




ยทุธศาสตร์
 ตวัชีว้ดั

ยทุธศาสตร์
แผนงาน ตวัชีว้ดั (KPI) ผูร้บัผดิชอบ

PP&P E. 4 4 24 CPPO

SE. 2 2 23 CSO 

PE. 1 1 1 CHRO

GE. 3 4 12 CFO/CIO

รวม 10 11 60

 19 ตลุาคม 63

แผนยทุธศาสตรด์า้นสาธารณสขุจงัหวดัสงิหบ์รุ ีปีงบประมาณ 2564-2565



2561 2562 2563 2564 2565
ยุทธศาสตร์ท่ี 
1ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
โรค และ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค

1.ประชาชน
ทุกกลุ่มวัยมี
สุขภาพท่ีดี

1. ร้อยละของ
ปชช.ทุกกลุ่ม
วัยมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ี
ถูกต้องด้วย
มาตรการ 3 อ3
 ส

แผนงานท่ี 1 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
ไทยทุกกลุ่มวัย

KPI 1. ร้อยละของเด็ก 
0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

95 96.17 92.61 85

  PI 1.1 ความ
ครอบคลุมในการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ 5 
ช่วงอายุ 9,18,30,42 
และ 60 เดือน

88.25 91.73 94.88 90

PI 1.2 ค้นหาพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า

16.74 23.59 22.9 20

PI  1.3 เด็กพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตามและกระตุ้น

87.03 98.46 91.71 90

PI 1.4 ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปีท่ีพบ
พัฒนาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นด้วยTEDA4I

51.72 65.52 34 70 71

ยุทธศาสตร์ท่ี 1ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค  (  4  แผนงาน   24  ตัวช้ีวัด) CPPO
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ 
(KRI)

แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 
(ปลูก ปลุก ป่ัน ปรับ เปล่ียน)

ส่งเสริม

กิจกรรม เจ้าภาพเป้าประสงค์

1.ทุกอ าเภอจัดท าโครงการพัฒนา
และสร้างศักยภาพ/แลกเปล่ียน
ความรู้ในเจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครอง ครู
ศูนย์เด็กเล็ก แกนน าอสม.ในการ
ส่งเสริม และการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM  
2.ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าถึง
และเข้าใจการใช้คู่มือ DSPM  
3.นิเทศติดตาม    
4.ปลุกกระแสการครอบครัว  
5.เปล่ียนระบบการคืนข้อมูล 
6.ปรับพฤติกรรมการเล้ียงดู

ครอบครัวอบอุ่นสุขใจ 1.ติดตามให้พ้ืนท่ีทุกอ าเภอจัดท าโครงการ
พัฒนาและสร้างศักยภาพ/แลกเปล่ียน
ความรู้ในเจ้าหน้าท่ี ผู้ปกครอง ครูศูนย์เด็ก
เล็ก แกนน าอสม.ในการส่งเสริม และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ 
DSPM 
2.ติดตามพ้ืนท่ีให้ความรู้ฝึกทักษะตาม
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กให้กับหญิง
ต้ังครรภ์และมารดาท่ีมีบุตรอายุ แรกเกิดถึง
 6 ปี ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ้าดูฟัน  
3.ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าถึงและ
เข้าใจการใช้คู่มือ DSPM
4.สนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้เล้ียง
เด็กเห็นความส าคัญใน  เร่ืองพัฒนาการ
เด็กหากพบ สงสัยล่าช้าให้ช่วยกระตุ้นและ
พา มาพบเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข   เพ่ือ
กระตุ้นพัฒนาการ  
 5.มีการรณรงค์การคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีละ 1  คร้ัง
6.ก ากับและนิเทศติดตามการด าเนินงาน
และระบบข้อมูลรายไตรมาส 
7.ประชาสัมพันธ์การสร้างสัมพันธ์ใน
ครอบครัว
8.ติดตามเย่ียมครอบครัวทุกครอบครัวใน
เด็กพัฒนาการล่าช้า
9.อบรมการดูแลจิตใจและพฤติกรรมเด็ก
ในครูปฐมวัยและครอบครัว
10.เชือมโยงการช่วยเหลือส่งต่อเด็กปฐมวัย

โครงการค่าเป้าหมาย

1.กลุ่มเป้าหมายมีการเคล่ือนย้ายท่ี
อยู่ ติดตามแล้วไม่พบ 
2.กลุ่มเป้าหมายพบสงสัยล่าช้านัด
ให้มาประเมินซ้ าไม่มาตามนัด  
3. ผู้ปกครองไม่ให้ความส าคัญขาด
ความเช่ือมโยงส่งต่อข้อมูล



2561 2562 2563 2564 2565
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ 
(KRI)

แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 
(ปลูก ปลุก ป่ัน ปรับ เปล่ียน)

กิจกรรม เจ้าภาพเป้าประสงค์ โครงการค่าเป้าหมาย

KPI 2. ร้อยละของเด็ก 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี

1.เด็กไปอยู่ท่ีอ่ืนไม่ได้อยู่ในพ้ืนท่ี
ติดตามช่ังน้ าหนักได้ไม่ถึงร้อยละ 90
  
2.เด็กกินอาหารนอกบ้าน และขนม
กรุบกรอบ น้ าอัดลมมากข้ึน

54.69 60.76 64.08 65 66 1.ส่งเสริมความรู้ในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตามหลัก 3 อ 3 ส ใน
ผู้ปกครอง ครูพ่ีเล้ียง  อสม.และ
เครือข่าย  
2.จัดส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบัติตัวตามหลัก 3 อ 3 ส   3.มี
การน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ปีละ 4 คร้ัง
 คือ (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย,และ ก.ย.)
3.ส่งเสริมให้มีการด าเนินงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต
ครอบคลุมทุกอ าเภอ

1. โครงการพัฒนา
และสร้างศักยภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัย(สธ./
เขต/จังหวัด)

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ3 
สในผู้ปกครอง ครู พีเล้ียง อสม.และ
เครือข่าย                             
2.แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองการจัด
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติตัว
ตามหลัก 3 อ 3 ส ในศูนย์เด็กเล็ก/ใน
ครอบครัว
3.ส่งเสริมให้ทุกสถานบริการเจาะเลือด
ตรวจ Hct/CBC (รพ.)ในเด็กไทยอายุ 6-12 
เดือน 
4.น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ปีละ 4 คร้ัง คือ 
(ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย,และ ก.ย.)

ส่งเสริม

 KPI 3 ระดับ
ความส าเร็จของอ าเภอ
ท่ีมีการขับเคล่ือน
กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE

ระบบการด าเนินงานรูปแบบไป
ชัดเจน และไม่มีการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง

0 0 0 2 3 ส่งเสริม1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE (สธ)
2.จัดต้ังค าส่ังขับเคล่ือนงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ/ต าบล
3.สนับสนุนการรณรงค์สร้างกระแสป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE  และจัดกิจกรรมรณรงค์ใน
งานประเพณีประจ าจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
ในพ้ืนท่ี วัด/โรงเรียน/สถานท่ีราชการ
4.สร้างแกนน าเยาวชนในพ้ืนท่ี ให้มีองค์
ความรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
และทักษะการด ารงชีวิต และความรู้ด้าน
การป้องกันและปัญหายาเสพติด
5.จัดต้ังชมรม และศูนย์เพ่ือนใจ  TO BE 
NUMBER ONE ในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นศูนย์รวม
สมาชิก ได้มาร่วมกิจกรรม เน้นการ
ช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้
มีคุณภาพและมีความสุข การด าเนินงาน
ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข 
แก้ปัญหา พัฒนา EQ” 
6.สนับสนุนให้สมาชิก เข้าร่วมกิจกรรม ใน
จังหวัด/ระดับภาค/ประเทศ

1. ส่งเสริมให้สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE เกิดค่านิยมเป็นหน่ึง
โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
2.สนับสนุนให้เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ และเพ่ิมพูนทักษะจาก
การฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ ท้ังด้วย
ตนเอง และจากกลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน
3.ส่งเสริมให้สมาชิก มีภูมิคุ้มกันทาง
จิต และทักษะการด าเนินชีวิตท่ี
ปลอดภัยจากยาเสพติด และปัญหา
รอบด้าน ท่ีพบในวัรุ่นและเยาวชน    
4.สนับสนุนให้สมาชิกพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพให้เป็นคนรุ่น
ใหม่ท่ีเช่ือม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง

ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ 
(KRI)

แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 
(ปลูก ปลุก ป่ัน ปรับ เปล่ียน)

กิจกรรม เจ้าภาพเป้าประสงค์ โครงการค่าเป้าหมาย

KPI 4 ร้อยละของผู้เสพ
รายใหม่ในกลุ่ม
ประชากรวัยเส่ียงสูง 
(ห้วงอายุ 15 - 24 ปี) ไม่
เกินร้อยละ 60 ของผู้
เสพราย ใหม่ท้ังหมด

1.การเข้าถึงยาเสพติดง่ายมากข้ึน 
2.ราคาถูกลง

N/A N/A N/A 60 55

 KPI 5 อัตราอุบัติการณ์
โรคเบาหวานลดลง 
(ร้อยละท่ีลดลง
ร้อยละ 5)

0.61 
(ลดลง
จากปี
 60 
ร้อย
ละ 

19.73)

0.71 
(เพ่ิมข้ึ
นจาก
ปี61 
ร้อย
ละ 

16.39)

0.73 
(เพ่ิมข้ึ
นจาก
ปี62 
ร้อย
ละ 

2.81)

ลดลง
ร้อยละ 
5 ต่อปี 
(ร้อย
ละท่ี

ลดลง)

PI 5.1ร้อยละการตรวจ
ติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน

- - 66.82 ≥ร้อย
ละ 60

 PI 5.2 ร้อยละของ
ผู้ป่วยDM รายใหม่จาก
กกลุ่มเส่ียงเบาหวาน

2.67 2.37 2.94 <ร้อย
ละ 1.85

 KPI 6 อัตราอุบัติการณ์
โรคความดันโลหิตสูง
ลดลง (ร้อยละท่ีลดลง
ร้อยละ 5)

1.3 
(ลดลง
จากปี 
60 

ร้อยละ
 21.3)

1.41  
(เพ่ิมข้ึน
จากปี
61 

ร้อยละ
 8.46)

1.46 
(เพ่ิมข้ึน
จากปี
62 

ร้อยละ
 3.54)

ลดลง
ร้อยละ 5
 ต่อปี 

(ร้อยละท่ี
ลดลง)

PI 6.1 ร้อยละการ
ติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดันโลหิตสูง

- - 82.9 ≥ร้อย
ละ 70

NCDโครงการพัฒนาระบบ
      เฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

ส่งเสริม

1.ผลักดันให้มีการก าหนดนโยบายป้องกัน
ควบคุมโรค DM/HT/มะเร็ง เช่น เฝ้าระวัง
การบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม การ
สูบบุหร่ี    ด่ืมสุรา มุ่งเน้นการด าเนินงาน
โดย พชอ.และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 รับปรุงส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือ 
2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท้ังระดับบุคคล
และชุมชน ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือ ต่อ
การป้องกันควบคุมโรค DM/HT/มะเร็ง 
 3.หน่วยปริการปฐมภูมิ จัดให้มีการตรวจ
คัดกรองโรค DM/HT/มะเร็ง เต้านม ล าไส้ 
ปากมดลูก ตรวจน้ าตาลซ้ า ในกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิต ซ้ า 
ในกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง  
ประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 
ได้รับการตรวจยืนยันโดยการตรวจระดับ
พลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 
ช่ัวโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ (ท้ังน้ี
ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) .วัด
ความดันโลหิตท่ีบ้าน Home Blood 
Pressure Monitoring; HBPM ) ใน
ประชาชนกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิต
สูง โดยต้องได้รับการติดตามภายใน 120 วัน

