimicrobial
 susceptibility tests และ 
Antibiogram

แพทยเพิ่มพูน
ทักษะ+แพทย 

เภสัชกรที่เก่ียวของ

35,000

1 วัน

ภญ. มาศรินทร+พญ. พรวนัช

โครงการประชุมคณะกรรมการ RDU
 /AMR

คณะกรรมการ 
RDU/AMR 5,000 ทุก 3 เดือน ภญ. มาศรินทร+พญ. พรวนัช

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 15 โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล

ผูรับผิดชอบหลัก : 
KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
17.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
17.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

เปาหมาย : ลดอัตราตายทารกแรกเกิดท่ีอายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วัน ไมเกิน 3.4 ตอ 1000 เกิดมีชีพ

สถานการณ : เครือขายทารกแรกเกิดจังหวัดชุมพร ปงบประมาณ 2560ทารกเกิดมีชีพ จํานวน 6192 ราย มีอาการปวยตองเขา
รักษาดวยการใชออกซิเจนและเครื่องชวยหายใจ ตองใชเตียงNICU จํานวน 338 ราย ในจํานวนนี้มีอัตราตายท่ีอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 28 วัน 3.38 ตอ 1000 เกิดมีชีพ ซึ่งมีโรงพยาบาลระดับ S คือรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ท่ีมีศักยภาพในการใหการรักษาทารก
แรกเกิดปวยในระยะวิกฤต จํานวนเตียง NICU  เพียง  8 เตียง ซึ่งยังมีเตียงNICU ครุภัณฑ และทีมบุคลากรไมไดตามเกณท
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดท่ี 31  อัตราตายทารกแรกเกิด

มาตรการ
และกลยุทธ

2. พัฒนาทีมผูดูแลทารก
คลอดทั้งเครือขาย เร่ืองการ
ใชEarly warning sign ใน
เด็กกลุมเสี่ยง

1.พัฒนาศักยภาพทีมผูใหการ
พยาบาลทารกแรกเกิดปวยที่
ตองไดรับการรักษาดวยการใช
เคร่ืองชวยหายใจ

4. พัฒนาการสงตอทารกแรก
เกิด โดยใช STABLE program

3.ฟนฟ ูทักษะNCPR ทีมผูดูแล
ทารกทั้งเครือขาย

1. On the job training
2. สงเจาหนาท่ีอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3.อบรมพยาบาลเฉพาะทาง
4. ทบทวน review case ท่ีมีปญหา
5. จัดกลุมสาธิตการใชเครื่องชวย

หายใจโดยชางเทคนิอของ
บริษัท

2.ประชุมวิชาการระดับจังหวัด
เร่ือง Early warning sign ใน
เด็กกลุมเส่ียง

 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง
NCPR

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
STABLE program 

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5. พัฒนาแนวทางการดูแล
รักษาโรคในทารกแรกเกิดที่พบ
บอย

5. จัดทําแนวทางการรักษาโรค
โยทีมกุมารแพทยทั้งจังหวัด

 ไตรมาส 1
จํานวนเจาหนาที่ผานการอบรม ไมนอย
กวา 50%

ไตรมาส 2
จํานวนการใช Early warning signs ใน 
รพ.ระดับ M2 และ S

ไตรมาส 3
จํานวนเจาหนาที่ผานการอบรม NCPR, 

STABLE progam ไมนอยกวา 50%

ไตรมาส 4
 จํานวนการใช guidelineการรักษา ใน 

รพ.ระดับ M2 และ S

 

KPI
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ตัวชี้วัดท่ี 31  อัตราตายทารกแรกเกิด

ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

1.2  สงเจาหนาที่อบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการใช
เคร่ืองชวยหายใจ ของชมรม
เวชศาสตรทารกแรกเกิดแหง
ประเทศไทย หลักสูตร 4 วัน

พยาบาลวิชาชีพ
หออภิบาลทารก
แรกเกิด รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ
จํานวน4 คน

พยาบาลวิชาชีพผาน
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการใช
เคร่ืองชวยหายใจ ของ
ชมรมเวชศาสตรทารก
แรกเกิดแหงประเทศ
ไทย 4 คน

มีความรูและทักษะ
การพยาบาลทารก
แรกเกิดระยะวิกฤต 
และการใชเคร่ืองชวย
หายใจที่ทันสมัย

30,000  สค.61 หออภิบาลทารก
แรกเกิด รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

หัวหนาหอ
อภิบาล
ทารกแรกเกิด

Up date 
ความรูที่
เปลี่ยนแปลง
และทันสมัย 59

1.3  อบรมเฉพาะทางพยาบาลล
ทารกแรกเกิดวิกฤต

พยาบาลวิชาชีพ
หออภิบาลทารก
แรกเกิด รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ
จํานวน 1 คน

พยาบาลวิชาชีพผาน
การอบรมหลักสูตร
อบรมเฉพาะทาง
พยาบาลลทารกแรก
เกิดวิกฤต 1 คน

มีความรูและทักษะ
การพยาบาลทารก
แรกเกิดระยะวิกฤต 
และสามารถถายทอด
ความรูได

100,000 เมย.61 -กย.61 หออภิบาลทารก
แรกเกิด รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

หัวหนาหอ
อภิบาล
ทารกแรกเกิด

เมย.61 -มิย.61 หออภิบาลทารก
แรกเกิด รพ.ชุมพร

หัวหนาหอ
อภิบาล

หลังตรวจรับ
การจัดซื้อ

1.4  จัดกลุมสาธิตการใช
เคร่ืองชวยหายใจรุนใหม 

พยาบาลวิชาชีพ
หออภิบาลทารก

พยาบาลวิชาชีพหอ
อภิบาลทารกแรกเกิด 

ไมเกิด
ภาวะแทรกซอน

เมย.61 -กย.61 หออภิบาลทารก
แรกเกิด รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

หัวหนาหอ
อภิบาล
ทารกแรกเกิด

ผูปฏิบัติใหม1.1  On the job training พยาบาลวิชาชีพ
หออภิบาลทารก
แรกเกิด รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

พยาบาลวิชาชีพมี
ความรูและทักษะใน
การใหการพยาบาล
ผูปวยที่ใชเคร่ืองชวย
หายใจ และปองกัน
ภาวะแทรกซอนได

ไมเกิด
ภาวะแทรกซอน
จากกการใช
เคร่ืองชวยหายใจ
ผูปวยทารกแรกเกิด

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

ผูรับผิดชอบหลัก : 
KPI ระดับโครงการ



ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

KPI ระดับโครงการ

2 ประชุมวิชาการระดับจังหวัด
เร่ือง    - Early warning 
sign ในเด็กกลุมเสี่ยง
 - เร่ือง STABLE program 
ในการสงตอ

พยาบาลวิชาชีพที่
รับผิดชอบทารก
แรกเกิดทั้งจังหวัด
จํานวน 40 คน

พยาบาลวิชาชีพที่
รับผิดชอบทารกแรก
เกิดมีความรูความ
เขาใจในการประเมิน
ทารกกลุมเสี่ยง

มีแนวทางการ
ประเมินทารกกกลุม
เสี่ยงโดยใชEarly 
warning sign

10,000 สค.61 หออภิบาลทารก
แรกเกิด รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

กุมารแพทย
และ
พยาบาล
ทารกแรก
เกิด รพ.
ชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ

เอกสาร 
5,000 
อาหารผูเขา
ประชุม 5,000

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง
NCPR

พยาบาลวิชาชีพที่
รับผิดชอบทารก
แรกเกิดทั้งจังหวัด
จํานวน 40 คน

พยาบาลวิชาชีพที่
รับผิดชอบทารกแรก
เกิดมีความรูและ
ทักษะการชวยฟนคืน
ชีพทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิดไดรับ
การชวยฟนคืนชีพ
ตามมาตรฐาน

8,000 กย.61 หออภิบาลทารก
แรกเกิด รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

กุมารแพทย
และ
พยาบาล
ทารกแรก
เกิด รพ.
ชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ

อกสาร 3,000
 อาหารผูเขา
ประชุม 5,000
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4 . จัดทําแนวทางการรักษาโรค
โดยทีมกุมารแพทยทั้งจังหวัด

กุมารแพทย ทั่ง
จังหวัด

มีแนวทางการรักษา
โรคของทารกแรกเกิด

มีการใชแนวทางการ
รักษาโรคของทารก
แรกเกิด

3,000 กค.61 กุมารแพทย รพ.
ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ

กุมารแพทย 
ทั่งจังหวัด

แรกเกิด รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

อภิบาล
ทารกแรกเกิด

การจัดซื้อ
ครุภัณฑ

เคร่ืองชวยหายใจรุนใหม 
จากชางเทคนิคของ
เคร่ืองชวยหายใจ เดือนละ
คร้ัง 3 คร้ัง หรือเมื่อพบปญหา

หออภิบาลทารก
แรกเกิด รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

อภิบาลทารกแรกเกิด 
รพ.ชุมพรเขตรอุดม
ศักด์ิมีความรูเร่ือง
กลไกการทํางานและมี

ภาวะแทรกซอน
จากกการใช
เคร่ืองชวยหายใจ
ผูปวยทารกแรกเกิด



แผนงานที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
18.โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care)

แผนงานที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
18.โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care)

เปาหมาย :โรงพยาบาลในจังหวัดชุมพร มีการดูแลแบบประคับประคองรอยละ 100

สถานการณ :จากการสํารวจขอมูล ป 2560 จังหวัดชุมพร พบวามีการนํารูปแบบการดูแลแบบประคับประคองมารวมดูแลผูปวยทุกโรงพยาบาล แตยังพบปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการดูและขาดความตอเนื่อง ชัดเจน 
เกี่ยวกับการเก็บขอมูล การสงตอขอมูลเพ่ือการดูแลตอเนื่อง ในปท่ีผานมา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ มีจํานวนผูปวยท่ีไดรับการดูแลแบบประคับประคองจํานวน 326 คน สวนใหญรอยละ 63.56 เสียชีวิตใน
โรงพยาบาล รอยละ 14.8 เสียชีวิตท่ีบาน และไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบานเยี่ยมบานเพียงรอยละ 23  จากขอมูลดังกลาว ยังพบปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลและการสงตอขอมูลดูแลตอเนื่องในโรงพยาบาลในเครือขาย 
จังหวัดชุมพรจึงมีการประชุมปรึกษาเพ่ือวางแนวทางการดูแลรวมกันในโรงพยาบาลเครือขาย เพ่ือใหการดูแลผูปวยมีประสิทธิภาพ และมีความตอเนื่องมากยิ่งขึ้น

       ตัวช้ีวัดที่ 32 รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

มาตรการ
และกลยุทธ

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร1.มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผูปวยแบบประคบประคอง 3. Palliative care model 4.จัดระบบการเก็บขอมูล

1. โรงพยาบาลเครือขายแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแล
2.โรงพยาบาลในเครือขายสํารวจขอมูล
ตามตัวชี้วัดในปท่ีผานมา
3.สรุปขอมูลและวางแผนการ
ดําเนินงาน

1.อบรมความรูเชิงปฏิบัติการ
การดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง
2.แลกเปลี่ยนเรียนรูโรงพยาบาล
ในเครือขาย

1.ประชุมชี้แจงรูปแบบการจัดเก็บ
ขอมูล โรงพยาบาลในเครือขายให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
2.ทุกโรงพยาบาลในเครือขายมี
ชองทางการรับ-สงตอขอมูลการดูแล
ผูปวยแบบประคับประคองตอเนื่อง

1.เลือกกรณีศึกษาจากโรงพยาบาล
ในเครือขายเพ่ือเปนPalliative 
care model
ของจังหวัด
2.นํากรณีตัวอยางท่ีไดมาเปน
ตนแบบการดูแล

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5.ประเมินติดตามเสริมสราง
กําลังใจ

1.เย่ียมเสริมสรางกําลังใจ
โรงพยาบาลในเครือขาย เพื่อ
ทราบปญหา ความตองการ 
การสนับสนุนของแตละ
โรงพยาบาล

 
ไตรมาส 1 
โรงพยาบาลในเครือขายเขารวมประชุม>รอยละ 
80 

ไตรมาส 2
จํานวนโรงพยาบาลในเครือขายเขารวม
ประชุม>รอยละ80 

ไตรมาส 3
จํานวนโรงพยาบาลในเครือขายเขารวมการ
คัดเลือก>รอยละ80 

ไตรมาส 4 
จํานวนโรงพยาบาลในเครือขายมีการจัดเก็บขอมูล>
รอยละ 80

KPI

61



ตัวช้ีวัดที ่32 รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ลําดับ
ที่

โครงการระดับ
หนวยงาน (กิจกรรม

หลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมาย
เหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการพัฒนาระบบ

การดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง

ธันวาคม 
2560-
กันยายน 
2561

คณะกรรมการ
การดูแล
ผูปวยแบบ
ประคับประคอ
ง

1.1 มีแพทยผานการ
อบรมดาน Palliative

 แพทยผานการอบรมดาน
 Palliative

 มีแพทยผานการอบรมดาน 
Palliative อยางนอย 1 คน

85,000 62

1.2 มี Case manager 
อบรมหลักสูตร 
Palliative care

Case manager ผาน
การอบรมหลักสูตร 
Palliative care

Case manager ผานการ
อบรมหลักสูตร Palliative 
careอยางนอย 1 คน

85,000

1.3 มีพยาบาล PCWN 
ประจําหอผูปวย

อยางนอยหอ
ผูปวย 2 คน

1.4 ประชุม CPG 
Palliative care และ
การสงตอขอมูลใน
เครือขาย Advance 
care plan

ผูปวยและ
ครอบครัว

ผูปวย Palliative care ราย
ใหมไดรับการทํา ACP ทุกราย

10,000

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่18 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care)

ผูรับผิดชอบหลัก : 
KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
19. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ

แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
19. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ

เปาหมาย : รอยละบริการผูปวยนอกฯ ป 61 เฉล่ีย≥20 รพท.≥รอยละ 10   รพ.สต.≥รอยละ 30

สถานการณ       1. รอยละผูปวยนอกไดรับบริการดวยการแพทยแผนไทย 7.59
                     2. การลงขอมูลแพทยแผนไทยในสรพ.สต.ไมมีสงเสริมสุขภาพ เนื่องจากไมมีความรูความเขาใจ
                     3. มีแพทยแผนไทยไมครบทุก รพ.สต.
                     4. มีการบริการแมเฉพาะแมหลังคลอด
 

ตัวช้ีวัดที่ 33 รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

มาตรการ
และกลยุทธ

2. เพิ่มศักยภาพการรักษา
ใหกับ รพ.สต.ในเครือขาย 

1.เพิ่มยอดการใหบริการโดย
การลงขอมูลครบถวน

4. สนองนโยบายการดูแล  
     ผูปวย 4 โรค ตาม SP 

3.สงเสริมการฟนฟูแมหลังคลอด
และใหการดูแลแมกอนคลอด

1.พัฒนาใหผูรับผิดชอบมี
ความรูดานการบันทึกขอมูล
แพทยแผนไทย ใน รพ.สต.

