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คปสอ.สัตหีบ 
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แผนยทุธศาสตรอ์งคก์ารสาธารณสขุจงัหวดัชลบรุ ีปีงบประมาณ 2560 -2579 

วสิยัทศัน ์ 2579 ชลบรุเีป็นผูน้ าดา้นสขุภาพระดบัชาต ิสูเ่มอืงสขุภาพดทีีย่ ัง่ยนื  

1. ประชาชนสขุภาพด ีมอีายยุนืยาว อายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิ (Life Expectancy at Birth) ไมน่อ้ยกวา่ 80 ปี และมอีายคุาดเฉลีย่ของการมสีขุภาพด ี 
    (Health Adjusted Life Expectancy) ไมน่อ้ยกวา่ 72 ปี  
2. หนว่ยงานสาธารณสขุผา่นเกณฑอ์งคก์รทีม่คีวามสขุ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 
3. ระบบสขุภาพของจงัหวดัชลบรุยี ัง่ยนื (ประชาชนพึง่ตนเองดา้นสขุภาพ ชุมชนสามารถจดัการสขุภาพ ภาคเีครอืขา่ยมสีว่นรว่มอยา่งย ัง่ยนื) 

เป้าหมายระยะ   

20  ปี (2579) 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติทกุ
กลุม่วยั 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 การจดัระบบบรกิารสขุภาพทีม่ ี
มาตรฐาน  

กลยทุธท์ ี ่1 : การพฒันาคณุภาพชวีติคนไทยทกุกลุม่วยั 
1) อตัราสว่นการตายมารดาไทยไมเ่กนิ 15 ตอ่การเกดิมี
ชพีแสนคน 
2) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั  
3) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่นและสว่นสงู
เฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี 
4) รอ้ยละของเด็กวยัเรยีน สงูดสีมสว่น 
5) รอ้ยละของผูด้แูลเด็กต า่กวา่ 3 ปี ทีไ่ดร้บัการฝึกทกัษะ
ท าความสะอาดชอ่งปาก 
6) รอ้ยละของเด็กวยัเรยีนแปรงฟนัสะอาด 
7) ระดบัความส าเร็จของการลดอตัราการคลอดมชีพี/
แทง้ในหญงิอาย ุ15-19 ปี          
8) รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายุ
ผูพ้กิารแลผูด้อ้ยโอกาสและการดแูลระยะยาวในชุมชน 
(Long Term Care) ผา่นเกณฑ ์
9) รอ้ยละของต าบลจดัการสขุภาพแบบบรูณาการ ผา่น
เกณฑม์าตรฐาน 

กลยทุธท์ ี ่3 : การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิ(Primary Care 
Cluster)  
19) ระดบัความส าเร็จของ รพศ.,รพท.,รพช./รพ.สต. ทีม่กีาร
ด าเนนิงานคลนิกิหมอครอบครวั อยา่งนอ้ยอ าเภอละ 1 PCC  
20) รอ้ยละ 95 ของอ าเภอทีม่ ีDHS คณุภาพ 
กลยทุธท์ ี ่4 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) 
21) รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสงูที่
ควบคมุได ้     
22) รอ้ยละของผูป่้วย DM HT ทีข่ ึน้ทะเบยีนไดร้บัการประเมนิ
โอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด (CVD Risk) 
23) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานโรคหลอดเลอืดสมอง 
24) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานโรงพยาบาลทีใ่ชย้า
อยา่งสมเหตสุมผล 
25) อตัราตายทารกแรกเกดิ อายนุอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 28 วนั 
26) รอ้ยละอตัราฆา่ตวัตายส าเร็จลดลงจากคา่กลาง (median) 
27) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานโรคกลา้มเนือ้หวัใจตาย
เฉยีบพลนัชนดิ  STEMI 
28) ลดระยะเวลารอคอยผา่ตดั เคมบี าบดั รงัสรีกัษา ของมะเร็ง 5 
อนัดบัแรก 
29) รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ 
eGFR<4ml/min/1.73m2/yr 
กลยทุธท์ ี ่5 : การพฒันาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิครบวงจร
และระบบการสง่ตอ่ 
30) ระดบัความส าเร็จของโรงพยาบาล ทีม่รีะบบรกัษาพยาบาล
ฉุกเฉนิ (ECS) คณุภาพ 
31) ระดบัความส าเร็จของโรงพยาบาลในการจดับรกิารหอ้ง
ฉุกเฉนิ (ER) คณุภาพ 
32) อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บ(Trauma) 
กลยทุธท์ ี ่6 : การพฒันาคณุภาพหนว่ยงานบรกิารดา้นสขุภาพ 
33) ระดบัความส าเร็จของสถานบรกิารสาธารณสขุมรีะบบบรหิาร
จดัการความปลอดภยัและบรหิารความเสีย่ง ตามมาตรฐาน 2P 
safety รอ้ยละของหนว่ยบรกิาร ทีผ่า่นการรบัรองคณุภาพ
โรงพยาบาล (HA) 
34) รอ้ยละของสถานพยาบาลทีผ่า่นการรบัรองคณุภาพ
โรงพยาบาล (HA)  
35) รอ้ยละของโรงพยาบาล ทีผ่า่นเกณฑร์ะดบัการพฒันา
คณุภาพ การจดับรกิารในโรงพยาบาล 8 วชิาชพี 
36) รอ้ยละของสถานบรกิารสาธารณสขุใชโ้ปรแกรม Thai refer 
ในการสง่ตอ่ผูป่้วย        
37) รอ้ยละของ รพ.สต.ในแตล่ะอ าเภอทีผ่า่นเกณฑร์ะดบัการ
พฒันาคณุภาพ 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจดัการเพือ่
สนบัสนนุระบบบรกิารสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ 

กลยทุธท์ ี ่7 : การพฒันาระบบบรหิารจดัการก าลงัคนดา้น
สขุภาพ  
38) ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานทีม่กีารน าดชันี
ความสขุของคนท างาน (Happy Work Life Index) และ 
Core Value “MOPH” ไปใช ้ 
39) รอ้ยละของครอบครวัทีม่ศีกัยภาพในการดแูลสขุภาพ
ตนเองไดต้ามเกณฑท์ี ่
ก าหนด 
กลยทุธท์ ี ่8 : การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้น
สขุภาพ 
40) รอ้ยละของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ
ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ITA 
41) ระดบัความส าเร็จของงานบรหิารเวชภณัฑข์องจงัหวดั
ชลบรุเีป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
42) รอ้ยละของจงัหวดัและหนว่ยบรกิารทีผ่า่นเกณฑ์
คณุภาพขอ้มลู 
กลยทุธท์ ี ่9 : การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั
สขุภาพ 
43) อตัราการเพิม่ขึน้ของผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤตเขา้ถงึบรกิาร
การแพทยฉุ์กเฉนิระดบัสงู (ALS) 
44) ประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิการคลงั  
กลยทุธท์ ี ่10 : การพฒันางานวจิยัและองคค์วามรูด้า้น
สขุภาพ 
45) รอ้ยละของผลงานทางวชิาการดา้นสขุภาพที่
สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาของหนว่ยงานและ
น าไปใชป้ระโยชน ์
กลยทุธท์ ี ่11 การพฒันากฎหมายดา้นสขุภาพ 
46) การบงัคบัใชก้ฎหมายและเครอืขา่ยนกักฎหมายที่
เขม้แข็ง 