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE (สธ)
2.จัดต้ังค าส่ังขับเคล่ือนงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE ระดับอ าเภอ/ต าบล
3.สนับสนุนการรณรงค์สร้างกระแสป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE  และจัดกิจกรรมรณรงค์ใน
งานประเพณีประจ าจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
ในพ้ืนท่ี วัด/โรงเรียน/สถานท่ีราชการ
4.สร้างแกนน าเยาวชนในพ้ืนท่ี ให้มีองค์
ความรู้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
และทักษะการด ารงชีวิต และความรู้ด้าน
การป้องกันและปัญหายาเสพติด
5.จัดต้ังชมรม และศูนย์เพ่ือนใจ  TO BE 
NUMBER ONE ในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นศูนย์รวม
สมาชิก ได้มาร่วมกิจกรรม เน้นการ
ช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้
มีคุณภาพและมีความสุข การด าเนินงาน
ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข 
แก้ปัญหา พัฒนา EQ” 
6.สนับสนุนให้สมาชิก เข้าร่วมกิจกรรม ใน
จังหวัด/ระดับภาค/ประเทศ

1. ส่งเสริมให้สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE เกิดค่านิยมเป็นหน่ึง
โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
2.สนับสนุนให้เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ และเพ่ิมพูนทักษะจาก
การฝึกแก้ปัญหาพัฒนา EQ ท้ังด้วย
ตนเอง และจากกลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน
3.ส่งเสริมให้สมาชิก มีภูมิคุ้มกันทาง
จิต และทักษะการด าเนินชีวิตท่ี
ปลอดภัยจากยาเสพติด และปัญหา
รอบด้าน ท่ีพบในวัรุ่นและเยาวชน    
4.สนับสนุนให้สมาชิกพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพให้เป็นคนรุ่น
ใหม่ท่ีเช่ือม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง

ขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

1.ก าหนดนโยบายป้องกันควบคุมโรค
 DM/HT/มะเร็ง เช่น เฝ้าระวังการ
บริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม การ
สูบบุหร่ี    ด่ืมสุรา มุ่งเน้นการ
ด าเนินงานโดย พชอ.และยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2..สร้างสรรค์ ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการควบคุมป้องกันโรค 
DM/HT/มะเร็ง โดยการปรับเปล่ียน
ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆบุคคลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
3.เพ่ิมบทบาทของชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันควบคุมโรค DM/HT/
มะเร็ง เช่นการใช้รับปรุงส่ิงแวดล้อม
ให้เอ้ือ
4.สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ให้
เอ้ือต่อการ คัดกรอง เฝ้าระวังกลุ่ม
เส่ียง เพ่ิมการเข้าถึงบริการให้มากข้ึน

1.การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท้ัง
ระดับบุคคลและชุมชนยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายและเท่าทันการ
เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์  
2.การขับเคล่ือนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมแบบกลุ่มไม่เป็นไปตาม
แผนปฎิบัติการท่ีก าหนดไว้ในปี 
2563 เน่ืองจากสถานการร์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าไวรัส 
(COVID-19) การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท าได้เฉพาะรายบุคคล 
และยังไม่ครอบคลุม



2561 2562 2563 2564 2565
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ 
(KRI)

แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 
(ปลูก ปลุก ป่ัน ปรับ เปล่ียน)

กิจกรรม เจ้าภาพเป้าประสงค์ โครงการค่าเป้าหมาย

 PI 6.2 ร้อยละความดัน
โลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่ม
เส่ียงความดันโลหิตสูง

4.55 4.36 5.54 <ร้อย
ละ 5

 KPI 7 อัตราอุบัติการณ์ 
(ต่อ ปชก.แสนคน) ด้วย
โรคมะเร็งเต้านมลดลง

40.36 24.3 27.95 < 30 
(ต่อปชก.
แสนคน)

 KPI 8 อัตราอุบัติการณ์ 
(ต่อ ปชก.แสนคน)ด้วย
โรคมะเร็งปากมดลูก
ลดลง

32.67 20.95 25.06 < 25 
(ต่อปชก.
แสนคน)

 KPI 9 อัตราอุบัติการณ์ 
(ต่อ ปชก.แสนคน)ด้วย
โรคมะเร็งล าไส้ลดลง

46.29 44.42 44.81 < 43 
(ต่อปชก.
แสนคน)

KPI 10 ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ร้อยละ 50 ข้ึนไป

   การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ของผู้สูงอายุตามเกณฑ์ 
ต้องมีครบท้ัง 6 ข้อ คือ 
1.กิจกรรมทางกายอย่างน้อยวันละ 
30 นาที มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์, 
2.ไม่รับประทานอาหารรสจัด, 
3.กินผักและผลไม้ไม่หวานจัด วันละ
 5 ส่วน, 
4.ด่ืมน้ าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว, 
5.นอนหลับพักผ่อนวันละ 6-8 
ช่ัวโมง, 
6.อารมณ์ดี ไม่สูบบุหร่ี ไม่ด่ืมสุรา 
ไม่ใช้สารเสพติด

 -  - 18.08 50.00 51.00 1.ให้บริการสุขภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เข้าถึงบริการสุขภาพ และให้การดูแล
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามสภาวะสุขภาพ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
2. .ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเอง 
3.ส่งเสริมการฟ้ืนฟูมรรถภาพทางกายเชิง
รุกในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม โดยทดสอบ
สมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุกลุ่มช่วยเหลือ
ตนเองได้สมบูรณ์อย่างน้อย ร้อยละ 30 
เพ่ือหาความบกพร่องทางกายท่ีแอบแฝง
และฟ้ืนฟูตามสภาพปัญหาท่ีพบอย่าง
เหมาะสม 

ส่งเสริม

NCDโครงการพัฒนาระบบ
      เฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

1.ผลักดันให้มีการก าหนดนโยบายป้องกัน
ควบคุมโรค DM/HT/มะเร็ง เช่น เฝ้าระวัง
การบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม การ
สูบบุหร่ี    ด่ืมสุรา มุ่งเน้นการด าเนินงาน
โดย พชอ.และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 รับปรุงส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือ 
2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท้ังระดับบุคคล
และชุมชน ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือ ต่อ
การป้องกันควบคุมโรค DM/HT/มะเร็ง 
 3.หน่วยปริการปฐมภูมิ จัดให้มีการตรวจ
คัดกรองโรค DM/HT/มะเร็ง เต้านม ล าไส้ 
ปากมดลูก ตรวจน้ าตาลซ้ า ในกลุ่มเส่ียง
โรคเบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิต ซ้ า 
ในกลุ่มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง  
ประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 
ได้รับการตรวจยืนยันโดยการตรวจระดับ
พลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 
ช่ัวโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ (ท้ังน้ี
ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) .วัด
ความดันโลหิตท่ีบ้าน Home Blood 
Pressure Monitoring; HBPM ) ใน
ประชาชนกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิต
สูง โดยต้องได้รับการติดตามภายใน 120 วัน

ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี

อุบัติการณ์โรคมะเร็ง เต้านม ปาก
มดลูก และล าไส้ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จากปี 2562 และผลการด าเนินการ
คัดกรองยังไม่เป็นตามเป้าหมาย

1.ก าหนดนโยบายป้องกันควบคุมโรค
 DM/HT/มะเร็ง เช่น เฝ้าระวังการ
บริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม การ
สูบบุหร่ี    ด่ืมสุรา มุ่งเน้นการ
ด าเนินงานโดย พชอ.และยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2..สร้างสรรค์ ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการควบคุมป้องกันโรค 
DM/HT/มะเร็ง โดยการปรับเปล่ียน
ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆบุคคลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
3.เพ่ิมบทบาทของชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันควบคุมโรค DM/HT/
มะเร็ง เช่นการใช้รับปรุงส่ิงแวดล้อม
ให้เอ้ือ
4.สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ให้
เอ้ือต่อการ คัดกรอง เฝ้าระวังกลุ่ม
เส่ียง เพ่ิมการเข้าถึงบริการให้มากข้ึน

1.การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท้ัง
ระดับบุคคลและชุมชนยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายและเท่าทันการ
เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์  
2.การขับเคล่ือนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมแบบกลุ่มไม่เป็นไปตาม
แผนปฎิบัติการท่ีก าหนดไว้ในปี 
2563 เน่ืองจากสถานการร์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าไวรัส 
(COVID-19) การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท าได้เฉพาะรายบุคคล 
และยังไม่ครอบคลุม

3 อ. 2ส.



2561 2562 2563 2564 2565
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ 
(KRI)

แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 
(ปลูก ปลุก ป่ัน ปรับ เปล่ียน)

กิจกรรม เจ้าภาพเป้าประสงค์ โครงการค่าเป้าหมาย

4.คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุท่ีมีกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีและต่อเน่ืองเป็นชมรม
ผู้สูงอายุดีเด่น
5.คัดเลือกวัดท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเอ้ือ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัย
ส่ิงแวดล้อมของประชาชนและชุมชน ใน
หลักการ 5 ร. คือ ร่มร่ืน, ร่มเย็น, ร่วมสร้าง,
 ร่วมจิตวิญญาณ และร่วมพัฒนาเป็นวัด
ส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
6.คัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุขอายุ 80
 ปีข้ึนไป และ 100 ปีข้ึนไป ชายหญิงจาก
อ าเภอทุกอ าเภอ เพ่ือให้ประชาชนมี
ตัวอย่างในการสร้างแรงจูงใจท่ีจะมีอายุยืน
ยาวอย่างมีคุณภาพ
7.สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เผยแพร่
  องค์ความรู้และท าความเข้าใจนโยบาย

ส่งเสริม

 KPI 11 ต าบลท่ีมีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long
 Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ95

   ในการด าเนินงาน LTC ต้อง
ได้รับความร่วมมือจาก อปท. ด้วย 
เช่นในการในการแจ้งข้อมูลผู้มี
ภาวะพ่ึงพิงตามโปรแกรม ของ 
สปสช.ต้องได้รับการรับรองยืนยัน
จาก จนท.ของ อปท.ว่ามีตัวตนใน
พ้ืนท่ีจริงก่อน จึงจะสามารถ
ด าเนินงานต่อไปได้ ปัญหาท่ีพบคือ 
อปท.มักลืม Password จึงไม่
สามารถรับรองผู้สูงอายุในโปรแกรม
ได้ ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงักไป

100% 100% 100% 100% 100%    1.คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุม
เพ่ือสามารถให้การดูแลได้อย่างเหมาะสม 
รวมท้ังข้อมูลผู้สูงอายุท่ีจ าเป็นต้องได้รับ
การดูแลช่วยเหลือระยะยาว
 2.สนับสนุนการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ
ให้ผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ 
3.สนับสนุนการด าเนินงานLTC ของ
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care 
manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) 
หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

ส่งเสริม

ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี

3 อ. 2ส.
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แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 
(ปลูก ปลุก ป่ัน ปรับ เปล่ียน)

