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แผนยุทธศาสตร์คปสอ.ควนเนียงปีงบประมาณ 2564 
นโยบายของประธานเครือข่ายสุขภาพอ าเภอควนเนียง 

 ในการท างานสาธารณสุขของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอควนเนียงยังเป็นโอกาสพัฒนาในเรื่องของการท างานเป็นทีม การท างานเช่ือมโยงกับเครือข่ายต่ างๆในอ าเภอ เนื่องจาก
ปัญหาสาธารณสุข หลายด้านในปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เพียงด้านเดียวได้  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมีเป้าหมาย หรือตัวช้ีวัดมากมาย ซ้ าซ้อน อาจท าให้
ขาดหัวใจในการท างาน เพียงท างานมุ่งตอบตัวชี้วัด และการท างานโดยไม่ได้ตอบปัญหาของพื้นท่ี ความต้องการท่ีจะท างานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน CBL (Context Based Learning)
น าไปสู่การแลกเปล่ียน ซึมซับระหว่างกัน ยังผลให้เกิดส่ิงท่ีเหนือความคาดหวัง มากกว่าตัวชี้วัด โดยท่ัวไปเพราะท าด้วยความท่ีมีหัวใจเป็นมนุษย์ ส่ิงท่ีค้นพบส าคัญอาจจะไม่ใช่เป้าหมาย
ท่ีดีเลิศ แต่เป็นความร่วมมือ ความสุขของเจ้าหน้าท่ี และบริการท่ีประชาชนได้รับ จากปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน เช่น ผู้พิการ การค้นพบและ มีภาวะแทรกซ้อนก็มากขึ้น การได้รับ
โอกาสในสังคมเท่าเทียมกัน การเพิ่มศักยภาพเพื่อการด ารงชีวิต ขาดผู้ดูแล  โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีมากขึ้น ควบคุมอาการได้ไม่ดีแล้วคนท่ีเกี่ยวข้องต้องได้รับความรู้และ
เข้าใจมิติท่ีจะร่วมดูแล อีกท้ังผู้สูงอายุท่ีมากขึ้น และผู้ป่วยติดเตียงท่ีขาดคนดูแล 
 เป้าหมาย 

- ท างานเป็นทีมเดียวกัน 
- เป้าหมายเดียวกัน essential care 
- ตอบสนองต่อการดูแลตนเองได้ 

 
 ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของอ าเภอควนเนียง 

    โรคติดต่อ  โรคอุจจาระร่วง   โรคไข้เลือดออก โรควัณโรคโรคเอดส์    
 

    โรคเรื้อรัง  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง   หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
 

    กลุ่มแม่และเด็ก  ภาวะซีดใกล้คลอด  การตั้งครรภ์วัยรุ่น โรคฟันผุภาวะโภชนาการ 
 

ค่านิยม        พฤติกรรมบริการเด่น เน้นแก้ปัญหา พัฒนาท้ังระบบ เคารพสิทธิผู้รับบริการ 
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วิสัยทัศน์ คปสอ.ควนเนียง  ปี 2564 

เป็นเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ ชั้นน าของจังหวัดสงขลา ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ 

  พันธกิจ  
1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั ควบคุมโรค รักษาโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของอ าเภอให ้มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับความต้องการ 

ของประชาชนในพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ให้มี ความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในการจัดบริการ การบรหิาร ท่ีสามารถสนองตอบต่อปัญหา  

และ แนวโน้มความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง เป็นธรรม และทันท่วงที  
  3.พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏบิัติ  ส่งเสริมภาคีทุกภาพส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี และการแก้ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่ให้ยั่งยืน  
  4.ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศ สุขภาพให้มีความเป็นปัจจุบัน มีคุณภาพที่สามารถรองรับการพัฒนาการบริการ  
        และการ บริหารทัง้ในระดับพ้ืนที่  
  5.พัฒนาบุคลากรการสาธารณสุข ระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์หลัก 
   1.ระบบบริการมีมาตรฐาน คุณภาพและเช่ือมโยงระบบบริการสุขภาพ 
   2.เพื่อให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากร คน เงิน ของ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
   3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ 
   4.ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
   5.หน่วยงานมีการพฒันาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   6. บุคลากรมีคุณธรรม สมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน 
ประเด็นจุดเน้น ปี งบประมาณ 2564  
เพิ่มความร่วมมือ   เพิ่มการประสานงาน  เพิ่มการค้นหา   เพิ่มการเข้าถึง    เพิ่มการเฝา้ระวัง 
1. รพ.สต.ติดดาว    1.ระบบข้อมูลสารสนเทศ  1.งานวัณโรค   1.การควบคุม ดูแล DM &HT            1.DHF/ชิกุนคุนยา/โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
2.PCC     2.ระบบงาน PCT   2.งานอนามัยแม่และเด็ก  2.snap/intermediatcare    
3.No FOAM       3.บุหรี ่
    
ลดความแออัด     พัฒนาให้ดีกวา่เดิม   
4.ระบบงาน ECS     1.พชอ.      /2.RDU /3.ทันตกรรม  / 4. Green and clean/ 5.แพทย์แผนไทย / 6.การพัฒนาบุคลากร / 7.คุณภาพบัญชี A 

 
 



3 
 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ(Service Excellence )  

เป้าประสงค์
หลัก 

เป้าประสงคร์อง กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ที่มี เส้นขีดเส้นใต้ เป็นตัวชี้วัดตาม PA จังหวัด/CUP 

ผลลัพท์ตัวชี้วัด  
ปี 2561  

ผลลัพท์ตัวชี้วัด  
ปี 2564 

 1.ระบบบริการ
มีมาตรฐาน 
คุณภาพและ
เชื่อมโยงระบบ
บริการสุขภาพ 
 
 

1ผู้รับบริการโรคเรื้อรงั
และครอบครัวได้รับ
การดูแลตามมาตรฐาน
ที่เป็นเลิศ 

1.1.ระบบการค้นหา เข้าถึง ใน
โรคมุง่เน้น DM/HT /Asthma 
/copd / palliative 
1.2.เครือข่ายมีส่วนร่วม 
1.3.เชื่อมโยงกับ partnership 
คลินิคต่างๆในการค้นหาข้อมูล 

1.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี >40% 28.56%  

2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี>50% 32.14%  

3.ลดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ลดลง ร้อยละ 5 / 2.5 

ผป.ใหม่ DM =>1.46%  
ผป.ใหม่  HT =>3.12% 

 

4.ความครอบคลุมของผู้ป่วยหลังระยะวิกฤติได้รับบริการ SNAP ร้อยละ 60  84.62%  

5.ผู้ป่วยหลังระยะวิกฤติ5 กลุ่มโรคได้รับบริการ SNAP มีBarthel Index 
เพ่ิมข้ึน 2 คะแนนข้ึนไป ร้อยละ 90  

50%  

6.ของผู้ป่วยหลังระยะวิกฤติ5 กลุ่มโรค รับบริการ SNAp หลังจ าหน่ายจากรพ. 
ได้รับการเย่ียมบ้านตามแผนการเย่ียมอย่างน้อย 1 ครั้ง ร้อยละ 60  

  

7.อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 
และ โรคหลอดเลือดสมองตีบ น้อยกว่าร้อยละ 5 

0 
 60 ปี 2.67% 

 

8.ร้อยละ 80 รับผู้ป่วย Intermediate care จากโรงพยาบาลศูนย์ /รพท.   

 
2. ผู้รับบริการโรค
เรื้อรังมคีวามเชื่อมั่น
และไว้วางใจในบริการ 

 
2.1.การพัฒนาระบบคิว 
2.2.ลดระยะเวลารอคอย lean 
ระบบ 
2.3.พฤติกรรมบริการที่ดี 
service mind ของบุคลากร
เพ่ือลดข้อร้องเรียน 
 

9.ผู้ป่วยโรค DM/HT ที่ส่งกลับไปรักษาในรพ.สต.ยังคงรักษาอยู่ ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 90 

DM = 91.05% 
HT = 95.13% 

 

10.ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนสามารถดูแลตามมาตรฐานเดียวกับ
โรงพยาบาล 

100%  = 16 ราย  

11.การใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 2.21%   
12.ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 18.5  

24.22 %  

13.การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในองค์กรผ่านข้ัน 3 ผ่านข้ัน 2  
14.ร้อยละ 90 ของ รพ.สต.มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่าน
เกณฑ์ ท้ัง 2 โรค  

  

3.ผู้รับบริการโรค
เรื้อรังมีสุขภาวะที่ดีใน
การด าเนินชีวิต 

3.1จัดท า Health citiesกลุ่ม
เสี่ยง (ส้ม) DM/HT 

15.มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) อย่างน้อย 1 แห่ง  2 แห่ง   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2.การบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ(Governace Excellence ) 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ แผนงาน ตัวชี้วัด ผลลัพท์ตัวชี้วัด  
ปี 2561  

ผลลัพท์ตัวชี้วัด  
ปี 2564 

2.เพ่ือให้ระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร คน 
เงิน ของ มี

ประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม 

4. มีเสถียรภาพทาง
การเงิน 

4.1เพ่ิมรายรับ 
4.2 ลดรายจ่าย 

16.สถานการณ์การเงินการคลัง รพ.ผ่านวิกฤตระดับ 7 ระดับ 2 
 

 

5. มีระบบข้อมูล มี
ความเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายและ
น่าเชื่อถือ 

5.1Data center ความ
เชื่อมโยงของข้อมูล  
5.2 สนับสนุนการน าข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์  

17.คุณภาพ 43 แฟ้มตามโครงสร้าง ได้ร้อยละ 99.00  
 

99.98%  

18.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 5 ด้าน(ที่ร้อยละ 95) ได้ร้อย
ละ 100 

100%  

6. มีการบริหาร
จัดการแบบธรรมภิ
บาล และองค์กร
คุณภาพ 

6.1 การพัฒนาระบบคุณภาพ 
ความโปร่งใส และบริหาร
ความเสี่ยง  
6.2 การพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพองค์กร 
 

19.หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 95 รพ.  = 93.94% 
สสอ.= 93.94% 

 

20.รพ.สต. ผ่านเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 80  3 แห่ง 
50.00% 

 

21โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ green & clean hospital ระดับดีมาก 61=  ระดับดีมาก  

7. มีสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อผู้ป่วย 

7.1พัฒนาอาคาร สถานที่ 
ตามความเสี่ยงส าคัญ  
7.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ พร้อม
ใช้ 
7.3 เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 

