
 
 

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563  

คปสอ.โพทะเล 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุก
กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

1.โครงการพัฒนาและสร้าง
ศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 

3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 

4.โครงการพัฒนาระบบ 
EOC และภัยสุขภาพ 

5.โครงการควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ. 

6.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

7.โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

2.ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย ใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ 

2.2 พัฒนาเด็กไทยให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ในครรภ์จนถึงวัยเรียน 

2.4 จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรค
ระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า การคุ้มครองผู้บริโภค 

โพทะเล 

-Early anc/5 ครั้งคุณภาพ  
(82.97% /76.37%) 
-ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ (11.26%) 
-Birth Asphyxia (0%) 
-คัดกรองพัฒนาการ/ล่าช้า/ส่งต่อ/TEDA4I 
(84.95% /17.56% /82.27% /77.78%) 
-0-5 ปี สูงดีสมส่วน (43.20%) 
-6-14 ปี สูงดีสมส่วน/อ้วน/เตี้ย/ผอม 
(57.58% /17.05% /8% /5.16%) 
 

-อ.โพทะเล เข้าสู่ Aged Society 
(20.37%) 
-LTC ผ่านเกณฑ์ (100%) 
-อปท.เข้าร่วมโครงการ LTC 
-ADL ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง 
(95.54% /1.01% /3.44%) 

-ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 

-จังหวัด/อ าเภอ มี EOC และทีม SAT  
ผ่านเกณฑ์ 
-ป่วย DHF (8.35:แสน ปชก.) ตาย DHF (0)   
-HI (55%)  CI (19.89%) 
-หมู่บ้าน Gen 2 (0 หมู)่ 

 
-DM รายใหม่ (1.81%) 
-Home BP (43.53%) 
-Good control DM (40.71%) 
-Good control HT (55.93%) 
 

-Green& Clean Hospital 
ดีมาก plus 
-บ าบัดผู้สูบบุหรี่ (98.52%) 
-เลิกบุหรี่ (15.36%) 

- การคุ้มครองผู้บริโภค  

2.โครงการพัฒนาความรอบ
รู้ด้านสุขภาพของประชาชน 

แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสีย่งด้านสขุภาพ 

แผนงานที่ 4 : การ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

2.3 จัดการดูแลระยะ
ยาวรองรับสังคมสูงวัย
อย่างเป็นระบบ 

2.1 ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพที่ถูกต้อง (ออกก าลัง
กาย ใช้ชุมชนเป็นฐาน ) 

สถานการณ ์



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 

แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

8.โครงการ
พัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐม
ภูมิ 

10.NCD 
11.CD/อุบัติใหม/่อุบัติ
ซ้ า 
12.RDU 
13.ศูนย์ความเป็นเลิศ 
14.ทารกแรกเกิด 

1.พัฒนางานสาธารณสุขตามแนว
พระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

3.1 เพิ่มศักยภาพหน่วยบริการทุกระดับ (จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึง พัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ) 
3.2 พัฒนาและยกระดับความรู้ อสม.ให้เป็นหมอประจ าบ้าน 

โพทะเล 

-PCC เปิดด าเนินการ 1แห่ง
(16.67%) 
-รพ.สต. 5 ดาว (100%) 
-พัฒนาอสค.ในครัวเรือนผู้ป่วย 
NCD (79.20%) 
-พัฒนาอสค.ในครัวเรือนผู้สูงอายุ 
ติดบ้าน ติดเตียง 

-อัตราการลดลงของ eGFR ผู้ป่วย CKD (64.58%) 
-ผู้ป่วยใน Stroke Death (0.99%) แตก (14.29%)   
ตีบ/ตัน (0%)  
-Stemi Death (23.44%) acute Stemi Death (0%)  

-TB Treatment Coverage (39.81%) 
-Success rate TB (50%) 

-RDU ขั้นที่ 1 (100%) 
-RDU ขั้นที่ 2 (0%) 
-RDU ขั้นที่ 3 (0%) 
 
 
 

-ผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
(19.83%) 
-การสั่งใช้ยาสมุนไพร 
(1.04%) 

9.โครงการ
พัฒนาเครือข่าย
ก าลังคนด้าน
สุขภาพ
และอสม. 