กลยทุธท์ ี ่2 : การป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ  
การควบคมุโรคตดิตอ่ 
10) ระดบัความส าเร็จของการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก 
11) อตัราความส าเร็จการรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละ
กลบัเป็นซ า้ 
การควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ 
12) อตัราการเสยีชวีติจากการจมน า้ของเด็กอาย ุ<15 ปี 
13) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการป้องกนัและลด
การเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน 
14) อตัราผูป่้วย HT และ/หรอื DM รายใหม ่
15) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานความปลอดภยั
ดา้นอาหาร ไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
การลดปจัจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ 
16) รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิทีห่ยดุเสพตอ่เนือ่ง 3 
เดอืนหลงัจ าหนา่ยจากการบ าบดัรกัษา 
17) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค
ในสถานประกอบการและผลติภณัฑส์ขุภาพไดม้าตรฐาน
การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 
18) อ าเภอผา่นเกณฑร์ะบบบรหิารจดัการปจัจยัเสีย่งดา้น
สิง่แวดลอ้มเพือ่สขุภาพอยา่งบรูณาการครบ 6 ประเด็น 

          ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 การจดัการภยัสขุภาพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4 ประเด็นยทุธศาสตร ์ 
11 กลยทุธ ์46 ตวัชีว้ดั 

P&P Excellence 

Service Excellence 
People Excellence 

Governance Excellence 





ดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการด าเนินรอบ 9 เดือน 
คปสอ.สัตหีบ (Thai4.0) http://ssosth.go.th/sattahip/ 

ดาวน์โหลดรูปเล่ม 

ดาวน์โหลดประเมินตนเอง 



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุ่มวยั
กลุ่มสตรแีละเด็กปฐมวยั

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน

ไม่เกิน 10           -          308          -   /

2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ป ีมีพัฒนาการสมวยั 80 คะแนน        63 /
2.1.1 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ป ีทีไ่ด้รบัการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการสมวยั

รอ้ยละ 80       2,650     3,373     78.57         6

2.1.2 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ป ีทีคั่ดกรองแล้วพบ
พัฒนาการสมวยั+ทีพ่บสงสัยล่าช้าและประเมินซ้้าพบ
พัฒนาการสมวยั

รอ้ยละ 85      2,508     2,650     94.64        15

2.2.1 สสอ. สรปุ/วเิคราะห ์ ผลงานเชิงคุณภาพ 30 คะแนน       18
2.2.2 โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 20 คะแนน        16
2.2.3 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต้าบล ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 20 คะแนน         8

3 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ป ีสูงดีสมส่วน ผ่าน 3 ข้อ         3 /
3.1 รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ป ีสูงดีสมส่วน รอ้ยละ 51       4,620     8,418    54.88  1
3.2 ส่วนสูงเฉลี่ยชายทีอ่าย ุ5 ปี 111 ซม.    80,618        723   111.50  1
3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยชายทีอ่าย ุ5 ปี 109 ซม.     76,810        696   110.36  1

ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทกุกลุม่วัย

KPI ตวัชี้วัด
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ผลการดา้เนินงาน**



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุม่วัย
กลุม่วัยเรียนและวัยรุ่น

4 ร้อยละของเดก็อาย ุ6-14 ป ีสงูดสีมสว่น 80 คะแนน    258 /
4.1.1 ร้อยละของเดก็อาย ุ6-14 ป ีสงูดสีมสว่น ร้อยละ 66    5,327   8,315    64.06      18
4.1.2 ร้อยละของเดก็อาย ุ6-14 ป ีมีภาวะผอม       334   8,315      4.02
ร้อยละของเดก็อาย ุ6-14 ป ีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน    1,226   8,315    14.74
ร้อยละของเดก็อาย ุ6-14 ป ีมีภาวะเตีย้       200   8,315      2.41
ร้อยละความครอบคลมุการชั่งน้้าหนักและวัดสว่นสงู
เดก็อาย ุ6-14 ปี

   8,315  10,650    78.08

สว่นสงูเฉลีย่ชายทีอ่าย ุ12 ปี 148.2 ซม.   70,323      463   151.88
สว่นสงูเฉลีย่หญงิทีอ่าย ุ12 ปี 151.1 ซม.   72,044      472   152.63
ผลงานเชิงคุณภาพ สสอ.      80
ผลงานเชิงคุณภาพ รพ.      80
ผลงานเชิงคุณภาพ รพสต.      80

5 ร้อยละของผู้ดแูลเดก็ต่า้กว่า 3 ป ีทีไ่ดร้ับการฝึกทกัษะ
การทา้ความสะอาดช่องปาก

ร้อยละ 75 1832 3188    57.47 /

6 ร้อยละของเดก็วัยเรียนแปรงฟันสะอาด ร้อยละ 25 22 85    25.88 /

ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทกุกลุม่วัย

KPI ตวัชี้วัด
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ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุ่มวยั
กลุ่มวยัเรยีนและวยัรุ่น

7 ระดับความส้าเรจ็ของการลดอัตราการคลอดมีชีพ/แทง้ใน
หญิงอาย ุ15-19 ป ี(ไม่เกิน 40 ต่อพัน ปชก.)