22.ระดับความส าเร็จของการเสริม สร้าง องค์กร/ชุมชนปลอดโฟม ของ 
คปสอ.ระดับ 4  

ระดับ 4  

23.สถานการณ์การเงินการคลัง รพ.ผ่านวิกฤตระดับ 7 ระดับ 2  
24.โรงพยาบาลมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ ระดับ A ระดับ A  
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ยุทธศาสตร์3.สนับสนุนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ (P&P.Excellence) 
 
เป้าประสงคห์ลัก เป้าประสงคร์อง กลยุทธ ตัวชี้วัดความส าเร็จ(KRA) ผลลัพท์ตัวชี้วัด  

ปี 2561  
ผลลัพท์ตัวชี้วัด  

ปี 2564 
3. ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 
ควบคุมโรคที่มี
คุณภาพ 

4.ภาคีเครือข่าย
สุขภาพมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

8. ชุมชนเป็น
เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพ 

8.1 พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถเครือข่ายด้าน
สุขภาพในชุมชน 
8.2 เน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 
8.3 ก าหนดมาตรการทาง
สังคมโดยชุมชน 

25.หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
890  

100%  

26.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัฐยฐาน 5 ปี ร้อยละ 15  53.33%  

27.ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายตามเกณฑ์ก าหนด 6.57%  
28.คัดกรองสูบบุหรี่ ประชากร15ปีข้ึนไป ร้อยละ 80 74.75%  
29.ร้อยละ 20 ของผู้เสพต้องการเลิกเข้าสู่ระบบบ าบัด ของ รพ. 36.58%  
30.ร้อยละ 10 ของผู้เสพต้องการเลิกเข้าสู่ระบบบ าบัดเลิกเสพได้ส าเร็จ
อย่างต่อเน่ืองใน 6เดือน  

5.72%  

31.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กเพ่ือลดอัตรา
มารดาตาย ไม่เกิน 25 ต่อแสนประชากร 

0  

32.มารดาตายจากตกเลือดหลังคลอด เป็น 0   
33.เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  95.48  
34.เด็กกลุ่ม 12 ปี ฟันดี ไม่มีฟันผุ ร้อยละ 95 86.63  
35.อัตราการค้นหา คัดกรองประชาชน กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 60 100  
36.อัตราการรักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอด มากว่าร้อยละ 85  
 

100  

9. ชุมชนเข้มแข็ง
ต้นแบบในการ
ดูแลตนเอง 

9.1ชุมชนมี Social 
determinant ที่ดี  
เลือกพ้ืนที่ ชุมชนต้นแบบ  
 
 

37.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ ระดับ 3 
ข้ึนไป 

ระดับ 5  

38 มีชุมชนต้นแบบในเรื่องพฤติกรรมลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
อย่างน้อย 1 ชุมชนต่อ รพ.สต.   

7 แห่ง/100 %  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4.    การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม  people Excellence  

เป้าประสงค์
หลัก 

เป้าประสงคร์อง กลยุทธ ตัวชี้วัดความส าเร็จ(KRA) ผลลัพท์ตัวชี้วัด  
ปี 2561  

ผลลัพท์ตัวชี้วัด  
ปี 2564 

5.บุคลากรมี
คุณธรรม 
สมรรถนะและ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 
  
6. หน่วยงานมี
การพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
 

10.บุคลากรมีความ
ผูกพันกับองค์กร 
 

10.1การใช้ Happinomiter
ประเมิน และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เชิงลึก  
น าประเด็นที่ควรส่งเสริม และ
ประเด็นที่ควรพัฒนา  

39.บุคลากรมีความพึงพอใจ และความสุขในการท างาน ระดับมาก ร้อย
ละ80   

สสอ=63.80 
รพ =  70.48 

 

11. บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญใน
การดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 
 

 40.หน่วยงานมีระบบการจัดการเพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรตาม
บทบาทหน้าท่ีและมาตรฐานวิชาชีพผ่าน 3 ใน 5 ข้อ   
 

3 
 
 
 

 

12. บุคลากรมี
ความสุขและขวัญ
ก าลังใจ ปลอดภัยใน
การท างาน 
 

 41.อุบัติการณ์การเกิดการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการท างาน 
 

1.45 
(2/138) 

 

13. บุคลากรเป็น
Role Model 
แบบอย่างในการ
ดูแลสุขภาพ  

13.1 จัดท า Healthy cities 
ในโรงพยาบาล การเข้าถึง
น้ าตาลได้ยากข้ึน 
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สรุปแผนงานโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564       คปสอ.ควนเนียง และโรงพยาบาลควนเนียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์จังหวัด ตอบ 

บร ิ

บท
พ้ืนที่ 

 

ตอบ
จุดเน้

น
จังหวั

ด 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
งบเงินบ ารุงรพ. งบอื่นๆ 

(กองทุนต าบล  
กองทุนฟื้นฟูฯ) 

ยุทธ 1 

แผนงานท่ี 

ยุทธ2 

แผนงานท่ี 

ยุทธ3 

แผนงานท่ี 

ยุทธ 4 

แผนงานท่ี 

ยุทธ์ ที่ 1.
พัฒนา
ระบบ
บริการให้มี
คุณภาพ 

 

ด้าน
ผู้รับบริการ 
1.1ระบบ
บริการมี
มาตรฐาน 

คุณภาพและ
เชื่อมโยง

ระบบบริการ
สุขภาพ 

1.โครงการ  อบรมครู ในการใช้เครื่องมือ
การคัดกรองนักเรียนประถมวัยเครือข่าย
อ าเภอควนเนียง 

6,900 6,900  
 

 
[6] 

    คุณนฤชิต จันทร่สุข 

2.โครงการ การพัฒนาระบบการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วยระยะท้าย 

7,000 7,000   
[6] 

    คุณพรณีย์ รอดผล 

3.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 3,460 3,460    

[6] 
    คุณสมรักษ์ สุขแสง 

 

4.โครงการ คัดกรองภาวะแทรกซ้อน
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงเชิงรุก
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ ควนเนียง จังหวัด
สงขลาประจ าปี 2564 

14,280 14,280    

[6] 
    คุณอนุ อสิระพานิช 

5.โครงการ ลดป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมอง ป้องกันผู้ป่วยติดเตียง 

5,400 5,400    

[6] 
    คุณดนติา 

 ชัยภัทรธนกุล 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์จังหวัด ตอบ 

บร ิ

บท
พ้ืนที่ 

 

ตอบ
จุดเน้

น
จังหวั

ด 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
งบเงินบ ารุงรพ. งบอื่นๆ 

(กองทุนต าบล กองทุนฟ้ืนฟู) 

ยุทธ 1 

แผนงานท่ี 

ยุทธ2 

แผนงานท่ี 

ยุทธ3 

แผนงานท่ี 

ยุทธ 4 

แผนงานท่ี 

ยุทธ์ ที่ 1.
พัฒนา
ระบบ
บริการให้มี
คุณภาพ 

 

ด้าน
ผู้รับบริการ 
1.1ระบบ
บริการมี
มาตรฐาน 

คุณภาพและ
เชื่อมโยง

ระบบบริการ
สุขภาพ 

6โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่า
เสื่อมด้วยการแพทย์แผนไทยเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง 

138,300  138,300  
[6] 

 

 

    คุณกิตติมา สนธิ์ขาว 
 

 
 

7.โครงการติดตามดูแลผู้ป่วย 
Intermediate care ในเขตเทศบาล
ต าบลบางเหรียง 
 

69,000  69,000  
 

[6] 

    คุณบุษกร  
แก้วเขียว 

8โครงการติดตามดูแลผู้ป่วย 
Intermediate care ในเขตเทศบาล
ต าบลควนโส 

69,000  69,000   

[6] 
    คุณบุษกร  

แก้วเขียว 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการ งบ 
ประมาณ
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ตอบ 
บร ิ
บท
พ้ืน
ที ่

ผู้รับ 
ผิดชอบ งบเงินบ ารุง 

รพ. 
 

 งบอื่นๆ 

(กองทุนต าบล 
กองทุนฟ้ืนฟูฯ) 

ยุทธ 1 

จุดเน้น 

ยุทธ2 

จุดเน้น 

ยุทธ3 

จุดเน้น 

ยุทธ 4 

จุดเน้น 
 

ยุทธศาสตร์
ที2่. 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
เครือข่าย
อย่างมีประ
สิทธิ 

ภาพ  

ด้านองค์กร 

1.เพ่ือให้ระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร คน 
เงิน ของ มี
ประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม  

 

9.โครงการพัฒนาองค์กร รพ.สต.ติดดาว 
 

1,660 1,660     
 

[11] 
 คุณกรฑีาพล  

จิตประพันธ์ 

 
10.โครงการนิเทศงานผสมผสานเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง 

 

33,200 33,200     
 

[11] 
 คุณวนิดา เซ่งล่าย 

11.พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

8,000 8,000     
 

[11] 
 คุณวนิดา เซ่งล่าย 

12.โครงการพัฒนาระบบการเงินการคลัง
และการควบคุมภายในของหน่วยบริการ  

5,000 5,000     
 

[11] 
 คุณเกรียงศักดิ ์ เมืองฤกษ ์
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ตอบ 
บริ 
บท

พื้นที่ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ งบเงินบ ารุง

รพ. 
 