2.สนับสนุนการตรวจ  วินิจฉัย
และการรักษา โดยเฉพาะการ
นวดไทย ในระดับ รพ.สต.

 

3.ใหบริการแมหลังคลอดและ
เพิ่มบริการ เตรียมนํ้านมให
พรอมสําหรับระยะต้ังครรภ และ
ดูแลอาการรบกวน

4. ดูแลผูสูงอายุที่มีขอเขาเสื่อม

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5.

5.

 

ไตรมาส 1 

รอยละ  7.59

ไตรมาส 2

รอยละบริการ  8

 

ไตรมาส 3

รอยละบริการ  9

ไตรมาส 4

รอยละบริการ  10

 

KPI

63



ตัวชี้วัดท่ี 33 รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ผูรับผิดชอ
บ

หมาย
เหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 พัฒนาระบบการบันทึก

ขอมูลการแพทยแผนไทย
ระดับ รพ.สต. เครือขายรพ.
ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ

– ผูรับผิดชอบงาน
แพทยแผนไทยใน
รพ.สต.

– ผูรับผิดชอบงาน
แพทยแผนไทยใน
รพ.สต.ผานการ
อบรม

  – ลงบันทึกขอมูลไดถูกตอง  –
อานขอมูลใน HDC Report ได

6,450 -  22 ธันวาคม 
2560    ( 3 
ชั่วโมง )

กลุมงานการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือกรพ.ชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ

วรรณา     
 เมฆอําพล

2 แพทยแผนไทยสัญจร รพ.สต.ในเครือขาย
ที่มีการบริการนวด
แผนไทย

แพทยแผนไทยชวย
ตรวจรักษาวินิจฉัย 
ตามเกณฑที่วางไว

 –การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย
แผนไทย   – ผูรับบริการมีสิทธ์ิ
เบิกคาบริการในรายที่มีสิทธ์ิ

ไมใช
งบประมาณ

มค.61 – กย.61 กลุมงานการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือกรพ.ชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ

ทิพยวัลย   
 บัวศรี 64

3 โครงการดูแลผูสูงอายุใน
ชมรมผูสูงอายุที่มีปญหาเขา
เสื่อมดวยศาสตรการแพทย
แผนไทย

ผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุ รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิที่
ไดรับการวินิจฉัยวา
เปนขอเขาเสื่อม

ผูสูงอายุไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนขอ
เขาเสื่อมเขารับการ
อบรม

–ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ
สามารถบริหารขอเขาไดถูกตอง 
           – ผูเขารวมอบรมไดรับ
การดูแลตอเน่ืองครบ 5 คร้ัง     
        –ผูรับบริการมีระดับการ
ปวดลดลงและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

     18,000  
      ระยะที ่
1 จํานวน 
7,500      
ระยะที ่2   
จํานวน 
10,500

แบงเปน 2 
ระยะ   ระยะที่
 1 มค.61   
ระยะที ่2 
มค.กพ.61

กลุมงานการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือกรพ.ชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ

วลัยวรรณ  
   อํามาต
เสนา

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 19 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ

ผูรับผิดชอบหลัก : 
KPI ระดับโครงการ

ลํา
ดับ

ที่



โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ผูรับผิดชอ
บ

หมาย
เหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

KPI ระดับโครงการ
ลํา

ดับ
ที่

4 โครงการพัฒนาวิชาการเชิง
ปฏิบัติการการนวดแมกอน
และหลังคลอดในบุคคลากร
แพทยแผนไทยและเครือขาย
รพ.ชุมพรฯ

บุคคลากรในกลุม
งานแพทยแผนไทย
ทั้งแพทยแผนไทย 
นวก.สาธารณสุข
และพนักงานนวด 
รวม 13 คน         –
 พยาบาลวิชาชีพ  
รพ.ชุมพรฯที่ดูแล
เร่ืองนมแม 1 คน   
 – ผูชวยแพทยแผน
ไทย รพ.สต.จํานวน 
6 คน        –
วิทยากร  2   คน

จํานวนหนวย
บริการที่มีแพทย
แผนไทยและผูชวย
แพทยแผนไทยเขา
รวมอบรม

–ผูเขารวมอบรมนําความรูที่
ไดรับไปดูแลผูรับบริการตาม
แบบแผนการแพทยแผนไทย     
     –เพิ่มประเภทบริการใหกับ
ผูรับบริการที่เปนแมกอนและ
หลังคลอดตามแบบแผนการ
บริการแพทยแผนไทยอยางนอย
 1 รายการตอหนวยบริการ

10,000 มีค. 61 ( 1 วัน
 )

กลุมงานการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือกรพ.ชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ

วรรณา     
 เมฆอําพล

65

5 การเตรียมความพรอมของ
นํ้านมในแมกอนคลอด/หลัง
คลอด

– แมกอนคลอดใน
คลีนิคฝากครรภ    
 – แมหลังคลอดใน
หอผูปวย

จํานวนแมกอน
คลอดและหลัง
คลอดเขารวม
โครงการ

–ปริมาณนํ้านมและการไหลของ
นํ้านมในแมหลังคลอด           –
 ความพอใจของแมกอนคลอด

7,000 มีค.61 – พค.
61      ( 3 
เดือน )

กลุมงานการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือกรพ.ชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ

– วรรณา  
    เมฆอํา
พล –
วลัยวรรณ
อํามาตเสนา

6 โครงการฟนฟูแมหลังคลอด แมคลังคลอด 200
คร้ัง/ปงบประมาณ

จํานวนแมคลัง
คลอดเขารวม
โครงการ

แมคลังคลอดมีความพึงพอใจ
ระดับดีมาก        มดลูกเขาอูดี

3,000 ตค.60 –  กย.
61

กลุมงานการแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือกรพ.ชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ

ฉัตรวตี     
  เดชปรัช
ถกร



แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
20.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
20.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

เปาหมาย :

สถานการณ :

ตัวช้ีวัดที่ 34 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
ตัวช้ีวัดที่ 35 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ

มาตรการ
และกลยุทธ

2. คัดกรองกลุมเส่ียงอยางตอเนื่องทุกคร้ังที่มาใช
บริการ

1. แพทยวินิจฉัยมากขึ้น

1. 2. การสงตอเขาสูการวินิจฉัยสะดวกขึ้น

 

3.

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 

KPI

มากกวาหรือเทากับรอยละ 55 ของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จไมเกิน 6.3 ตอแสนประชากร

จังหวัดชุมพรมีการเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศรารอยละ 53.61 (ณ พย.60)
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จไมเกิน 6.3 ตอแสนประชากร

3.สงขอมูลครบถวนทันเวลา

อบรมแพทย 
CPG MDD GP

บันทึกขอมูล
สม่ําเสมอทุกเดือน

ตค.-พย.60ช= 53.61
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ยุทธศาสตร 2 ดานบริการเปนเลิศ Service Excellence
แผนงาน 6
โครงการระดับกระทรวง 20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

ลําดับ โครงการ(ระดับหนวยงาน) เปาหมาย จํานวนเงิน ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการคัดกรอง ติดตาม และเฝาระวังโรค
ซึมเศรา

จนท.รพ.สต.เครือขายบริการ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

- มค.61-มิย.61 กลุมงานจิตเวช สุภาภรณ ไชยาวรรณ

2 โครงการ เฝาระวังการทํารายตนเอง จนท.รพ.สต.เครือขายบริการ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

- มค.61-มิย.62 กลุมงานจิตเวช สุภาภรณ ไชยาวรรณ 67

3 โครงการพัฒนาระบบบริการผูปวยจิตเวช
เรื้อรังในชุมชน

ผูปวยจิตเภทตามที่ไดรับการจัดสรร 77
 คน

 177,000 (งบ สปสช.) มค.61-มิย.63 กลุมงานจิตเวช สุภาภรณ ไชยาวรรณ

แบบเสนอโครงการ (ระดับหนวยงาน) ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561 



แผนงานที ่6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
21.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (อายุรกรรม) 

แผนงานที ่6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
21.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (อายุรกรรม) 

เปาหมาย :อัตราตายผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity – acquiredนอยกวารอยละ 30

       จากสถานการณอัตราปวยตายจาก Sepsis/Septic shock   ในป2560 ที่ผานมาจังหวัดชุมพร ยังมีอัตราตายที่คอนขางสูงคิดเปนรอยละ 34.94และมีผูปวย Sepsis/Septic
shock ทั้งหมดจํานวน  1,680 คน เสียชีวิตจํานวน 587 คน ซึ่งเปนภาวะSepsisที่เกิดจากการติดเชื้อมาจากบานหรือชุมชนและเกิดจากการติดเชื้อมาจากการเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาล โดยในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิมีผูปวย Sepsis/Septic shock  จํานวน 703 คน เสียชีวิต 291 คน คิดเปนรอยละ    41.39ซึ่งเปนอัตราตายที่สูงอยู จากขอมูล
ดังกลาวเห็นไดวายังคงมีปญหาในการดูแลผูปวยอยูและมีความจําเปนตองมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการดูแลผูปวย  ทางจังหวัดชุมพรจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน Service Plan
สาขาอายุรกรรมโดยมีเปาหมายเพื่อลดอัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ใหนอยกวารอยละ 30 และผูปวยไดรับการดูแลอยางถูกตอง
เหมาะสมตามมาตรฐานการดูแล

               ตัวช้ีวัดที ่36  อัตราการตายผูปวยผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity – acquiredนอยกวารอยละ 30
 

มาตรการ
และกลยุทธ

2. .การจัดสรรบุคลากร 1 การทบทวนแนวทางในการ
รักษาผูปวยSepsis  (CPG  
Sepsis Fast Track)  ใน
เครือขาย
.

4.การจัดเตรียมสถานที่และหา
อุปกรณเคร่ืองมือ สารน้ํา ยาที่
จําเปนตามศักยภาพของระดับ
โรงพยาบาล.

3.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร.

1.ประชุมเพื่อทบทวน CPG
2 นําแนวทางลงสูการปฏิบัติ
3 นิเทศติดตามการใช CPG
4. ประเมินผลการใช CPG.

1.จัดใหมcีase manager 
Sepsis ทุกโรงพยาบาลใน
เครือขาย
2. . จัดทําแผนใหโรงพยาบาล
ระดับF2 ,F3 มอีายุรแพทย  
อยางนอย 1 คน/โรงพยาบาล 

 

1.Case manager ผานการอบรม
เฉพาะทาง
2. จัดอบรมวิชาการประจําป เร่ืองการ
ดูแลผูปวยSepsis ตามCPG Sepsis 
Fast Track)แกทีมผูดูแลทั้งแพทย
ฝกหัด/พยาบาล/เจาหนาที่ รพสต.

1.จัดหา และเตรียมอุปกรณ
เคร่ืองมือ ยาตางๆใหพรอมใชตาม
ความจําเปนของโรงพยาบาลแตละ
ระดับ.
3.พัฒนา รพ M2  ใหมี MICU  6-8  
เตียง ในการรองรับผูปวยSepsis
วิกฤตที่ใสทอชวยหายใจ 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5.การพัฒนาระบบการConsult 
และการทบทวน Case death

1.มีระบบการconsultของโรงพยาบาล
ในเครือขาย
2. จัดใหมีการทบทวน case ผูปวย
Sepsis/Septic shockที่ death ใน
เครือขายรวมกันเพื่อทบทวน
กระบวนการดูแลรักษาผูปวย เพื่อหา
โอกาสในการพัฒนา

ไตรมาส 1
1.มีการใช CPG ของ
โรงพยาบาลในเครือขาย
มากกวารอยละ70

ไตรมาส 2
1.มีcase manager Sepsisทุก
โรงพยาบาลในเครือขาย
2.โรงพยาบาลระดับF2,F3มี
อายุรแพทยทุกโรงพยาบาล

 

ไตรมาส 3
1.Case manager ผานการ
อบรมเฉพาะทางรอยละ50
2.ทีมผูดูแลท่ีเกี่ยวของผานการ
อบรมอยางนอยรอยละ 70

KPI

ไตรมาส 4
    1.  โรงพยาบาลในเครือขายมีความพรอมในการดูแลผูปวยSepsis

2.  โรงพยาบาลระดับM2 มMีICU 6-8เตียง
    3.   มีการconsultตลอด 24 ชั่วโมงและมีทบทวน case death ในเครือขายอยางนอย
3 เดือน/ครั้ง

 

68



ตัวชี้วัดท่ี 36 อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
ตัวชี้วัดท่ี 37  รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture
       37.1  รอยละของผูปวย Capture the fracture ท่ีมีภาวะกระดูกหักซ้ํา (Refracture)
       37.2  รอยละของผูปวย Capture the fracture ท่ีไดรับการผาตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากไดรับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery)

ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแล

ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community acquired
เครือขายจังหวัดชุมพร

พยาบาลวิชาชีพ
และบุคลากรที่
เก่ียวของ

1.มีcase 
managerที่ผาน
การอบรมเฉพาะ
ทาง                   
 2.มีCPG Sepsis 
guideline 2017   
   3.บุคลากรที่
เก่ียวของนําCPG 
ไปปฏิบัติเปน
ทิศทางเดียวกัน     
    4.บุคลากรที่
เก่ียวของมีความรู
ในการดูแลผูปวยติด
เชื้อในกระแสเลือด

1.อัตราตาย
ผูปวยติดเชื้อ
ในกระแส
เลือดชนิด
community
 acquired 
นอยกวารอย
ละ30

90,000 ต.ค.60-ก.ย.61 PCT อายุรก
รรม

แพทยหญิงกนก
รัตน เพชรศรี
จันทร นาง
นฤมล  ชังอินทร
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 21  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม และออรโธปดิกส

ผูรับผิดชอบหลัก : 
KPI ระดับโครงการ



ตัวชี้วัดท่ี 36 อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
ตัวชี้วัดท่ี 37  รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture
       37.1  รอยละของผูปวย Capture the fracture ท่ีมีภาวะกระดูกหักซ้ํา (Refracture)
       37.2  รอยละของผูปวย Capture the fracture ท่ีไดรับการผาตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากไดรับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery)

ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 21  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม และออรโธปดิกส

ผูรับผิดชอบหลัก : 
KPI ระดับโครงการ

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
ผุปวยปอดอักเสบในเด็กอายุ 1 
เดือน- 5 ป

เพื่อใหผูปวยปอด
อักเสบไดรับการ
ดูแลที่ถูกตอง
เหมาะตาม
มาตรฐานการดูแล
ที่ทันทวงที

10,000 บาท มกราคม61-มีนาคม 61 โรงพยาบาล
ชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ

พญ ตฤษนันท 
แซแต       พญ
 ปญจพร นาคภู
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เปาหมาย :
1.ลดอัตราปวยตายปอดบวมในเด็กอายุ 1เดือน -5ป 2. ผูปวยปอดอักเสบท่ีมีอายุ1 เดือน – 5 ป ไดรับการดูแลอยางถูกตองเหมาะสมตามมาตรฐานการดูแล

สถานการณ :
ในป2560 จังหวัดชุมพรมีผูปวยเด็กอาย ุ1เดือน -5 ปปวย เปนโรคปอดอักเสบจํานวน 2002 คน เสียชีวิต จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.15 รพ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มีผูปวยเด็ก
อาย ุ1 เดือน -5 ป ปวยเปนโรคปอดอักเสบ จํานวน 515 คน เสียชีวิต 1คนคิดเปนรอยละ 0.19 และมีปญหาการจัดทํา CPG การดูแลผูปวยปอดอักเสบไมเปนแนวทางเดียวกัน case ผูปวย
สวนใหญ และ caseที่ใสทอชวยหายใจจาก M2 F2 F3 จะเดินทางมาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์(ระดับ S ) โดยไมผานโรงพยาบาล ระดับ M2 เนื่องจาก รพ ระดับ M2  ไมพรอมใน
การรับดูแลผูปวยที่ใสทอชวยหายใจ ทําใหรพระดับ S เกิดความแออัด ภาระงานมาก เคร่ืองมือไมเพียงพอ

ตัวชี้วัดท่ี 36  อัตราการตายโรคปอดบวมในเด็ก ลดลง10% 

มาตรการ
และกลยุทธ

2. .พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 ทบทวนแนวทางในการรักษา
ผูปวยปอดอักเสบ (CPG) ใหเปน
แนวทางเดียวกัน
.