กิจกรรม เจ้าภาพเป้าประสงค์ โครงการค่าเป้าหมาย

4.ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (Home
 Health Care) ท่ีมีคุณภาพ
5.ให้บริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพใน
ระดับต าบลอย่างเหมาะสม (มีบริการ
ส่งเสริมป้องทันตสุขภาพในระดับต าบล 
หมายถึงการจัดบริการป้องกันโรคในช่อง
ปากตามชุดสิทธิประโยชน์ใน รพ.สต.หรือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในชมรมผู้สูงอายุท่ีด าเนินการโดย
แกนน าชมรมผู้สูงอายุหรือ อสม)

ส่งเสริม

 KPI 12 -โรงพยาบาล
ขนาด 120 เตียงข้ึนไปมี
คลินิกผู้สูงอายุ ร้อยละ 
100

1.รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน
คลินิกผู้สูงอายุตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดยังไม่ชัดแจน
 2.รายละเอียดการด าเนินงาน (Job
 Description) ยังไม่ชัดเจน 
3.แนวทางเวชปฏิบัติของโรค 
(CPG/Clinical Practice 
Guidelines) ของกลุ่มอาการ
ผู้สูงอายุ(Geriatric Syndromes) 
ยังไม่ก าหนดชัดเจน ท้ังองค์ความรู้
และวิธีการปฏิบัติ
 4.อาการของผู้สูงอายุเป็นแบบ 
Atypical ท าให้ผู้ด าเนินงานคลินิก
ผู้สูงอายุซ่ึงไม่ช านาญไม่สามารถ
จัดการได้ (ไม่สามารถให้ค าปรึกษา
แนะน าท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือไปรับ
บริการในคลินิกเฉพาะโรคท่ี
เหมาะสมตรงตามความเป็นจริงของ
โรค อีกท้ังผู้ป่วยผู้สูงอายุใน
โรงพยาบาลมีมาก ท าให้ต้องใช้เวลา
ในการวินิจฉัยต่อคนท่ีรวดเร็ว และ
การรักษาไม่ตรงกับสภาพความ
เจ็บป่วยท่ีแท้จริง

0 0 0 2 แห่ง 2 แห่ง 1.จัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลขนาด
 120 เตียงข้ึนไป ทุกแห่ง
2.ก าหนดรูปแบบการให้บริการคลินิก
ผู้สูงอายุ
3.นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
คลินิกผู้สูงอายุ

ส่งเสริม

ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี

3 อ. 2ส.
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ 
(KRI)

แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 
(ปลูก ปลุก ป่ัน ปรับ เปล่ียน)

กิจกรรม เจ้าภาพเป้าประสงค์ โครงการค่าเป้าหมาย

2.ประชาชน มี
ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
สามารถ 
จัดการสุขภาพ
ของตนเองได้
อย่างเหมาะสม

2.ร้อยละของ
ประชาชน มี
พฤติกรรม
สุขภาพท่ี
เหมาะสม

แผนงาน 2
ส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ
ประชาชนทุก
กลุ่มวัย 
(Health 
literacy)

KPI 13  ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานชุมชน
ต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังมี
พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม 
ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดติอ และ
โรคติดต่อ

1    
ชุมชน

1     
ชุมชน

6    
ชุมชน

12  
ชุมชน

1.สร้างชุมชนต้นแบบรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ระดับอ าเภอ อย่างน้อบ 
อ าเภอละ 1 ต าบล

โครงการชุมชน
ต้นแบบรอบรู้ด้าน
สุขภาพ

ขับเคล่ือนให้เกิดการด าเนินงานชุมชนรอบ
รู้ด้านสุขภาพ   ซ่ึงประกอบด้วย   
1.ด าเนินการหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ลดโรคฯ อย่างน้อย 1 หมู่บ้าน/1 ต าบล
2.ด าเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ระดับดีมากข้ึนไป อย่างน้อย 1 
โรงเรียน/ต าบล (ยกเว้นพ้ืนท่ีท่ีไม่มีโรงเรียน
ในเขตรับผิดชอบ) แลยุว.อสม..ใน
โรงเรียนๆละ 10 คน                            
3.การด าเนินงานตามมาตรฐานสุขศึกษา 
ในรพ.สต.ทุกแห่ง

กลุ่มงาน
ส่ือสาร

KPI 14 จ านวนโรงเรียน
ต้นแบบด้านสุขภาพ 
(ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
ของจ านวนโรงเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ)

นักเรียนยังไม่ตระหนัก เร่ือง การ
เลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ

 -  -  - 20 30 1.ส่งเสริมความรู้ด้านพฤติกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับสุขภาพ เช่น พฤติกรรม 
การบริโภค                    
2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพ

โรงเรียนต้นแบบด้าน
สุขภาพ

 1. ประชุมช้ีแจงผู้เก่ียวข้อง         
2. อ าเภอคัดเลือกโรงเรียน        ในเขต
รับผิดชอบเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมและ
ด าเนินการตามเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบด้าน
สุขภาพ                             
3. ทีมจังหวัดออกประเมินโรงเรียน
เป้าหมาย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง                
4. จังหวัดมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนท่ีผ่าน
เกณฑ์                 
5.สรุปประเมินผล

ทันตฯ

KPI 15  ร้อยละของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรีมีค่าดัชนี
มวลกายปกติ

1.จากการเก็บข้อมูลเจ้าหน้าท่ีร่วม
ออกก าลังการและควบคุมน้ าหนัก 
ร้อยละ 30                    
2.เจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้ตามหลัก 3
 อ 3 ส แต่ยังไม่น าไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง

 -  - 41.96 52 52 1.จัดส่ิงแวดล้อมในท่ีท างานให้
เหมาะสมในการปฏิบัติตัวตามหลัก 3
 อ 3 ส      
2.จัดกิจกรรมในองค์กรอย่างต่อเน่ือง
มีการประเมินผลทุก 3 เดือน       
3.สร้างขวัญและก าลังใจให้เจ้าหน้าท่ี
ในองค์กร เพ่ือปฏิบัติตัวเป็นบุคคล
ต้นแบบด้านสุขภาพดี

1. โครงการพัฒนา
และสร้างศักยภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัย(สธ./
เขต/จังหวัด)

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ3 
สในเจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรี                     
2.แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 3 อ 3 ส 
จากบุคคลต้นแบบสุขภาพดี
3.ประเมินและวัดผลทุก 3 เดือนสรุปผลให้
ขวัญและก าลังใจโดยมีรางวัลให้บุคคล
ต้นแบบสุขภาพดี

ส่งเสริม/
ทันตฯ
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ประเด็น
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KPI 16 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานองค์กร
ต้นแบบสุขภาพดี

1.ช่วงท่ีผ่านมา เจอผลกระทบจาก
โควิดท าให้การด าเนินการหยุดชะงัก
ในบางองค์กร                 2.
พฤติกรรมในแต่ละบุคคลเป็นเร่ือง
ยากในการปรับเปล่ียน ต้องสร้าง 
HL ในแต่ละคน แต่ละองค์กรให้ทุก
คนทราบและน าไปปฏิบัติตามได้

3 5 5 1.ช้ีแจงนโยบายให้ทราบโดยท่ัวกัน
ทุกองค์กร           
2.ติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน พบ
กลุ่มเส่ียงด าเนินการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 100 %

5. โครงการควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
(สธ.)

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกองค์กรจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามหลัก 
3 อ3 ส      
2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกองค์กร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตามหลัก 3 อ 3 ส จากบุคคล
ต้นแบบสุขภาพดี เม่ือมีการประชุมจัดเบรก
สุขภาพ                     
 3.จัดประกวดแข่งขันการออกก าลัง
ประเภททีม

ส่งเสริม/
ทันตฯ

3.ประชาชนอยู่
ในสภาพ 
แวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการมี
สุขภาพดี โดย
ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม

3.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี

แผนงานท่ี 3
การป้องกัน
ควบคุมโรค
และลดปัจจัย
เส่ียงด้าน
สุขภาพ

KPI 17 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่ม
เส่ียงท่ีได้รับการ
ตรวจสอบมีความ
ปลอดภัยตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

คบส.

PI 17.1 ร้อยละของ
อาหารสดและอาหาร
แปรรูปท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1. ผลิตภัณฑ์อาหารถูกน าเข้ามาใน
จังหวัดจากหลากหลายช่องทางท า
ให้เกิดการควบคุมคุณภาพได้ยาก

96 97 98 98 98 1.สร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชนในการเลือกบริโภคอาหาร
ท่ีมีความปลอดภัย และเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ

1. โครงการสนับสนุน
และพัฒนาสถานท่ี
ผลิต (คัดและบรรจุ) 
ผักและผลไม้สด

1. ตรวจประเมินสถานท่ีคัดและบรรจุผัก
และผลไม้สดในพ้ืนท่ี
2. เก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดส่งตรวจ
วิเคราะห์หายาฆ่าแมลง
3. สร้างความเข็มแข้งของเครือข่าย โดย
การคัดเลือกและพัฒนาเครือจ่าย
ผู้ประกอบการจ าหน่าย ผักและผลไม้สด

คบส.

PI 17.2 ร้อยละของ
ผลิตภัณพ์อาหาร
กลุ่มเป้าหมายมีความ
ปลอดภัยจากสารท่ีมี
ฤทธ์ิในการลดน้ าหนัก
หรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเทศ

2. ประชาชนยังขาดความตระหนักรู้
ในการเลือกซ้ือ เลือกบริโภคอาหาร

 - 80 75 80 80 2.พัฒนายกระดับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ โดยการสร้าง
ผู้ประกอบการให้เป็น SMART 
Operater

2.โครงการพัฒนา
ปลาช่อนแม่ลาแปร
รูปของดีเมืองสิงห์สู่
อาหารเพ่ือสุขภาพ 
ประจ าปี 2564

1. พัฒนายกระดับผู้ประกอบการผลิตและ
จ าหน่ายปลาช่อนแดดเดียวในจังหวัดสิงห์บุรี
2. ส่งตรวจวิเคราะห์โภชนาการ

คบส.
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PI 17.3 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง
กลุ่มเส่ียง (แอลกอฮอล์
เพ่ือสุขอนามัยส าหรับ
มือ) ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบมีความถูกต้อง
 ปลอดภัยตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด

3.ช่องทางการส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ 
และเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
คุณภาพยังมีไม่เพียงพอ

 -  -  - 80 80 3. ขับเคล่ือนกลไกการเฝ้าระวังแบบ
บูรณาการ และครอบคลุมทุก
องค์ประกอบของห่วงโซ่อาหาร

3.โครงการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดสิงห์บุรี

1. ตรวจประเมินและพัฒนาสถานท่ีผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี
2. เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ตาม
ประกาศ

คบส.

PI 17.4 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่ม
เส่ียง (ฟ้าทะลายโจรท่ี
ข้ึนทะเบียน) ท่ีได้รับ
การตรวจสอบ มี
ความถูกต้อง ปลอดภัย
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 -  -  - 80 80 4.โครงการตรวจสอบ
เฝ้าระวังจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีไม่
ปลอดภัย

ตรวจสอบฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ 
และฉลาก GDA ณ สถานท่ีผลิตและ
จ าหน่ายในจังหวัดสิงห์บุรีให้มีความถูกต้อง
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

คบส.