งบอ่ืนๆ 

(กองทุนต าบล 
กองทุนฟ้ืนฟู) 

ยุทธ 1 
จุดเน้น 

ยุทธ2 
จุดเน้น 

ยุทธ3 
จุดเน้น 

ยุทธ 4 
จุดเน้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3.สนับสนุน
ความร่วมมือ
ของภาคี
เครือข่ายใน
การดูแล
สุขภาพ  

 

ด้านชุมชน 
3.1 ประชา 
ชนกลุ่มเป้า 
หมายได้รับ

บริการ
ส่งเสริม

สุขภาพและ
ป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี
มีคุณภาพ 

13.โครงการอาหารสะอาดผู้บริโภคปลอดภัย อ าเภอ
ควนเนียง  
 

24,250 24,250   
[3] 

    คุณกฤษฎา นิจพันธ์ 

14.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคอ าเภอควนเนียง 
 

41,300 41,300   
[3] 

    คุณกฤษฎา นิจพันธ์ 

15.โครงการสุขภาพดีวิถีคนควนเนียง 

 
12,400 12,400   

[1] 
 
 

   คุณมาลี ดว้งมาก 

16.โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 4,000 4,000   
[1] 

    คุณเกรียงศักดิ ์ 
เมืองฤกษ์ 

17..โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก 81,870 81,870   
[1] 

    ทญ.สุภัทรา 
ชมรูปสวย 

18.โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็ก
อ าเภอควนเนียง ปี 2561 

10,000 10,000   
[1] 

    คุณอรวรรณ 
ทองมีขวัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.
สนับสนุนความ
ร่วมมือของภาคี
เครือข่ายในการ
ดูแลสุขภาพ  

 

3.2  ภาคี
เครือข่าย

สุขภาพมีส่วน
ร่วมในการ

พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
อย่างต่อเน่ือง 

19.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.อ าเภอควนเนียง 50,000 50,000   
[1] 

    คุณเกรียงศักดิ ์เมือง
ฤกษ์ 

20.โครงการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วย
เบาหวาน(SMBG) 

44,280  44,280  
[1] 

    คุณมาลี ดว้งมาก 

21.โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสุ้งอายุและการ
ดูแลสุขภาพระยะยาว อ าเภอควนเนียง 

13,500 13,500   
[1] 

    คุณวรรณสิา 

22.โครงการชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค หมู่8 หนองปลิง 6,000 6,000   
[1] 

    คุณมาลี ดว้งมาก 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ตอบ 

บร ิ

บท
พ้ืนที่ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ งบเงินบ ารุง

รพ. 
งบอื่นๆ 

(กองทุนต าบล กองทุน
ฟื้นฟู) 

ยุทธ 1 
จุดเน้น 

ยุทธ2 
จุดเน้น 

ยุทธ3 
จุดเน้น 

ยุทธ 4
จุดเน้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.

การพัฒนา
บุคลากรให้มี
ประสิทธิ- 

ภาพ และมี
คุณธรรม 

ด้านบุคลากร 
4.1 บุคลากรมี
คุณธรรม 
สมรรถนะ 
และทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
4.2. หน่วยงาน
มีการพัฒนา
เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

23.ประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานตามนโยบาย
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา ปีงบประมาณ 2564 

36,000 36,000     
[10] 

  คุณเกรียงศักดิ์
เมืองฤกษ์ 

 

24.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขับเคลื่อน
งานประจ าสู่งานวิจัย 

54,500 54,500     
[10] 

  ทญ.อรชินี 
พลานุกูลวงค์ 

25.โครงการบคุลากรสุขภาพดี ท่ีท างานน่าอยู่  20,380 20,380     
[10] 

  คุณสมรักษ ์ 
สุขแสง 

26.โครงการประชุมวิชาการและประกวดผลงาน 48,000 48,000     
[10] 

  ทญ.อรชินี 
พลานุกูลวงค์ 

27.โครงการพัฒนาบุคลากร        
 
 
 
 
 

 
[10] 

 
[10] 

 
[10] 

   

-โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการป้องกันและควบคุม
การแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการ 

14,200 14,200      คุณจินตนา  

-พัฒนาสมรรถนะการดูแลผุ้ป่วยส าหรับพยาบาล 5,240 5,240      คุณศิรินทร์ 

-โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
และการเตรียมรับอุบัติภัยหมู่ 

20,700 20,700      คุณจรัสศรี 
จันทร์เส้ง 

-พัฒนาความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยตามจุดเน้น 13,000 13,000      คุณศิรินทร์ 

-.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน 

53,100 53,100      ทญ.อรชินี 
พลานุกูลวงค์ 

-โครงการพัฒนาเรื่องการเก็บสิ่งส่งตรวจ Lab 1,500  1,500      คุณสริยา 

-โครงการพัฒนาความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4,600 4,600      คุณบุณรฎา 

รวม 920,020.- 599,440.- 320,580.-       
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วิสัยทัศน์     โรงพยาบาลควนเนียง 2564 

เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นน าของจังหวัดสงขลาในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

  พันธกิจ  

   1  ให้บริการ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู แก่ผู้รับบริการให้มีคุณภาพ  
   2  การบริหารจัดการที่มีคุณภาพพัฒนาอาคารสถานที่ ให้เอื้อต่อการท างานและผู้รับบริการ      
   3 ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
   4 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและคุณธรรม 
 
 เป้าประสงค์หลัก 
   1.ระบบบริการมีมาตรฐาน คุณภาพและเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพ 
   2.เพื่อให้ระบบบริหารจัดการทรัพยากร คน เงิน ของ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
   3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ควบคุมโรคที่มีคุณภาพ 
   4.ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
   5.บุคลากรมีคุณธรรม สมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน 
   6. หน่วยงานมีการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
  ค่านิยม 
   1. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 
   2. มุ่งเน้นผู้รับบริการและองค์กร  
   3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) 
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สรุปแผนงานโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564       คปสอ.ควนเนียง และโรงพยาบาลควนเนียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์จังหวัด ตอบ 

บร ิ

บท
พ้ืนที่ 

 

ตอบ
จุดเน้

น
จังหวั

ด 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
งบเงินบ ารุงรพ. งบอื่นๆ 

(กองทุนต าบล 
กองทุนฟ้ืนฟูฯ) 

ยุทธ 1 

แผนงานท่ี 

ยุทธ2 

แผนงานท่ี 

ยุทธ3 

แผนงานท่ี 

ยุทธ 4 

แผนงานท่ี 

ยุทธ์ ที่ 1.
พัฒนา
ระบบ
บริการให้มี
คุณภาพ 

 

ด้าน
ผู้รับบริการ 
1.1ระบบ
บริการมี
มาตรฐาน 

คุณภาพและ
เชื่อมโยง

ระบบบริการ
สุขภาพ 

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารเวชภัณฑ์ยา 

19,800 19,800    

[6 11] 
    ภญ.ขนิษฐา  

มุณีแนม 

2.การพัฒนายาปรุงเฉพาะรายในงาน
แพทย์แผนไทย 

12,160 12,160  
 

 

[6 
    คุณกติติมา  

สนธ์ิขาว 

3.โครงการพัฒนางานสุขศึกษา 10,000 10,000   
 

[6] 

    คุณพันธิตรา  
พันธ์แก้ว 

ยุทธศาสตร์
ที2่. 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
เครือข่าย
อย่างมีประ
สิทธิ 

ภาพ  

ด้านองค์กร 
1.เพ่ือให้ระบบ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร คน 
เงิน ของ มี
ประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ตอบ 
บริ 
บท

พื้นที่ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ งบเงินบ ารุง

รพ. 
 

งบอ่ืนๆ 

(กองทุนต าบล 
กองทุนฟ้ืนฟู) 

ยุทธ 1 
จุดเน้น 

ยุทธ2 
จุดเน้น 

ยุทธ3 
จุดเน้น 

ยุทธ 4 
จุดเน้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3.สนับสนุน
ความร่วมมือ
ของภาคี
เครือข่ายใน
การดูแล
สุขภาพ  

 

ด้านชุมชน 
3.1 ประชา 
ชนกลุ่มเป้า 
หมายได้รับ

บริการ
ส่งเสริม

สุขภาพและ
ป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี
มีคุณภาพ 

 

4.โครงการส่งเสริมความรู้การดูแลผูสู้งอายุในกลุ่ม
ผู้ดูแล(PCU) 

6,000  6,000  
[1] 

    คุณผุดผอ่ง  
กลั่นสมจิตต ์

5.โครงการส่งเสริมความรู้พ่อแม่ในการดูแลเด็ก
โภชนาการ(PCU) 

9,000  9,000  
[1] 

    คุณปณิญชญาณ ์
หนูจินดา 

6.โครงการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
ประจ าปี 2564(PCU) 

10,400  10,400  
[3] 

    คุณรัตนาภรณ ์
 

7.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
ศสช.ควนเนียง ปี 2564 

70,700  70,700  
[3] 

    คุณรัตนาภรณ ์
 

8.โครงการส่งเสริมความรู้ผูป้กครองด้านพัฒนาการ
เด็กศสช.ควนเนียง ปี 2564 

8,000  8,000  
[1] 

    คุณปณิญชญาณ ์
หนูจินดา 

9.โครงการฝากครรภค์ุณภาพเพ่ือมารดาและทารก
สุขภาพดี(PCU) 

11,000  11,000  
[1] 

    คุณสุภา พะสริ 

10.โครงการสานใจเครือข่ายดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส(PCU) 

10,000  10,000  
[1] 

    คุณสุราณี 

11.โครงการพิชิตใจเพ่ือหุ่นดี สุขภาพดี(PCU) 10,000  10,000  
[1] 

    คุณปณิญชญาณ ์
หนูจินดา 

12.โครงการอบรมป้องกันการต้ังครรภ์และป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น(PCU) 

10,000  10,000  
[1] 

    คุณสุภา พะสริ 

13.โครงการรณรงค์วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
ประจ าปี 2564(PCU) 

10,000  10,000  
[3] 

    คุณรัตนาภรณ ์
 

14.โครงการหมู่บ้านต้นแบบ(PCU) 20,000  20,000  
[1] 

    คุณผุดผอ่ง  
กลั่นสมจิตต ์
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ตอบ 
บริ 
บท

พื้นที่ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ งบเงินบ ารุง

รพ. 
 

งบอื่นๆ 

(กองทุนต าบล กองทุน
ฟื้นฟู) 

ยุทธ 1 
จุดเน้น 

ยุทธ2 
จุดเน้น 

ยุทธ3 
จุดเน้น 

ยุทธ 4
จุดเน้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.
สนับสนุนความ
ร่วมมือของภาคี
เครือข่ายในการ
ดูแลสุขภาพ  

 

3.2  ภาคี
เครือข่ายสุขภาพ
มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
อย่างต่อเน่ือง 

15.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงโรค
DM/HT  โรคหลอดเลือดสมอง(PCU) 

16,800  16,800  
[1] 

    คุณพรรณ ีศรี
สุวรรณ 

16.โครงการอบรมแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว ปี
2564(PCU) 

20,000  20,000  
[1] 

    คุณสุภา พะสริ 

17.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ศสช.ควนเนียง 17,200  17,200  
[1] 

    คุณสุภา พะสริ 

18โครงการส่งเสริมสุขภาพแรงงงานนอกระบบ 6,500  6,500  
[1] 

    คุณรัตนาภรณ ์
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.