4. การจัดสรรบุคลากร3 . ทบทวน case death.

1.ประชุมเพื่อทบทวน CPG
2 นําแนวทางลงสูการปฏิบัติ
3 นิเทศติดตามการใช CPG
4. ประเมินผลการใช CPG.

1 จัดอบรมวิชาการประจําป เร่ือง
การดูแลผูปวยปอดอักเสบ และ 
Nose care & Suction
2 จัดอบรมการใชเคร่ืองมือ
Oxygen  high  flow แก รพ 
M2
3 จัดทําโครงการพี่เยี่ยมนอง
4.. อบรมการใชแบบประเมิน 
Pulmonary Score แกรพ M2 
F2  F3

 

1 จัดใหมีการทบทวน case 
ผูปวยปอดอักเสบที ่death ทุก
ราย ซ่ึง caseที่ referมาจากรพ 
ชุมชน ตองมีการทบทวนรวมกัน
เพื่อทบทวนกระบวนการดูแล
รักษาผูปวย เพื่อหาโอกาสในการ
พัฒนา
2. จัดระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพ
โดยใช Pneumonia score เปน
เกณฑ การจัดZoningการสงตอ

1.จัดทําแผนใหโรงพยาบาลระดับ 
S M2 F2 F3 มีกุมารแพทยครบ
ตามสัดสวนที่ตองมี
2. จัดทําแผนใหโรงพยาบาลระดับ 
S มีกุมารแพทย ระบบทางเดิน
หายใจในเด็ก อยางนอย 1 คน 
2. โรงพยาบาลระดับ S , M2 มี
พยาบาลประจําหอผูปวยเพิ่มขึ้น
อยางนอย 2 คน / ป

.

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5 จัดเตรียมสถานที่และหาอุปกรณ
เคร่ืองมือ สารน้ํา ยาที่จําเปนตาม
ศักยภาพของระดับโรงพยาบาล.

1.กําหนดอุปกรณเคร่ืองมือ สารน้ํา ยาที่
จําเปนตามศักยภาพ รพ โดยเฉพาะ 
Oxygen  high  flow รพ ระดับ S และ 
M2 จําเปนตองมีเพิ่มจํานวน1-2 เคร่ือง
2.แตละละรพ จัดหา และเตรียมอุปกรณ
เคร่ืองมือ ยาตางๆใหพรอมใช.
3.พัฒนารพระดับS ใหมี PICU 2-4  เตียง 
และ รพ M2 ใหมี PICU 1-2 เตียงรวมกับ
เตียงผูใหญเพื่อรองรับผูปวยวิกฤต

 

ไตรมาส 1
อัตราการตายโรคปอดบวมในเด็ก 
ลดลง 3% 

ไตรมาส 2
อัตราการตายโรคปอดบวมในเด็ก 
ลดลง 5% 

ไตรมาส 3
อัตราการตายโรคปอดบวมในเด็ก 
ลดลง 7% 

 

ไตรมาส 4
อัตราการตายโรคปอดบวมในเด็ก 
ลดลง 10% 

KPI

แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
21.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (กุมารเวชกรรม )

แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
21.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (กุมารเวชกรรม )
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ตัวชี้วัดท่ี36 อัตราการตายผูปวยปอดอักเสบในเด็กอาย ุ1 เดือน - 5 ป 
ผูรับผิดชอบหลัก   พญ ตฤษนันท แซแต

ลําดับที่ โครงการระดับหนวยงาน เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา หนวยงานที่ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
(กิจกรรมหลักใน HM ) ผลผลิต ผลลัพธ ดําเนินงาน รับผิดชอบ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล เพื่อใหผูปวยปอดอัก 1มีCPG การดูแล 1.อัตราการตาย    10,000บาท มค-มีค61 โรงพยาบาล พญ.ตฤษนันท
ผุปวยปอดอักเสบในเด็กอายุ 1 เดือน เสบไดรับการดูแล รักษาผูปวยปอด ลดลง 10%  ชุมพรเขตร แซแต
- 5 ป ที่ถูกตองเหมาะตาม อักเสบใชเหมือน 2.รพ M2 สามารถ อุดมศักด์ิ พญ.ปญจพร

มาตรฐานการดูแล กันทั้งจังหวัด ใชเครื่อง Oxygen นาคภู
ที่ทันทวงที  2. มีคูมือการใช High flow ได นาง อรัญญา

เครื่องมือ Oygen ถูกตอง อินทรเศรณี 72

High flow 3.อัตราการ refer 
3.บุคลากรมีความรูout  ของรพ M2
เรื่องการดูแลผู ลดลง
ปวยปอดอักเสบ 4.อัตราการ Refer-in 
4.บุคลากรมีความรูของผูปวยที่ใส
เรื่องการใชเครื่อง เครื่องชวยหายใจ
มือ Oxygen จากรพ M2 มายัง
high flow รพ ระดับ Sลดลง

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ ( Service Plan )
แผนงานท่ี6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

โครงการท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก ( กุมารเวชกรรม)

KPI ระดับโครงการ



ยุทธศาสตร 2 ดานบริการเปนเลิศ Service Plan Excellence
แผนงาน 6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการระดับกระทรวง 22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

ลําดับ โครงการ(ระดับหนวยงาน) เปาหมาย จํานวนเงิน ระยะเวลา
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ

1 MI corner คุณภาพ พัฒนาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
เฉียบพลัน ( ACS)และการใหยารักษาตาม
มาตรฐาน  STE-ACSให SK  (และขยาย
เวลาการใหยานอกเวลาราชการ 
16.00-18.00น.)  NSTE-ACS ให LMWH

50,000.- ก.พ.-ก.ค. 2561 ศูนยหัวใจ /
CCU/ER

 1.พญปาริชาติ  บุญมี                  2.
 นางสาวพัชทิยา  ทัศนพิมล  3.นาง
รมณีย  หนูทองแกว  4. ER ทุกแหง

2  Warfarin clinic คุณภาพ
ในโรงพยาบาลระดับ S M2
 F2

ใหการรักษาผูปวยท่ีไดรับยา Warfarin 
มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

20,000.- ก.พ.-ก.ค. 2561 ศูนยหัวใจ / OPD
 Warfarin/เภสัช
กร/กลุมงาน
เทคนิคการแพทย

 1.พญปาริชาติ  บุญมี                    
2. นางสาวพัชทิยา  ทัศนพิมล    3.นาง
รมณีย  หนูทองแกว          4. นางสาว
วรรณวดี  คงสวี         5. นางสาวฐิติ
พร  นาคทวน        6. นางสาวชุลีพร  
คงชนะ
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3 จัดตั้ง Heart Failure 
Clinic  และพัฒนางาน
การดูแลผูปวยหัวใจ
ลมเหลวในโรงพยาบาล 
(IPD)โรงพยาบาลระดับ S
 M2 และ F2 ท่ีมีความ
พรอม

ใหการวินิจฉัยรักษาผูปวยโรคหัวใจ
ลมเหลวตามมาตรฐาน ดวย 
Guideline-directed medical therapy 
(GDMT)

250,000.- ส.ค.-ก.ย.61 ศูนยหัวใจ / OPD
 Cardio/เภสัช
กร/กลุมงาน
กายภาพบําบัด/
DPAC

 1.พญปาริชาติ  บุญมี                    
2. นางสาวพัชทิยา  ทัศนพิมล    3.นาง
รมณีย  หนูทองแกว          4.นางสาว
ฐิติพร  นาคทวน         5.นางสาว
ศิริวรรณ  แซลิ้ม         6. นองปุย      
                                 7.ทีม 
DPAC

แบบเสนอโครงการ (ระดับหนวยงาน) ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561 



เปาหมาย :  - อัตราตายจากมะเร็งปอดลดลงรอยละ 5 ภายในป พ.ศ.2564
- รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวารอยละ 80

-รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวารอยละ 80

สถานการณ : 1  ปญหาการรักษาโรคมะเร็ง 5 อันดับยังไมไดครบตามเวลาที่กําหนด เน่ืองจากผูปวยยังไมเขาใจในระบบการรักษาที่ตอเน่ือง และยังมีขาดความมั่นใจในระบบ
การรักษา และยังขาดระบบการติดตามในพื้นที่ 2. การรักษาโรคมะเร็งตับ พบวา ผูปวยจะเขามารับการรักษาในระยะลุกลาม ทําใหมีการรอดชีวิตตํ่า โดยอัตราตาย
โรคมะเร็งตับในป 2560  คิดเปน 14.22 ตอแสนประชากร 3. การรักษาโรคมะเร็งปอด พบวา ผูปวยจะเขามารับการรักษาในระยะลุกลาม ทําใหมีการรอดชีวิตตํ่า โดย
อัตราตายโรคมะเร็งปอดในป 2560  คิดเปน 20.73  ตอแสนประชากร

ชื่อตัวชี้ท่ี 40. รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตัวชี้วัดที ่  41.  อัตราตายจากโรคมะเร็งตับไมเกิน 26  ตอแสนประชากร
ตัวชี้วัดท่ี 42 อัตราตายจากมะเร็งปอดไมเกิน 20.3 ตอแสนประชากร

มาตรการ
และกลยุทธ

1ประชาชนมีความรูในการปองกันตนเองจากโรคมะเร็งปอด
2.ผูปวยโรคปอดเขาใจระบบการรักษา

1.รณรงค ใหความรู และจัดนิทรรศการการปองกัน
โรคมะเร็งปอดโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1
- รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการ
รักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ≥ 80
- อัตราตายจากโรคมะเร็งตับไมเกิน 26  ตอ
แสนประชากร
- อัตราตายจากมะเร็งปอดไมเกิน 20.3 ตอ
แสนประชากร

ไตรมาส 2
- รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการ
รักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ≥ 80
- อัตราตายจากโรคมะเร็งตับไมเกิน 26  ตอ
แสนประชากร
- อัตราตายจากมะเร็งปอดไมเกิน 20.3 ตอ
แสนประชากร

ไตรมาส 3
- รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการ
รักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ≥ 80
- อัตราตายจากโรคมะเร็งตับไมเกิน 26  ตอ
แสนประชากร
- อัตราตายจากมะเร็งปอดไมเกิน 20.3 ตอ
แสนประชากร

ไตรมาส 4
- รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการ
รักษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ≥ 80
- อัตราตายจากโรคมะเร็งตับไมเกิน 26  ตอ
แสนประชากร
- อัตราตายจากมะเร็งปอดไมเกิน 20.3 ตอ
แสนประชากร
 

KPI

แผนงานที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

แผนงานที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

1.จัดระบบการเขารับการรักษาของผูปวยโรคมะเร็ง 5 อันดับ
2.ผูปวยมะเร็งและญาติไดแลกเปล่ียนเรียนรู 
3.คนหามะเร็งลําไสใหญในกลุมเส่ียง

1.จัดระบบการเขารับการรักษาของผูปวยโรคมะเร็ง 5 อันดับ
2.ผูปวยมะเร็งและญาติไดแลกเปล่ียนเรียนรู 
3.คนหามะเร็งลําไสใหญในกลุมเส่ียง

1. อบรมใหความรูการการรักษาโรคมะเร็ง5ชนิด แกเจาหนาที่
สาธารณสุขเครือขายโรงพยาบาลชุมพร
2.กลุมมิตรภาพบําบัดเพื่อนชวยเพื่อน
3.คัดกรองมะเร็งลําไสใหญ

1. อบรมใหความรูการการรักษาโรคมะเร็ง5ชนิด แกเจาหนาที่
สาธารณสุขเครือขายโรงพยาบาลชุมพร
2.กลุมมิตรภาพบําบัดเพื่อนชวยเพื่อน
3.คัดกรองมะเร็งลําไสใหญ

1ประชาชนมีความรูในการปองกันตนเองจาก
โรคมะเร็งตับ
2.ผูปวยโรคตับเขาใจระบบการรักษา

1. รณรงค ใหความรู และจัดนิทรรศการการ
ปองกันโรคมะเร็งตับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์
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ตัวชี้วัดท่ี 40 รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตัวชี้วัดท่ี 41  อัตราตายจากโรคมะเร็งตับไมเกิน 26  ตอแสนประชากร
ตัวชี้วัดท่ี 42 อัตราตายจากมะเร็งปอดไมเกิน 20.3 ตอแสนประชากร

ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการอบรมใหความรูการ

การรักษาโรคมะเร็ง5ชนิด แก
เจาหนาที่สาธารณสุขเครือขาย
โรงพยาบาลชุมพร

ผูรับผิดชอบงาน
มะเร็งในแตละ
หนวยงานใน
โรงพยาบาลชุมพร
ฯ ใน รพช.และ
สสอ. จํานวน 40 
คน

เจาหนาที่สาธารณสุขมี
ความรูเร่ืองโรคมะเร็ง5 
ชนิด และมีความเขาใจ
เร่ืองการรักษาโรคมะเร็ง5
 ชนิดที่ถูกตอง

ประชาชนที่เจ็บปวย
ดวยโรคมะเร็ง5 ชนิด
ไดรับการติดตามและ
ไดรับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด

8,000 บาท
(คาอาหาร-
4000คา
วิทยากร=3000 
วัสดุ=1000)