>80 คะแนน        76 /

1.1 อัตราคลอด/แทง้ในหญิงอาย ุ15-19 ปตี่อพันประชากร ไม่เกิน 40 48     4,083        1.18        10
1.2 ระดับคะแนนการประเมินมาตรฐานอ้าเภออนามัยการ
เจรญิพันธุ์

10 คะแนน 10           10        10

2.1 รอ้ยละความแตกต่างข้อมูลสายใยรกักับ HDC ไม่เกิน +/-10 48 40 -     20.00         6
2.2 รอ้ยละหญิงหลังคลอด/แทง้ อาย ุ15-19 ป ีได้รบับรกิาร
วางแผนครอบครวั

รอ้ยละ 80 40 40     100.00        10

2.3 รอ้ยละหญิงหลังคลอด/แทง้ อาย ุ15-19 ป ีทีไ่ด้รบั
บรกิารวางแผนครอบครวั วางแผนครอบครวัแบบก่ึงถาวร

รอ้ยละ 80 40 40     100.00        10

2.4 มีระบบบรกิารคลินิกวยัรุ่นใน รพ.(4 องค์ประกอบ 17 
มาตรฐาน)

85 คะแนน 70           70         8

3.1 รอ้ยละสถานศึกษาได้รบัการส่งเสรมิความรู้เพศศึกษา รอ้ยละ 100 19 19     100.00        10
3.2 รอ้ยละของโรงเรยีนทีไ่ด้รบัการสุ่มประเมินความรู้
นักเรยีนอาย ุ15-19 ป ีอยา่งน้อย 30 ราย

รอ้ยละ 100 1 19         5.26         2

3.3 มีทะเบยีนการวางแผนครอบครวัของหญิงอาย ุ15-19 ปี
ครอบคลุมทกุราย

รอ้ยละ 100 48           48        10

3.4 ระบบบรกิารคลินิกวยัรุ่น 10 คะแนน 8 10          - 

ผลการดา้เนินงาน** ผล

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติทกุกลุ่มวยั

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทกุกลุ่มวยั
กลุ่มวยัผู้สูงอายแุละผู้พิการ

8 รอ้ยละของต้าบลทีม่ีระบบส่งเสรมิสุขภาพดูแลผู้สูงอายผูุ้
พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน 
(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์

รอ้ยละ 50 2 4       50.00 /

9 รอ้ยละของต้าบลจดัการสุขภาพแบบบรูณาการ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน

5 ต้าบล /

ระดับดีขึ้นไป รอ้ยละ 70 5 5     100.00
ระดับดีมากขึ้นไป รอ้ยละ 50 0 5            -   

ผลการดา้เนินงาน** ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทกุกลุม่วัย

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่2 การปอูงกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ การ
ควบคุมโรคติดต่อ
การควบคุมโรคไม่ติดต่อ

12 อัตราการเสียชีวติจากการจมน้้าของเด็กอายนุ้อยกวา่ 15 ปี < 5.0/    
แสน ปชก.

1 28331         3.53 /

13 ระดับความส้าเรจ็ของการด้าเนินการปอูงกันและลดการ
เสียชีวติจากการบาดเจ็บทางถนน

ระดบั 5 ระดับ 3 /

14 อัตราผู้ปวุยความดันโลหติสูงและ/หรอืเบาหวานรายใหม่
ลดลง

ผ่าน 2 ข้อ /

ความดันโลหติสูง รอ้ยละ 0.25      1,608        681 -   136.12
เบาหวาน รอ้ยละ 0.25         676        421 -     60.57

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60

ผลการดา้เนินงาน** ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 การจดัการภัยสขุภาพ



ตัวชี้วัด 13 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการป้องกันและลดการ
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 

   
  แนวทาง/โอกาสการพัฒนา 
  1.การเข้มงวดของกฎหมายจราจร เพื่อให้ประชาชนได้มีความตระหนัก และปฏิบัติ 
  2.การวิเคราะห์จุดเสี่ยง เนื่องจากมีการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่ไม่ใช่จุดเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 

เพื่อให้เกิดความครอบคลุมของการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขจุดเสี่ยง จึงต้องมีการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงให้
ตรงจุดมากขึ้น 

  3.การบูรณาการของข้อมูล ในพื้นที่อ าเภอสัตหีบมีเขตติดต่อกับอ าเภอบางละมุง 

ป  
ผลการด าเนินงาน 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560(ต.ค.59–มิ. .60) 
  านวน 22 13 21 27 18 14 23 22 
 

จ านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน อ าเภอสัตหีบ จ าแนกรายปีงบประมาณ 

 มีผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนที่เกิดในพื้นที่อ าเภอสัตหีบ จ านวน 22 ราย ซึ่ง
แยกเป็นเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ จ านวน 18 ราย (รวมทั้งในและนอกเทศกาล) และเสยีชีวิตที่ห้อง
ฉุกเฉิน จ านวน 4 ราย ซึ่งค่ามัธยฐาน 3 ปี (Baseline Data) คือ 21 



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่2 การปอูงกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ การ
ควบคุมโรคติดต่อ

10  ระดับความส้าเรจ็ของการเฝูาระวงัปอูงกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและพัฒนาศูนย ์EOC

ระดับ 3   
(60 คะแนน)

ระดับ 4        76 /

รอ้ยละของหมู่บา้น/ชุมชนมีค่า HI<10 HI<10 31 41        75.61         8

รอ้ยละของสถานบรกิารสาธารณสุข CI=0 CI=0 9 9      100.00        20

อัตราปวุยลดลงจากค่า Med รอ้ยละ 16 ร้อยละ 16 13.89           14        16

รอ้ยละอัตราปวุยตาย DHF ไม่เกิน 0.11 ไม่เกิน 0.11 0              -        20

ระดับความส้าเรจ็การพัฒนาศูนย ์EOC 7 ข้อ 5             5        12

11 อัตราความส้าเรจ็การรกัษาผู้ปวุยวณัโรครายใหม่และกลับ
เปน็ซ้้า

ร้อยละ 85 83.76 85        98.54 /

ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 การจดัการภัยสขุภาพ

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60

ผลการดา้เนินงาน**



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่2 การปอูงกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ การ
ควบคุมโรคติดต่อ
การควบคุมโรคไม่ติดต่อ

15 ระดับความส้าเรจ็ของการด้าเนินงานความปลอดภยัด้าน
อาหาร ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก้่าหนด

ระดับ 4 ระดับ 4 /

อาหารสดปลอดภยัจากสารปนเปือ้น 5 ชนิด รอ้ยละ 95       1,114     1,122       99.29
ตลาดสดน่าซ้ือ รอ้ยละ 100 1 1     100.00
ด้าเนินการตลาดนัดน่าซ้ือ 1 แหง่ 1 1     100.00
รา้นอาหารและแผงลอยด้าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน รอ้ยละ 90 481 504       95.44
โรงอาหารด้าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน รอ้ยละ 90 45 45     100.00
โรงครวัของ รพ.ด้าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน รอ้ยละ 100 1 1     100.00
การลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

16 รอ้ยละของผู้ปวุยยาเสพติดทีห่ยดุเสพต่อเน่ือง 3 เดือน หลัง
จ้าหน่ายจากการบา้บดัรกัษา(3 month remission rate)

รอ้ยละ  92 13 13     100.00 /

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60

ผลการดา้เนินงาน** ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 การจัดการภัยสขุภาพ