การพัฒนา
บุคลากรให้มี
ประสิทธิ- 

ภาพ และมี
คุณธรรม 

ด้านบุคลากร 
4.1 บุคลากรมี
คุณธรรม 
สมรรถนะ 
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
4.2. หน่วยงานมี
การพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

19.โครงการสง่เสริมความรู้การดูแลตนเองผู้ป่วย 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

7,200  7,200  
[1] 

    คุณพรรณ ี

20.โครงการพัฒนาบุคลกรเพ่ือรองรับมาตรฐาน HA 

 
77,040 77,040     

[10] 
  ภญ.ขนิษฐา  

มุณีแนม 

21.โครงการประชุมเจ้าหน้าท่ีงานคุณภาพโรงพยาบาล 42,000 42,000     
[10] 

  ภญ.ขนิษฐา  
มุณีแนม 

 

รวม 
403,800 161,000 242,800 

      

รวมทั้ง  เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง 1,323,820 

งบรวม 

760,440 

งบเงินบ ารุง 

563,380 

งบกองทุนฯ 
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การพัฒนาตามประเด็นจุดเน้น คปสอ. และโรงพยาบาลควนเนียง ปีงบประมาณ 2564 

ประเด็นที่ 1  

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
รพ.สต.ติดดาว รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 100% pA.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต.ติดดาว  
1.รพ.สต.ติดดาวผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว 80% 
2.รพ.สต.ติดดาวผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 ดาว 
100% 

คุณกรีฑาพล  จิตประพันธ์ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

 
แผนงาน หรือ มาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน  (small success) 
 
แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการกันในระดับ คปสอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ทบทวนค าสั่งคณะท างาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ประเมินตนเองและวางแผน
พัฒนาสารสนเทศ 
3.ด าเนินการพัฒนาส่วนขาดตาม
แผนแต่ละหมวด 

1.นิเทศติดตาม เย่ียมเสริมพลัง 
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยทีม
ระดับระดับอ าเภอ 

1.รับการประเมินรพ.สต.ติดดาว
จากคณะกรรมการระดับอ าเภอ
รอบที่ 1  
2.พัฒนาส่วนขาดที่ทางทีมประเมิน
แนะน า 

1.รับประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
จากคณะกรรมการระดับจงัหวัด 
รอบที่ 2 (กรณีไม่ผ่านรอบแรก) 
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ประเด็นที่ 2 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
PCC -เกิดการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ขนาด

เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูได้
ทั่วถึง ประชาชนเข้าถึงบริการปฐมภูมิ ท่ีเป็น
หน่วยบริการด่านแรกได้เพ่ิมมากข้ึน และได้รับ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมากข้ึน 
-มีการเชื่อมโยงบริการระหว่าง ปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิกับตติยภูมิ โดยผ่านการบูรณาการ 
service plan ทุกสาขากับบริการระดับปฐม
ภูมิที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล
ประชาชนตามกลุ่มวัยและท าหน้าท่ีจัดการ
ระบบสุขภาพของชุมชน 
-สร้างทีมดูแลสุขภาพประจ าครอบครัวที่น า
โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและใช้
หลักการของเวชศาสตรค์รอบครัวอย่าง
ต่อเน่ืองครอบคลุมในทุกครัวเรือน 
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ 

-อัตราการลดลงของผู้ป่วยนอกท่ีโรงพยาบาล 
ซึ่งเป็นผู้ป่วยของพ้ืนที่ต าบลบางเหรียง  
-จ านวนผู้ป่วยผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ
จากชุมชนได้รับการช่วยเหลือ 
 

ดนิตา  ชัยภัทรธนกุล 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ PCC 

 
แผนงาน หรือ มาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน  (small success) 
 
แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6เดือน แผนระยะ 9เดือน แผนระยะ 12เดือน 
1.คลินิกบริการในรูแบบเวชศาสตร์
ครอบครัว 

-มีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเวช
ศาสตร์ครอบครัว 
- 

-ผู้ป่วยมารับบริการเพ่ิมมากข้ึน 
ผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้ป่วยพ้ืนที่ต าบล
บางเหรียงลดลง 

-เคสเบิกได้สามารถใช้สิทธ์ิเบิกจ่าย
ตรงที่คลินิกหมอครอบครัวเกาะใหญ่
ได้ 
 

-ผู้ป่วยเบิกได้จ่ายตรงเพ่ิมมากข้ึน 
-ขยายการบริการได้มากข้ึนเช่น มีบริการ
แพทย์แผนไทย  

2.สร้างเครือข่าย ชุมชนในการช่วย
ผลักดันโครงการต่างๆให้เกิด
ความส าเร็จ 

-ชุมชนทราบว่ามีบริการคลินิกหมอ
ครอบครัวในพ้ืนที่ 

-สามารถให้การดูแลเคสที่มีปัญหา
ยุ่งยากซับซ้อนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ได้ 
 

-มีจิตอาสาในชุมชนร่วมกันดูแล
ผู้ป่วย SNAP 

-ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบการ
ดูแลและบริการ และแผนงานโครงการต่างๆ
มากข้ึน 
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ประเด็นที่ 3 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
No Form 1.ประสานความร่วมมือกับ พชอ. 

2.จัดท าในตลาด ชุมชนให้เห็นผลชัดเจน  
อย่างน้อย 1แห่ง 

ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างองค์กร 
ชุมชนปลอดโฟม 

คุณกฤษฎา นิจพันธ์ 
คณะกรรมการงานคุ้มครองผู้บรโิภค 

 
แผนงาน หรือ มาตรการความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน(small success) 
 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.ประสานความร่วมมือกับ พชอ. 
2.จัดท าในตลาด ชุมชนให้เห็นผลชัดเจน  
อย่างน้อย 1 แห่ง 

1.ประชุมทีมคณะกรรมการ NO 
FOAM  
2.ก าหนดเป้าหมายยกระดับ
องค์กรหน่วยงาน ราชการ/
โรงเรียน ให้ได้ระดับทอง หรือคง
สภาพระดับทอง 
3.ประสานการท างานร่วมกับทีม
เครือข่ายบูรณาการงาน NO 
FOAM  
4.ทีมงานคุ้มครองรณรงค์สร้าง
กระแสการเลิกใชโ้ฟมกลุ่มแม่ค้า
และประชาชน 

1.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายตลาดที่จะ
พัฒนาให้เป็นตลาดปลอดโฟม 
2.สร้างความร่วมมือของเจ้าของ
ตลาดชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
3.ตลาดที่เข้าร่วม รณรงค์การเลิก
ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด
4.การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน
โฟมที่ปลอดภัย 
 
 

1.ทีมงานคุ้มครองผู้บริโภคลง
ติดตามและเย่ียมองค์กรหน่วยงาน
ราชการ/และตลาดที่เข้าร่วม
รณรงค์ตามแบบรายงานผลการ
รณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
 
 

1.มอบป้ายรับรอง ร้านน้ีไม่มีโฟม
บรรจุอาหารแก่แม่ค้าในตลาด  
2. มอบประกาศเกียรติคุณแก่
องค์กร/ตลาดที่มีการพัฒนา
อย่างส าเร็จและย่ังยืน 
3.สรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 
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ประเด็นที่ 4 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 1.คุณภาพผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน 

2.เพ่ือให้บุคลกรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ท างาน   
3.เพ่ือให้ระบบคิว ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจ
ของผ็รับบริการ 

1.ร้อยละของหน่วยงานมีคุณภาพข้อมูล 5 
ด้าน ร้อยละ 95 
2.บุคลากรมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 10% 
3.ลดการใช้ทรัพยากรที่มีการใช้ เทคโนโลยี
ทดแทนได้ 10% 
4.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระบบคิวแบบ
ใหม่มากกว่า 70% 

คุณเพ็ญศิริ  บุญชัย 
 
คุณจารึก แก้วมณี 
คณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ 

แผนงาน หรือ มาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน  (small success) 
แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.ประสานเชิงระบบ ในการจัดการข้อมูลให้มี
คุณภาพ 5 ด้าน 
 
 

1. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลในหน่วยบริการ 8 แห่ง 

1. ร้อยละของหน่วยบริการใน
ภาพรวมอ าเภอ มีคุณภาพข้อมูล 5 
ด้านที่ ร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1. ร้อยละของหน่วยบริการ
ในภาพรวมอ าเภอ มี
คุณภาพข้อมูล 5 ด้านที่ ร้อย
ละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

1. ร้อยละของหน่วยบริการใน
ภาพรวมอ าเภอ มีคุณภาพข้อมูล 
5 ด้านที่ ร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

2.การใช้เทคโนยีในการพัฒนาท างาน ใน
โรงพยาบาล 
 

วางแผน การใช้ระบบ ศึกษาระบบที่
เหมาะสม กับงาน และ เจ้าหน้าท่ี
ผู้ใช้งาน 
ใช้ระบบคลังยา ครบทุกระบบ 
ใช้QR cord ลงทะเบียนงานปีใหม่ 
ความรู้เรื่องยา การรับเรื่องร้องเรียน  

เปิดใช้ระบบ QR cord  ทุก
ประเด็น 
เริ่มใช้ระบบคลงั  
เริ่มใช้ ระบบ Stock  ทุกคลัง  

 ติดตามผล 
 
ใช้ ระบบ Stock  ทุกคลัง 

ติดตามผล การด าเนินงาน  
สรุป ผลการด าเนินงาน วางแผน
พัฒนาต่อไป 
 

3.พัฒนาระบบคิว ประชุมชี้แจง้การท างานร่วมกับทีม ห้อง
บัตร  ประชาสัมพันธ์ OPD   แพทย์  
 รพ.สต. 
-การเงิน วางแผน จัดหา อุปกรณ์ 
บุคลากร  
-ระบบตู้คิว  จัดท าโครงการ  
หางบประมาณ จัดหา อุปกรณ ์
 
 

ติดตามผล การด าเนินงาน  
ประเมิน ผล แก้ไข 
 

 
-จัดท าห้องการเงิน ระบบคอม 
 -เปิดให้บริการ  
- จัดอบรมเจ้าหน้าท่ี  เรื่องระบบ
ตู้คิว  
-ทดลองระบบ  

ติดตามผล การด าเนินงาน  
ประเมิน ผล ปรับเปลี่ยน
กลวิธี 
 
 
 