มีนาคม-
กันยายน 
2561

หนวยงานมะเร็ง 
โรงพยาบาลชุมพรฯ

1.นางรัตนา 
 พิมาน       
 2.นางสุจินต
 วงษมณี 75

2 โครงการกลุมมิตรภาพบําบัด
เพื่อนชวยเพื่อน

ผูปาวยรายเกา ราย
 ใหมและญาติ 
จํานวน30 คน

ผูปวยรายเกาและราย
ใหมรวมทั้งญาติไดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ือง
การรักษาและการปฎิบัติ
ตัว

ผูปวยมะเร็งมีความรู
มีกําลังใจในการ
รักษาและการดําเนิน
ชีวิต

3 คร้ัง เปนเงิน 
3000 บาท
(คาอาหารวาง)

มีนาคม-
กันยายน 
2561

หนวยงานมะเร็ง 
โรงพยาบาลชุมพรฯ

1.นางรัตนา 
 พิมาน       
 2.นางสุจินต
 วงษมณี

3 โครงการคัดกรองมะเร็งลําไส
ใหญ

ประชากลุมเสี่ยง ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับ
การคัดกรองมะเร็งลําไสใหญ

ประชาชนเขาถึงการ
รักษาในระยะเร่ิมตน
ไดรวดเร็ว

งบประมาณจาก
 สปสช

มีนาคม-
กันยายน 
2561

หนวยงานมะเร็ง 
โรงพยาบาลชุมพรฯ

1.นางรัตนา 
 พิมาน       
 2.นางสุจินต
 วงษมณี

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ผูรับผิดชอบหลัก : นางรัตนา  พิมาน
KPI ระดับโครงการ



ตัวชี้วัดท่ี 40 รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ตัวชี้วัดท่ี 41  อัตราตายจากโรคมะเร็งตับไมเกิน 26  ตอแสนประชากร
ตัวชี้วัดท่ี 42 อัตราตายจากมะเร็งปอดไมเกิน 20.3 ตอแสนประชากร

ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

ผูรับผิดชอบหลัก : นางรัตนา  พิมาน
KPI ระดับโครงการ

4 โครงการ รณรงค ใหความรู 
และจัดนิทรรศการการปองกัน
โรคมะเร็งตับโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

ประชาชนไดรับ
ความรูเร่ือง
โรคมะเร็งตับ

มี roll up เร่ือง
โรคมะเร็งตับเพื่อให
ความรูประชาชน

ประชาชนเจ็บปวย
ดวยโรคมะเร็งตับ
ลดลง

 คาปาย
นิทรรศการแบบ 
roll up เร่ือง
โรคมะเร็งตับ 
จํานวน 3 ปาย 
เปนเงิน 5400 
บาท

มีนาคม-
กันยายน 
2561

หนวยงานมะเร็ง 
โรงพยาบาลชุมพรฯ

1.นางรัตนา 
 พิมาน       
 2.นางสุจินต
 วงษมณี 76

5 โครงการ รณรงค ใหความรู 
และจัดนิทรรศการการปองกัน
โรคมะเร็งปอดโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ

ประชาชนไดรับ
ความรูเร่ือง
โรคมะเร็งปอด

มี roll up เร่ือง
โรคมะเร็งปอดเพื่อให
ความรูประชาชน

ประชาชนเจ็บปวย
ดวยโรคมะเร็งปอด
ลดลง

 คาปาย
นิทรรศการแบบ 
roll up เร่ือง
โรคมะเร็งปอด 
จํานวน 3 ปาย 
เปนเงิน 5400 
บาท

มีนาคม-
กันยายน 
2561

หนวยงานมะเร็ง 
โรงพยาบาลชุมพรฯ

1.นางรัตนา 
 พิมาน       
 2.นางสุจินต
 วงษมณี



แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
24.(11)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
24.(11)โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

1. ลดจํานวนผูปวยโรคไตรายใหมโดยเฉพาะในกลุม DM, HT 2. ลดจํานวนผูปวย ESRD
3. เพ่ิมคุณภาพ และ การเขาถึงบริการ dialysis

สถานการณ :1.ผูป วย CKD ในประเทศมีประมาณ 8 ลานคน  2. มีผูปวย ESRD เพิ่มขึ้น ปละ 15-20% ซ่ึงมีmorbidity & mortality สูง 
3.การคัดกรอง CKD ใน DM,HT มีเพียง 21% 4.ระบบการควบคุมคุณภาพการทําdialysis ยังไมมีประสิทธิภาพ
5.ยังมีปญหาการเขาถึงบริการ dialysis ในพื้นที่ ชนบทที่หางไกลการเดินทางลําบาก

ตัวช้ีวัดที่ 49 รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr

มาตรการ
และกลยุทธ

2.การขยายบริการ dialysis.1.การจัดต้ัง CKD clinic และ
เครือขายบริการโรคไต

3.การเพิ่มจํานวนการปลูกถายไตโดยการเพิ่มจํานวน
การบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย

1.จัดอบรม ใหความรูเร่ือง
การจัดต้ัง CKD clinic  
และการดูแลผูปวย CKD 
ตามระยะของโรค ทั้งจังหวัด

2.คนหา  รพ.ช.และเครือขาย
การดูแลผูปวย ไตเรอรังที่มีความ
พรอม และใหเปน โมเดลของ
จังหวัด

 

3.จัดประชุม และติดตามงาน
พรอมทั้งเผยแพร  โมเดลของ
จังหวัด

4.จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูสําหรับหนวย
บริการฟอกเลือดดวย
เคร่ืองไตเทียมภายใน
จังหวัด. ทุก 3 เดือน

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5.ประสานงานเร่ืองการบริจาคอวัยวะกับ
ระบบบริการสุขภาพสาขาปลูกถายอวัยวะ 
และประชาสัมพันธการปลูกถายไตจากญาติ
สําหรับผูปวยที่อยูในความดูแลสําหรับ
หนวยบริการภายในจังหวัด

 ไตรมาส 1
   30%

ไตรมาส 2
      40%

ไตรมาส 3
   50%

    ไตรมาส 4
       66%

KPI

77



ยุทธศาสตร ……………………………ดานบริการเปนเลิศ  Service  Excellence
แผนงาน ………………………แผนงานที ่6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการระดับกระทรวง โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคไต

ลําดับ โครงการ(ระดับหนวยงาน) เปาหมาย จํานวนเงิน ระยะเวลา
ดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายการดูแล
ผูปวยโรคไตเร้ือรังจังหวัดชุมพร  ป 2560- 2561

บุคคลากรผูมีหนาท่ี
เก่ียวของในการดูแล
ผูปวยโรคไตเร้ือรังได
ไดรับการพัฒนาศัก
ภาพครอบลุมท้ังจังหวัด

106,463 บาท เมย.60-30 พค.61 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขา
ไต

นางอ่ิมบุญ  อุดม
ประมวล

78
แบบเสนอโครงการ (ระดับหนวยงาน) ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561 



แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
25.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
25.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

 

เปาหมาย :
1. ผูปวย Blinding cataract ไดรับการผาตัดตอกระจกใน 30 วัน  รอยละ 80

สถานการณ ผูปวย Blinding cataract ของจังหวัดชุมพร ในป 2560 พบวา ยังมีระยะเวลารอคอยนาน  อัตราการไดรับผาตัดใน 30 
วัน  ผานเกณฑคาเปาหมายพอดี (80.55) 

ตัวช้ีวัดท่ี 44  รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน

มาตรการ
และกลยุทธ

2.นโยบายกระตุนการคัดกรอง
ตอกระจกจากผูบริหาร
ระดับสูง 

1.พัฒนาระบบการคัดกรอง
ผูปวยตอกระจก

4.รณรงคการผาตัดเชิงรุกโดย
1. ใหพื้นที่รพช.ประชาสัมพันธ
โรคตอกระจกใหประชาชน
ทราบ  

3. จักษุแพทยวางมาตรการใน
การนัดผาตัดผูปวย

1.จัดประชุมโครงการชุมพร
รักษดวง คร้ังที่ 3  
2. ทีมจักษุออกหนวยคัดกรอง
ตอกระจกซ้ําที่รพช. ทุกแหง

2. ผูรับผิดชอบงานตาของ
สสจ. ประสานกับนายแพทย
สสจ. ออกคําสั่งเก่ียวกับการ
คัดกรองและระดับความสําเร็จ
ใหพื้นที่ทราบและดําเนินการ

 

3.กรณีจักษุแพทย พบ
Blinding Cataract  ใหนัด
ผาตัดกอนเปนอันดับแรก 2. นําหนวยงานภายนอกมา

ชวยผาตัด เพื่อลดระยะเวลา
รอคอย

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5.ขอความรวมมือจาก
หนวยงานภายนอกในการคัด
กรองผูปวย 
5. ทําหนังสือถึงอบต. อบท. 
ทุกแหง  ขอความรวมมือใน
การคัดกรองและสงตอ  และ
รับสงผูปวยในการเขารับการ
ผาตัด

 

ไตรมาส 1  30 % ไตรมาส 2  50 %

 

ไตรมาส 3    70 % ไตรมาส 4   85 %

 

KPI

สถานการณ :
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ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงาน แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการระดับกระทรวง โครงการท่ี 25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

ลําดับ โครงการ(ระดับหนวยงาน) เปาหมาย จํานวนเงิน ระยะเวลา
ดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการรักษดวงตา ครั้งที่3 แพทย เจาหนาที่รพ.สต. 
รพช. สสอ.

30,000 1 วัน รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รวม
กับสสจ.

นส.ปราโมทย  หฤรักษ 
และ นางนิลุบล  เพงผุด
ผอง

2 DR screening ผูปวยเบาหวาน ไดรับการ
สนับสนุนจาก
บริษัท

1 วัน กลุมงานจักษุวิทยา  รพ.ชุมพรฯ นส.ปราโมทย  หฤรักษ 80

3 โครงการสัปดาหตอหินโลก ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ  40
 ปขึ้นไป

ไดรับการ
สนับสนุนจาก
บริษัท

1 วัน กลุมงานจักษุวิทยา  รพ.ชุมพรฯ นส.ปราโมทย  หฤรักษ

แบบเสนอโครงการ (ระดับหนวยงาน) ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561 



แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
26.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถายอวัยวะ
แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
26.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถายอวัยวะ

เปาหมาย :จํานวนผูปวยสมองตายท่ีบริจาคอวัยวะ ≥1 ราย : จํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 100 ราย

สถานการณ :การปลูกถายอวัยวะเปนทางรอดเดียวของผูปวยอวัยวะวาย และผูปวยกระจกตาพิการ เพราะจะชวยลดอัตราปวย 
อัตราตาย ลดคาใชจายท้ังของผูปวยและของประเทศ เพ่ิมคุณภาพชีวิต แตอัตราการบริจาคอวัยวะยังมีนอยเมื่อเทียบกับจํานวน
ผูปวยท่ีรอคอยอวัยวะมาปลูกถาย

ตัวช้ีวัดที่ 45 อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ จํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

มาตรการ
และกลยุทธ

2. พัฒนาระบบบริการการรับบริจาคอวัยวะ1.สื่อสารประชาสัมพันธ โดยเนนการมีสวนรวม
ทุกภาคสวน 3. พัฒนาความรูใหแกบุคลากร 

1ประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล. ประสานความรวมมือกับหนายงาน
อ่ืนทั้งภาครัฐ  เอกชนและศาสนา
2.จัดนิทรรศการ ใหความรูทั้งในและนอกสถานที่

                   

1. จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานการรับบริจาคอวัยวะให
ครอบคลุมทั้งกระบวนการ ใหชัดเจนเปนรูปธรรม
2. จัดหาคูมือ เอกสาร วิธีปฏิบัติเร่ืองการบริจาคอวัยวะ 
ตลอดจนแบบฟอรมแสดงความจํานงการบริจาคอวัยวะ
และดวงตา

 

1.อบรมใหความรูแกเจาหนาที่ในโรงพยาบาล 
2.อบรมใหความรูแกเจาหนาที่ของโรงพยาบาลชุมชน 
รพ.สต. และ อสม. เพื่อดึงชุมชนเขามาเปนสวนรวมใน
การดําเนินงาน
3.กิจกรรมทบทวน case  death   

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1
จํานวนผูปวยสมองตายที่บริจาคอวัยวะ 
≥ 1 ราย

ไตรมาส 2
จํานวนผูปวยสมองตายที่บริจาคอวัยวะ 
≥ 1 ราย

ไตรมาส 3
จํานวนผูปวยสมองตายที่บริจาคอวัยวะ 
≥1 ราย

ไตรมาส 4
จํานวนผูปวยสมองตายที่บริจาคอวัยวะ 
≥1 ราย

 

KPI
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )   
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการระดับกระทรวง ท่ี 26 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถายอวัยวะ

ลําดับ โครงการ(ระดับหนวยงาน) เปาหมาย จํานวนเงิน ระยะเวลา
ดําเนินการ หนวยงานรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับบริจาคอวัยวะ จํานวนผูปวยสมอง
ตายที่บริจาคอวัยวะ 
≥1 ราย : จํานวนผูปวย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล
 100 ราย

30,000 บาท ต.ค.60-ส.ค.61 โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

นพ.สัญชัย นาคะพันธุ
นางสาหราย  ศรีนวล
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แผนงานที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
27.โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด
แผนงานที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
27.โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

เปาหมาย : ผูเสพผูติดยาเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษาและสามารถหยุดเสพยาเสพติดไดอยาง
ตอเนื่อง 3 เดือน หลังการจําหนายจากการบําบัดรักษา

สถานการณ : ผลการดําเนินการ ป งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอยละของผูใชสารเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังการจําหนาย  
คิดเปนรอยละ  93.71 

ตัวช้ีวัดที่ 46 รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง3 เดือนหลังจําหนาย (3 month remission rate)

มาตรการ
และกลยุทธ

2. ระบบการจัดเก็บขอมูลมีประสิทธิภาพ
 1. บุคคลการศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 3. ระบบการดําเนินงานยาเสพติดมี

มาตรฐาน

1. การสนับสนุนสถานพยาบาล สถานที่ราชการปลอด
บุหรี่ และเครื่องดื่มอัลกอฮอล

2. การจัดหาวัสดุอุปกรณจําเปนสนับสนุนสถานบําบัด
ฯ/ สสอ.

3. การนิเทศติดตามงานใน รพ./สสอ./หนวยงานที่
เกี่ยวของ

4. การจัดสรรงบประมาณใหหนวยบําบัด สสอ./รพ.สต.