5.แผนงานผลิตภัณฑ์
น้ าปลาและน้ าเกลือ
ปรุงอาหาร ณ 
สถานท่ีผลิต ได้
มาตรฐานไอโอดีน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

1.ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต
2. ด าเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคาะห์

คบส.

6. แผนงานการเฝ้า
ระวังคุณภาพอาหาร
สดในจังหวัดสิงห์บุรี

จัดซ้ือชุดทดสอบอาหารเบ้ืองต้นส าหรับ
การตรวจสอบเฝ้าระวังอาหารสดท่ีจ าหน่าย
ในตลาดสดและตลาดนัดในจังหวัดสิงห์บุรี

คบส.

7. โครงการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายส่งตรวจวิเคราะห์

คบส.
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KPI 18 ระดับ
ความส าเร็จของ
โรงพยาบาลท่ีพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อม ได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital  ระดับดีมาก 
Plus 100 %

ยังมีโรงพยาบาล 2 แห่ง(รพ.ค่ายฯ
,รพ.พรหมบุรี) ผ่านเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital  ระดับ
ดีมาก(ร้อยละ 33.3) ปัญหาท่ีพบ 
การพัฒนาโรงครัวฯ กับ การ
ด าเนินงานอาหารปลอดภัยใน รพ.

     1  
  
(16.7 
%)

     2  
  
(33.3 
%)

     4  
 
(66.7
%)

100 100 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอามัย
ส่ิงแวดล้อมให้กับขุมชนและองค์กร
ต้นแบบรักษ์โลก ลดโลกร้อน

โครงการพัฒนา
จัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในสถาน
บริการสาธารณสุข

1.โรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์GREEN & CLEAN Hospital 
ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก Plus ร้อยละ 100 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
การจัดากรมูลฝอยติดเช้ือในชุมชน เรียนรู้
การใช้โปรแกรม manifest
3.สถานบริการสาธารณสุขมีการด าเนินงาน
ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 80

อวล.

KPI 19 จ านวน
ครัวเรือนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านจ านวน4,591
หลังคาเรือน มีการ
ปรับปรุงสภาพท่ีอยู่
อาศัยให้สะอาด 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
เกณฑ์ฯ

na na na 364 728 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอามัย
ส่ิงแวดล้อมให้กับครอบครัวหมู่บ้าน 
และขุมชน

โครงการ บ้านน่านอน
 เมืองน่าอยู่

ปรับสภาพท่ีพักอาศัย ตรวจสุขภาพ เย่ียม
บ้าน ปลูกพืชผักสวนครัว

อวล.

KPI 20 ร้อยละของ
สถานบริการ
สาธารณสุขท่ีมีการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือได้
ตามกฏกระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 100

100 100 100 100 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดการมูลฝอยติดเช้ือตามกฏ
กระทรวงสาธารณสุข

โครงการตาม
แผนปฏิบัติการเพ่ือ
จัดการส่ิงแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด

ก ากับ ดูแลขยะติดเช้ือไปก าจัดให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กฏกระทรวงสาธารณสุข

อวล.

KPI 21 ร้อยละของ
สถานบริการสาธารณสุข
เป็นองค์กรต้นแบบท่ีเลิก
ใช้ภาชนะโฟมบรรอาหาร
(No Foam) ร้อยละ 100

na na na 100 100 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอามัย
ส่ิงแวดล้อมให้กับขุมชนและองค์กร
ต้นแบบรักษ์โลก ลดโลกร้อน

วางแผนขับเคล่ือนให้สิงห์บุรี เป็นจังหวัด
ปลอดโฟมใน ปี 2564

อวล.
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4.พัฒนาระบบ
การตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ

4.ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข

แผนงานท่ี 4.
โรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ ้าและสา
ธารณภัย
(TB/ไข้เลือดออ
ก/COVID-19/
 EOC)

KPI  22 อัตราป่วยด้วย
ไข้เลือดออกลดลงต่ า
กว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง
 3 ปี (2561-2563)

ประชาชนขาดการดูแลสภาพ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
ลูกน้ ายุงลาย

12.5 94.93 265.5 124.3 124.3 ปลุกกระแสการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ปลูกจิตส านึกการรักษาความสะอาด
 ปรับสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ

โครงการควบคุม
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกจังหวัด
สิงห์บุรี ปี2564

1.ติดตามสถานการณ์ผลการด าเนินงาน
ควบคุมโรค สอบสวนโรคในพ้ืนท่ีเกิดโรค
และพ้ืนท่ีระบาด              
2.ติดตามผลการด าเนินงานโดยประเมินค่า
ดัชนี ลูกน้ ายุงลายในพ้ืนท่ีทุกเดือนๆละ6 
แห่ง                        
3.ติดตามการรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4.ส่ือสารความเส่ียง คลินิก ร้านขายยา 
และจนท.สธ.รวมท้ัง อสม.ประชาชนท่ัวไป
ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ และเอพลิเคช่ัน Line @ 
อาสาปราบยุง                       
5.สนับสนุนส่ือต่างๆวัสดุอุปกรณ์รวมถึง
สารเคมีให้กับพ้ืนท่ีเพ่ือใช้ในการด าเนินการ
ควบคุมโรคและรณรงค์ต่างๆ   
6.บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ
โครงการบ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ เพ่ือจัก
สภาพแวดล้อมในบ้านให้ปราศจากแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย

คร./ระบาด
วิทยา

KPI 23 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างการรับรู้และมี
พฤติกรรมในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19

ประชาชนบางส่วนยังขาดความ
ตระหนักในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19

NA NA NA เผยแพร่ประสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 
และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน และ
สถานประกอบการต่างๆ เพ่ือให้มี
พฤติกรรมการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์

โครงการขับเคล่ือน
ภาระกิจ ตาม พรบ.
โรคติดต่อ พ.ศ.2558

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การท าแผนเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ตาม พรบ.
โรคติดต่อ ปี2558                   
2.จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี  
3.จัดประชุม Dead Case Conference 
โรคติดต่อท่ีส าคัญ                         
 4.สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน
และสอบสวนโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงห์บุรี

คร./ระบาด
วิทยา
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KPI 24 ระดับ
ความส าเร็จของจังหวัด
ในการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนัก
รู้สถานการณ์ (SAT) ท่ี
สามารถปฏิบัติงานได้จริง

1.ฟังก์ชันของคณะท างานไม่ชัดเจน 
2.บุคลากรขาดความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี

100 100 100 100 100 ปรับ/เปล่ียน               
1.พัฒนาศูนย์ EOC เพ่ือให้สามารถ
จัดการภาวะฉุกเฉินทุกโรคและภัย
สุขภาพได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มี
ความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย โดยความพร้อมระบบ 
ICS และการปฏิบัติภารกิจ 13 กล่อง 
 และความพร้อมในการบริหาร
จัดการ 
 1)ด้านระบบงาน        
 2)ด้านอุปกรณ์  /งบประมาณ    
 3)ด้านก าลังคนท่ีมีสมรรถนะพร้อม
ปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข(Public 
Health Emergency
 Management : : 
PHEM )จังหวัด
สิงห์บุรี ปี 2564

1. มีการจัดต้ังศูนย์ EOC ระดับจังหวัดและ
อ าเภอ
2. มีแผนเผชิญเหตุรองรับโรคระบาด/
อุบัติภัยและภัยพิบัติ
3. มีการซ้อมแผนเพ่ือรองรับแบบบูรณา
การร่วมกันและมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
4.มีข้อมูลข่าวสารในการควบคุมป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพ          
5.การฝึกอบรมความรู้และทักษะ 
ผู้รับผิดชอบกลุ่มภารกิจต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง
เม่ือมีภาวะฉุกเฉินเกิดข้ึน   
6.พัฒนาศักยภาพทีม JIT/SAT ระดับ
จังหวัด/อ าเภอให้มีความรู้ด้านระบาด
วิทยาการเฝ้าระวังโรคการสอบสวนโรค
และการเขียนรายงานการสอบสวนโรค  7.
การสรุปบทเรียน                   

ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ท่ี
 2พัฒนา
ระบบบริการ
( Service 
Excellence)

1. พัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ
 (Primary Care 
unit and 
Network Care 
Unit)

1. ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
พัฒนาหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่าย
 หน่วยบริการปฐมภูมิ
ในพ้ืนท่ี

แผนท่ื 1 ลด
ความแออัด 
และลด
ระยะเวลารอ
คอย

KPI 1. ระดับความส าเร็จของ
หน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
Primary Care unit and 
Network Care Unit )ท่ีเปิด
บริการในพ้ืนท่ี 

ไม่ผ่านเกณฑ์หัวข้อ Staff 
ข้ันต่ ามีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 1 คน 
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 
วัน/สัปดาห์

3 1 5 3 1.ขับเคล่ือนด้วย chife 
และคณะกรรมปฐมภูมิ
2.การมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย

แผนพัฒนาการ
ด าเนินงาน
คลินิกหมอ
ครอบครัว

1.วางแผนการเปิดด าเนินงาน PCCโดย
คณะกรรมการปฐมภูมิ
2.ประเมินตนเองตามหลัก 3 s
3.บันทึกการข้ึนทะเบียน PCC ปี 2564
4.ประเมินผลการด าเนินงาน

ครบ.

KPI 2. ร้อยละของแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ท่ี
ผ่านการอบรมและคณะผู้
ให้บริการสุขภาพได้รับการ
อบรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

ทีมท่ีเปิดบริการเข้ารับ
การพัฒนายังไม่ครอบคลุม

NA NA NA 50 1.ขับเคล่ือนด้วย chife 
และคณะกรรมปฐมภูมิ
2.การมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย

แผนการ
ด าเนินงานการ
อบรมหลักสูตร
เวชศษสตร์
ครอบครัว

1.ส ารวจจ านวนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ท่ีผ่าน/ไม่ผ่านการ
อบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพท่ี
ผ่าน/ไม่ผ่านการอบรมในอ าเภอท่ีเป็น
ท่ีต้ังของ รพศ./รพท.
2.จัดท าแผนการอบรมแพทย์/คณะผู้
ให้บริการสุขภาพท่ีไม่ผ่านการอบรม
3.อบรมแพทย์/คณะผู้ให้บริการสุขภาพ
 ตามแผนการอบรม

ครบ.

KPI 3.  ร้อยละของอ าเภอผ่าน
เกณฑ์การประเมินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ

100 100 100 100 100 1.ขับเคล่ือนคณะกรรม
ปฐมภูมิ
2.ขับเคล่ือนโดยเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอ

แผนพัฒนา พชอ. 1. ทบทวนค าส่ังคณะกรรมการฯ
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหา/คัดเลือกประเด็น
ปัญหา แบบมีส่วนร่วม
3. จัดท าแผน/ด าเนินการตามแผน
4. ประเมินผลการด าเนินงาน/แก้ไข
ปัญหาตามบริบทพ้ืนท่ี
5. ประเมินตนเองตาม UCCARE
6.สรุปผลการด าเนินงาน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และช่ืนชมเสริมพลัง

ครบ.