ติดตามผลการด าเนินงาน 
 
 
-ใช้ระบบ ตู้คิว   

ติดตามผล การด าเนินงาน  
สรุป ผลการด าเนินงาน 
วางแผนพัฒนาต่อไป 
 
สรุป ผลการด าเนินงาน 
วางแผนพัฒนาต่อไป 
 
ติดตามผลการด าเนินงาน  
สรุป ผลการด าเนินงาน 
วางแผนพัฒนาต่อไป 
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ประเด็นที่ 5 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระบบงาน PCT 1. ผู้ป่วยกลุ่ม ACS , Stroke   เข้ารับบริการ

ได้ทันเวลาตามระบบ Fast tack เพ่ิมข้ึน 5 % 
2. ผู้ป่วยกลุ่ม PC ,DM HT, COPD  
Asthma เข้ารับบริการได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
3. อัตราการเสียชีวิต ลดลง 3 % 
 

1. อัตราการเข้าถึงบริการในกลุ่ม ACS , 
Stroke , PC ,DM HT, COPR  Asthma 

2. อัตราการเสียชีวิต 

 คณะกรรมการ PCT   

 

แผนงาน หรือ มาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน  (small success) 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.การ Access and Entry  
โรคจุดเน้น 

สร้างเครือข่ายชุมชนร่วม สร้างเสริม
สุขภาพ และค้นหา ผู้ป่วย 

ชุมชนร่วม สร้างเสริมสุขภาพ และ
ค้นหา ผู้ป่วย 

ชุมชนร่วม สร้างเสริมสุขภาพ 
และค้นหา ผู้ป่วย 

ติดตามประเมินผล 

2.การประสานแนวราบ กับ
ทีม RM HRD   IT 
 

ทบทวนระบบสารสนเทศ กับการใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วย IT 

พัฒนาCompetencyบุคลากร 
ตามโรคเน้น กับ HRD 

ติดตามการน าแนวทางปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นผลจากการทบทวน ความ
เสี่ยง ทางคลินิก ร่วมกับ RM  
มาปฏิบัติ 

ติดตามประเมินผล 

3. ระบบ NUR QA , IC   
 

พัฒนาCompetencyพยาบาล ตามโรค
เน้น กับ NUR 

รับการประเมินคุณภาพการ
พยาบาล (QA) 
 

ทบทวน ฟ้ืนฟู ความรู้ ทักษะ
ด้าน IC 

ติดตามประเมินผล 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ประเด็นที่ 6 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

งานวัณโรค 1.ค้นหาคัดกรองวัณโรคใน 6กลุ่มเสี่ยง ตรวจ
วินิจฉัยและข้ึนทะเบียนรักษา 
2.ลดการเสียชีวิต การขาดยา 

PA 1.ร้อยละการค้นหาวัณโรคในประชากร
กลุ่มเสี่ยงร้อยละ 82.5 
2.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่มากกว่าร้อยละ 85 

สมรักษ์ สุขแสง 

 

แผนงาน หรือมาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการติดตาม/ประเมิน (small success) 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.เพ่ิมประสิทธิภาพการค้นหา การ
คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง 
2.กลุ่ม MDR 

-คัดกรองวัณโรคใน 6 กลุ่มเสี่ยงใน
คลินิกโรคเรื้อรงัDM, COPD, 
Asthma,HIV ,รพ.สตได้ร้อยละ 30 
-ก ากับติดตามการกินยาการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรค 
-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคให้พื้นที่
เพ่ือติดตามเย่ียม 
-เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงคจ์าก
การใช้ยา 

-คัดกรองวัณโรคใน 6 กลุ่มเสี่ยงได้
ร้อยละ 50 
-อัตราการขาดยาร้อยละ 0 
 

-คัดกรองวัณโรคใน 6 กลุ่มเสี่ยงได้
ร้อยละ 80 
-อัตราการขาดยาร้อยละ 0 

-คัดกรองวัณโรคใน 6 กลุ่มเสี่ยงได้
ร้อยละ 100 
-อัตราการขาดยาร้อยละ 0 

 

ประเด็นที่ 7 

ประเด็นจุดเน้น 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

 
งานอนามัยแม่และเด็ก 

๑. สัดส่วนมารดาตายไม่เกิน๒๕ ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
๒. อัตราเด็ก 0-60 เดือนมีพัฒนาการสมวัยมากกว่า

ร้อยละ๘๕  
๓. เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อและกระตุ้น

พัฒนาการต่อเน่ือง ๑oo %                                                                                                                                      

PA 1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานอนามัยแม่
และเด็กเพ่ือลดอัตรามารดาตาย 
อัตรามารดาตายไม่เกิน 25 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
2. ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

คุณอรวรรณ ทองมีขวัญ/ 
คุณด ารงศรี ไหมทอง 
คณะกรรมการ MCH Board 
เครือข่ายอ.ควนเนียง 
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แผนงาน หรือมาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการติดตาม/ประเมิน (small success) 

ประเด็นจุดเน้น 
 

แผนระยะ ๓ เดือน แผนระยะ ๖ เดือน แผนระยะ ๙ เดือน แผนระยะ ๑๒ เดือน 

 
1.ค้นหากลุ่ม High Risk 
2.วิเคราะห์สาเหตุ 
3.Case Manager 

 

- รพ./รพ.สต. ทุกแห่ง /PCUมีการค้นหา
หญิงต้ังครรภ์ที่เป็น High Risk Preg ทั้ง
ฝากครรภ์นอกระบบ ( ฝากครรภ์ 
คลินิก) และฝากครรภ์ในระบบ 
-รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง/PCU มีการ
ประเมินคัดกรองครรภ์เสี่ยงในหญิง
ต้ังครรภ์โดยใช้แบบฟอร์ม Classifying 
Form 18 ข้อทุกครั้งที่มาฝากครรภ ์
- รพ.สต. ทุกแห่ง /PCU มีระบบการส่ง
ต่อหญิงต้ังครรภ์ที่พบว่าเป็น High Risk 
Preg. โดยส่งพบแพทย์ที่รพ.เพ่ือวินิจฉัย
และพิจารณาการรักษาต่อไป 
-รพ.มีการตรวจหญิงต้ังครรภ์ที่เป็น High 
Risk Preg ที่ได้รับการส่งต่อจากรพ.สต./
PCU 
-รพ.ข้ึนทะเบียนหญิงต้ังครรภ์ที่เป็น 
High Risk Preg. และประสานข้อมูลลง
สู่รพ.สต./ PCU ทาง E.mail / By tel. 

- หญิงต้ังครรภ์ที่เป็น Severe High Risk 
Preg. แพทย์พิจารณาส่งต่อรพ.ศูนย์เพ่ือพบ
แพทย์เฉพาะทางเพ่ือพิจารณาแนวทางการ
รักษาต่อไปร้อยละ 100 
- หญิงต้ังครรภ์ที่เป็น High Risk Preg ได้รับ
การข้ึนทะเบียนครรภ์เสี่ยงทุก Case และ
วางแผนการติดตามดูแลต่อเน่ือง ร้อยละ 100 
- รพ.สต./ PCU ได้รับข้อมูลการส่งต่อหญิง
ต้ังครรภ์ที่เป็น High Risk Preg. จากรพ.และมี
การติดตามCase อย่างต่อเน่ืองและส่งข้อมูล
ให้รพ.ทุกเดือนทาง E. mail ร 
-รพ.ส่งข้อมูลรายงานครรภ์เสี่ยงให้กับงาน
ส่งเสริมสุขภาพจังหวัดทุกต้นเดือน และส่ง
ข้อมูลคืนกลับพ้ืนที่ 
-รพ.สต./PCU /รพ.ดูแลหญิงต้ังครรภ์ที่เป็น 
High Risk Preg. ดูแลแบบ Case Manager  
-มีการติดตามเย่ียมบ้านพร้อมทีมสหวิชาชีพใน 
Case High Risk Preg. 
ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 

- หญิงต้ังครรภ์ที่เป็น Severe High 
Risk Preg. แพทย์พิจารณาส่งต่อรพ.
ศูนย์เพ่ือพบแพทย์เฉพาะทางเพ่ือ
พิจารณาแนวทางการรักษาต่อไปร้อย
ละ 100 
- หญิงต้ังครรภ์ที่เป็น High Risk Preg 
ได้รับการข้ึนทะเบียนครรภ์เสี่ยงและ
วางแผนการดูแลต่อเน่ือง ร้อยละ 100 
- รพ.สต./ PCU ได้รับข้อมูลการส่งต่อ
หญิงต้ังครรภ์ที่เป็น High Risk Preg. 
จากรพ.และมีการติดตามCase อย่าง
ต่อเน่ืองจนกระทั่งคลอดและหลัง
คลอด 
 -รพ.สต./PCU /รพ.ดูแลหญิงต้ังครรภ์
ที่เป็น High Risk Preg. ดูแลแบบ 
Case Manager  
-ติดตามเย่ียมบ้านพร้อมทีมสหวิชาชีพ
ใน Case High Risk Preg.ที่ต้องดูแล
เป็นพิเศษ 

- Case High Risk Preg.ได้รับการ
ดูแลติดตามอย่างต่อเน่ืองจนกระทั้ง
คลอด  เป้าหมาย ร้อยละ 100 
- Case High Risk Preg.ได้รับการ
ติดตามเย่ียมในระยะหลังคลอด ร้อย
ละ 100 
- ไม่พบมารดาหรือบุตรเสียชีวิตขณะ
คลอดและหลังคลอด  
 
-มีการสรุปและวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานร่วมกับทีม MCH Boardใน 
Case ที่ขาดการติดตามหรือสูญหาย 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีที่ดูแลหญิงต้ังครรภ์เข้า
รับการอบรมหลักสูตรการดูแลหญิง
ต้ังครรภ์เฉพาะโรค  
( Case Manager) 
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ประเด็นจุดเน้น 
 

แผนระยะ ๓ เดือน แผนระยะ ๖ เดือน แผนระยะ ๙ เดือน แผนระยะ ๑๒ เดือน 

- พัฒนาการ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

1. .ค้นหาเด็ก
พัฒนาการล่าช้า 

2. กระตุ้น ส่งเสริม 
พัฒนาการเด็ก 

3. รักษาเด็ก
พัฒนาการล่าช้า 

 

- รพ.สต. ทุกแห่ง /PCUมีการแยกคลินิก
ประเมินพัฒนาการออกจากคลินิก
สุขภาพเด็กดี 
- รพ.สต. ทุกแห่ง /PCUมีกระตุ้น
พัฒนาการ และมีระบบการส่งต่อเด็กที่มี
ปัญหาพัฒนาการ 
-รพ.มีการตรวจเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าท่ี
ได้รับการส่งต่อจากรพ.สต./PCU 