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่2 การปอูงกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพ การ
ควบคุมโรคติดต่อ
การลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

17 ระดับความส้าเรจ็ของการด้าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บรโิภค
ในสถานประกอบการและผลิตภณัฑ์สุขภาพ ทีเ่ปน็
กลุ่มเปาูหมาย ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีก้่าหนด

ระดับ 4 ระดับ 4 /

ตัวอยา่งน้้าบรโิภคในภาชนะปดิสนิทและน้้าแข็งจากสถานที่
ผลิตผ่านมาตรฐาน

รอ้ยละ 75 NA 9 รอผลตรวจ

ตัวอยา่งน้้าบรโิภคในภาชนะปดิสนิทและน้้าแข็งจากสถานที่
จ้าหน่ายอาหารตรวจไม่พบเชื้อโคลิฟอรม์แบคทเีรยี

รอ้ยละ 80 225 225 100

รา้นขายยาปฏบิตัิตามข้อก้าหนด รอ้ยละ 80 35 38 92.11
รา้นขายยาประเภทขายยาแผนปจัจุบนั(ขย1)ผ่านมาตรฐาน รอ้ยละ 100 7 7 100
สถานพยาบาลด้านเวชกรรมกลุ่มเสี่ยง/เสรมิความงามได้รบั
การตรวจสอบเฝูาระวงั

รอ้ยละ 100 0 0 #DIV/0!

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รบัการตวจสอบเฝูาระวงั รอ้ยละ 100 4 4 100
เรื่องรอ้งเรยีนได้รบัการตรวจสอบจัดการแก้ไข รอ้ยละ 98 0 0 #DIV/0!
การบรหิารจัดการสิ่งแวดล้อม

18 อ้าเภอผ่านเกณฑ์ระบบบรหิารจัดการปจัจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพอยา่งบรูณาการ ครบ ๖ ประเด็น

ระดับ 3 ระดับ 5 /

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60

ผลการดา้เนินงาน** ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2 การจัดการภัยสขุภาพ



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่3 การพัฒนาระบบการแพทยป์ฐมภมู(ิPrimary 
Care Cluster)

19  ระดับความส้าเรจ็ของ รพศ.,รพท.,รพช/รพสต. ทีม่ีการ
ด้าเนินงานคลินิกหมอครอบครวั (Primary Care Cluster)
 อยา่งน้อยอ้าเภอละ 1 PCC

อ้าเภอละ 1 
PCC

0 1 0 /

20  รอ้ยละ 95 ของอ้าเภอทีม่ี District Health System 
(DHS) คุณภาพ

ระดับ 4 ระดับ 4 /

กลยทุธ์ที ่4 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ(Service Plan)
21 รอ้ยละของผู้ปวุยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงที่

ควบคุมได้
ผ่าน 2 ข้อ /

โรคเบาหวาน DM>40%         963     3,603       26.73
โรคความดันโลหติสูง HT> 50%      1,879     7,085       26.52

ผลการดา้เนินงาน** ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การจัดระบบบริการสขุภาพทีม่ีคุณภาพและบริการเปน็เลศิ

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60



Cluster ที่ ชื่อ ศสม.หรือรพสต.ที่
เปน็แม่ข่ายของ ทมี

FCT
รายชื่อ ศสม.หรือรพสต.

ในทมี

 จา้นวนประชากร
(ราย ศสม.หรือ 

รพสต.)

ประชากรตอ่ทมี
(รวมประชากรใน
ศสม.หรือรพสต.
ทกุแหง่ในทมี)

ประชากรตอ่ 
Cluster

(รวมประชากร
ทกุทมีใน cluster)

ปทีีพ่ร้อมเปน็
PCC เตม็รูปแบบ

1 ศสช.ต ำบลสัตหีบ 1 ศสช.ต ำบลสัตหีบ 39,319             39,319 39,319 ปี 2561
2  รพ.สต.บำงเสร่ 1 รพสต.บำงเสร่ 8,402              8,402 ปี 2562

2 รพสต.นำจอมเทียน 12,015             12,015 ปี 2562
3 รพสต.บ้ำนโค้งวันเพญ็ 8,037              8,037               28,454 ปี 2562

3 รพ.สต.บ้ำนเตำถ่ำน 1 รพสต.บ้ำนเขำคันธมำทน์ 10,048             10,048 ปี 2563
2 รพสต.บ้ำนเตำถ่ำน 11,341             11,341 ปี 2563
3 รพสต.บ้ำนช่องแสมสำร 5,733              5,733               27,122 ปี 2563

4  ศสม.พลูตำหลวง 1  ศสม.พลูตำหลวง 35,587             35,587 35,587 ปี 2564

ตัวชี้วัด 19 ระดบัความส าเร็จของ รพศ.,รพท.,รพช/รพสต. ทีม่ีการด าเนินงาน
คลนิิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) อย่างน้อยอ าเภอละ 1 PCC 



มีจรงิ ต้องการ ขาด มีจรงิ ต้องการ ขาด มีจรงิ ต้องการ ขาด มีจรงิ ต้องการ ขาด มีจรงิ ต้องการ ขาด

1. แพทย์FM (วว,อว,ป.,อบรม) 1:10,000 คน 1 4 3 0 3 3 0 3 3 0 4 4 1 13 -12
2. พยำบำลวิชำชพี/เวชปฏบิติั 1:2,500 คน 7 16 9 10 11 1 8 11 3 7 14 7 32 52 -20
3. นวก./จพ.สำธำรณสุข 1: 2,500 คน 0 16 16 6 11 5 7 11 4 3 14 11 16 52 -36
4. ทนัตำภบิำล 1:10,000 คน 2 4 2 0 3 3 0 3 3 1 4 3 3 13 -10
5. แพทย์แผนไทย   1:10,000 คน 0 4 4 2 3 1 1 3 2 0 4 4 3 13 -10
6. ทนัตแพทย์   1:30,000 คน 1 4 3 0 3 3 0 3 3 1 4 3 2 13 -11
7. เภสัชกร  1:30,000 คน 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 4 -2
8. จพ. เภสัชกรรม 1: 10,000 คน 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 4 -2
9. กำยภำพบ ำบดั  1: 30,000 คน 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 4 -2

ประเภทบคุลากร

PPC1
ศสช.ต้าบลสตัหีบ

PPC4
ศสม.พลตูาหลวง

PPC2
รพ.สต.บางเสร่

PPC3
รพ.สต.บา้นเตาถ่าน

รวม

แผนความต้องการบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามกรอบอัตราก าลัง PCC 