KPI 4 จ านวนอสม.ท่ีได้รับการ
พัฒนาเป็น อสม.หมอประจ า
บ้าน

 -  - 388 378 378

เจ้าภาพเป้าประสงค์

1.มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.ปรับพฤติกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาระบบบริการ  ( 2 แผนงาน 23 ตัวช้ีวัด) CSO
กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

พัฒนาเครือข่าย
สุขภาพจังหวัด
สิงห์บุรี

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
อสม.เป็น อสม.หมอ
ประจ าบ้าน

ครบ.1.ระยะแรกไม่มีคู่มือเป็น
รูปเล่ม
(ได้จัดท าคู่มือให้อสม.และ
 จนท.)
2.อสม.กลุ่มเป้าหมาย
บางส่วน
เป็นผู้สูงอายุ จะไม่มี
ทักษะการใช้โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน
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เจ้าภาพเป้าประสงค์ กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

KPI 5 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่ม 
เป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก
อสม.หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี(ร้อยละ 70)

 -  - 90 90 90

KPI 6  ร้อยละของโรงพยาบาล
ท่ีมีบริการรับยาท่ีร้านขายยา

NA NA NA ร้อยละ50

PI  6.1 จ านวนผู้ป่วยท่ีไปรับ
บริการท่ีร้านยา ร้อยละ30

NA NA NA ร้อยละ30 ร้อยละ40

PI  6.2 การเข้าถึงของผู้ป่วยท่ี
จะเข้ามารับบริการท่ีร้านยา 
ร้อยละ80

NA NA NA ร้อยละ80 ร้อยละ80

KPI 7 ร้อยละของโรงพยาบาล
ท่ีมีการด าเนินงานNCD clinic 
plus ผ่านเกณฑ์ในระดับดีข้ึนไป

1.การด าเนินงานNCD 
clinic plus ไม่ผ่านระดับ
ดี (3 รพ.)                  
 2.การลงข้อมูล 43 แฟ้ม
ไม่ถูกต้องครบถ้วน

N/A N/A 50.00 ร้อยละ 75 ร้อยละ 
100

PI 7.1 ร้อยละผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดี

การปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย

38.24 34.10 35.30 ≥ร้อยละ 
40

≥ร้อยละ 
40

PI 7.2 ร้อยละผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ดี

การปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย

49.95 41.46 40.71 ≥ร้อยละ 
50

≥ร้อยละ 
50

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ:service
 plan สาขา NCD

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต
สูงท่ีควบคุมไม่ได้ ได้รับการประเมิน 
risk factor และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ตามหลัก3อ 3ส และมีSelf care 
2.การจัดการผู้ป่วย HT/ DM ตาม CPG
3.การจัดการก าลังคนให้เหมาะสมเพ่ือ
รองรับการจัดการผู้ป่วย HT/ DM ตาม
 CPG 
4.การพัฒนา ncd clinic plus ผ่าน
ระดับดี
ทุกรพ.                                     
        5.พัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
 /HDC

NCD2. มีแนวทางเวช
ปฏิบัติ(Clinical 
Practice 
Guidelines: CPG) 
ตามมาตรฐาน 
(Service Plan)

2. ประชาชน
ได้รับบริการท่ีมี
คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึง
บริการได้อย่าง
เท่าเทียม

1.มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.ปรับพฤติกรรม

พัฒนาเครือข่าย
สุขภาพจังหวัด
สิงห์บุรี

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
อสม.เป็น อสม.หมอ
ประจ าบ้าน

ครบ.1.ระยะแรกไม่มีคู่มือเป็น
รูปเล่ม
(ได้จัดท าคู่มือให้อสม.และ
 จนท.)
2.อสม.กลุ่มเป้าหมาย
บางส่วน
เป็นผู้สูงอายุ จะไม่มี
ทักษะการใช้โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน

แผนงานท่ี 2 
การพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service Plan)

1.พัฒนา NCD Clinic 
คุณภาพ ในโรงพยาบาลทุก
แห่ง ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

คบสจัดประชุมเครือข่ายระหว่าง
โรงพยาบาลและร้านขายยาแผน
ปัจจุบันในจังหวัดสิงห์บุรี ติดตามผล
การด าเนินงานและประชาสัมพันธ์
โครงการ

โครงการลด
ความแออัดใน
โรงพยาบาล
โดยใช้
กลไกร้านยา ปี
2564

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโครงการลดแออัด
โดยร้านยา
2.ส่งเสริมท าให้ประชาชน
เห็นประโยชน์จากโครงการ
ลดแออัดฯ
3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
โครงการให้กับบุคลากร
และประชาชนทราบเพ่ือ
เข้ารับบริการรับยาจาก
ร้านยาทางส่ือต่างๆ
4. ปรับmodelการรับยาท่ี
ร้านยาให้เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนท่ีและความ
ต้องการของประชาชน

ผู้รับบริการตามโครงการ
จ านวนน้อย เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 และ 
ผู้รับบริการท่ีเข้าเกณฑ์ไม่
สมัครใจเน่ืองจากไม่
สะดวกในการเดินทาง
และยินดีรอรับท่ีรพ.
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เจ้าภาพเป้าประสงค์ กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

KPI 8.อัตราตายของผู้ป่วยใน
โรคหลอดเลือดสมอง

1.การเสียชีวิตของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองแตก
 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 
HT    
2. stroke unit ไม่เพียงพอ

11.7 8.05 7.73 ≤ร้อยละ 7 ≤ร้อยละ 7

PI 8.1 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน
 (I63) ท่ีมีอาการไม่เกิน 4.5 ชม.
ได้รับการรักษาด้วยยาละลาย
ล่ิมเลือดทางหลอดเลือดภายใน
 60 นาที    
 (door to needle time)

72.2 64.7 75.00 ≥ร้อยละ 
60

≥ร้อยละ 
60

  PI 8.2 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไม่
เกิน 72 ชม. ได้รับการรักษาใน 
stroke unit        

71.20 53.20 42.70 ≥ร้อยละ 
60

≥ร้อยละ 
60

 PI 8.3 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงมีผลการ
ประเมิน CVD Risk ปี 2564 ท่ี
มีระดับ>20% ได้รับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมี 
Heart attack  aleart

N/A 47.37 48.8 ≥ร้อยละ 
80

≥ร้อยละ 
80

1.  สร้างการรับรู้  early warning 
signs       
2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสร้าง 
STROKE Attack alert ในกลุ่มเส่ียง 
cvd risk> 20% อย่างเข้มข้น 
3.อบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตาม CPG และ
ระบบการส่งต่อให้สอดคล้องกับระบบ
การรับค าปรึกษา
4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
ขับเคล่ือนระบบ fast track stroke 
ตามมาตรฐาน CPG
5.เปิด Stroke Unit รับผู้ป่วยได้ 4 
เตียง        ใน รพ.อินทร์บุรี
6.ปรับปรุง Stroke bed เป็น Stroke 
corner เพ่ิมเป็น 4 เตียง ใน รพ.ระดับ
 F (รพช.)

1.สร้างการรับรู้ให้
ประชาชน warning sing  
เข้าถึงบริการท่ีได้มาตรฐาน
 การปฏิบัติตัวเพ่ือลดความ
รุนแรง และการเสียชีวิต
จากโรคหลอดเลือดสมอง
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
 การดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตาม CPG และ
ระบบการส่งต่อให้
สอดคล้องกับระบบการรับ
ค าปรึกษา ระบบ fast 
track stroke 
3.ยกระดับศักยภาพของ
หน่วยบริการให้มีความ
พร้อม

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ:service
 plan สาขา 
โรคหลอดเลือด
สมอง

NCD
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เจ้าภาพเป้าประสงค์ กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

KPI 9.อัตราตายของผู้ป่วยโรค
กล้ามหัวใจตายเฉียบพลันชนิด 
STEMI ลดลง

1.ผู้ป่วย STEMI มาถึง
โรงพยาบาลไม่ทันภายใน 
12 ชม.หลังมีอาการเจ็บ
หน้าอก 2.door to 
needle time      < 30
 นาที ไม่ผ่านเกณฑ์   
3.ไม่สามารถส่งต่อ PPCI 
ทันเวลา

6.06 8.82 10.53 ≤ร้อยละ 7 ≤ร้อยละ 7

 PI 9.1ร้อยละของการให้การ
รักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม
มาตรฐานเวลาท่ีก าหนด 

                            30.00 30.70 23.64 ≥ร้อยละ 
50

≥ร้อยละ 
50

PI 9.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ ไม่เกิน (26 
ต่อแสนประชากร)

27.15 25.41 25.54 ≤ร้อยละ 
26

≤ร้อยละ 
26

PI 9.3 ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงมีผลการ
ประเมิน CVD Risk ปี 2564 ท่ี
มีระดับ>20% ได้รับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมี 
Heart attack  aleart

N/A 47.37 48.8 ≥ร้อยละ 
80

≥ร้อยละ 
80

KPI 10.ร้อยละของผู้ป่วย CKD
 ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR
<5 ml/min/1.73m2/yr

1.คัดกรอง CKD ในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงต่ า              
     
2.กระบวนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
ผู้ป่วย  ckd stge 
3 ยังไม่เพียงพอ

60.49 64.4 71.18 ≥ร้อยละ 
67

≥ร้อยละ 
67

PI 10.1ร้อยละผู้ป่วย DM/HT
คัดกรอง CKD

68.91 68.51 64.79 ≥ร้อยละ 
80

≥ร้อยละ 
80

NCD

NCD

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ:service
 plan สาขา 
โรคหัวใจ

1.สร้างการรับรู้ให้
ประชาชน warning sing  
เข้าถึงบริการท่ีได้มาตรฐาน
 การปฏิบัติตัวเพ่ือลดความ
รุนแรง และการเสียชีวิต
จากโรคหลอดเลือดหัวใจ
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
 การดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจตาม CPG และ
ระบบการส่งต่อให้
สอดคล้องกับระบบการรับ
ค าปรึกษา ระบบ fast 
track stroke 
3.ยกระดับศักยภาพของ
หน่วยบริการให้มีความ
พร้อม

 1.  สร้างการรับรู้  early warning 
signs      
2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสร้าง 
Heart Attack alert ในกลุ่มเส่ียง cvd 
risk> 20% อย่างเข้มข้น   
3.พัฒนา ก ากับ ติดตามระบบ STEMI 
Fast Track ลด onset to needle 
time < 30 นาที
4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
ขับเคล่ือนระบบ fast track stemi 
โดย รพ.สต.ทุกแห่ง มีการใช้ CPG 
ดูแลผู้ป่วยและส่งต่อ
และรพ.ทุกระดับสามารถให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยและให้ยาละลายล่ิมเลือด
ตามมาตรฐาน CPG
5. Mapping ผู้ป่วยท่ีมี CVD risk > 30
 ครอบคลุมทุกอ าเภอ

ลดผู้ป่วยไตรายใหม่ ชะลอ
ความเส่ือมของไตในผู้ป่วย
โรคไตเร้ือรัง (CKD) ผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายได้รับการ
ได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ:service
 plan สาขาไต

1.คบสอ.จัดทีมบูรณาการการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางไต
2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและท า
 self monitoring ในผู้ป่วยโรคไต 
Stage 3-4
3.โรงพยาบาลทุกแห่งมี CKD Clinic 
ดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังตามมาตรฐาน 
4.จัดบริการ Palliative care ส าหรับ
ผู้ป่วย Palliative care CKD ,ESRD 
ทุกแห่ง
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เจ้าภาพเป้าประสงค์ กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

 PI 10.2ร้อยละผู้ป่วย CKD 
Stage 3-4 ได้รับปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและได้รับการ
ติดตามหลังจากการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

N/A N/A 71.45 ≥ร้อยละ 
50

≥ร้อยละ 
50

KPI 11 ลดการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 
ชม. ใน โรงพยาบาล ระดับ S, 
M1 (ท้ังท่ี ERและ Admit)