- เด็ก 9 18 30 42และ60 เดือน ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
- เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการโดยผู้ปกครองเป็นระยะเวลา 1 
เดือน ร้อยละ 100 
- เด็กที่พัฒนาการยังล่าช้าหลังได้รับการ
กระตุ้น 1 เดือน ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ใน รพช. และส่งต่อ (ในรายที่ต้องได้รับการ
รักษา)ร้อยละ 100 

- เด็ก 9 18 30 42และ60 เดือน 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
- เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการโดยผู้ปกครองเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน ร้อยละ 100 
- เด็กที่พัฒนาการยังล่าช้าหลังได้รับ
การกระตุ้น 1 เดือน ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการใน รพช. และส่งต่อ (ในราย
ทีต้่องได้รับการรักษา)ร้อยละ 100 

- เด็ก 9 18 30 42และ60 เดือน 
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 
- เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการโดยผู้ปกครองเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน  
ร้อยละ 100 
- เด็กที่พัฒนาการยังล่าช้าหลังได้รับ
การกระตุ้น 1 เดือน ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการใน รพช. และส่งต่อ (ในราย
ที่ต้องได้รับการรักษา) ร้อยละ 100 
- เด็ก 9 18 30 42และ60 เดือน มี
พัฒนาการสมวัย (หลังได้รับการ
กระตุ้น/รักษา)    ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 

ประเด็นที่ 8  

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
บุหรี ่
-เน้นการคัดกรองและบันทึกการคัดกรองการ
สูบบุหรี่ของผูร้ับบริการที่มารับบริการที่มีอายุ
15ปีข้ึนไปทุกราย ในทุกจุดบริการที่เกี่ยวข้อง 
-หน่วยงานต่างๆบอกถึงพิษ ภัยของการสูบ
บุหรี่ และส่งตัวผู้รับบริการที่สูบบุหรี่มายัง
คลินิกอดบุหรี ่
-ผู้สูบบุหรี่ที่เข้าคลินิกอดบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่
ได้ส าเร็จเพ่ิมมากข้ึน  
 

 
-ทุกจุดบริการเห็นความส าคัญของการคัด
กรองและบันทึกการคัดกรองการสูบบุหรี่ของ
ผู้รับบริการที่มีอายุ 15 ปี ข้ึนไปทุกราย 
-ช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสบูบุหรี่ได้ส าเร็จเพ่ิมข้ึน
ในทุกๆปี 

 
1.คัดกรองสูบบุหรี่ ประชากร 15ปีข้ึนไป ร้อย
ละ 80 
2.ร้อยละ 20ของผู้เสพในโรงพยาบาลเข้าสู่
ระบบบ าบัดเลิกบุหรี่ในคลินิกบุหรี ่
3.ร้อยละ 10 ผู้เสพท่ีเข้าสู่ระบบบ าบัดใน
คลินิกของโรงพยาบาลสามารถเลิกบุหรี่ได้
ส าเร็จอย่างน้อย 6เดือน 

 
คุณเกรียงศักด์ิ  เมืองฤกษ ์
คุณนฤชิต  จันทร์สุข   
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แผนงาน หรือ มาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน  (small success) 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนงานระยะ 3 เดือน แผนงานระยะ 6 เดือน แผนงานระยะ 9 เดือน แผนงานระยะ 12 เดือน 
เพ่ิมการค้นหา 
เพ่ิมการคัดกรองเข้าสู่ระบบ 
เพ่ิมการเลิกได้ส าเร็จ 
บุคคลต้นแบบ 
ชุมชนต้นแบบ 
เพ่ิมศักยภาพของ รพ.สต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ประสานงาน IT เพ่ืออ านายความ
สะดวกในการบันทึกการคัดกรองการ
สูบบุหรี่ที่สะดวกรวดเร็ว 
-ลงเย่ียมหน้างานแต่ละแผนกที่
เก่ียวข้องในการคีย์ข้อมูลการคัดกรอง
การสูบบุหรี่ตลอดจนสอบถามถึง
ปัญหาและอุปสรรค ์
-จัดท าโครงการเสริมสร้างก าลังใจ
ให้แก่ จนท. เพ่ือการคัดกรองและ
บันทึกการคัดกรองการสูบบหุรี่ที่
เพ่ิมข้ึน และเพ่ือให้แต่ละแผนกส่งผู้
สูบบุหรี่มายังคลินิกอดบุหรี่ที่เพ่ิมมาก
ข้ึน  

-ติดตามผลงานและตัวชี้วัด ตลอดจน
สอบถามถึงปัญหา ความต้องการใน
แต่ละแผนก 
-ประกาศผลโครงการไตรมาส 2 

-ติดตามผลงานและตัวชี้วัด ตลอดจน
สอบถามถึงปัญหา ความต้องการใน
แต่ละแผนก 
-ประกาศผลโครงการไตรมาส 3 

-สรุปผลงานในปีที่ผ่านมาให้
ผู้เก่ียวข้องและผู้บริหารทราบ รวมทั้ง
เก็บรวมรวมข้อมูลปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆเพ่ือได้วางแผนการ
พัฒนาต่อไป 
-ประกาศผลโครงการทั้ง2โครงการ
และจัดพิธีมอบรางวัลแก่ จนท.ที่ท า
ผลงานได้ดี 3อันดับแรก และรางวัล
ชมเชยอีก 1ต าแหน่ง ในแต่ละ
โครงการ 

 

ประเด็นที่ 9 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
การควบคุม ดูแล DM &HT 1.ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้ 

2.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับ
ความดันได้ 
3.ลดกลุ่มป่วยจากกลุ่มเสี่ยง   
4.ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ 

1.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ดี  >40% 
2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดันโลหิตได้ดี > 50% 
3.ลดผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงราย
ใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิต
สูง 
4.การคัดกรอง CVDRisk ผู้ป่วยเบาหวาน/
ความดันโลหิตสูงมากกว่าร้อยละ82.5 
5.อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก 
น้อยกว่าร้อยละ 25 (PA) 
6.อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบน้อย
กว่าร้อยละ 5(PA) 

คุณอนุ อิสระพานิจ 
คุณมาลี  ด้วงมาก 
คณะกรรมการ NCD 
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แผนงาน หรือ มาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน ( small success) 

แผนงาน หรือ 
มาตรการ 

แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 

การเข้าถึงของผู้ป่วย DM / 
HT 

-คัดกรอง  DM & HT ในประชาชนอายุ 35 ปี
ข้ึนไป ร้อยละ 90 
- ประเมิน CVD Risk ,โรคแทรกซ้อน (ตา,เท้า) 
- รายงานผลการด าเนินงานจ านวนผู้ป่วยราย
ใหม่ในปี 2564ลดลงจาก  ปี 2561(ในช่วงเวลา
เดียวกัน) 
- ผู้ป่วย DM & HT ได้รับการค้นหาและคัด
กรองโรคไตเรื้อรงั CKD (ติดตามทุกเดือน/ตาม
แผนฯ) 
-ติดตามผู้ป่วยDM/HTที่รับยาคลินิกมาตรวจคัด
กรองภาวะแทรกซ้อนประจ าป ี

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. และ
คลินิก DPAC ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง(สงู)
ต่อ DM & HT ร้อยละ 50 
-ประเมิน CVD Risk ,โรคแทรกซ้อน (ตา
,ไต,เท้า)  
 

-การประเมินผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง DM & HT 
-การประเมิน คลินิก DPAC 
-ประเมิน CVD Risk ,โรคแทรกซ้อน 
(ตา,เท้า)  
-ผู้ป่วย DM & HT ได้รับการค้นหา
และคัดกรองโรคไตเรื้อรงั CKD ร้อย
ละ 90 
(ติดตามทุกเดือน/ตามแผนฯ) 

-รายงานผลการด าเนินงานจ านวน
ผู้ป่วยรายใหม่ในปี 2564ลดลงจากปี 
2561 
-DM ลดลงร้อยละ 5  
HT ลดลงร้อยละ 2.5 
-ผู้ป่วย DM ควบคุมระดับน้ าตาลได้ 
มากกว่าร้อยละ 40  
-ผู้ป่วย HT ควบคุมระดับน้ าตาลได้ 
มากกว่าร้อยละ 50  
 

Healthy City - จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ 
- ประสานขอสนับสนุนวิทยากร 
- จัดท าเอกสารอบรม 
- ด าเนินการอบรม 
   - จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ครัง้ที่ 1 
   - ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ครั้งที่ 
1 

- ด าเนินการอบรม 
   - จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ครั้งที่ 2 
   - ติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ครั้งที่ 2 

- ด าเนินการอบรม 
   - จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ครั้งที่ 3 
   - ติดตามผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ครั้งที่ 3 

- สรุปและประเมินผลโครงการ 
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ประเด็นที่ 10 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
snap/intermediatcare เพ่ิมการค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ  

เพ่ิมการดูแลฟ้ืนฟู  
เพ่ิมการดูแลตามระบบ HHC 

PA  
1.ร้อยละ 60ความครอบคลุมของผู้ป่วยระยะ
วิกฤติได้รับบริการ Snap  
2.ร้อยละ 90ของผู้ป่วยหลังระยะวิกฤติที่ได้รับ
บริการ Snap มี Barhel index2 คะแนนข้ึน
ไป  
3.ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยหลังระยะวิกฤติที่ได้รับ
บริการ Snap ได้รับบริการเย่ียมบ้านตาม
แผนการเย่ียมบ้านตามแผนอย่างน้อย 1 ครั้ง  
 

คุณบุษกร แก้วเขียว  
คณะกรรมการ Snap 
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แผนงาน หรือ มาตรการความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน(small success) 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.เพ่ิมการค้นหาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรใน
องค์กรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รับทราบเกี่ยวกับ SNAP และ
แนวทางปฏิบัติ 
- ค้นหาผู้ป่วย active case 
finding 
-.รวบรวมรายชื่อผู้ป่วย SNAP 
และประสานพ้ืนที่ให้พ้ืนที่ลง
เย่ียมเพ่ือประเมินเบื้องต้นและ 
ประสานความช่วยเหลือหาก
ขาดศักยภาพด้านใดด้านหน่ึง 

-.รวบรวมรายชื่อผู้ป่วย SNAP และ
ประสานพ้ืนที่ให้พ้ืนที่ลงเย่ียมเพ่ือ
ประเมินเบื้องต้นและ ประสานความ
ช่วยเหลือหากขาดศักยภาพด้านใด
ด้านหน่ึง เช่น 
- ไม่มีรถรับ-ส่ง เพ่ือเข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่ รพ. โดยการประสาน
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น า
ชุมชน หรือมูลนิธิ 

- - 

2.เพ่ิมการดูแลฟ้ืนฟู  
 

-น าผู้ป่วย SNAPเข้าสู่ระบบจาก 
HHC, refer back , walk in 
ฟ้ืนฟูต่อเน่ือง 2-3 ครั้ง/ สัปดาห์ 
ทุกราย 
-ท าอุปกรณ์ / ปรับสิ่งแวดล้อม
ให้เหมาะสม 
- ผู้ป่วยSNAPที่มีปัญหาการ
กลืนให้ฝึกการกลืนในรพ. 

- ประเมินและติดตามการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่บ้านของผู้ป่วย และ
ประสานความช่วยเหลือหากขาด
ศักยภาพด้านใดด้านหน่ึง เช่น 
-ไม่มีรถรับ-ส่ง เพ่ือเข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและท ากายภาพบ าบัดที่ 
รพ. โดยการประสานองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน 
หรือมูลนิธิ 
- ไม่มีญาติดูแล หรือท า
กายภาพบ าบัดให้ที่บ้าน ประสาน
รพ.สต.ในพ้ืนที่ จัด CG ร่วมดูแล 

- จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. 
ผู้ดูแลหลัก  CG ในการฟ้ืนฟูต่อเน่ืองที่
บ้าน 
- จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ผู้ป่วยต้อง
ใช้ในการดูแลขณะอยู่ที่บ้าน เข้าท่ี
ประชุมกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
และด้อยโอกาสซ้ าซากอ าเภอควนเนียง 
เพ่ือขอสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์
เพ่ิมเติม 

- คืนข้อมูลผู้ป่วย SNAPให้
พ้ืนที่ดูแลต่อเน่ือง 

3.เพ่ิมการดูแลตามระบบ HHC -ประสานพ้ืนที่ประเมินและ
ติดตามการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่
บ้านของผู้ป่วยที่บ้านหลัง D/C 
- feedback & reevaluate 

- คืนข้อมูลผู้ป่วย SNAP และเสริม
ศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้ป่วย  โดยผู้น าชุมชน จิตอาสา
ท าอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 
เช่น ราวหัดเดิน โดยใช้ทรัพยากรที่
มีในชุมชนมาประยุกต์ เป็นต้น  

- ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
และคืนข้อมูลให้ชุมชนเป็นระยะๆ เพ่ือ
ร่วมกันหาโอกาสพัฒนากับภาคี
เครือข่ายการประเมินผล 

-ส่งต่อให้พ้ืนที่และชุมชน
ดูแลต่อเน่ือง 
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ประเด็นที่ 11 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
.DHF/ชิกุนคุนยา/ 
 
โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
 
 

1.หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ไม่น้อยกว่า41 หมู่บ้าน(ร้อยละ
90) 
2.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัฐย
ฐาน 5 ปีจ านวน ..31.. ราย(ร้อยละ15) 
3.ค่าดัชนีลูกน  ายุงลายตามเกณฑ์ก าหนด 

1.หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัฐย
ฐาน 5 ปี ร้อยละ 10 
3.ค่าดัชนีลูกน  ายุงลายตามเกณฑ์ก าหนด 

คุณกฤษฎา  นิจพันธ์ 
คุณอรยา สาและ 
คณะกรรมการควบคุมป้องกันโรค 

แผนงาน หรือ มาตรการความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน(small success) 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน(ต.ค.-ธ.ค.61) แผนระยะ 6 เดือน(ม.ค.-มี.ค.62) แผนระยะ 9 เดือน(เม.ย.-มิ.ย.62) แผนระยะ 12 เดือน(ก.ค.-ก.ย.62) 
1.เพ่ิมการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โรคชิ
กุนคุนยา  
2.เพ่ิมความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออก 
3.เร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
4.เพ่ิมความเข้มแข็งระบบการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วย 
 

1.ประชุม Warroom วางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมควบคุมโรคในปี62 
2.จัดกิจกรรม Big Cleaningโดย
ทีมจิตอาสาพร้อมกันทุกต าบล 
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน(5ธ.ค.,12
ธ.ค....) 
3.ส ารวจHI/CIทุกเดือน ทั ง6 ร. 
4.กิจกรรมควบคุมโรคอย่าง
เคร่งครัดในช่วงฤดูฝน(ช่วงระบาด) 
ความส าเร็จของงาน 
1.หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุม
โรคไข้เลือดออกได้ไม่น้อยกว่า 37 
หมู่บ้าน(ร้อยละ80) 
2.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง
จากค่ามัฐยฐาน 5 ปีร้อยละ6 
3.ค่าดัชนีลูกน  ายุงลายตามเกณฑ์
ก าหนดร้อยละ 80 

1.จัดกิจกรรม Big Cleaningโดย
ทีมจิตอาสาพร้อมกันทุกต าบล 
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน(ช่วงทอง) 
2.ประชุม Warroomควบคุมการ
ระบาด 
3.สุ่มประเมินค่า HI/CI จาก
คณะกรรมการกลาง ทั ง 6 ร. 
4.กิจกรรมอาสาปราบยุงระดับ
ต าบล 
ความส าเร็จของงาน 
1.หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุม
โรคไข้เลือดออกได้ไม่น้อยกว่า 38 
หมู่บ้าน(ร้อยละ85) 
2.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง
จากค่ามัฐยฐาน 5 ปีร้อยละ9 
3.ค่าดัชนีลูกน  ายุงลายตามเกณฑ์
ก าหนดร้อยละ 90 

1.จัดกิจกรรม Big Cleaningโดย
ทีมจิตอาสาพร้อมกันทุกต าบล 
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.ประชุม War room ควบคุมการ
ระบาด 
3.พัฒนาศักยภาพทีม SRRTต าบล 
เรื่องการแจ้งข่าวและการเฝ้าระวัง
การเกิดโรคในทุกรพ.สต. 
4.นิเทศ ก ากับการควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื นที่ที่มีการระบาด 
ความส าเร็จของงาน 
1.หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุม
โรคไข้เลือดออกได้ไม่น้อยกว่า 42 
หมู่บ้าน(ร้อยละ90) 
2.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง
จากค่ามัฐยฐาน 5 ปีร้อยละ12 
3.ค่าดัชนีลูกน  ายุงลายตามเกณฑ์
ก าหนดร้อยละ 95 

1.จัดกิจกรรม Big Cleaningโดยทีม
จิตอาสาพร้อมกันทุกต าบล 
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.ประชุม War room ควบคุมการ
ระบาด 
3.ส ารองเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ให้มีใช้
อย่างเพียงพอระดับอ าเภอ 

ความส าเร็จของงาน 
1.หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุม
โรคไข้เลือดออกได้ไม่น้อยกว่า 44 
หมู่บ้าน(ร้อยละ95) 
2.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง
จากค่ามัฐยฐาน 5 ปีจ านวน ..... 
รายร้อยละ15 
3.ค่าดัชนีลูกน  ายุงลายตามเกณฑ์
ก าหนดร้อยละ 100 
 

5.เพ่ิมความคลอบคลุมการฉีดวัคซีน 
 

ความคลอบคลุมการฉีดวัคซีนร้อย
ละ 90 

ความคลอบคลุมการฉีดวัคซีนร้อย
ละ 90 

ความคลอบคลุมการฉีดวัคซีนร้อย
ละ 90 

ความคลอบคลุมการฉีดวัคซีนร้อยละ 
90 
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ประเด็นที่ 12 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี วัด ผู้รับผิดชอบ 
ระบบงาน ECS 
 

ER คุณภาพ อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงที่ห้อง
ฉุกเฉิน ลดลง 12 %  

คุณจรสัศรี  จันทร์เส้ง 

แผนงาน หรือ มาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน  (small success) 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.ลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน  
2.จัดท า triage  ให้ชัดเจน  
3.จัดหาบุคลการ ทดแทน 
4.จัดท าแผนอุบัติภัย ระดับอ าเภอ 
 
 
 

1.ประชุมทีม ER OPD 
ประชาสัมพันธ์ แพทย์ เพ่ือหา
แนวทาง แยกประเภทผู้ป่วย 
 
2.แต่งตั งคณะกรรมการระดับ
อ าเภอ 
 

1.ส่งผู้ป่วยกลุ่มฉีดยาท าแผลลงสู่ 
รพ.สต. 
2.ประชุมวิชาการการ triage  
 
จัดท าแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ 

 
 
 
 
 
ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ 

 
สรุปประเมินส่วนขาด เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาต่อไป 

 

ประเด็นที่ 13 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
พชอ. ประเด็นการพัฒนาร่วมกัน 

การท าให้เกิดผลส าเร็จ 
 

มีการด าเนินงานตามประเด็นทีก าหนด คุณเกรียงศักด์ิ  เมืองฤกษ ์

แผนงาน หรือ มาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน  (small success) 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.ประเด็นการพัฒนาร่วมกัน 
2.การท าให้เกิดผลส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนผลการด าเนินงาน 
 

ทบทวนคณะกรรมการ พชอ.  
 