ปัญหาแรกในการจัดตั้งคือการจัดอัตราก าลังคนทางด้านการแพทย์ตามเกณฑ์ที่ไม่
เพียงพอ ปัญหารองลงมาคืออาคารสถานที่ ที่จ ากัดด้วยขนาดและเป็นพื้นที่เช่า (พื้นที่
วัด) ซึ่งจะมีข้อจ ากัดในการปรับปรุงขยายเพ่ือรองรับการบริการเต็มรูปแบบได้ 



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่4 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ(Service Plan)
21 รอ้ยละของผู้ปวุยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงที่

ควบคุมได้
ผ่าน 2 ข้อ /

โรคเบาหวาน DM>40%         963     3,603       26.73
โรคความดันโลหติสูง HT> 50%      1,879     7,085       26.52

22 รอ้ยละของผู้ปวุยเบาหวานความดันโลหติสูงทีข่ึ้นทะเบยีน
ได้รบัการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk)

≥90%       2,056     2,445       84.09 /

23 ระดับความส้าเรจ็ของการด้าเนินงานโรคหลอดเลือดสมอง ระดับ 5 ระดับ 4 /
24 ระดับความส้าเรจ็ของการด้าเนินงานโรงพยาบาลทีใ่ช้ยา

อยา่งสมเหตุผล
ระดับ 3 ระดับ 3 /

25 อัตราตายทารกแรกเกิด อายนุ้อยกวา่หรอืเทา่กับ 28 วนั < 5 ต่อพัน 0 332            -   /

ผลการดา้เนินงาน** ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การจัดระบบบริการสขุภาพทีม่ีคุณภาพและบริการเปน็เลศิ

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่4 การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ(Service Plan)
26 รอ้ยละของอัตราฆ่าตัวตายส้าเรจ็ 5 162,986         3.07 /

เทยีบกับอัตราค่ากลาง(median)ลดลงจากค่ากลาง
(median)

รอ้ยละ 5 5.98       48.70

27 ระดับความส้าเรจ็ของการด้าเนินงานโรคกล้ามเน้ือหวัใจตาย
เฉียบพลัน ชนิด STEMI

ระดับ 5
ระดับ 5 /

อัตราตายดว้ยโรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืด STEMI
ลดลงรอ้ยละ
 10

1 8       12.50

28 ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด เคมีบา้บดั รงัสีรกัษา ของมะเรง็ 
5 อันดับแรก

NA NA NA NA NA NA

29 รอ้ยละของผู้ปวุย CKD ทีม่ีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr

≥65% 135 219       61.64 /

ผลการดา้เนินงาน** ผล

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การจัดระบบบริการสขุภาพทีม่ีคุณภาพและบริการเปน็เลศิ



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่5 การพัฒนาระบบบรกิารการแพทยฉ์ุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ

30 ระดับความส้าเรจ็ของโรงพยาบาล ทีม่ีระบบรกัษาพยาบาล
ฉุกเฉิน (ECS) คุณภาพ

ระดับ 5 ระดับ 5 /

31 ระดับความส้าเรจ็ของโรงพยาบาลในการจดับรกิารหอ้ง
ฉุกเฉิน(ER) คุณภาพ

ระดับ 5 ระดับ 3 /

32 อัตราการเสียชีวติจากการบาดเจบ็ (Trauma) ระดับ 5 NA NA NA NA NA NA
อัตราการเสียชีวติจากการบาดเจบ็(Trauma) (ค่า PS 
มากกวา่หรอืเทา่กับ 0.75 ไม่เกิน 1%)

< รอ้ยละ 1 NA NA #VALUE!

ผลการดา้เนินงาน** ผล

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การจดัระบบบริการสขุภาพทีม่ีคุณภาพและบริการเปน็เลศิ



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่6 การพัฒนาคุณภาพหน่วยบรกิารด้านสุขภาพ
33 ระดับความส้าเรจ็ของสถานบรกิารสาธารณสุขมีระบบ

บรหิารจัดการความปลอดภยัและบรหิารความเสี่ยง ตาม
มาตรฐาน 2P safety

ระดับ 3 ระดับ 4 /

34  โรงพยาบาลผ่านการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA) ผ่านขั้น 3 ขั้น 3 /
35  รอ้ยละของโรงพยาบาล ทีผ่่านเกณฑ์ระดับการพัฒนา

คุณภาพ การจัดบรกิารในโรงพยาบาล 8 วชิาชีพ
ระดับ 4/รอ้ย
ละ 85

ระดับ 4 /

36  รอ้ยละของสถานบรกิารสาธารณสุขใช้โปรแกรม Thai 
refer ในการส่งต่อผู้ปวุย

ระดับ 3 ระดับ 2 /

37 รอ้ยละของ รพ.สต.ในแต่ละอ้าเภอทีผ่่านเกณฑ์ระดับการ
พัฒนาคุณภาพ

5 ดาว 
รอ้ยละ 10

1 6       16.67 /

ผลการดา้เนินงาน** ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การจดัระบบบริการสขุภาพทีม่ีคุณภาพและบริการเปน็เลศิ

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60



ล าดับ หน่ว งาน 
ติดตั้งโปร กรม 
Thai Refer 

  านวนผู ป ว ท่ี
ส่งต่อทั้งหมด 

วิธีการการส่งต่อ 
เ ี น 

 บส่งตัว 
Thai 
Refer 

1 รพ.สต.บ้านเตาถ่าน   151 151 0 
2 รพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์   55  55 0 
4 รพ.สต.นาจอมเทียน  230 230 0 
5 รพ.สต.บางเสร่  111 111 0 
8 รพ.สต.บ้านช่องแสมสาร  47 47 0 

3 รพ.สัตหีบ กม.10  4,389 3,918 
1,021 
(23.26) 

6 รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ  80 80 0 
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลสัตหีบ  148 148 0 

รวม 
 

5,005 4,685 1,021 
 

ตัวชี้วัด 36 ร อ ละ องสถานบริการสาธารณสุ  ช โปร กรม Thai refer  น
การส่งต่อผู ป ว  



ตัวชี้วัด 36 ร อ ละ องสถานบริการสาธารณสุ  ช โปร กรม  
Thai refer  นการส่งต่อผู ป ว  

ปัญหา/อุปสรรค 

 โปรแกรมใช้งานยากไม่สะดวกในการจัดท าการส่งต่อ  

 ระบบการเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลและเครือข่าย
ปลายทางไม่เสถียรภาพ 

 เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานยังขาดทักษะ ความเข้าใจใน
โปรแกรม 

 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในในการดูแล
ระบบ(บุคลากรเดิมย้ายและลาออก) 

 นโยบายการใช้งานยังไม่ชัดเจนจึงท าให้การขับเคลื่อน
นโยบายการใช้โปรแกรมในการรับส่งต่อผูป่่วยของ
อ าเภอสัตหีบยังไม่ส าเร็จ 