การเสียชีวิตท้ังหมดเป็น
ผู้ป่วยวิกฤติ trauma 
level 1

9.67 6.86 8.32 ไม่เกินร้อย
ละ 12

KPI 12 ลดการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร PS > 
0.75

N/A 0.19 0 ร้อยละ 1

KPI 13 เพ่ิมการเข้าถึงการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 26

ลดลงร้อย
ละ 2.31/
4,463 

ปฏิบัติการ

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 
5.33/
4,701

ปฏิบัติการ

ลดลงร้อย
ละ

17.91/4,2
17

ปฏิบัติการ

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 26/

5,314
ปฏิบัติการ

KPI 14 ลดความแออัดในห้อง
ฉุกเฉิน ผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินใน
ห้องฉุกเฉิน ระดับ 4 และ 5 
(Non – Trauma) ลดลงร้อย
ละ 10

N/A 71,772 ลดลง
ร้อยละ 

28.72(20
,609 
ราย)

ลดลงร้อย
ละ 10 
(5,166 
ราย)

KPI 15 ลดความแออัดในห้อง
ฉุกเฉินผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งช้ีในการ 
admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน
 2 ชม. (2hr triage) ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50

N/A 5,015 82.79 ไม่ต่ ากว่า 
 ร้อยละ 85

NCD

NCD1.การทบทวนและ
วิเคราะห์สาเหตุการ
เสียชีวิตของผู้เจ็บป่วย
วิกฤติฉุกเฉินท่ีเสียชีวิต
ภายใน 24 ชม.    
2.มาตรการลดผู้ป่วยไม่
ฉุกเฉินท่ีมาใช้บริการห้อง
ฉุกเฉิน        
3.พัฒนาระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินให้ได้
มาตรฐาน     
4.ประชาสัมพันธ์ 1669 
เพ่ิมการเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน  แบบไร้
ร้อยต่อจังหวัด
สิงห์บุรี

1.ขับเคล่ือนการด าเนินงานโดย
คณะท างานการแพทย์ฉุกเฉินระดับ
จังหวัด(CPG)
2.พัฒนาศักยภาพพยาบาลประจ าห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน หลักสูตร ENP
3.อบรมฟ้ืนฟูความรู้แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
พยาบาลประจ าห้องอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 
4.อบรม EMT-B ซ่ึงยกระดับ FR เป็น 
BLS จ านวน 110 ชม.
5.ของบลงทุนฯ กระทรวงสาธารณสุข 
ปี 2564 – 2565 เพ่ือขยายห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ท่าช้าง และ
รพ.ค่ายบางระจัน
6.อบรมฟ้ืนฟูความรู้หลักสูตรปฐม
พยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ข้ึน
พ้ืนฐาน (EMR) จ านวน 16 ช่ัวโมง
7.อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล และ
ช่วยปฏิบัติการแพทย์ข้ึนพ้ืนฐาน (EMR)
8.พัฒนา TEA Unit ของ รพท.ให้ได้
ตามมาตรฐาน
9.ประชาสัมพันธ์ 1669 เพ่ิมการเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน    10.ศึกษาดู
งานการเตรียมความพร้อมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัดชลบุรี และระยอง

ลดผู้ป่วยไตรายใหม่ ชะลอ
ความเส่ือมของไตในผู้ป่วย
โรคไตเร้ือรัง (CKD) ผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายได้รับการ
ได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ:service
 plan สาขาไต

1.คบสอ.จัดทีมบูรณาการการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางไต
2.ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและท า
 self monitoring ในผู้ป่วยโรคไต 
Stage 3-4
3.โรงพยาบาลทุกแห่งมี CKD Clinic 
ดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังตามมาตรฐาน 
4.จัดบริการ Palliative care ส าหรับ
ผู้ป่วย Palliative care CKD ,ESRD 
ทุกแห่ง
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เจ้าภาพเป้าประสงค์ กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

KPI 16 พัฒนาห้องฉุกเฉิน
คุณภาพ โรงพยาบาล  6 แห่ง

N/A 1 แห่ง 1 แห่ง 6 แห่ง

KPI 17 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 
อันดับแรก ได้รับการรักษา
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

 PI 17.1ร้อยละของผู้ป่วยท่ี
ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์

N/A 97.30 94.12 ≥ ร้อยละ
75

 PI 17.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ี
ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

N/A 63.27 82.61 ≥ ร้อยละ
75

 PI 17.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ี
ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์

การได้รับรังสีรักษาของ
ผู้ป่วยมะเร็งยังไม่ทัน
ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเน่ืองจากการ
ติดตามการรักษาใน
ผู้ป่วยท่ีส่งต่อยังได้ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน

N/A 70.83 72.73 ≥ร้อยละ60

KPI 18  อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ
 ต่อแสน

1.-ขาดการคืนข้อมูลผู้
พยายามฆ่าตัว
  /ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ สู่
ชุมชน
2.-จนท.ให้ความส าคัญ
ทางสุขภาพจิตน้อยขาด
ทักษะการช่วยเหลือด้าน
จิตใจ
 3.-การบูรณาการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ต่างๆยังไม่ท่ัวถึง

9.42 9.1 8.19 8 7.9  1.สร้างกระแสการส่ือสาร
ในครอบครัว
 2.-สร้างทัศนคติจนท.สธ/
ผู้น าชุมชน/หน่วยงานราช/
 ประชาชน
 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แบบไร้รอยต่อ

ดูแลช่วยเหลือ
จิตใจประชาชน
จังหวัดสิงห์บุรี

 1.-ขับเคล่ือนพรบ.สุขภาพจิต
 2.-คืนข้อมูลสุขภาพจิตสู่ชุมชน
-3.สร้างครอบครัวอบอุ่น
 4.-รณรงค์สร้างการรับรู้การส่ือสารใน
ครอบครัวในชุมชน

ส่งเสริม

NCD

NCD1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็ง
2.พัฒนาระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วย
3.พัฒนาะบบข้อมูล TCB

โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ สาขา
โรคมะเร็ง

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
2.พัฒนาระบบการส่งต่อรังสีรักษา
3.ลดระยะเวลาการนัด ฟังผลหลังการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
4.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการลงข้อมูล
และติดตามผู้ป่วย
 -พัฒนาระบบข้อมูล TCB

1.การทบทวนและ
วิเคราะห์สาเหตุการ
เสียชีวิตของผู้เจ็บป่วย
วิกฤติฉุกเฉินท่ีเสียชีวิต
ภายใน 24 ชม.    
2.มาตรการลดผู้ป่วยไม่
ฉุกเฉินท่ีมาใช้บริการห้อง
ฉุกเฉิน        
3.พัฒนาระบบ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินให้ได้
มาตรฐาน     
4.ประชาสัมพันธ์ 1669 
เพ่ิมการเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน  แบบไร้
ร้อยต่อจังหวัด
สิงห์บุรี

1.ขับเคล่ือนการด าเนินงานโดย
คณะท างานการแพทย์ฉุกเฉินระดับ
จังหวัด(CPG)
2.พัฒนาศักยภาพพยาบาลประจ าห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน หลักสูตร ENP
3.อบรมฟ้ืนฟูความรู้แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
พยาบาลประจ าห้องอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 
4.อบรม EMT-B ซ่ึงยกระดับ FR เป็น 
BLS จ านวน 110 ชม.
5.ของบลงทุนฯ กระทรวงสาธารณสุข 
ปี 2564 – 2565 เพ่ือขยายห้อง
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ท่าช้าง และ
รพ.ค่ายบางระจัน
6.อบรมฟ้ืนฟูความรู้หลักสูตรปฐม
พยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ข้ึน
พ้ืนฐาน (EMR) จ านวน 16 ช่ัวโมง
7.อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล และ
ช่วยปฏิบัติการแพทย์ข้ึนพ้ืนฐาน (EMR)
8.พัฒนา TEA Unit ของ รพท.ให้ได้
ตามมาตรฐาน
9.ประชาสัมพันธ์ 1669 เพ่ิมการเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน    10.ศึกษาดู
งานการเตรียมความพร้อมด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 จังหวัดชลบุรี และระยอง
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เจ้าภาพเป้าประสงค์ กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

KPI 19 ร้อยละ 55 ของผู้ป่วย
ยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษา ได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
จนถึงการติดตาม Retention 
Rate

 1.-การคืนข้อมูลระหว่าง
สาธารณสุขกับ
สาธารณสุข ระหว่าง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
 2.-ขาดความเช่ือมโยง
และส่งต่อข้อมูล
3. -ขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยราชการอ่ืน

N/A N/A 41.82 55 55  -1สร้างกระแสการมี
ส่วนรวมในการดูแลผู้ป่วย
ยาเสพติด
 2.พัฒนาระบการ
ขับเคล่ือนการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยาเสพติดให้เหมาะสม
 3.-พัฒนารูปการ
ขับเคล่ือนช่วยเหลือผู้ป่วย
ยาเสพติด

พัฒนางานยา
เสพติด

 1.-เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าสาธารณสุข
ในการบ าบัดรักษาและข้อมูล
 2.-พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติด
และเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณการ
 3.-พัฒนาระบบการช่วยเหลือให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
 4.-พัฒนารูปแบบการติดตามท่ีชัดเจน
ครบถ้วน

ส่งเสริม

KPI 20. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ท้ังหมดท่ีได้รับบริการตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

 1.ประชาชนท่ัวไปขาด
ความเช่ือม่ันในการดูแล
สุขภาพด้วยยาสมุนไพร
และศาสตร์การแพทย์
แผนไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก      
2.หมู่บ้าน/ชุมชน/
โรงเรียน/หน่วยบริการ
สาธารณสุข/องค์กร
ภาครัฐ/องค์กร
ภาคเอกชน ส่วนน้อยท่ีมี
การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วยศาตร์
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
3.หน่วยบริการระดับ 
รพช/รพสต มีการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกด้วย
ศาตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  
        
 ระดับ รพท >11%       
       

NA 18.75 16.37 20.5 21.5 1.อนุรักษ์ ส่งเสริม และ
คุ้มครองภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้าน

1.โครงการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม 
และคุ้มครองภูมิ
ปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้าน

1.สนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมใน
บทบาทของนายทะเบียนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยตามท่ีกองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยก าหนด
2.สร้างกระแสการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์   
แผนไทยและการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก โดยการมีส่วนร่วมของหมอ
พ้ืนบ้าน แพทย์แผนไทย อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสิงห์บุรี

แพทย์แผน
ไทย



2561 2562 2563 2564 2565
เจ้าภาพเป้าประสงค์ กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

4.แพทย์แผนปัจจุบัน 
พยาบาลและสหวิชาชีพ
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทัศนคติ 
และทักษะในการตรวจ 
วินิจฉัย รักษา และฟ้ืนฟู
สุขภาพด้วยยาสมุนไพร
และศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกไปใช้ผสมผสาน
ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน  
5.ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้านการแพทย์แผนไทย
6.ยาสมุนไพรมีราคาแพง  
   ท าให้การสนับสนุนการ
ใช้ยาสมุนไพรระดับ รพช
 และ รพสต. น้อย และ 
รพ สต ไม่ได้รับการ
สนับสนุนยาสมุนไพรตาม
กรอบบัญชียาท่ี
คณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบ าบัดจังหวัด
สิงห์บุรีก าหนด (PTC)