1. สนับสนุนกิจกรรมโครงการสําคัญ 
ระดับจังหวัด

2. สนับสนุนการติดตามและการดําเนิน 
งานคายศูนยขวัญแผนดิน

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบําบัดฯ
4. สรุปผลการดําเนินงานป 2561

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส  1
1. รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพ

ตอเน่ืองเดือนหลังจําหนาย (3 month 
remission rate) รอยละ  90

KPI

1. อบรมหลักสูตรวิทยากรคายปรับเปล่ียน
พฤติกรรมแนวใหม

2. แลกเปล่ียนเรียนรูการทํางานดานการบําบัดฯ 
นอกพื้นที่จังหวัดชุมพร

3. การอบรมหลักสูตรจําเปนตอการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบ Service

4. การดําเนินงาน HA ยาเสพติด ในรพ. Plan
5. การประชุมวิชาการยาเสพติดแหงชาติ

ไตรมาส  2
1. รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพ

ตอเน่ืองเดือนหลังจําหนาย (3 month 
remission rate) รอยละ  90

ไตรมาส  3
1. รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพ

ตอเน่ืองเดือนหลังจําหนาย (3 month 
remission rate) รอยละ  90

ไตรมาส  3
1. รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่

หยุดเสพตอเน่ืองเดือนหลัง
จําหนาย (3 month remission 
rate) รอยละ  90
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แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
29.โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 

แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
29.โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 

เปาหมาย :1.ลดความแออัดของผูปวยที่รับไวในโรงพยาบาลเพื่อใหมีจํานวนเตียงที่สามารถรับผูปวยที่จําเปนผูปวยใน
2. ลดระยะเวลารอคอยผาตัดส้ันลง 3.ประชาชนเขาถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย
4. ลดคาใชจายบริการการรักษา และการใชจายของผูปวยในการมารับบริการ

สถานการณ :ในป 2560 จังหวัดชุมพรมีจํานวนผูปวยศัลยกรรมท่ีรับผาตัดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการผาตัดไสเลื่อนมากเปนอันดับ 4ของการผาตัด
ท้ังหมด สงผลใหเกิดความแออัดของหอผูปวยใน ตองรอคอยผาตัดหลายวันและเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการท่ีตองนอนโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์(ระดับ S) จึงไดพัฒนาระบบการดูแลผูปวย ท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery ขึ้น เพื่อลดความแออัดของผูปวยท่ีรับไวในโรงพยาบาล ลด
ระยะเวลารอคอยผาตัด ลดคาใชจาย และประชาชนสามารถเขาถึงบริการท่ีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย

ตัวชี้วัดท่ี 48 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery

มาตรการ
และกลยุทธ

2 จัดทําแนวทาง.การดูแล
ผูปวยท่ีรับการผาตัดแบบODS
เพื่อใชเปนแนวทางเดียวกัน. 

 1.จัดตั้งOne Day 
Surgery Unit

4.การจัดสรรบุคลากร. 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

1.จัดเตรียมสถานท่ี และ
บุคลากรในการเตรียมและ
ดูแลผูปวยกอนและหลังผาตัด
2. จัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ ยาท่ีจําเปนและทีมท่ี
มีความพรอมผาตัด

1.จัดประชุมเพื่อจัดทําแนว
ทางการดูแลผูปวย
2.นําแนวทางสูภาคปฏิบัติ
3..นิเทศติดตามการใชCPG
4.ประเมินผลและปรับปรุง
CPG

 

3.

1 จัดอบรมวิชาการเรื่องการ
ดูแลผูปวย ท่ีเขารับการผาตัด
แบบ One Day Surgery
 2.จัดอบรมความรูและทักษะ
ในการใชเครื่องมือ

1. จัดสรรพยาบาล
ประจําหอผูปวย
เพิ่มขึ้น 2 คน/ป

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5.สายดวนศัลยสัมพันธ

1..

 

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
จํานวนผูปวยท่ีไดรับการผาตัดแบบ
One Day Surgery รอยละ 15

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จํานวนผูปวยท่ีไดรับการ
ผาตัดแบบ One Day 
Surgery  รอยละ 15

KPI
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ตัวชี้วัดท่ี 48 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery

งบประมาณ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการจัดตั้ง One

  Day Surgey  
Unit

เพื่อใหผูปวยที่เขารับ
การผาตัดแบบ One
 Day Surgey ไดรับ
การดูแลที่ถูกตอง
เหมาะสมตาม
มาตรฐาน

1.มีสถานที่พรอมใหบริการ     
2.มีเครื่องมือและอุปกรณ  
พรอมใหบริการคือ
Gastroscope จํานวน  เครื่อง 
colonoscope จํานวน     
เครื่อง            3.บุคลากรมี
ความรู และทักษะในการใช
เครื่องมือไดเปนอยางดี

1.ผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ
 One Day Surgey ไดรับการ
ดูแลที่ถูกตองเหมาะสมตาม
มาตรฐาน      2.จํานวน
ผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ 
One Day  Surgey รอยละ 10

    3,000,000 มกราคม- โรงพยาบาล
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

พ.วิบูลย ทอง
ดวง   , นางสุ
จินต วงษมณี
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2 โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ในการดูแลผูปวยที่
เขารับการผาตัด
แบบ One Day 
Surgey

เพื่อใหผูปวยที่เขารับ
การผาตัดแบบ One
 Day Surgey ไดรับ
การดูแลที่ถูกตอง
เหมาะสมตาม
มาตรฐาน

1.มีCPG การดูแลรักษาผูปวยที่
ไดรับการผาตัดแบบ One Day
 Surgey  2.บุคลากรไดรับการ
อบรมและสามารถใหการดูแล
ผูปวยกอนและหลังผาตัดได    
3.บุคลากรสามารถเฝาระวัง
ภาวะแทรกซอนหลังผาตัดได

1. อัตราการเกิดภาวะแทรก- 
ซอนหลังผาตัด = 0

10000 มกราคม- โรงพยาบาล
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

พ.วิบูลย ทอง
ดวง   , นางสุ
จินต วงษมณี

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการท่ี 29 โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 

ผูรับผิดชอบหลัก : นพ.วิบูลย   ทองดวง

KPI ระดับโครงการลําดั
บท่ี

โครงการระดับ
หนวยงาน 

(กิจกรรมหลักใน
 HM)

เปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ



แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
30.โครงการพัฒนาระบบบริการ  Minimally Invasive Surgery 
แผนงานท่ี 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

30.โครงการพัฒนาระบบบริการ  Minimally Invasive Surgery 

เปาหมาย :1.ลดความแออัดของผูปวยท่ีรับไวในโรงพยาบาลเพื่อใหมีจํานวนเตียงท่ีสามารถรับผูปวยท่ีจําเปนผูปวยใน
2. ลดระยะเวลารอคอยผาตัดสั้นลง 3.ประชาชนเขาถึงบริการท่ีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย
4. ลดคาใชจายบริการการรักษา และการใชจายของผูปวยในการมารับบริการ

สถานการณ :โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เปดใหบริการศัลยกรรมการผาตัดผานกลอง(Minimally Invasive Surgery) มากขึ้น แตในรอบปท่ี
ผานมา การดูแลผูปวยท่ีรับผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery  มีบริการท่ีไมชัดเจน อยูในชวงดําเนินการพัฒนาชวยใหผูปวยมีแผลผาตัดขนาด
เล็ก ลดอาการเจ็บแผลและใชระยะเวลาในการพักฟนนอยกวาการผาตัดแบบเปดแผล สงผลใหผูปวยสามารถกลับไปใชชีวิตตามปกติไดเร็วขึ้น  

ตัวชี้วัดท่ี 49 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery

มาตรการ
และกลยุทธ

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 จัดทําแนวทางในการรักษาผูปวยท่ีเขารับ
การผาตัดแบบ Minimally Invasive 
Surgeryใหเปนแนวทางเดียวกัน

4.การจัดสรรบุคลากร. 
 

3. จัดเตรียมทีมและจัดหาอุปกรณเคร่ืองมือ 
สารน้ํา ยาที่จําเปนใหเพียงพอ

1.ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทําแนวทางการ
ดูแลผูปวย (CPG)
2 นําแนวทางลงสูการปฏิบัติ
3 นิเทศติดตามการปฏิบัติตาม CPG
4. ประเมินผลและปรับปรุงการใช CPG.

 1 จัดอบรมวิชาการเรื่องการดูแล
ผูปวย ท่ีเขารับการผาตัดแบบMIS
 2.จัดอบรมความรูและทักษะใน
การใชเครื่องมือ

 
M

1. จัดเตรียมบุคลากรในการเตรียมและดูแล
ผูปวยกอนและหลังผาตัด
2. จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ ยาที่จําเปน
และทีมที่มีความพรอมผาตัด

1.จัดสรรพยาบาลประจําหอผูปวย
เพิ่มขึ้น 2 คน/ป

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ ไตรมาส 2 :จํานวนผูปวยท่ีเขารับการ

ผาตัดแบบ MIS รอยละ 10

 

ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
จํานวนผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ 
MIS รอยละ 10

 

KPI
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ตัวช้ีวัดที ่49 รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery

งบประมาณ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรในการดูแลผูปวยท่ี
เขารับการผาตัดแบบ 
Minimally Invasive  
Surgery

เพ่ือใหผูปวยท่ีเขารับ
การผาตัดแบบ 
Minimally Invasive  
Surgery ไดรับการดูแล
ท่ีถูกตองเหมาะสมตาม
มาตรฐาน

1.มีCPG การดูแล
รักษาผูปวยท่ีไดรับ
การผาตัดแบบ
Minimally Invasive
  Surgery   2.
บุคลากรมีความรูใน
การดูแลผูปวยกอน
และหลังผาตัดและ
สามารถเฝาระวัง

1. ผูปวยท่ีเขารับการผาตัด
แบบ Minimally Invasive  
Surgery ไดรับการดูแลท่ี
ถูกตองเหมาะสมตาม
มาตรฐาน   2. อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซอนหลังผาตัด = 0

10,000 มกราคม-
1/6/2561

โรงพยาบาล
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

พ.วิบูลย  
ทองดวง  
นางสุจินต  
วงษมณี 87

2 โครงการพัฒนาการผาตัด 
แบบ Minimally Invasive 
 Surgery

เพ่ือใหมีเคร่ืองมือ และ
อุปกรณใน การผาตัด 
แบบ Minimally 
Invasive  Surgery 
เพียงพอ  ผูปวยปลอดภัย

1.มีเคร่ืองมือและ 
และอุปกรณเพียงพอ
 พรอมใหบริการ คือ
Laparoscope 1    
เคร่ือง Arthroscope
    เคร่ือง

2.จํานวนผูปวย ท่ีเขารับการ 
ผาตัด แบบ Minimally 
Invasive  Surgery รอยละ 10

4,500,000 มกราคม-
1/6/2561

โรงพยาบาล
ชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์

พ.วิบูลย  
ทองดวง  
นางสุจินต  
วงษมณี

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence )  
แผนงานที ่6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที ่30 โครงการพัฒนาระบบบริการ  Minimally Invasive Surgery  

ผูรับผิดชอบหลัก : นพ.วิบูลย   ทองดวง

KPI ระดับโครงการลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM) เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินงาน
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ



ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (service excellence)
Service plan ดานทันตกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานบริการเปนเลิศ (service excellence)
Service plan ดานทันตกรรม

เปาหมาย :อําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ รอยละ 60
: ประชากรในพื้นที่ไมนอยกวารอยละ ๓๕ ใชบริการสุขภาพชองปาก

สถานการณ : ในป2560 อําเภอเมืองชุมพร มีรพ.สต.ที่มีคุณภาพตามเกณฑเพียง รอยละ25 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายที่รอยละ 60 จึงตองจัดโครงการเพื่อใหบริการ 6 กลุม 14กิจกรรม
และประชากรไดรับบริการรอยละ20ในแตละ รพ.สต.เพื่อใหอําเภอเมืองชุมพรม ีรพ.สต.คุณภาพตามเกณฑมากขึ้น
สถานการณ : ประชาชนในเขตอําเภอเมืองมีผูไดรับบริการทางทันตกรรมในป 2560 เพียงรอยละ 14 .58 ซ่ึงต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดที ่รอยละ 35 จึงออกแบบโครงการเพื่อให
ผูที่อยูหางไกลไดเขาถึงบริการมากขึ้น

ตัวชี้วัด plus 2 รอยละอําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ
ตัวชี้วัด plus 3 อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนที่

มาตรการ
และกลยุทธ

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

2.เด็ก 0-3 ป ไดรับการ
ตรวจฟน,ทาฟลูออไรด  
และผูปกครองไดรับการ
สอนใหแปรงฟนเด็ก 

1.หญิงต้ังครรภไดรับการ
ตรวจฟน,การสอนแปรง
ฟน และไดรับบริการทัน
ตกรรม

4.เด็กประถมอายุ 6 ป ไดรับ
การตรวจฟน เคลือบหลุมรอง
ฟนและเด็ก 6-12 ไดรับ
บริการทันตกรรม 

3.เด็ก ศพด. ไดรับการ
ตรวจฟน,การทา
ฟลูออไรดและไดรับ
บริการทันตกรรม

หญิงต้ังครรภสุขภาพฟนดี หนูนอยฟนดีเร่ิมที่ซี่แรก สงเสริมทันตสุขภาพใน
เด็กศพด.และอนุบาล

สงเสริมทันตสุขภาพใน
เด็กประถม

5.ผูปวยโรคเร้ือรังแง
ไดรับการตรวจฟน
6.ผูสูงอายุไดรับการตรวจ
ฟน

 

ไตรมาส 1 - ดําเนินงานตามมาตราการ ไตรมาส 2 –รอยละ 30

 

ไตรมาส 3 –รอยละ 45 ไตรมาส 4- รอยละ60

 

KPI

1.เพิ่มการเขาถึงทางทัน
ตกรรมใหมีผูไดรับบริการ
มากขึ้น

1.ออกหนวยใหบริการ
ใน รพ.สต.เครือขาย

- คัดกรองสุขภาพชองปาก
ผูปวยเบาหวาน
-สงเสริมทันตสุขภาพในกลุม
ผูสูงอายุ
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ตัวชี้วัด plus 3 อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพื้นที่

โครงการระดับหนวยงาน

(กิจกรรมหลักใน HM) ผลผลิต ผลลัพธ

ธ.ค.60- ทญ.ธัญญ
กุล ยงวัธกี

ก.ย.-61 นางแพรว
พรรณ ชูแกว 89

ไมนอยกวา ธ.ค.60- ทญ.ธัญญ
กุล ยงวัธกี

รอยละ60 ก.ย.-61 นางแพรว
พรรณ ชูแกว

ตอบสนอง
กลุม WBC 
กิจกรรมที่ 
4-6โดย 
ตองมีการ
ตรวจชอง
ปากอยาง
นอยรอยละ
 50

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 โครงการหญิงตั้งครรภสุขภาพฟนดี หญิงตั้งครรภในเขต
รับผิดชอบ

รอยละ อําเภอที่จัดบริการ
สุขภาพชองปากใน รพ.สต./
ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ

ฝายทันตก
รรม

ตอบสนอง
กลุมANC 
กิจกรรมที่
1-3

ลําดับ เปาหมาย
KPI ระดับโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (service excellence)

