
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ (Action Plan) คปสอ.เมืองชุมพร ปีงบประมาณ 2561 

Promotion and Prevention Excellence 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

KPI1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพท่ี
มีการคลอดมาตรฐาน 

โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสขุ เพื่อเฝ้าระวัง การ
ตั้งครรภ์คุณภาพ ค้นหาความเสีย่ง และการส่งต่อ 

คุณรตัติยา เพชรอุแท    

KPI2 อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
KPI3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มี

พัฒนาการสมวัย 
โครงการ พัฒนาการสมวัยด้วยกิน กอด เล่น เล่า 
หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ 

คุณรตัติยา เพชรอุแท   

โครงการจดัตั้งมุมพัฒนาการ,แผนการสอน รร.พ่อแม่ 
หน่วยบริการปฐมภูมิและประชุมชีแ้จงเจ้าหน้าท่ี 

นางหรรษา เดชปรัตถกร 
คุณรตัติยา เพชรอุแท   

KPI4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ย
ที่อายุ 5 ปี 

โครงการอบรมบุคลากรสาธารณสขุ เพื่อเฝ้าระวัง การ
ตั้งครรภ์คุณภาพ ค้นหาความเสีย่ง และการส่งต่อ 

คุณรตัติยา เพชรอุแท 

โครงการลูกหมอพรรวมพลคนกินนมแม ่ คุณสุวดิา โชตสิุวรรณ 

โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
KPI5 เด็กไทยมีระดับสติปัญญา

เฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 100 

ส่ารวจอีกคร้ัง ปี 2564 คุณวิระยา บุณยะพิจิตร์  
คุณรัตติยา เพชรอุแท 
คุณฐิติภัค อินทเสม 

KPI๖ ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดี
สมส่วน 

โครงการอบรมบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเร่ืองการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนสูงดสีม
ส่วน เครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ 

คุณรัตติยา เพชรอุแท    

KPI๗ ร้อยละของเด็กไทยมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่
ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความฉลาด
ทางอารมณ์ของเด็กในเขตเมือง จังหวัดชุมพร 

คณุศิริรัตน์  ฉิมแก้ว 

KPI๘ ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 
ปีฟันดไีม่มีผุ (cavity free) 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านทันตสุขภาพ ทพ.ธัญญกุล ยงวัธกี    
คุณแพรวพรรณ ชูแก้ว 

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากเด็ก 0-12 
ปี 
โครงการเด็กประถมฟันดีไม่มีผุ 

โครงการเด็กเล็ก ฟันดีไม่มีผุ 

KPI๙ อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี 

โครงการอบรมแกนน่าเพศวิถีในโรงเรียน คุณรัตติยา เพชรอุแท     

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท่างาน 

KPI๑0 ร้อยละของวัยท่างานอายุ 
30-44 ปี มีค่าดชันีมวล
กายปกต ิ

- คุณฐิติภัค อินทเสม 

  



โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
KPI๑๑ ร้อยละของต่าบลที่มรีะบบการ

ส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุระยะ
ยาว(Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ ์

โครงการติดตามประเมินต่าบล Long Term 
Care 

คุณรตัติยา เพชรอุแท     

โครงการอบรมผูดู้แลผู้สูงอายุ( care giver)
เครือข่ายปฐมภูมิโรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุม
ศักดิ์ 

KPI๑๒ ร้อยละของ Healthy Ageing โครงการมหกรรมโชว์พลัง สุขภาพผู้สูงวัย 
ชีวิตชีวา สดใสด้วยการออกก่าลังกาย 

คุณรตัติยา เพชรอุแท 

แผนงานที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(1 โครงการ 1 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์) 
โครงการที่ 5 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอ (DHB) 
KPI๑๓ ร้อยละของคณะกรรมการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอ 
(District Health Board: DHB)  ที่
มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ่าเภอ DHB คุณกัญญา บรรจงแจ่ม      
คุณชวลา บ่ารุงสุข 
 

แผนงานที่ 3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ(5 โครงการ ตัวช้ีวัด 9 ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์) 
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 

KPI๑๔ ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบตัิการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค การตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ เครือข่าย รพ.
ชุมพรเขตรอดุมศักดิ์ ปี ๒๕๖๑ 

คุณกฤษณี วิชิตะกลุ 

โครงการที่ 7 โครงการควบคุมโรคติดต่อ  
KPI๑๕ ร้อยละของกลุม่ประชากรหลักท่ี

เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและ
โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์เชิงรุก 

โครงการป้องกันเอชไอวีและโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก 

คุณกฤษณี วิชิตะกลุ     

KPI๑๖ - - - 

โครงการที่ 8 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 

KPI๑๗ อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้่า
ของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 