 

โอกาสพัฒนา 

 ก าหนดเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติ
ทุกระดับอย่างชัดเจน 

 จัดหาบุคลากรดูแลระบบระดับ
อ าเภอ(มีความรู้และสามารถ
แก้ไขปัญหาทุกที่ทุกเวลาได้
ทันที) 

 ประเมินผลและติดตามการใช้
งานทุก 3 เดือน 

 อบรมการใช้งานโปรแกรมจน
สามารถใช้งานได้จริงครบทุกคน 

 



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่7 การพัฒนาระบบบรหิารจดัการก้าลังคนด้าน
สาธารณสุข

38 ระดับความส้าเรจ็ของหน่วยงานทีม่ีการน้าดัชนีความสุขของ
คนทา้งาน (Happy Work Life Index) และ Core Value
 “MOPH” ไปใช้

ระดับ 4 ระดับ 4 /

39 รอ้ยละของครอบครวัทีม่ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ทีก้่าหนด

ระดับ 3 ระดับ 2 /

รอ้ยละของครอบครวัทีม่ีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ทีก้่าหนด

รอ้ยละ 50 116     1,877        6.18

ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการเพ่ือสนับสนุน
ระบบบริการสขุภาพทีม่ีประสทิธภิาพ

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60

ผลการดา้เนินงาน**



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่8 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
40  รอ้ยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ITA
/

คะแนน ITA เชิงปรมิาณ รอ้ยละ 85 53.03
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 ระดับ 3

41 ระดับความส้าเรจ็ของงานบรหิารเวชภณัฑ์ของจังหวดัชลบรุี
เปน็ไปตามเกณฑ์ทีก้่าหนด

ระดับ 4 ระดับ 5 /

42 รอ้ยละของหน่วยบรกิารทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ผ่านทัง้ 2 ข้อ /
42.1ข้อมูลสาเหตุการตายทีไ่ม่ทราบสาเหตุ รอ้ยละ 25 240 598       40.13
42.2 คุณภาพข้อมูลเวชระเบยีนและการวนิิจฉัยโรค รอ้ยละ 80 6 8       75.00

ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการเพ่ือสนับสนุน
ระบบบริการสขุภาพทีม่ีประสทิธภิาพ

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60

ผลการดา้เนินงาน**



ล าดับ หน่ว งาน 
ร้อยละคุณภาพข้อมูล 

เวชระเบียน 
ร้อยละคุณภาพการวินิจฉัยโรค 

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1-2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1-2 
1 รพ.สต.บ้านเตาถ่าน 83.61 56.24 90.91 8.33 
2 รพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์ 85.96 43.48 88.24 5.00 
4 รพ.สต.นาจอมเทียน 78.43 41.97 62.22 12.90 
5 รพ.สต.บางเสร่ 87.06 67.79 86.79 43.75 
8 รพ.สต.บ้านช่องแสมสาร 80.00 57.39 75.00 60.00 
3 รพ.สัตหีบ กม.10 รอประเมิน 67.72 รอประเมิน 75.76 
6 รพ.สต.บ้านโค้งวันเพ็ญ 82.35 52.24 92.86 91.67 
7 ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลสัตหีบ รอประเมิน 46.52 รอประเมิน 75.00 

ร อ ละคุณ าพโด เ ลี่  83.17 55.01 82.98 48.98 
 

ตัวชี้วัด 42 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
1.ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ ไม่ผ่านเกณฑ์(40.13) 
2. คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 



ตัวชี้วัด 42 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
2. คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 

ปัญหา สาเหตุ  นวทาง ก ไ  

1.ไม่ได้บันทึกประวัติการเจ็บป่วย 
ร้อยละ 95   
2.ไม่มีการบันทึกค าวินิจฉัยโรคหรือ
บันทึกด้วยรหัส ICD10 หรือบันทึก
ด้อยคุณภาพเช่น ไม่ระบุต าแหน่งโรค 
หรือ บันทึกด้วยค าย่อ เช่น DH HT 
เป็นต้น  
3.การตรวจร่างกายน้อยกว่า3ระบบ
และไม่บันทึกรายละเอยีด  
4.การบันทึกอาการส าคัญไม่ระบุ
ระยะเวลาการเจ็บป่วย 

1. ผู้ปฏิบัติยังขาดตระหนักและให้
ความส าคัญในการบันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วนและถูกต้อง  
2.ไม่มีระบบการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผล 

1. ประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ 
2. ให้ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การ
ตรวจคุณภาพ OPD (ดาวน์โหลดที่
หน้าเว็ป สสอ.) 
3. ให้ศึกษาคู่มือและให้รหัส ICD10
ตามเล่มสีฟ้า(มีทุก รพ.สต.)  
4.สุ่มตรวจสอบประเมินติดตามใน
ระดับ รพ.สต.ทุก 3 เดือน  
5.รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ทราบและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา
ให้ถูกต้องต่อไป 



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่9 การบรหิารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
43 อัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้ปวุยฉุกเฉินวกิฤตเข้าถึงบรกิาร

การแพทยฉ์ุกเฉินระดับสูง (ALS)
รอ้ยละ 5 NA NA #VALUE! /

44 ประสิทธิภาพการบรหิารการเงินการคลัง /
44.1 สถานการณ์การเงิน 7 ระดับ ปกติ/ระดับ 1 ปกติ
44.2 สถานะการเงิน 7 Plus Efficiency Score ระดับ A- 

หรอื A
A-

44.3 ต้นทนุบรกิารไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย

44.3.1 ต้นทนุ OPD ไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มบรกิารเดียวกัน
ไม่เกินเกณฑ์
เฉลี่ย

ไม่เกิน

44.3.2 ต้นทนุ IPD ไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มบรกิารเดียวกัน
ไม่เกินเกณฑ์
เฉลี่ย

เกิน

ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุน
ระบบบริการสขุภาพทีม่ีประสทิธภิาพ

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60

ผลการดา้เนินงาน**



ผลงาน เปาูหมาย คิดเปน็ คะแนน ผ่า
น

ไม
่ผ่า

น

กลยทุธ์ที ่10 การพัฒนางานวจัิยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ

45 รอ้ยละของผลงานทางวชิาการด้านสุขภาพทีส่อดคล้องกับ
ทศิทางการพัฒนาของหน่วยงานและน้าไปใช้ประโยชน์

รอ้ยละ 60 1 1     100.00 /

กลยทุธ์ที ่11 การพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
46 การบงัคับใช้กฎหมายและเครอืข่ายนักกฎหมายทีเ่ข้มแข็ง ระดับ 3 ระดับ 2 /