15,680ไมนอยกวา รอย
ละ60

โครงการหนูนอยฟนดี เริ่มที่ซ่ีแรก เด็ก 0-3 ป ในคลินิก 
WBC

รอยละ อําเภอที่จัดบริการ
สุขภาพชองปากใน รพ.สต./
ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ

ฝายทันตก
รรม

Service plan ดานทันตกรรม

2

ตัวชี้วัด plus 2 รอยละ อําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ (6 กลุมเปาหมาย 14 กิจกรรม)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบหลัก : ทญ.ธัญญกุล ยงวัธกี , นางแพรวพรรณ ชูแกว



ตัวชี้วัด plus 3 อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพื้นที่

โครงการระดับหนวยงาน

(กิจกรรมหลักใน HM) ผลผลิต ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 โครงการหญิงตั้งครรภสุขภาพฟนดี หญิงตั้งครรภในเขต รอยละ อําเภอที่จัดบริการ ฝายทันตก ตอบสนอง

ลําดับ เปาหมาย
KPI ระดับโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (service excellence)

15,680ไมนอยกวา รอย

Service plan ดานทันตกรรม
ตัวชี้วัด plus 2 รอยละ อําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ (6 กลุมเปาหมาย 14 กิจกรรม)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบหลัก : ทญ.ธัญญกุล ยงวัธกี , นางแพรวพรรณ ชูแกว

21,660.70

ไมนอยกวา ธ.ค.60- ทญ.ธัญญ
กุล ยงวัธกี

ตอบสนอง
กลุม3-5ป
กิจกรรมที่
7-9

รอยละ60 ก.ย.-61 นางแพรว
พรรณ ชูแกว

โดยเด็ก
ไดรับการ
ตรวจฟน
อยางนอย
รอยละ50

90

24,501.40

ไมนอยกวา ธ.ค.60- ทญ.ธัญญ
กุล ยงวัธกี

รอยละ60 ก.ย.-61 นางแพรว
พรรณ ชูแกว

 50

3 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในเด็ก
 ศพด.และ อนุบาล

เด็กนักเรียนใน ศพด.
และ อนุบาลในเขต
รับผิดชอบ

รอยละ อําเภอที่จัดบริการ
สุขภาพชองปากใน รพ.สต./
ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ

ฝายทันตก
รรม

ตอบสนอง



ตัวชี้วัด plus 3 อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพื้นที่

โครงการระดับหนวยงาน

(กิจกรรมหลักใน HM) ผลผลิต ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 โครงการหญิงตั้งครรภสุขภาพฟนดี หญิงตั้งครรภในเขต รอยละ อําเภอที่จัดบริการ ฝายทันตก ตอบสนอง

ลําดับ เปาหมาย
KPI ระดับโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (service excellence)

15,680ไมนอยกวา รอย

Service plan ดานทันตกรรม
ตัวชี้วัด plus 2 รอยละ อําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ (6 กลุมเปาหมาย 14 กิจกรรม)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบหลัก : ทญ.ธัญญกุล ยงวัธกี , นางแพรวพรรณ ชูแกว
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70,693.26

ไมนอยกวา ธ.ค.60- ทญ.ธัญญ
กุล ยงวัธกี

รอยละ60 ก.ย.-61 นางแพรว
พรรณ ชูแกว

ตอบสนอง
กลุม 6-12
ปกิจกรรมที่
 10-12โดย
 ตองมีการ
ใหบริการ
ทันตกรรม 
รอยละ 50

5 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพชอง
ปาก ผูปวยเบาหวาน ผูปวยNCD

รอยละ อําเภอที่จัดบริการ
สุขภาพชองปากใน รพ.สต./
ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ

ไมใชงบประมาณ ฝายทันตก
รรม

ตอบสนอง
กลุมผูปวย
เรื้อรัง 
กิจกรรมที่ 
13

4 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในเด็ก
ประถม

เด็กนักเรียนประถมใน
เขตรับผิดชอบ

รอยละ อําเภอที่จัดบริการ
สุขภาพชองปากใน รพ.สต./
ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ

ฝายทันตก
รรม



ตัวชี้วัด plus 3 อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพื้นที่

โครงการระดับหนวยงาน

(กิจกรรมหลักใน HM) ผลผลิต ผลลัพธ
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 โครงการหญิงตั้งครรภสุขภาพฟนดี หญิงตั้งครรภในเขต รอยละ อําเภอที่จัดบริการ ฝายทันตก ตอบสนอง

ลําดับ เปาหมาย
KPI ระดับโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริการเปนเลิศ (service excellence)

15,680ไมนอยกวา รอย

Service plan ดานทันตกรรม
ตัวชี้วัด plus 2 รอยละ อําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ (6 กลุมเปาหมาย 14 กิจกรรม)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบหลัก : ทญ.ธัญญกุล ยงวัธกี , นางแพรวพรรณ ชูแกว

ไมนอยกวา ธ.ค.60- ทญ.ธัญญ
กุล ยงวัธกี

ตอบสนอง
กลุมผูสูงอายุ

รอยละ60 ก.ย.-61 นางแพรว
พรรณ ชูแกว

กิจกรรมที่ 
14

ธ.ค.60- ทญ.ธัญญ
กุล ยงวัธกี
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ก.ย.-61 นางแพรว
พรรณ ชูแกว

6 โครงการสงเสริมทันตสุขในกลุม
ผูสูงอายุ ผูสูงอาย ุ60 ปขึ้นไป

รอยละ อําเภอที่จัดบริการ
สุขภาพชองปากใน รพ.สต./
ศสม.ที่มีคุณภาพตามเกณฑ

ไมใชงบประมาณ

ฝายทันตก
รรม

ไมไดใชงบประมาณ
เน่ืองจากเดินทางโดย
รถของโรงพยาบาล

ฝายทันตก
รรม

7 โครงการออกหนวยใหบริการใน รพ.
สต.ของเครือขาย รพ.ชุมพร

รพ.สต.ที่ไมมีทันตาภิ
บาลประจํา

อัตราการใชบริการสุขภาพชอง
ปากของประชาชนในพื้นที่

ไมนอยกวารอย
ละ35



แผนงานที ่7
การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

ครบวงจรและระบบการสงตอ



แผนงานท่ี 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 
31.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

แผนงานท่ี 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 
31.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

เปาหมาย : อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉินใน รพ. ระดับ F2  ข้ึนไป ( นอยกวารอยละ 12 )

สถานการณ : หองฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมพรมีผูปวยมารับบริการเพิ่มขึ้นทุกป ( ยอดผูปวยหองฉุกเฉิน 2558 ; 42,568 ราย , 2559 ; 47,447 ราย 2560 ; 
48,101 ราย) ซึ่งมีผูปวยกลุมวิกฤติและกึ่งวิกฤต ิปละประมาณ 31 % ท่ีเหลือคือผูปวยไมฉุกเฉิน ทําใหเกิดภาวะผูปวยลนในหองฉุกเฉินรวมกับผูปวยผูปวย
วิกฤตและกึ่งวิกฤตอยูในหองฉุกเฉินนานกวา 2 ชั่วโมง สงผลใหหองฉุกเฉินมีความแออัด ประกอบกับไมมีแพทย EP และขาดแคลนพยาบาล ENP

ตัวช้ีวัดที่ 50 อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

มาตรการ
และกลยุทธ

2. การพัฒนาคุณภาพการรักษา โดยใช ER Safety Goals1. การลดภาวะหองฉุกเฉินแออัด 
Emergency Department Crowding 3.การพัฒนาขอมูลและระบบสารสนเทศหองฉุกเฉิน

1. กําหนดนโยบายการลดความแออัดหองฉุกเฉิน
2. ต้ังคณะกรรมการพัฒนาหองฉุกเฉินคุณภาพ
3. ประเมินเกณฑ ECS คุณภาพ
4. มีมาตรการลดผูปวยไมฉุกเฉินท่ีมาใชบริการหองฉุกเฉิน
5. มีการกําหนดระยะเวลาท่ีผูปวยฉุกเฉินวิกฤตอยูในหอง

ฉุกเฉินไมเกิน 2 ชั่วโมง

1. จัดทํา GAP Analysis และ Action plan เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการรักษา

2. มีการทบทวนและวิเคราะหสาเหตุการเสียชีวิต (RCA) 
ของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท่ีเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง

3. มีการคัดแยก  (Triage) 5 ระดับท่ีไดมาตรฐาน
4. มีการประเมินความเสี่ยงการจัดการสาธารณภัยใน

โรงพยาบาล Hospital Safety Index

 

1. ทํา Gap Analysis และพัฒนาเพื่อใหมี Tea 
unit ที่เปนมาตรฐาน

2. สงขอมูลแฟม Accident อยางครบถวน ถูกตอง 
ทันเวลา

3. นําเสนอขอมูล

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1
ระบบขอมูล
- มี National Triage 
-- จัดทําคูมือ ER คุณภาพ และความปลอดภัย
-ปรับปรุงเกณฑการประเมิน ER คุณภาพ
-จัดทํามาตรฐานขอมูลหองฉุกเฉิน
-- สื่อสารนโยบาย และการดําเนินงาน

ไตรมาส 2
รอยละ 40 มีมาตรการลดผูปวยไมฉุกเฉินใน
หองฉุกเฉิน
รอยละ 30 ผูปวยวิกฤตอยูในหองฉุกเฉินไมเกิน 
2 – 4 ชั่วโมง
รอยละ 40 มีการใช National triage 
รอยละ 60 มีการทบทวนสาเหตุการเสียชีวิต
ภายใน 24 ชั่วโมง 
รอยละ 40 มี Tea unit ท่ีไดมาตรฐาน
รอยละ 40 มีการสงแฟม ACCIDENT

ไตรมาส 3
รอยละ 60 มีมาตรการลดผูปวยไมฉุกเฉินในหอง
ฉุกเฉิน
รอยละ 50 ผูปวยวิกฤตอยูในหองฉุกเฉินไมเกิน 2 –
4 ชั่วโมง
รอยละ 60 มีการใช National triage 
รอยละ 80 มีการทบทวนสาเหตุการเสียชีวิตภายใน 
24 ชั่วโมง 
รอยละ 60 มี Tea unit ท่ีไดมาตรฐาน
รอยละ 60 มีการสงแฟม ACCIDENT

ไตรมาส 4
รอยละ 80 มีมาตรการลดผูปวยไมฉุกเฉินในหอง
ฉุกเฉิน
รอยละ 60 ผูปวยวิกฤตอยูในหองฉุกเฉินไมเกิน 2 –
4 ชั่วโมง
รอยละ 70 มีการใช National triage 
รอยละ 80 มีการทบทวนสาเหตุการเสียชีวิตภายใน 
24 ชั่วโมง 
รอยละ 80 มี Tea unit ท่ีไดมาตรฐาน
รอยละ 80 มีการสงแฟม ACCIDENT

KPI
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ยุทธศาสตรท่ี2 Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
แผนงานท่ี7 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
โครงการระดับกระทรวงท่ี31 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ

 ลําดับ  โครงการ(ระดับหนวยงาน)  เปาหมาย  จํานวนเงิน  ระยะเวลา
ดําเนินการ

 หนวยงาน
รับผิดชอบ  ผูรับผิดชอบ

                1  โครงการพัฒนาระบบสงตอ  แพทยและพยาบาล รพ.ใน
เครือขาย

                 21,600.00  ต.ค.60-ก.ย.61  อุบัติเหตุฉุกเฉิน  นางสาวอรัญญา เชาวนวาที

                2  โครงการพัฒนาระบบการลงขอมูลอุบัติเหตุ  เจาหนาท่ีหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน

                  4,350.00              22,282.00  อุบัติเหตุฉุกเฉิน  นางนุชจรีย สุวรรณ

                3  โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  เจาหนาท่ีศูนยสั่งการ                  13,050.00  ต.ค.60-ก.ย.61  อุบัติเหตุฉุกเฉิน  นางอุษา สุกรี
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                4  โครงการพัฒนาระบบการเตรียมรับสาธารณภัย  บุคลากร รพ.ชุมพรฯ                  60,000.00              22,433.00  อุบัติเหตุฉุกเฉิน  นางอุษา สุกรี
                5  โครงการพัฒนาหองฉุกเฉินคุณภาพ  พยาบาลหองอุบัติเหตุ

ฉุกเฉิน รพ.ชุมพรฯและ รพช
                 21,750.00  ต.ค.60-ก.ย.61  อุบัติเหตุฉุกเฉิน  นางอุษา สุกรี

แบบเสนอโครงการ (ระดับหนวยงาน) ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561 



ยุทธศาสตรดานบุคลากรเปนเลิศ
(People Excellence)

ยุทธศาสตรดานบุคลากรเปนเลิศ
(People Excellence)

ยุทธศาสตรดานบุคลากรเปนเลิศ
(People Excellence)

ยุทธศาสตรดานบุคลากรเปนเลิศ
(People Excellence)



แผนงานท่ี 10.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
35.โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ
แผนงานท่ี 10.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 

35.โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ
เปาหมาย : 1.ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด
2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด

สถานการณ : ปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ ยังคงเปนปญหาสําคัญในระดับภูมิภาคของประเทศ สงผลตอการบริการประชาชนที่ไมครอบคลุม 
ในขณะที่ประเทศกําลังปฏิรูประบบบริการสุขภาพ มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปขางหนา มุงเนนใหประชาชนไทยมีสุขภาพดีอยาง
ย่ังยืน ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสําคัญและจําเปน

ตัวชี้วัดที ่54 ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด
ตัวชี้วัดที ่55 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด

มาตรการ
และกลยุทธ

2. 1. 4. 3.

1. 2.

 

3. 4.

 

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5.

5.