โครงการเฝ้าระวัง  ป้องกันการจมน้่าในเด็กอายุ
น้อยกว่า 15 ปี 

คุณกฤษณี วิชิตะกลุ                                                            

KPI๑๘ อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
ทางถนน 

โครงการด่าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนผ่านระบบสุขภาพอ่าเภอ 

คุณกฤษณี วิชิตะกลุ     

KPI๑๙ อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงและ
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 

โครงการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 

คุณกฤษณี วิชิตะกลุ   

  



โครงการที่ 9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 

KPI20 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหาร
สดและอาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย 

การส่ารวจและรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการ
อาหาร และข้อมูลภาคีเครือข่าย 

คุณกมลพร มากภิรมย ์

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต่าบลและอสม.ในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักดิ ์
โครงการอาหารสะอาด รสชาดอรอ่ย (Clean food good 
taste) 

โครงการพัฒนาตลาดสดนา่ซื้อ 

การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรยีน 

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภยัดา้นอาหารในชุมชน
เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอดุมศักดิ ์

โครงการที่ ๑0 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
KPI2๑ ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 

การส่ารวจและรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการ
จ่าหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการสุขภาพ และข้อมูล
ภาคีเครือข่าย 

น.ส.กมลพร มากภิรมย์ 

โครงการประชุมสร้างเครือข่ายบุคลากรเฝ้าระวังและ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภณัฑ์
สุขภาพในร้านยา ปีงบประมาณ 2561 
การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรยีนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

KPI2๒ ร้อยละของสถานพยาบาล 
และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก่าหนด 

การส่ารวจและรวบรวมข้อมูลสถาน พยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรยีนปัญหา
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

แผนงานที่ 4  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ 2 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์) 

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

KPI23 ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital 

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแตต่้นทางโดยใช้หลัก 
3R 

คุณพรรณี สุวรรณสิทธ์ิ 

โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน โดยการใช้พลังงาน
ทดแทน 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี จ.ชุมพร 

  



โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)(ตอ่) 
KPI24 ร้อยละของจังหวัดที่มรีะบบ

จัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง
บูรณาการมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี จ.ชุมพร 

คุณพรรณี สุวรรณสิทธ์ิ 

 

Service Excellence 
แผนงานที่ 5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ 1 ตัวช้ีวัดตาม
ยุทธศาสตร์) 
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
KPI25 ร้อยละของคลินิกหมอ

ครอบครัวที่เปดิด่าเนินการใน
พื้นที่ (Primary Care 
Cluster) 

โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และเพิ่ม
ช่องทางการสื่อสารเพื่อเข้าถึงการบริการของทีม
หมอครอบครัว 

คุณรัตติยา เพชรอุแท 

โครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัวด้านการ
ด่าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว 

 

People Excellence 
แผนงานที่ 10 การพัมนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (3 โครงการ 6ตัวชี้วัด) 

*โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
KPI56 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการ

น่าดัชนีความสุขของคน 
ท่างาน (Happinometer)  
ไปใช้ 

โครงการสร้างสุขบุคลากร เครือข่ายโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ ์

ดร.กฤตยต์ิวัฒน์ ฉัตรทอง 
 

 

บริหารที่เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครฐั (2 โครงการ 4 ตัวช้ีวัดตาม
ยุทธศาสตร์) 
*2.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (หมวด รพ.สต.ติดดาว) 
KPI 65 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผา่น

เกณฑ์การพฒันาคณุภาพ 
รพ.สต. ติดดาว 

โครงการพัฒนาคณุภาพหน่วยบรกิารปฐมภมูิเครือข่าย 
รพ.ชุมพรฯ ตามเกณฑ์ รพ.สต.ตดิดาว ปี 2561 

 

คุณจรยิา พิชญ์ชยะนนท์  
 
 

  



แผนงานที่ 12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (2โครงการ 3 ตัวชี้วัด) 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 
KPI66 ร้อยละของจังหวัดและหน่วย

บริการที่ผา่นเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล 

โครงการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศในสถานบริการ
อ่าเภอเมืองชุมพร 
 

 คุณกฤษณี วิชิตะกลุ   
 
 

โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
KPI73 ร้อยละของผลงานวิจัย R2R 

ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงาน
ต่างๆน่าไปใช้ประโยชน์ 

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการเครอืข่ายโรงพยาบาล
ชุมพรเขตรอดุมศักดิ ์

ดร.กฤตยต์ิวัฒน์ ฉัตรทอง 

โครงการพัฒนาคณุภาพก่าลังคนตอ่ผลลัพธ์งานบริการ
ปฐมภูม ิ

KPI74  ร้อยละของงบประมาณด้าน
การวิจัยและพัฒนาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1.5 ของ
งบประมาณทั้งหมด 

โครงการมหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ ์

 

 

 