2.ขยายผลการส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย  และ
การแพทย์ทางเลือก

2.โครงการขยาย
ผลการส่งเสริม
และป้องกัน
สุขภาพด้วย
ศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

2.1ขยายผลการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกในหน่วย
บริการสาธารณสุขทุกระดับ องค์กร
ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และใน
ชุมชน ด้วยการดูแลสุขภาพตามหลัก
ธรรมานามัย เน้นการรับประทาน
อาหารพ้ืนบ้าน การท าสมาธิบ าบัด 
(SKT) การออกก าลังกายยืดเหยียดด้วย
โยคะ  ฤาษีดัดตน และมณีเวช)
2.สร้างกระแสการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์   
แผนไทยและการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก โดยการมีส่วนร่วมของหมอ
พ้ืนบ้าน แพทย์แผนไทย อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสิงห์บุรี

แพทย์แผน
ไทย
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เจ้าภาพเป้าประสงค์ กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

7.ขาดแคลนอัตราก าลัง
บุคลากรด้านแพทย์แผน
ไทย ระดับ รพสต และ 
รพช และบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยของ
หน่วยบริการระดับ รพสต
 มีภารกิจหลากหลาย 
8. บุคลากรด้าน
การแพทย์ แผนไทยส่วน
หน่ึง ขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปกิบัติงาน

3.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

3.โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

3.1ปรับปรุงระบบการให้บริการท่ีเอ้ือ
ต่อการให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  (คลินิกคู่ขนานและคลินิก
ครบวงจรด้านการแพทย์แผนไทย    
เพ่ิมการจ่ายยาสมุนไพร เพ่ิมหัตถการ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ แก้ไขปัญหา
ระบบการบันทึกข้อมูลการให้บริการ)
3.2.อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแพทย์
แผนปัจจุบัน พยาบาล และสหวิชาชีพ
ด้านการตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้วย
ศาสตร์แพทย์แผนไทย การใช้ยา
สมุนไพร กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง และ
ระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษษพยาบาล
ด้านการแพทย์แผนไทย

แพทย์แผน
ไทย
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เจ้าภาพเป้าประสงค์ กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

3.3 พัฒนางานวิจัย R2R การรใช้คู่มือ
แนวทางเวชปฏิบัติตามกลุ่มอาการ การ
ใช้ยาสมุนไพร  และการบ าบัดรักษา
ผู้ป่วยด้วยหัตถการด้านการแพทย์แผน
ไทย     
3.4.ปรึกษาหารือผู้บริหารหน่วย
บริการรทุกระดับและคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบ าบัดจังหวัด
สิงห์บุรีเพ่ือหาแนวทางสนับสนุนการใช้
ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันและ
การใช้แนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์
แผนไทยจังหวัดสิงห์บุรี
3.5 ปรึกษาหารือผู้บริหารทุกระดับ 
และ CHRO เร่ืองการวางแผนและการ
ใช้อัตราก าลังบุคลากรแพทย์แผนไทย
3.6..ตรวจเย่ียมเสริมพลังและประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)

KPI 21 การจัดต้ังคลินิกการ
ให้บริการกัญชาทางการแพทย์
จังหวัดสิงห์บุรี

PI 21.1  ร้อยละของการจัดต้ัง
คลินิกการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์ผสมผสานแพทย์
แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย
ในโรงพยาบาลท่ัวไป

NA NA รพท2 
แห่ง

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

คบสจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการเพ่ือการใช้กัญชาทางการแพทย์

การพัฒนา
แนวทางในการ
ให้บริการคลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์แบบ
ผสมผสานแผน
ปัจจุบันและแผน
ไทย

ปลูก เสริมสร้างความรู้
เก่ียวกับกัญชา
ปลุก กระตุ้นการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาล
ป่ัน สร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและชุมชน
ปรับ การด าเนินงานให้
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ีขาดบุคลากรท่ีผ่านการ

อบรม
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เจ้าภาพเป้าประสงค์ กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

PI 21.2 ร้อยละของการจัดต้ัง
คลินิกการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์แพทย์แผนไทย ใน
โรงพยาบาลชุมชน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

PI 21.3 ร้อยละของการจัดต้ัง
คลินิกการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์แพทย์แผนไทย ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท่ีมีแพทย์แผนไทย
ประจ าการ

ร้อยละ20 ร้อยละ20

PI 21.4  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมีการสนับสนุน
การปลูกกัญชาทางแพทย์
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง/
จังหวัด

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100

KPI 22 ร้อยละของ
โรงพยาบาลท่ีมีการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล(RDU)

1. ขาดความร่วมมือจาก
ประธาน rdu แต่ละรพ.
2.ทัศนคติของผู้ป่วยบาง
รายในเร่ืองการใช้ยา
ปฏิชีวนะท่ีไม่ถูกต้อง

PI 22.1 RDU ข้ันท่ี2>ร้อยละ 
80

NA > ร้อย
ละ 
16.67

> ร้อย
ละ 
66.67

> ร้อยละ 
80

> ร้อยละ 
80

PI 22.2 RDU ข้ันท่ี3 >ร้อยละ 
40

 >ร้อย
ละ 0

 >ร้อย
ละ 0

 >ร้อยละ 
40

 >ร้อยละ 
40

 PI 22.3  ร้อยละ 30 ของ
อ าเภอในจังหวัดผ่านเกณฑ์ 
RDU Community ระดับ 3

NA NA NA ระดับ 3

KPI 23 .AMR ระดับ 
Intermediate ร้อยละ 100

 ร้อยละ
 100

 ร้อยละ
 100

 ร้อยละ 
100

 ร้อยละ 
100

1. สร้างความรู้ความเข้าท่ี
ถูกต้องในการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล
2.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนต่ืนตัวในการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล
3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ
4. ผู้ส่ังใช้ยาและผู้ใช้ยา
ปรับการส่ังใช้ยาและการ
ใช้ยาให้สมเหตุผล

โครงการป้องกัน
 และควบคุมการ
ใช้ยาอย่าง 
สมเหตุสมผล 
และควบคุมการ
ด้ือยาต้าน จุลชีพ

1.จัดประชุมคณะกรรมการ RDU 
จังหวัดสิงห์บุรีปีงบประมาณละ 3 คร้ัง 
ในแต่ละโรงพยาบาล รวมถึง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

คบส

คบสจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการเพ่ือการใช้กัญชาทางการแพทย์

การพัฒนา
แนวทางในการ
ให้บริการคลินิก
กัญชาทาง
การแพทย์แบบ
ผสมผสานแผน
ปัจจุบันและแผน
ไทย

ปลูก เสริมสร้างความรู้
เก่ียวกับกัญชา
ปลุก กระตุ้นการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาล
ป่ัน สร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและชุมชน
ปรับ การด าเนินงานให้
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ีขาดบุคลากรท่ีผ่านการ

อบรม
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เจ้าภาพเป้าประสงค์ กิจกรรมประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ (KRI)
แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ 

(เช่ือม ช่วย แชร์)
โครงการค่าเป้าหมาย

 PI 23.1อัตราการติดเช้ือด้ือยา
ในกระแสเลือดลดลง ร้อยละ 15

รพ.
สิงห์บุรี
ลดลง
ร้อยละ
17.67 
รพ.
อินทร์

รพ.
สิงห์บุรี
ลดลง
ร้อยละ
19.20 
รพ.
อินทร์

ลดลง ร้อย
ละ 15

ลดลง 
ร้อยละ 15

1. สร้างความรู้ความเข้าท่ี
ถูกต้องในการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล
2.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนต่ืนตัวในการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล
3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ
4. ผู้ส่ังใช้ยาและผู้ใช้ยา
ปรับการส่ังใช้ยาและการ
ใช้ยาให้สมเหตุผล

โครงการป้องกัน
 และควบคุมการ
ใช้ยาอย่าง 
สมเหตุสมผล 
และควบคุมการ
ด้ือยาต้าน จุลชีพ

1.จัดประชุมคณะกรรมการ RDU 
จังหวัดสิงห์บุรีปีงบประมาณละ 3 คร้ัง 
ในแต่ละโรงพยาบาล รวมถึง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

คบส
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ยุทธศาสต
ร์ท่ี 3
พัฒนา
บุคลากร
(People 
Excellen
ce)

1. ก าลังคน
ด้านสุขภาพท่ี
เพียงพอและ
มีคุณภาพ มี
การกระจายท่ี
เหมาะสม 
เป็นธรรม
และท่ัวถึง 
และ
ปฏิบัติงาน
อย่างมี
ความสุข

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของ
หน่วยงานท่ี
มีการ
ด าเนินงาน
องค์กรแห่ง
ความสุข

แผนงานท่ี 1
 การพัฒนา
องค์กร

KPI 1. ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานเป็น
องค์กรแห่งความสุข

ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
การสร้างสุขใน
องค์กรยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

N/A N/A N/A 7 แห่ง 7 แห่ง 1.เสริมสร้างแรงจูงใจ 
2.ปลูกฝังค่านิยมองค์กร  
  
3.สร้างความผูกพันใน
องค์กร

โครงการ Happy 
MOPH กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงแห่ง
ความสุข

1.จัดต้ังคณะท างานนักสร้างสุขใน
องค์กร                    
2.พัฒนาคณะท างานนักสร้างสุขใน
องค์กร               
3.ประเมินสุขภาวะในองค์กร 
4.จัดท าแผนการสร้างสุขในองค์กร     
  
 5.จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้/
องค์ความรู้ การสร้างสุขในองค์กร      
  
6.จัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญต่างๆ 
เช่นวันข้ึนปีใหม่,วันสงกรานต์,วัน
มหิดล ฯลฯ    
7.จัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ด้านต่างๆ เช่น ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น,คนดีศรีสาธารณสุข ฯลฯ

HR

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากร (People Excellence) ( 1 แผนงาน 1 ตัวช้ีวัด) CHRO
กิจกรรม เจ้าภาพประเด็น

ยุทธศาส
ตร์

ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์

 (KRI)

แผนงาน ตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ Baseline กลยุทธ์ส าคัญ
(บริษัทสิงห์บุรี/CHIEF/พบส.)

โครงการเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 
4บริหาร
จัดการด้วย
ธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence)

1.การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

1.ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร
ท่ีมีคุณภาพและมี
คุณธรรม

1. การพัฒนา
ระบบด้าน
การเงินการคลัง
และหลักประกัน
สุขภาพ

KPI 1.ร้อยละของ
โรงพยาบาลท่ีมีระดับ
วิกฤตลดลง

ร้อยละ
33.33

ร้อยละ
33.33

ร้อยละ
33.33

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 1. ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
โดย Chief/พบส./CUP Board
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลัง
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
4. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

1.ประชุมคณะกรรมการ
CFO จังหวัดเดือนละ 1 คร้ัง            
2. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม
แผน Planfin                             
3. พัฒนาข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการ
ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง  เช่ือถือได้

บริหาร

KPI 2 ร้อยละของ รพสต.
 ท่ีมีสภาพคล่องมากกว่า 
3 เดือน

ร้อยละ
85.12

ร้อยละ
97.87

ร้อยละ
93.62

ร้อยละ 
100

ร้อยละ 
100

ก ากับ  ติดตามการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามแผนเงินบ ารุง

บริหาร

KPI 3. ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

99.56 99.78 99.18 ร้อยละ
99.50

ร้อยละ
99.50

ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่าย
งบประมาณในการประชุม กวป.