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 

KPI

มีผลการพัฒนาบุคลากรรอยละ 60
ของเปาหมาย

มีผลการพัฒนาบุคลากรรอยละ 85
ของเปาหมาย

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรป 2561 จัดทําแผนโครงการตามยุทธศาสตร
People Excellence
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ลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย  งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท  ( บาท )
1 โครงการปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหม 

ประจําปงบประมาณ 2561
บุคลากรเขาใหม 
(ตั้งแต มิ.ย. 2560
 - ปจจุบัน)

จํานวน
กลุมเปาหมายที่เขา
รวมโครงการ

1. ความพึง
พอใจในการ
จัดโครงการ
2. ความพึง
พอใจในดาน
วิชาการและ
การจัด
กิจกรรม

          60,000 มิถุนายน - กรกฎาคม 
2561

กลุมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

นายสุรเชษฏ
 สุมานนท
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2 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําในการ
บริการ

พยาบาลหัวหนา
ตึก/พยาบาล
หัวหนางาน

กลุมเปาหมายที่เขา
รวมโครงการ

นําแนวทาง
การ
พัฒนาการ
บริการไป
ปฏิบัติได

         150,000 มกราคม 2561 คณะกรรมการ 
HUM

นายสุรเชษฏ
 สุมานนท

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ จํานวนผูเขารวม
โครงการ

คะแนนความ
สมบูรณของ
การบันทึก
ทางการ
พยาบาล

          80,000 มกราคม - พฤศจิกายน
 2561

กลุมฯการพยาบาล นางกุลธิดา 
พรมตุน

ยุทธศาสตรที ่3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence )  
แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 

โครงการที ่35  โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ

KPI ระดับโครงการ

ตัวชี้วัดที ่54 ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด
ตัวชี้วัดที ่55 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
ผูรับผิดชอบหลัก : นางสุจิตรา นาคหกวิค



ลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย  งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท  ( บาท )

KPI ระดับโครงการ

4 โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ทางการพยาบาล

หัวหนาหอผูปวย จํานวนผูเขารวม
โครงการ

1.ผูบริหาร
ทางหาร
พยาบาลมี
สมรรถนะใน
การทิเทศ
ทางการ
พยาบาล
2.ความพึง
พอใจของผู
นิเทศ
ทางการ

          30,000 เมษายน - กรกฎาคม 
2561

กลุมฯการพยาบาล นางกุลธิดา 
พรมตุน
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5 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
พยาบาลสําเร็จใหม

พยาบาลสําเร็จ
การศึกษาใหม

บุคลากรพยาบาล
สําเร็จใหมเขารับ
การปฐมนิเทศทุก
ราย

บุคลากร
พยาบาล
สําเร็จใหม
เขาใจ
เปาหมาย
และนโยบาย
ของกลุมการ
พยาบาล

          70,000 มิถุนายน - กรกฎาคม 
2561

กลุมฯการพยาบาล นางขนิษฐา 
 หลักปญญา



ลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย  งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท  ( บาท )

KPI ระดับโครงการ

6 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู
ความเปนเลิศ

บุคลากรและ
ผูปฏิบัติงานสวน
หนา
- พยาบาล
- ผช.พยาบาล
- ผูชวยเหลือคนไข
- ปชส.
- เวชระเบียน
- การเงิน
- ศูนยเปล

จํานวนบุคลากรที่
เขาอบรม

1.ผูเขารวม
ประชุมมี
พฤติกรรม
บริการที่ดี ไม
มีขอรองเรียน
เรื่อง
พฤติกรรม
บริการ
2.ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ

            6,000 มกราคา - กุมภาพันธ 
2561

กลุมฯการพยาบาล นางนฤมล 
ตั้งเจริญธรรม

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะผูบริการ
ระดับตน

รองหัวหนาหอ
ผูปวย

รองหัวหนาหอ
ผูปวยเขารวม
โครงการทุกคน

รองหัวหนา
หอผูปวยทุก
คนไดรับการ
เตรียมความ
พรอมกอน
เขาสูผูบริหาร
ระดับตน

          10,000 มีนาคม - พฤษภาคม 
2561

กลุมฯการพยาบาล นางขนิษฐา 
 หลักปญญา
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8 การพัฒนาศักยภาพดานการปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อ

บุคลากรทางการ
พยาบาลและ
บุคลากรสุขภาพใน
โรงพยาบาลและ 
รพ.สต.

          70,000 ม.ค.-61 คณะกรรมการ IC เบญจวรรณ 
นครพัฒน



ลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย  งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท  ( บาท )

KPI ระดับโครงการ

9 ประชุมวิชาการ การปองกันการติด
เชื้อโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า (ตาม 
training need ดาน IC และปญหา
ที่เกิดขึ้น)

แพทย พยาบาล 
นักวิชาการ
สาธารณสุขและ
ผูสนใจ

จํานวนผูเขาประชุม
วิชาการ

          60,000 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ IC เบญจวรรณ 
นครพัฒน

วิทยากร
ภายนอก

10 โครงการอบรมกฎหมายทางการ
แพทยและวินัยที่ควรรู

1.เจาหนาที่
ผูเก่ียวของกับการ
ดูแลรักษาผูปวย
2.เจาหนาที่ที่
เก่ียวของ

1.เจาหนาที่ทราบ
ขอปฏิบัติและขอ
ควรรูที่เก่ียวของกับ
คดีทางการแพทย
2.เจาหนาที่ทราบ
และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบทาง
ราชการ

1.ไมมีการ
ฟองรองจาก
ผูปวยหรือญาติ
2.ไมมีเจาหนาที่
โดนลงโทษทาง
วินัย

          70,000 มกราคม - มิถุนายน 
2561

งานนิติการ นายสุทธพงษ
  ประสมทอง
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11 โครงการแนวทางการบริหารจัดการ
 Extravasation

พยาบาลและผูที่
เก่ียวของ

จํานวนพยาบาลที่
รวมการอบรม

จํานวน
พยาบาลที่มี
ความรูผาน
ตามเกณฑที่
กําหนด

          30,000 พฤศจิกายน 2560 - 
สิงหาคม 2561

กลุมงานเภสัชกรรม ภญ.นารีรัตน

12 โครงการอบรมการใชโปรแกรมจัด
ยาดวยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ

บุคลากรกลุมงาน
เภสัชกรรม

จํานวนเจาหนาที่ที่
เขารวมอบรม

จํานวน
เจาหนาที่ที่มี
ความรูผาน
ตามเกณฑที่
กําหนด

            2,000 พฤศจิกายน 2560 - 
มีนาคม 2561

กลุมงานเภสัชกรรม ภญ.นันทวัน
 ศรีสุวรรณ



ลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย  งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท  ( บาท )

KPI ระดับโครงการ

13 โครงการอบรมความรูเรื่องยา New
 Drug

บุคลากรกลุมงาน
เภสัชกรรม

จํานวนเจาหนาที่ที่
เขารวมอบรม

จํานวน
เจาหนาที่ที่มี
ความรูผาน
ตามเกณฑที่
กําหนด

            2,000 พฤศจิกายน 2560 - 
สิงหาคม 2561

กลุมงานเภสัชกรรม ภญ.นันทวัน
 ศรีสุวรรณ

14 โครงการพัฒนาความเขาใจตอการ
จัดการรายงาน Administration 
Error

หัวหนาตึกและ
พยาบาล
ผูรับผิดชอบดาน
ยาประจําตึก

พยาบาล
กลุมเปาหมายเขา
รวมประชุมตาม
เกณฑ

ปริมาณ
รายงาน 
Administratio
n Error 
เพิ่มขึ้น
มากกวา 25%

                -   ธันวาคม 2560 - 
มีนาคม 2561

กลุมงานเภสัชกรรม น.ส.มาศริ
นทร ธรรม
สิทธ์ิบูรณ
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15 โครงการอบรมความรูเรื่องยาตาน
วัณโรคสําหรับพนักงานเภสัชกรรม
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของภายในกลุม
งานเภสัขกรรม

บุคลากรกลุมงาน
เภสัชกรรม

จํานวนเจาหนาที่ที่
เขารวมอบรม

จํานวน
เจาหนาที่ที่มี
ความรูผาน
ตามเกณฑที่
กําหนด

            8,000 ธันวาคม 2560 - 
เมษายน 2561

กลุมงานเภสัชกรรม ภก.ภิเษก  
จันทรศร

16 โครงการอบรมความรูเรื่องยาโรค
เรื้อรังสําหรับเจาพนักงานเภสัช
กรรมและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ
ภายในหองจายยาผูปวยนอก  กลุม
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ ปงบประมาณ 2561

บุคลากรกลุมงาน
เภสัชกรรม

จํานวนเจาหนาที่ที่
เขารวมอบรม

จํานวน
เจาหนาที่ที่มี
ความรูผาน
ตามเกณฑที่
กําหนด

            4,000 ธันวาคม 2560 - 
สิงหาคม 2561

กลุมงานเภสัชกรรม ภญ.ชนิกา 
วัลยกนก



ลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย  งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท  ( บาท )

KPI ระดับโครงการ

17 โครงการพัฒนาทักษะการส่ือสารใน
ทุกมิติสําหรับคณะทํางานสุขศึกษา
ประจําหอผูปวย

คณะทํางานสุข
ศึกษาประจําหอ
ผูปวย

๑) ผูรับผิดชอบงาน
สุขศึกษามีการ
พัฒนาทักษะการ
ส่ือสาร รอยละ 
๑๐๐

บุคลากรที่เขา
รวมโครงการ
มีความพึง
พอใจการ
พัฒนาทักษะ
การส่ือสาร 
รอยละ ๘๐

         124,500 พ.ค.61-ก.ค.61 กลุมงานสุขศึกษา ฐิติภัค อิน
ทเสม

18 โครงการพัฒนาวิชาการดานสุข
ศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  
สําหรับคณะทํางานสุขศึกษาใน
โรงพยาบาล

คณะทํางานสุข
ศึกษาประจําหอ
ผูปวย

ผูรับผิดชอบงานสุข
ศึกษามีการพัฒนา 
ความรู ทักษะ  
วิชาการดานสุข
ศึกษา

โรงพยาบาลมี
การจัด
กิจกรรมการ
ดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษา

          57,000 มิ.ย.61-ส.ค.61 กลุมงานสุขศึกษา ฐิติภัค อิน
ทเสม
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19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศิลปะ
เทคนิคการเปนพิธีกร

บุคลากร
โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ 
จํานวน 50 คน

เพิ่มทักษะการเปน
พิธีกรของบุคลากร

กลุมเปาหมาย
มีการพัฒนา
ทักษะการ
เปนพิธีกร
รอยละ ๘๐

          91,200 เม.ย.61-มิ.ย. กลุมงานสุขศึกษา ฐิติภัค อิน
ทเสม

20 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูงานพัสดุ
และบํารุงรักษา

บุคลากรกลุมงาน
พัสดุฯ

บุคลกรกลุมงาน
พัสดุฯไดรับความรู
เรื่องการ
บริหารงานพัสดุ
และบํารุงเพิ่มขึ้น

ผูรับบริการ
จากกลุมงาน
พัสดุฯมีความ
พึงพอใจ

         120,000 กรกฎาคม 2561 กลุมงานพัสดุฯ นางวรวรรณ 
ไกรนรา



ลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย  งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท  ( บาท )

KPI ระดับโครงการ

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การปลูกกระดูกเบาฟนในผูปวยปาก
แหวงเพดานโหว (Alveolar cleft 
bone graft)

ทันตแพทยและ
เจาหนาที่ใน
โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ 
จํานวน 50 คน

1.จํานวนผูเขารวม
อบรม

1.ทันตแพทย
ที่เขาอบรม มี
ความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น
2.ทันตแพทย
มีความพึง
พอใจและ
บรรลุ
วัตถุประสงค

          34,600 มกราคม 2561 กลุมงานทันตกรรม นายสุธีร ชู
เชิดกิจวัฒนา

22 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลุมภารกิจพัฒนาระบบบริการและ
สนับสนุนบริการสุขภาพ

บุคลากรกลุม
ภารกิจพัฒนา
ระบบบริการและ
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ จํานวน 
50 คน

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ

1.มีการ
พัฒนา
คุณภาพงาน

         150,000 ก.พ. - ก.ค. 61 พรส. นายสุรเชษฏ
 สุมานนท
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รวม       1,229,300



แผนงานท่ี 10.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
36.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข

แผนงานท่ี 10.การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
36.โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข

เปาหมาย : 1.รอยละ 60 ของหนวยงาน มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางานไปใชตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป
2.Retention Rate ไมนอยกวารอยละ 85
3.รอยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

สถานการณ : ผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer)  เปนปจจัยสําคัญตอการกําหนดแนวทางในการพัฒนาองคกร การบริหารงาน 
การดําเนินการตางๆเพื่อสงเสริมความสุขในการทํางานอยางตรงประเด็น และการคงอยูของบุคลากร ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมขององคกร “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน”

ตัวชี้วัดท่ี 56 รอยละของหนวยงานท่ีมีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช
ตัวชี้วัดท่ี 57 อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
ตัวชี้วัดท่ี 58 รอยละของจังหวัดท่ีมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

มาตรการ
และกลยุทธ

1. เสริมสรางความสุขให
บุคลากร

1. จัดทําขอมูลดัชนีความสุข 8 
ดานของบุคลากร

 

1.จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
สรางเสริมใหบุคลากร 8 ดาน  

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 

KPI

หนวยงานมีการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happinometer) ไป
วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และ
นําเสนอผลตอผูบริหาร (ระดับที ่3)

มีการทําแผนพัฒนาความสุขของ
คนทํางาน (ระดับที ่4)

มีการใชแผนพัฒนาความสุข
ของคนทํางาน (ระดับที ่5)

1.วิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลแบบสํารวจความสุข ป 
2561
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งบประมาณ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม และสรางความผูกพัน
ของเจาหนาท่ีดวยวิถีพุทธ

บุคลากร
โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

1.บุคลากร
โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิไดเขา
รวมโครงการ

1. บุคลากรโรงพยาบาลุชมพรเขตร
อุดมศักด์ิมีความพึงพอใจในโครงการ
2. บุคลากรโรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิสามารถนําหลักธรรมไปใช
ในการปฏิบัติงานได

99,600 พ.ย. 60 - ส.ค. 61 คณะกรรมการ HUM นายสุรเชษฏ
 สุมานนท
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2 โครงการสรางสุขบุคลากรเวช
กรรมสังคม

บุคลากรกลุมงาน
เวชกรรมสังคม

1.บุคลากรกลุมงาน
เวชกรรมสังคมท่ีมี
เจตคติท่ีดีตอการ
ดําเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน
2.ความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางสุขบุคลากร

บุคลากรกลุมงานเวชกรรมสังคมมี
เจตคติท่ีดีตอการดําเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงาน

60,000 พ.ค. - ส.ค. 61 กลุมงานเวชกรรม
สังคม

ดร.กฤตย
ติวัฒน
ฉัตรทอง

ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence )  
แผนงานที ่10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 

โครงการที่ 36 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข

ผูรับผิดชอบหลัก :  นายสุรเชษฏ สุมานนท

KPI ระดับโครงการลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM) เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินงาน
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ

ตัวช้ีวัดที่ 56 รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช
ตัวช้ีวัดที่ 57 อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
ตัวช้ีวัดที่ 58  รอยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ



งบประมาณ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )

ผูรับผิดชอบหลัก :  นายสุรเชษฏ สุมานนท

KPI ระดับโครงการลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM) เปาหมาย ระยะเวลา

ดําเนินงาน
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ หมาย

เหตุ

ตัวช้ีวัดที่ 56 รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช
ตัวช้ีวัดที่ 57 อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
ตัวช้ีวัดที่ 58  รอยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ

3 โครงการลูกหมอพรไรพุง บุคลากรกลุม
เสี่ยงท่ีเขารวม
กิจกรรมมีภาวะ
สุขภาพดีข้ึน

๑) บุคลากรกลุมเสี่ยง
โรคอวนลงพุงรวมเขา
รวมกิจกรรมรอยละ 
80 ๒) บุคลากรเขา
รวมกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องจนเสร็จสิ้น
โครงการ