ประชุม ก าหนดประเด็น 
 
จัดท าแผนการด าเนินงานบูรณา
การทรัพยากร 

ด าเนินกิจกรรม บูรณาการ
กิจกรรมพ้ืนที่ ภารกิจงานที่
เก่ียวข้อง 
 
ประชุม ก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้า  
 

ด าเนินกิจกรรม บูรณาการ
กิจกรรมพ้ืนที่ ภารกิจงานที่
เก่ียวข้อง 
 
ประชุม ก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้า  
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
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ประเด็นที่ 14 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
RDU  ผ่าน RDU ข้ัน 3  

(ตกเรื่อง ใช้ Steroid  ใน ผู้ป่วย Asthma) 
RDU ระดับ 3  
 
 

คุณขนิษฐา  มุณีแนม  
คณะกรรมการ PTC  

แผนงาน หรือ มาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน  (small success) 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.การบริหารจัดการด้านยา  
2.ความปลอดภัยในการใช้ยา  
 
 
 
 
 
 

-สะท้อนข้อมูลกลับผู้เก่ียวข้อง 
ทุก 1 เดือน 
-คัดกรองข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่ง
ทุก 1เดือนโดยรวมผู้ป่วยที่มียา
เดิมร่วมกับผู้ป่วยที่รักษา ที่
โรงพยาบาลอื่น 
-นัดผู้ป่วยเข้าคลินิกโรคหอบหืด 
 

ติดตามข้อมูล ต่อเน่ือง ติดตามข้อมูล ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ 
รายงานเป็นรายบุคคล 

-ติดตามข้อมูลตัวชี้วัด ท้ัง 18 ตัว 
เพือ่คงสภาพ และสะท้อนกลับ
ทันที ถ้าไม่สมเหตุ สมผล 
-พัฒนา IT จังหวัด ให้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 15 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
ทันตกรรม 
 
 

เด็ก 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ(cavity free) ร้อยละ 
95 โดยความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพ
ช่องปากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (HDC) 

PA1. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ
(cavityfree)  
 

ทญ.สุภัทรา ชมรูปสวย 

 

แผนงาน หรือ มาตรการความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน(small success) 

 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.พัฒนาตามกลุ่มวัย  
2.การจัดระบบบริการใน รพ.สต. มีผู้ช่วย ห้อง
ท างานพร้อมอุปกรณ์ 
 

เด็ก 12 ปี ได้รับการตรวจฟัน
ร้อยละ 50 

เด็ก 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ(cavity 
free) ร้อยละ 50 โดยความ
ครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่อง
ปากร้อยละ 80 

เด็ก 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ(cavity 
free) ร้อยละ 70โดยความ
ครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่อง
ปากร้อยละ 85 

เด็ก 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ(cavity 
free) ร้อยละ 95 โดยความ
ครอบคลุมในการตรวจสุขภาพ
ช่องปากร้อยละ 85 
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ประเด็นที่ 16 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
Green and clean  hospital  

 
ยกระดับการพัฒนาให้ รพ.ผ่านการประเมิน 
ระดับ ดีมาก Plus 

คณะกรรมการ ENV 

แผนงาน หรือ มาตรการความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน(small success) 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.พัฒนาตามเกณฑ์Green and clean  
hospitalปี 62 
-ระดับพ้ืนฐาน รวม 10 ข้อ 
ข้ันตอนที1่ สร้างกระบวนการพัฒนา 
ข้ันตอนที2่ กิจกรรม Green 
-ระดับดี 12 ข้อ 
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานและเพ่ิม 2 ข้อ คือ 
1.มีการพัฒนาส้วมที่อาคารผู้ป่วยให้ได้
มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ  ปลอดภัย 
2.มีการจัดมูลฝอยครบทุกประเภท ถูกลักษณะ 
-ระดับดีมาก 14 ข้อ 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี และพัฒนาเพ่ิม2ข้อคือ 
1.มีการส่งเสริมให้เกิดนวตกรรมGreen โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและ
ชุมชน 
2.สร้างเครือข่ายการพัฒนาGreen ลงสู่ชุมชน
เพ่ือให้เกิด  Green community 

1.จัดท าแผน/กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ 
2.ประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
3.ประชุมคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน 
 

1.ด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ 
GREEN 
-จัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
-จัดการขยะมูลฝอยทั่วไป 
-พัฒนาส้วมมาตรฐานHAS 
-จัดการด้านพลังงาน 
-จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
-การสุขาภิบาลอาหารและการ
จัดการน้ าบริโภคในโรงพยาบาล 
-ส่งเสริมตกรรมGreen 
-สร้างภาคีเครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน 
-โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
-จัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิง่แวดล้อม 
 
 

1.ติดตามความก้าวหน้าของ
กิจกรรม 
2.เชื่อมโยงเครือข่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมลงสู่ชุมชน 
 

1.สรุปผลการด าเนินงานGreen 
2.รับประเมินจากทีมนิเทศงาน
ระดับจังหวัด 
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ประเด็นที่ 17 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
แพทย์แผนไทย 
 
 

1. ร้อยละผู้ป่วยนอที่ได้รับบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยแบ่งเป็น 
-รพช. ร้อยละ 20 
-   รพ.สต.ร้อยละ 36 
 
2.การสั่งใช้ยาสมุนไพรโดยจ านวนรายการยา
สมุนไพรมากว่าร้อยละ 6 
 
3. รพ.สต. มีการสั่งใช้ยาจ านวน 10 รายการ/
เดือน 
 
4.งานแพทย์แผนไทยผ่านการประเมิน 
 รพ.สส.พท. ในระดับดีมาก 
 

1.ร้อยละผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
 
2.. ส่งเริมการให้มีการสั่งใช้ยาสมุนไพร โดย
จ านวนรายการยาสมุนไพรมากว่าร้อยละ 6 
 
3. งานแพทย์แผนไทยผ่านการประเมิน 
มาตรฐาน รพ.สส.พท.  

คุณกิตติมา สนธ์ิขาว 

แผนงาน หรือ มาตรการความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม / ประเมิน(small success) 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
ใช้ข้อเด่นของการรักษาศาสตร์แผนไทย  เช่น
การพอกเข่า  
 

1.ชี้แจงจัดท าแผนงานโครงการ
เสนอโรงพยาบาลพิจารณา  และ
กองทุนส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
อ าเภอควนเนียง 
 

1.ด าเนินโครงการ จัดบริการ 
หัตการ พอกเข่า ด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ใน รพ และ รพ.สต. 
2. คลินิกแพทย์แผนไทยได้รับการ
ประเมินมาตรฐาน  รพ.สส.พท. 
 

1.มีการจัดบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามบริบท
ของหน่วยบริการ 
- คลินิก  OPD แพทย์แผนไทย
คู่ขนาน 

1.มีการให้บริการผู้ป่วยนอก
ได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษา 
โรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกแบ่งเป็น 
รพช. ร้อยละ 20 
รพช. ร้อยละ  36 
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพร  
โดยมีจ านวนรายการยาสมุนไพร 
มากกว่าร้อยละ 6  
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ประเด็นที่ 18 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี วัด ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาบุคลากร -บุคลากรมคีุณธรรม สมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน 

-หน่วยงานมีการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
-บุคลากรมคีวามสุข ความผูกพันองค์กร 
-บุคลากรเป็น Role model ในการดูแลสุขภาพ 

-มีจิตอาสาดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั งที่บ้าน
และใน ร.พ.ควนเนียง 
-100 %ของหน่วยงานในคปสอ.ควนเนียง มีผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม 
-มีค่าเฉลี่ยความสุขHappinometerมากกว่าร้อยละ 50 
-มีข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการลดลงไม่เกิน 8 เรื่อง/ปี 
- 20% ของจนท.คปสอ.เป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพ 

คณะกรรมการHRD 

 

แผนงานหรือมาตรการ ความส าเร็จของงานในแต่ละ ระยะการติดตาม/ประเมิน (small success) 

แผนงานหรือมาตรการ แผนระยะ 3 เดือน แผนระยะ 6 เดือน แผนระยะ 9 เดือน แผนระยะ 12 เดือน 
1.การจัดท าR2R เขียนโครงการ  จัดอบรม 1 ครั ง จัดอบรม 3 ครั ง  มีผลงาน R2R 
2. Competency หาส่วนขาด+เขียนโครงการ จัดกิจกรรมตามโครงการ 30% จัดกิจกรรมตามโครงการ 80% จัดกิจกรรมครบทุกโครงการ+

ประเมินผล 
3. จิตอาสา เครือข่าย เขียนโครงการ จัดกิจกรรมหน่วยงานคุณธรรม อบรม

service mind/mind set 
จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ
จิตอาสา 

เกิดจิตอาสา และเครือข่าย 
มีผลงานพัฒนาเรื่องหน่วยงานคุณธรรม 

4. Happinometer ลงข้อมูลผ่านโปรแปรมHappinometer วิเคราะห์และแปลผล+จัดท าแผน ด าเนินงานตามแผน50% สรุปผลการด าเนินงาน 
5. Role Model เขียนโครงการ จัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพ  และเชิญ

ชวนเจ้าหน้าท่ี ผู้ป่วย หรือ ผู้สนใจ เข้า
ร่วมเช่น แนะน าเมนูอาหารสุขภาพ
การใชA้pplicationการออกก าลังกาย 
 

มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 
ค้นหาเจ้าหน้าท่ี และผู้ป่วยเพ่ือเป็น
แบบอย่างในการดูแลสุขภาพ 
 

20% ของเจ้าหน้าท่ีเป็นแบบอย่างใน
การดูแลสุขภาพ 
มีRole Model จิตอาสา 
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ประเด็นที่ 19 

 

ประเด็นจุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
คุณภาพบัญชีระดับ A คุณภาพบัญชีระดับ A ผ่านระดับ A ทุกไตรมาส 

 
คุณปัณฑิตา  วรรณโชติ 

 

แผนงาน  หรือมาตรการ  ความส าเร็จของงานในแต่ละระยะการติดตาม/ประเมิน (small success) 

 

แผนงาน หรือ มาตรการ แผนระยะ  3 เดือน แผนระยะ  6 เดือน แผนระยะ  9 เดือน แผนระยะ  12 เดือน 
1. อบรมการบันทึกบัญชี 1. ส่งข้อมูลรายงานขึ น  web  1. ส่งข้อมูลรายงานขึ น  web  1. ส่งข้อมูลรายงานขึ น  web  1. ส่งข้อมูลรายงานขึ น  web  
2. ด าเนินการตามคู่มือผังบัญชีใหม่  ที่ม ี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
การเปลี่ยนแปลง 2. ทะเบียนคุมถูกต้องตรงกับ 2. ทะเบียนคุมถูกต้องตรงกับ 2. ทะเบียนคุมถูกต้องตรงกับ 2. ทะเบียนคุมถูกต้องตรงกับ 
3. จัดท าทะเบียนคุมให้ครบถ้วน งบทดลอง งบทดลอง งบทดลอง งบทดลอง 
4. ตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี แต่ละ 3. ก ากับติดตามทุกเดือน 3. ก ากับติดตามทุกเดือน 3. ก ากับติดตามทุกเดือน 3. ก ากับติดตามทุกเดือน 
ประเภทสิทธิกับงานเรียกเก็บทุกสัปดาห์     
แรกของเดือน     
5. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่ง     
เจ้าหนี และรายงานคงคลงัทุกวันที่ 10     
ของเดือน     
6. จัดส่งข้อมูลรายงานการเงินขึ น web     
ทุกวันที่ 15 ของเดือน     
     

 

 

 