รวม 26 16
รอ้ยละ 56.52 34.78

ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการเพ่ือสนับสนุน
ระบบบริการสขุภาพทีม่ีประสทิธภิาพ

KPI ตวัชี้วัด

เป
าูห

มา
ย 

ป ี
60

ผลการดา้เนินงาน**



แผนยทุธศาสตรอ์งคก์ารสาธารณสขุจงัหวดัชลบรุ ีปีงบประมาณ 2560 -2579 

วสิยัทศัน ์ 2579 ชลบรุเีป็นผูน้ าดา้นสขุภาพระดบัชาต ิสูเ่มอืงสขุภาพดทีีย่ ัง่ยนื  

1. ประชาชนสขุภาพด ีมอีายยุนืยาว อายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิ (Life Expectancy at Birth) ไมน่อ้ยกวา่ 80 ปี และมอีายคุาดเฉลีย่ของการมสีขุภาพด ี 
    (Health Adjusted Life Expectancy) ไมน่อ้ยกวา่ 72 ปี  
2. หนว่ยงานสาธารณสขุผา่นเกณฑอ์งคก์รทีม่คีวามสขุ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 
3. ระบบสขุภาพของจงัหวดัชลบรุยี ัง่ยนื (ประชาชนพึง่ตนเองดา้นสขุภาพ ชุมชนสามารถจดัการสขุภาพ ภาคเีครอืขา่ยมสีว่นรว่มอยา่งย ัง่ยนื) 

เป้าหมายระยะ   

20  ปี (2579) 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติทกุ
กลุม่วยั 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่3 การจดัระบบบรกิารสขุภาพทีม่ ี
มาตรฐาน  

กลยทุธท์ ี ่1 : การพฒันาคณุภาพชวีติคนไทยทกุกลุม่วยั 
1) อตัราสว่นการตายมารดาไทยไมเ่กนิ 15 ตอ่การเกดิมี
ชพีแสนคน 
2) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั  
3) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่นและสว่นสงู
เฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี 
4) รอ้ยละของเด็กวยัเรยีน สงูดสีมสว่น 
5) รอ้ยละของผูด้แูลเด็กต า่กวา่ 3 ปี ทีไ่ดร้บัการฝึกทกัษะ
ท าความสะอาดชอ่งปาก 
6) รอ้ยละของเด็กวยัเรยีนแปรงฟนัสะอาด 
7) ระดบัความส าเร็จของการลดอตัราการคลอดมชีพี/
แทง้ในหญงิอาย ุ15-19 ปี          
8) รอ้ยละของต าบลทีม่รีะบบสง่เสรมิสขุภาพดแูลผูส้งูอายุ
ผูพ้กิารแลผูด้อ้ยโอกาสและการดแูลระยะยาวในชุมชน 
(Long Term Care) ผา่นเกณฑ ์
9) รอ้ยละของต าบลจดัการสขุภาพแบบบรูณาการ ผา่น
เกณฑม์าตรฐาน 

กลยทุธท์ ี ่3 : การพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภมู ิ(Primary Care 
Cluster)  
19) ระดบัความส าเร็จของ รพศ.,รพท.,รพช./รพ.สต. ทีม่กีาร
ด าเนนิงานคลนิกิหมอครอบครวั อยา่งนอ้ยอ าเภอละ 1 PCC  
20) รอ้ยละ 95 ของอ าเภอทีม่ ีDHS คณุภาพ 
กลยทุธท์ ี ่4 การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) 
21) รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสงูที่
ควบคมุได ้     
22) รอ้ยละของผูป่้วย DM HT ทีข่ ึน้ทะเบยีนไดร้บัการประเมนิ
โอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด (CVD Risk) 
23) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานโรคหลอดเลอืดสมอง 
24) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานโรงพยาบาลทีใ่ชย้า
อยา่งสมเหตสุมผล 
25) อตัราตายทารกแรกเกดิ อายนุอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 28 วนั 
26) รอ้ยละอตัราฆา่ตวัตายส าเร็จลดลงจากคา่กลาง (median) 
27) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานโรคกลา้มเนือ้หวัใจตาย
เฉยีบพลนัชนดิ  STEMI 
28) ลดระยะเวลารอคอยผา่ตดั เคมบี าบดั รงัสรีกัษา ของมะเร็ง 5 
อนัดบัแรก 
29) รอ้ยละของผูป่้วย CKD ทีม่อีตัราการลดลงของ 
eGFR<4ml/min/1.73m2/yr 
กลยทุธท์ ี ่5 : การพฒันาระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิครบวงจร
และระบบการสง่ตอ่ 
30) ระดบัความส าเร็จของโรงพยาบาล ทีม่รีะบบรกัษาพยาบาล
ฉุกเฉนิ (ECS) คณุภาพ 
31) ระดบัความส าเร็จของโรงพยาบาลในการจดับรกิารหอ้ง
ฉุกเฉนิ (ER) คณุภาพ 
32) อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บ(Trauma) 
กลยทุธท์ ี ่6 : การพฒันาคณุภาพหนว่ยงานบรกิารดา้นสขุภาพ 
33) ระดบัความส าเร็จของสถานบรกิารสาธารณสขุมรีะบบบรหิาร
จดัการความปลอดภยัและบรหิารความเสีย่ง ตามมาตรฐาน 2P 
safety รอ้ยละของหนว่ยบรกิาร ทีผ่า่นการรบัรองคณุภาพ
โรงพยาบาล (HA) 
34) รอ้ยละของสถานพยาบาลทีผ่า่นการรบัรองคณุภาพ
โรงพยาบาล (HA)  
35) รอ้ยละของโรงพยาบาล ทีผ่า่นเกณฑร์ะดบัการพฒันา
คณุภาพ การจดับรกิารในโรงพยาบาล 8 วชิาชพี 
36) รอ้ยละของสถานบรกิารสาธารณสขุใชโ้ปรแกรม Thai refer 
ในการสง่ตอ่ผูป่้วย        
37) รอ้ยละของ รพ.สต.ในแตล่ะอ าเภอทีผ่า่นเกณฑร์ะดบัการ
พฒันาคณุภาพ 
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจดัการเพือ่
สนบัสนนุระบบบรกิารสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ 