๑)บุคลากรกลุมเสี่ยงท่ีเขารวม
กิจกรรมมีภาวะสุขภาพดีข้ึน
- น้ําหนักลด รอยละ 80

331,400 ธ.ค.61-ก.ค.61 กลุมงานสุขศึกษา ชัชนันท  
ปรัสพันธ
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4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ
ในการดูแลตนเองท่ีมีอาการ 
Office Syndrome ดวยศาสตร
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน

บุคลากร
โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ

บุคลากรทุกหนวยงาน
เขารวมไมตํ่ากวารอย
ละ 60

1.มีความรูดานวิชาการและทักษะ
การดูแลตนเองเมื่อมีอาการ office 
syndrome ไมตํ่ากวารอยละ 60
2.นําความรูและทักษะการดูแล
ตนเองไปใชประโยชนเมื่อมีอาการ 
office syndrome ไมตํ่ากวารอยละ
 60

12,000 กลุมงานแพทยแผน
ไทยฯ

นางวรรณา 
เมฆอําพล

รวม 503,000



ยุทธศาสตรดานบริหารเปนเลิศ
ดวยธรรมาภิบาล

(Governance Excellence)

ยุทธศาสตรดานบริหารเปนเลิศ
ดวยธรรมาภิบาล

(Governance Excellence)

ยุทธศาสตรดานบริหารเปนเลิศ
ดวยธรรมาภิบาล

(Governance Excellence)

ยุทธศาสตรดานบริหารเปนเลิศ
ดวยธรรมาภิบาล

(Governance Excellence)



แผนงานที ่11
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล

และองคกรคุณภาพ



แผนงานท่ี 11.การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองคกรคุณภาพ
39.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

แผนงานท่ี 11.การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและองคกรคุณภาพ
39.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

เปาหมาย :  โรงพยาบาลไดรับการรับรองคุณภาพ

สถานการณ    โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เปนโรงพยาบาลทั่วไประดับ 3.1 (ตติยภูมิ) มีขีดความสามารถในการรักษาครบ 5 สาขาหลัก  
และ13 สาขายอย ใหบริการทุติยภูมิ ตติยภูมิขั้นตน และเปนศูนยรับ-สงตอผูปวยจาก 8 อําเภอในจังหวัดชุมพร และจังหวัดใกลเคียง 
(ระนอง และประจวบคีรีขันธ)ใหบริการปฐมภูมิ 2 PCU ในเขตอําเภอเมือง  ซ่ึงในขณะนี ้รพ. ขาดสถานการรับรองคุณภาพ  จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล จึงมีความจําเปน ตองเรงดําเนินการ  

ตัวช้ีวัดท่ี 64 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ข้ัน 3

มาตรการ
และกลยุทธ 2. พัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนงานคุณภาพ1. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

1.ประชุม ติดตาม ความกาวหนาของการ
ดําเนินงานคุณภาพ
2. จัดอบรม เฉพาะงาน เพื่อปด Gap
3. ประชุมคณะทํางาน

2.ประชุม PCT และ  ระบบสําคัญ walk  
rouud เพื่อรับทราบสภาพปญหาหนางาน

 

สงบุคลากรเขารับการอบรม
หลักสูตรของ สรพ.

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

 

KPI
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ตัวชี้วัดที ่63 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที ่64 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3
ตัวชี้วัดที ่65 รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

ลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการพัฒนาคุณภาพองคกร ทุกหนวยงาน ใน 

รพ.
1.จํานวนคร้ังของการประชุม          
    2.หนวยงานมีการประเมินตนเอง  
     3.รพ.สงแบบประเมินตนเองให
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
        4. รพ.ไดรับการตรวจเยี่ยม
รับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล

รพ.ผานการ
รับรองคุณภาพ
ระดับ3

220,000 ศูนยพัฒนาคุณภาพ นส.ฐิตภรณ 
ทับเวช
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2 โครงการพัฒนาคุณภาพทางคลินิคและ
ระบบสําคัญ

PCTทุก PCT  
และระบบงาน
สําคัญทุกระบบ

1.จํานวนคร้ังของการประชุม         
 2.จํานวนรายการประชุม             
 3.จํานวน ของ cinical  tracer    4.
 จํานวนของระบบที่ไดรับการ
ปรับปรุงแกไข5. จํานวนหนวยงานที่
ไดรับการเยี่ยมหนางาน

1.ผูปวยไดรับ
ความปลอดภัย
2.รพ.มีการ
ทบทวนการ
เขียนแบบ
ประเมินตนเอง

50,000 ศูนยพัฒนาคุณภาพ นส.ฐิตภรณ 
ทับเวช

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงาน
คุณภาพ

ทีมงานคุณภาพทั้ง
ในทางคลินิคและ
ระบบสําคัญ

1.จํานวนเร่ืองที่สงบุคลากรเขารับ
การอบรม                2.จํานวน
ของทีมงานคุณภาพที่เพ่ิมขึ้น

ทีมงานคุณภาพ
มีความเขาใจ
และมีการ
ดําเนินงาน
คุณภาพอยาง
ตอเนื่อง

400,000 ศูนยพัฒนาคุณภาพ นส.ฐิตภรณ 
ทับเวช

ยุทธศาสตรที ่4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence )  
แผนงานที ่11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการที่ 39 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

ผูรับผิดชอบหลัก : คุณฐิตภรณ ทับเวช
KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 11.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
39.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

แผนงานท่ี 11.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
39.โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

--

เปาหมาย :

สถานการณ : รพ.ชุมพรฯ  เปนแมขายในการสนับสนุนดูแลหนวยบริการปฐมภูมิ 21 แหง  ไดแก รพ.สต.ใน อ.เมืองชุมพร จํานวน 17 แหง ทีมหมอครอบครัว 
3 แหง (นาทุง,ตากแดด , ศท.เมืองชุมพร และศท.วังไผ โดยดูแลในดานพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิชาการ การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนระบบบริการ 
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบริการของ รพ. ใหเชื่อมโยงกับหนวยบริการปฐมภูมิอันจะสงผลใหประชาชนไดรับบริการทั่วถึงและเปนธรรมพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน 
โดยใชเกณฑ รพ.สต.ติดดาว เปนเคร่ืองมือ

ตัวช้ีวัดท่ี 65 รอยละของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

มาตรการ
และกลยุทธ

2. พัฒนาคณะทํางานทุก
ระดับ (ประเทศ เขต จังหวัด 
อําเภอ)

1.ปรับปรุงเกณฑการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวป 
2561

4.พัฒนาระบบฐานขอมูล 
หนวยบริการปฐมภูมิ

3.สื่อสาร ชี้แจง ปชส.นโยบาย แนวทาง 
และแผนพัฒนาองคคุณภาพรพ.สต.ติดดาว

       พัฒนาคุณภาพเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
ตามเกณฑมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ป 61

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

5. ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ไตรมาส 1
มีแนวทางพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ป 2561

ไตรมาส 2
-มีทีมพัฒนา/ประเมินระดับอําเภอ
-หนวยบริการปฐมภูมิไดรับการเย่ียม
เสริมพลัง

ไตรมาส 3 
-หนวยบริการปฐมภูม ิมีการประเมินตนเอง
และพัฒนา
- ประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอําเภอ จังหวัด

ไตรมาส 4
- รพ.สต.ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว รอยละ 25 (สะสม)

 

KPI

รอยละ 25 (สะสม)
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ตัวชี้วัดท่ี 63 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดท่ี 64 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3
ตัวชี้วัดท่ี 65 รอยละของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 โครงการพัฒนาคุณภาพหนวยบริการ

ปฐมภูมิเครือขาย รพ.ชุมพรฯ ตามเกณฑ
 รพ.สต.ติดดาว ป 61

หนวยบริการ
ปฐมภูมิ
เครือขาย ฯ 21
 หนวย

1.จนท.หนวยบริการปฐมภูมิ มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ตาม
เกณฑ รพ.สต.ติดดาว                2.
หนวยบริการปฐมภูมิไดรับการ
ประเมินรอยละ 100

รพ.สต.ผาน
เกณฑการ
ประเมิน 5 ดาว 
รอยละ 25 
(สะสม)

263,500 พ.ย. - ส.ค.2561 คณะกก.ประเมิน
และพัฒนา       รพ.
สต.ติดดาว        
(วสค., สสอ.เมือง,   
 ทีม MEDICALR)

จริยา   พิชญช
ยะนนท ชวลา 
 บํารุงสุข 109

ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence )  
แผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการท่ี 39 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

ผูรับผิดชอบหลัก : คุณจริยา   พิชญชยะนนท ชวลา  บํารุงสุข
KPI ระดับโครงการ



แผนงานท่ี 12.การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
40.โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาต ิ(NHIS)

แผนงานท่ี 12.การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
40.โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาต ิ(NHIS)

เปาหมาย : คุณภาพขอมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผูปวยนอก มีความถูกตองครบถวน ไมนอยกวารอยละ 
75

สถานการณ :ขอมูลบริการสุขภาพ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ พบวา หนวยบริการที่รับการประเมินเกณฑคุณภาพขอมูลเวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรค เขตอ.เมือง จ.ชุมพร ยังไมผานเกณฑคุณภาพขอมูล

ตัวช้ีวัดท่ี 66  รอยละของจังหวัดและหนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล

มาตรการ
และกลยุทธ จัดตั้งทีมคุณภาพระดับอําเภอ ในการตรวจสอบคุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ 

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในสถานบริการอําเภอเมืองชุมพรกิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ

ไตรมาส 1 จัดอบรมช้ีแจงการ
บันทึกขอมูลเวชระเบียนและ
การวินิจฉัยผูปวยนอก

ไตรมาส 2ประชุมทีมตรวจสอบ
คุณภาพขอมูลระดับอําเภอ

 

ไตรมาส 3 ประชุมตรวจสอบ
ผลงานขอมูลจากโปรแกรม 
JHCIS 

ไตรมาส 4 มีการตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวนของ
ขอมูลเวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรคผูปวยนอก

KPI

110



ตัวชี้วัดท่ี 66  รอยละของจังหวัดและหนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล

ลําดับ
ท่ี

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 พัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศในสถานบริการ
อําเภอเมืองชุมพร

คุณภาพขอมูลเวช
ระเบียนและการ
วินิจฉัยโรคผูปวย
นอก มีความถูก
ตองครบถวน ไม
นอยกวารอยละ 75

ผูผานการอบรมทุก
คนมีความรูความ
เขาใจในการบันทึก
ใหถูกตองครบถวน 
เพิ่มขึ้น

ขอมูลใน
ระบบ Data 
Center ที่
สงผาน
โปรแกรม  
JHCIS  มี
ความถูกตอง 
ครบถวน 
ทันเวลา

24,100 บาท ตค.60-กย.61 สสอ.เมือง รวมกับ 
กลุมงานเวชกรรม
สังคม รพ.ชุมพรฯ

คุณฐิติพรรณ
  โสตถิฤทธ 
และ คุณ
กฤษณี  วิชิ
ตะกุล 111

ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence )  
แผนงานท่ี 12  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 40 โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ (NHIS)

ผูรับผิดชอบหลัก : งานศูนยคอมพิวเตอร
KPI ระดับโครงการ



แผนงานที ่14.การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
44.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

แผนงานที ่14.การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
44.โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

เปาหมาย : รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆ นําไปใชประโยชน รอยละ 25.0
 รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด

ตัวชี้วัดท่ี 73 รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีใหหนวยงานตางๆ นําไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดท่ี 74 รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณท้ังหมด

มาตรการ
และกลยุทธ

กิจกรรมหลัก

ระดับความ
สําเร็จ ไตรมาส 1

ไตรมาส 2
-ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีให
หนวยงานตางๆ นําไปใชประโยชน รอยละ 
25.0
 -รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและ
พัฒนา ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของ
งบประมาณท้ังหมด

ไตรมาส 3
-ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีให
หนวยงานตางๆ นําไปใชประโยชน
รอยละ 25.0
 -รอยละของงบประมาณดานการวิจัย
และพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 1.5 
ของงบประมาณท้ังหมด

ไตรมาส 4
-ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีให
หนวยงานตางๆ นําไปใชประโยชน
รอยละ 25.0
 -รอยละของงบประมาณดานการวิจัย
และพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 1.5 
ของงบประมาณท้ังหมด

KPI

จัดเวทีวิชาการผลงานวิชาการเครือขายลูกหมอพร

มหกรรมวิชาการ “ลูกหมอพร”  เครือขายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ  ปงบประมาณ  2561

สถานการณ : การพัฒนาผลงานวิชาการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ไดพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดป 2555-2560 โดยจัดกิจกรรมหลัก 
คือ การพัมนาผลงานวิชาการบุคลากรและจัดเวทีนําเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไมไดครอบคลุมในสวนของเครือขายบริการ
สุขภาพ โรงพยาบลาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดังนั้นในปงบประมาณ 2561 กิจกรรมดังกลาวตองเพ่ิมความครอบคลุมในสวนของเครือขายของ
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในระดับปฐมภูมิตอไป 112



ตัวชี้วัดที ่73 รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆนําไปใชประโยชน
ตัวชี้วัดที ่74 รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด
ตัวชี้วัดที ่75 รอยละของยากลุมเปาหมายที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อทดแทนยาตนแบบเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที ่76 รอยละรายการยาและเครื่องมือแพทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
ตัวชี้วัดที ่77 จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาต ิที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ตัวชี้วัดที ่78  จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนาตอยอด
ตัวชี้วัดที ่79 จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกที่นํามาใชจริงทางการแพทย หรือการตลาด

ลําดับ
ที่

โครงการระดับหนวยงาน 
(กิจกรรมหลักใน HM)

เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

ผลผลิต ผลลัพท ( บาท )
1 มหกรรมวิชาการลูกหมอพร เครือขาย
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

บุคลากรโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
และเครือขาย คปสอ.
เมืองชุมพร

ผลงานวิจัย CQI 
นวัตกรรม และ
โครงการที่นําเสนอ
เผยแพรในงาน
มหกรรมวิชาการ

ผลงานวิจัย CQI
 และนวัตกรรม 
ที่นําเสนอ
เผยแพรในงาน
วิชาการระดับ
จังหวัด เขต
สุขภาพ ประเทศ
 และสามารถ
นําไปใช
ประโยชนได

250,000 พค.-สค.2561 ศพว. ดร.กฤตย
ติวัฒน ฉัตรทอง

113
ยุทธศาสตรที ่4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence )  

แผนงานที ่14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
โครงการที ่44 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

ผูรับผิดชอบหลัก :
KPI ระดับโครงการ