บริหาร

2. การพัฒนา
ระบบธรรมาภิ
บาลและองค์กร
คุณภาพ

KPI 4 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว

ปีงบประมาณ 2563 
ไม่สามารถ
ด าเนินการต่อเน่ืองได้
เน่ืองจาก
สถานะการณ์โคโรน
ไวรัส 2019

40.43 87.23 0 100 100 1.ขับเคล่ือนโดย Cup board
2.การมีส่วนร่วมของเครือข่าย

แผนการพัฒนา
 รพ.สต.ติดดาว
 ปี 2564

1.ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
ระดับจังหวัดเพ่ือท าความเข้าใจเกณฑ์
ร่วมกัน
2.ทบทวนเกณฑ์ให้กับทีมพ่ีเล้ียงอ าเภอ
เพ่ือการพัฒนาตามเกณฑ์ของ รพ.สต.
ในเครือข่าย
3.ประเมินรับรอง และ re-acโดยทีม
จังหวัด
3.สรุปผลการประเมินส่งเขต

ครบ.

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)( 4  แผนงาน  12 ตัวช้ีวัด) CIO/CFO
กิจกรรมกลยุทธ์ส าคัญ

(บริษัทสิงห์บุรี/CHIEF/พบส.)
โครงการตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ ค่าเป้าหมายประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ 
(KRI)

แผนงานเป้าประสงค์ เจ้าภาพBaseline
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กิจกรรมกลยุทธ์ส าคัญ

(บริษัทสิงห์บุรี/CHIEF/พบส.)
โครงการตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ ค่าเป้าหมายประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ 
(KRI)

แผนงานเป้าประสงค์ เจ้าภาพBaseline

KPI 5 ร้อยละ
ความส าเร็จของส่วน
ราชการในสังกัดสา
นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ี 
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์
ท่ี ก าหนด

การน าเกณฑ์ PMQA
มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพองค์การไม่
เป็นรูปธรรม ท่ีไม่
ชัดเจน

100 100 100 100 100 1. ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
โดยคณะกรรม
2. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แผนการพัฒนา
ความรู้ PMQA
 สู่การปฏิบั

1. พัฒนาความรู้ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานPMQA                        
 2.บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ
งานประจ า                                
   
3. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง

ครบ.

KPI 6.  ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ข้ัน 3      
โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 
-

1การพัฒนาคุณภาพ
ไม่ต่อเน่ืองจะเร่งรัด
ด าเนินการเม่ือมีการ
ประเมิน
2.คะแนนคุณภาพ
ผ่านเพียงระดับ
เกณฑ์ข้ันพ้ืนฐาน

100 100 100 100 100
 - โรงพยาบาลชุมชน 100 100 100 100 100
KPI -7 ร้อยละของการ
จัดซ้ือร่วม

PI -7.1 ยา ร้อยละ 30 30% 30% 30% 30% 30%

PI 7.2 ทันตกรรม ร้อยละ
 35                

35% 35% 35% 35% 35%

 PI 7.3  วัสดุ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70 
         

70% 70% 70% 70% 70%

  PI 7.4  เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่
ยา ร้อยละ 58

55% 55% 55% 55% 55%

1.ขับเคล่ือนโดย Cup board
2.การมีส่วนร่วมของเครือข่าย

แผนการพัฒนา
คุณภาพบริการ
(HA)

1พัฒนาความรู้ทีมพ่ีเล้ียงเครือข่าย
จังหวัดสิงห์บุรี                            
  2ทบทวนระบบงานท่ีส าคัญอย่าง
ต่อเน่ือง                                  
3พัฒนาบุคคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ

ครบ.

1. กระจายการจัดซ้ือ    
2. ก าหนดมาตรฐานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดและมีคุณภาพ
ตรงกันเสมอ เพ่ือใช้ทดแทนกันได้

ประชุมคณะ
กรรม การ
จัดซ้ือร่วม
ระดับจังหวัด

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ        
2.จัดท าและขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจ้าง
3.  ด าเนินการจัดซ้ือตามระเบียบ
พัสดุฯ
4. รายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงาน

คบส.1.บุคลากรมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ
หลากหลาย ท าใหัไม่
มีเวลาปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน และ 
จัดการประชุมร่วมกัน 
2. มูลค่าการจัดซ้ือใน
ระดับจังหวัดมีมูลค่า
ค่อนข้างสูง
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กิจกรรมกลยุทธ์ส าคัญ

(บริษัทสิงห์บุรี/CHIEF/พบส.)
โครงการตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ ค่าเป้าหมายประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ 
(KRI)

แผนงานเป้าประสงค์ เจ้าภาพBaseline

KPI 8 ร้อยละของ
หน่วยงานในสังกัดผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA 
ร้อยละ 92

1.ขาดความชัดเจนใน
เร่ืองของเอกสารซ่ึง
ต้องน ามาแนบ(แต่
ทาง ศปท.เสนอว่าปี
น้ีจะมีการแก้ไขให้
ชัดเจนมากข้ึนลดการ
ใช้ดุลยพินิจ)      2.
บางหน่วยงานยังไม่มี
ความพร้อมทางด้าน
เว็บไซต์ของ
หน่วยงานท่ีต้องน า
เอกสารไปอัพโหลด  
3.ขาดความรู้ความ
เข้าใจในข้อค าถาม
ตามแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์
(EBIT)

89.56 92.31 92.31 92 95 เสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานสังกัด สสจ.สิงห์บุรีมี
ความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนด
เก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนวินัยและการป้องกันการ
กระท าความผิดวินัย รวมท้ัง
กฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องส่งผลให้ราชการเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากย่ิงข้ึน

โครงการ
เสริมสร้างวินัย
และป้องกัน
การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 สสจ.สิงห์บุรี 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2564

1.ประชุมช้ีแจงรับฟังปัญหาเก่ียวกับ
การด าเนินงานตอบแบบส ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT)ในแต่ละ
ไตรมาสท้ังหมด 4 ไตรมาส)             
  2.สร้างการรับรู้เก่ียวกับการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และวินัย 
รวมท้ังกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ
 ท่ีเก่ียวข้องให้กับบุคคลากรในสังกัด 
สสจ.สห.                                   
   3.เย่ียมชมและติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

นิติการ

2.ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
ด้านสุขภาพมี
คุณภาพและ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

2.ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพมีคุณภาพ

แผนท่ี 3 การ
พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ

KPI 9 ร้อยละ
โรงพยาบาลภาครัฐ  มี
การด าเนินงาน Smart 
Hospital

 -ขาดระบบคิวใน
รูปแบบดิจิตอล
 -ช่องทางการติดต่อ 
API จากระบบ HIS 
รพ.เข้าสู่ส่วนกลาง
ยังท าไม่ได้

 PI 9.1 Smart Tools ,  
Smart Servicec

0 33.33 100 100 100

PI 9.2 Smart Outcome NA NA NA 20 20

1 ประชุมคณะกรรมการ CIO และ 
พสบ.ด้านสารสนเทศเดือนละ 1 คร้ัง 
เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงาน 
Smart Hospital 
2 ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ 
Smart Tools และ  Smart Service 
 ทุกไตรมาส
3 น าเสนอผลการด าเนินงานและ
ปัญหาอุปสรรคในท่ีประชุม กวป.

ยุทธศาสตร์    -Cup Board CIO CFO และ 
พบส.ด้านสารสนเทศ ขับเคล่ือน
การด าเนินงาน พร้อมส่งเสริม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วย
บริการ สร้างระบบพ่ีเล้ียงปรึกษา
ปัญหา 

โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลเข้า
สู่ระบบ Smart
 Hospital
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กิจกรรมกลยุทธ์ส าคัญ

(บริษัทสิงห์บุรี/CHIEF/พบส.)
โครงการตัวช้ีวัด (KPI) GAP ท่ีพบ ค่าเป้าหมายประเด็น

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ 
(KRI)

แผนงานเป้าประสงค์ เจ้าภาพBaseline

KPI 10 ร้อยละของ
สถานบริการ มีระบบ
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน  
ทันเวลา(43 แฟ้ม)     

 -บันทึกข้อมูลไม่
ถูกต้อง
 -ส่งข้อมูลไม่
ครบถ้วนทุกแฟ้ม
-ข้อมูลไม่ทันเวลา

NA NA 30.19 80 85   ขับเคล่ือนโดย พบส.ด้าน
สารสนเทศ

ติดตาม
คุณภาพข้อมูล
สถานริการใน
ระบบ Health 
Data Center

1.ตรวจสอบข้อมูลการส่ง 43 แฟ้มเข้า
ระบบ HDC รายสัปดาห์
2.ตรวจสอบความถูกต้องด้วย
โปรแกรม OPPP2010
3.ฟ้ืนฟูความรู้การบันทึกข้อมูลตาม
โครงสร้าง 43 แฟ้ม
4.ก ากับ ติดตามคุณภาพข้อมูล จาก  
Health Data Center (HDC) (กวป.)

ยุทธศาสตร์

KPI 11  ระดับ
ความส าเร็จ
ของระบบข้อมูลให้บริการ
(43 แฟ้ม) มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ QOF

 ผลการด าเนินงาน
ผลงานข้อมูล 43 
แฟ้มตามเง่ือนไขงบ
ประณาณ QOF 
สปสช.ยังต่ า ส่งผล
ต่องบประมาณของ
หน่วยบริการฯ

ผ่าน
เกณฑ์
ร้อยละ
45.45

ผ่าน
เกณฑ์
ร้อยละ
42.86

ผ่าน
เกณฑ์
ร้อยละ
35.71

50 60    ขับเคล่ือนโดย พบส.ด้าน
สารสนเทศ

พัฒนาระบบ
ข้อมูล 43 แฟ้ม
ตามเง่ือนไขงบ
ประณาณ QOF
 สปสช.

1.ประชุมคณะกรรมการ พบส.
สารสนเทศ ช้ีแจงแนวทางการบันทึก
ข้อมูลใน HIS รพ./รพสต. ตาม
เง่ือนไขของ QOF
2.สร้างการรับรู้เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างสถานบริการ 
3.ก ากับติดตามและรายงานผลงาน 
QOF สปสช. ทุกเดือน (กวป.)

ยุทธศาสตร์

3.เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

3.ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนางาน
วิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ มาใช้
เพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริการ
สุขภาพ

แผนท่ี 4.พัฒนา
งานวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ

KPI 12 จ านวนนวัตกรรม
 และเทคโนโลยีสุขภาพที
 คิดค้นใหม่หรือท่ี พัฒนา
ต่อยอด

1.ขาดการทบทวน
ความรู้ในการพัฒนา
งานวิชาการด้าน
สาธารณสุข 
2.การจัดท า
ฐานข้อมูลงานวิชาการ
3.ขาดการน าเสนอ
ผลการเพ่ือการต่อยอด

6 9 14 20 30 ขับเคล่ือนโดย cup board 
คณะกรรมการฯ

โครงการพัฒนา
งานประจ าสู่
งานวิจัยและ
นวัตกรรมด้าน
สุขภาพ

1.พัฒนาความรู้ด้านจริยธรรม
งานวิจัยแก่ จนท.ทุกระดับ
2.พัฒนาความรู้งานประจ าสู่งานวิจัย
ใน จนท.ทุกระดับ
3.จัดประชุมวิชาการประจ าปี

ครบ.
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