กลยทุธท์ ี ่7 : การพฒันาระบบบรหิารจดัการก าลงัคนดา้น
สขุภาพ  
38) ระดบัความส าเร็จของหนว่ยงานทีม่กีารน าดชันี
ความสขุของคนท างาน (Happy Work Life Index) และ 
Core Value “MOPH” ไปใช ้ 
39) รอ้ยละของครอบครวัทีม่ศีกัยภาพในการดแูลสขุภาพ
ตนเองไดต้ามเกณฑท์ี ่
ก าหนด 
กลยทุธท์ ี ่8 : การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้น
สขุภาพ 
40) รอ้ยละของหนว่ยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ
ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ITA 
41) ระดบัความส าเร็จของงานบรหิารเวชภณัฑข์องจงัหวดั
ชลบรุเีป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
42) รอ้ยละของจงัหวดัและหนว่ยบรกิารทีผ่า่นเกณฑ์
คณุภาพขอ้มลู 
กลยทุธท์ ี ่9 : การบรหิารจดัการดา้นการเงนิการคลงั
สขุภาพ 
43) อตัราการเพิม่ขึน้ของผูป่้วยฉุกเฉนิวกิฤตเขา้ถงึบรกิาร
การแพทยฉุ์กเฉนิระดบัสงู (ALS) 
44) ประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิการคลงั  
กลยทุธท์ ี ่10 : การพฒันางานวจิยัและองคค์วามรูด้า้น
สขุภาพ 
45) รอ้ยละของผลงานทางวชิาการดา้นสขุภาพที่
สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาของหนว่ยงานและ
น าไปใชป้ระโยชน ์
กลยทุธท์ ี ่11 การพฒันากฎหมายดา้นสขุภาพ 
46) การบงัคบัใชก้ฎหมายและเครอืขา่ยนกักฎหมายที่
เขม้แข็ง 

กลยทุธท์ ี ่2 : การป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ  
การควบคมุโรคตดิตอ่ 
10) ระดบัความส าเร็จของการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก 
11) อตัราความส าเร็จการรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละ
กลบัเป็นซ า้ 
การควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ 
12) อตัราการเสยีชวีติจากการจมน า้ของเด็กอาย ุ<15 ปี 
13) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการป้องกนัและลด
การเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน 
14) อตัราผูป่้วย HT และ/หรอื DM รายใหม ่
15) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานความปลอดภยั
ดา้นอาหาร ไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ีก่ าหนด 
การลดปจัจยัเสีย่งดา้นสขุภาพ 
16) รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิทีห่ยดุเสพตอ่เนือ่ง 3 
เดอืนหลงัจ าหนา่ยจากการบ าบดัรกัษา 
17) ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิงานคุม้ครองผูบ้รโิภค
ในสถานประกอบการและผลติภณัฑส์ขุภาพไดม้าตรฐาน
การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 
18) อ าเภอผา่นเกณฑร์ะบบบรหิารจดัการปจัจยัเสีย่งดา้น
สิง่แวดลอ้มเพือ่สขุภาพอยา่งบรูณาการครบ 6 ประเด็น 

          ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 การจดัการภยัสขุภาพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผา่นเกณฑ ์25ตวัชีว้ดั(56.82%) 

ไมผ่า่นเกณฑ ์19 ตวัชีว้ดั(43.18%) 
ไมป่ระเมนิ 2 ตวัชีว้ดั 



ประชาชนสุ  าพดี    
เ  าหน าที่มีความสุ   ระบบสุ  าพที่ ั่ง ืน 

SERVICE  DELIVERY 

1. ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด านสุ  าพ  ละมีส่วนร่วม ัดการสุ  าพ
ชุมชนอ ่าง ั่ง ืน 
2. มีการ ัดการ ั สุ  าพที่มีประสิทธิผล ละประสิทธิ าพบูรณาการทุก าค
ส่วน 
3. ลดป ว  ลดตา  ด ว โรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 

4. ประชาชนเชื่อม่ัน ละวาง   นระบบบริการสุ  าพ สามารถเ  าถึงบริการ
สุ  าพ ท่ีสะดวก รวดเร็ว ทันสมั  มีคุณ าพได มาตรฐาน ไร ร อ ต่อ 
5. บุคลากรสาธารณสุ  มีความสุ  นการท างานมีความคงอ ู่อ ่าง าค ูมิ   
 ละเป็นต น บบด านสุ  าพที่ดี  
6. มีระบบบริหาร ัดการที่ทันสมั  เอื้อต่อการสนับสนุนระบบบริการสุ  าพ 
 ละมีธรรมา ิบาล 

LEADERSHIP/GOVERNMENT HEALTH WORKFORCE PARTICIPATION 

1.  ับเคลื่อนงานสาธารณสุ ด ว คณะกรรมการระบบ
สุ  าพอ าเ อคุณ าพ 
2. Monitoring & Evaluation อ ่างต่อเนื่อง 
3.  ึดหลักคุณธรรม ละความโปร่ง ส นการด าเนินงาน
(ITA) 
4. ส่งเสริมความสุ  ห กับบุคลากรสาธารณสุ  า  ต  
Core Value “MOPH” 

1.  ัดหาก าลังคนด านสาธารณสุ  ห เพี งพอ 
2. พัฒนาองค์ความรู /ทักษะ  นท. ที่  าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาสถานพ าบาล ห ได มาตรฐาน HA,รพ.สต.ติดดาว  
4.  ัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว PCC  ห ครอบคลุม
ได มาตรฐาน 
 

1. สร างการมีส่วนร่วม ละสนับสนุน ห 
 าคีเครือ ่า เป็นเ  า าพ นการ ก ไ 
ปัญหาด านสิ่ง วดล อม ละ ั สุ  าพ 
 2. การ ับเคลื่อนงานต าบล ัดการ
สุ  าพ LTC ตามกลุ่มวั (ป  60 เน นกลุ่ม
ผู สูงอา ุ ผู พิการ ละผู ด อ โอกาส) 

FINANCING ASSESS TO ESSENTIAL MEDICINES HEALTH INFORMATION SYSTEM 

1. การสนับสนุนงบประมาณ ละทรัพ ากร าก CUPที่
เพี งพอต่อการ ัดท า ผนปฏิบัติการ 
2. การสนับสนุนงบประมาณ ละทรัพ ากร าก อปท. 
3. การส่งเสริม ละสนับสนุนการ ช งบประมาณกองทุน
สุ  าพต่างๆ 

1. การบริหาร ัดการ  า  ละเวช ัณฑ์ ห เพี งพอตาม
มาตรฐานหน่ว บริการ 
2.น าเทคโนโล ีสารสนเทศมาประ ุกต์ ช  นงาน เช่น
Thairefer 

1.  ช   อมูลสารสนเทศ าก HDC  นการ
ก ากับ ละประเมินผลงาน ละน ามา
วาง ผนพัฒนาระบบสุ  าพ      
2. พัฒนาระบบการบัน  อมูลสุ  าพ ห มี
คุณ าพ ต นน้ า กลางน้ า ปลา น้ า 

กรอบ นวคิดการพัฒนาระบบสุ  าพอ าเ อสัตหีบ ป  2560 (ตาม SIX Plus Building Box) 
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