แผนงานที่ 7 :การ
พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบ
การส่งต่อ 

สถานการณ ์

15.Palliative care 
16.แพทย์แผนไทย 
17.สุขภาพจิตและ
จิตเวช 
18.5 สาขาหลัก 
19.โรคหัวใจ 
20.โรคมะเร็ง 

21.โรคไต 
22.จักษุวิทยา 
23.ปลูกถ่ายอวัยวะ 
24.ยาเสพติด 
25.MC 
26.ODS 

แผนงานที่ 8 :การ
พัฒนาตามโครงการ
พระราชด าริ เฉลิม
พระเกียรติ และพื้นที่
เฉพาะ 

แผนงานที่ 9 : 
อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 
การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย 27.โครงการพัฒนา

ระบบบริการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบการส่งต่อ 

28.โครงการ
พระราชด าริโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
พื้นที่เฉพาะ 

28.โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย์ 

3.ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความ
แออัด ลดความเหลื่อมล้ า ลดรอคอยและลดภาระค่าใช้จ่าย 

4.ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 

4.1 ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย 
4.2 ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และสาธารณสุข 

 
-บริจาคอวัยวะ (ไม่มีข้อมูล) 
-บริจาคตา (ไม่มีข้อมูล) 
 

-ผู้เจ็บป่วย Triage level 1 death<24 ชม.  
(ข้อมูล รพ.พจ) 
-Severe Traumatic Brain Injury death 
-รพ.ผ่านเกณฑ์ ECS (100%) 

-Retention rate (0%) -Remission rate 
(34.38%) 
-ฆ่าตัวตายส าเร็จ (3.35%) 

-Sepsis death (18.75%) 



บุคลากรเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แผนงานที่ 10 : การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

30.คก.ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 
31.คก.บริหารจัดการก าลังคน
ด้านสุขภาพ 

5.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.1 ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญในการ
สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 

โพทะเล 

-การบริหารจัดการก าลังคน 
   ข้อมูลบุคลากร (ครบ) 
   แผนบริหารต าแหน่ง (ครบ) 
   บริหารต าแหน่งว่าง 
   บุคลากรเพียงพอ(แผนไทย /นว..จพ. 
 พยาบาล /แพทย์,นักกายภาพบ าบัด,นัก
จิต,เวชสถิติ) 
-Happinometer (66.46%) /HPI (81.82%) 

-HA ขั้น 3 (100%) 
-PMQA (100%) 

-รพช.ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital  
ระดับ 2 
Digital Queue รพ.โพทะเล , 
ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ รพ.โพทะเล 
 

สถานการณ ์

3.ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ า ลดรอคอยและลด
ภาระค่าใช้จ่าย 

3.3 ใช้ Telemedicine ระบบคิว ระบบส่งต่อ ระบบบริการ เชื่อมโยงเป็น Big 
Data เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 

-การประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ   
   ด้านการเงิน (62%) 
   ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล (100%) 
   ด้านงบการเงิน  (65.85%) 
   ด้านบริหารพัสดุ (94.59%) 
   ด้านระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (100%) 
  

-วิกฤตทางการเงินระดับ 7 คาดการณ ์
7 รพ.โพทะเล 

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 4 
แผนงานที่ 11 : การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ 

32.คก.ประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใส 
33.คก.พัฒนาองค์กรคุณภาพ 
34.คก.Happy MOPH 

แผนงานที่ 12 : การ
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ 

35.พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ
แห่งชาติ 
36.คก. Smart Hospital 

แผนงานที่ 14 : การ
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ 

แผนงานที่ 13 : การ
บริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังสุขภาพ 

แผนงานที่ 15 : การปรับ
โครงสร้างและการพัฒนา
กฎหมายด้านสุขภาพ 

37.คก.ลดความเหลื่อม
ล้ าของ 3 กองทุน 
38.คก.บริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง 

39.คก.พัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ 

40.คก.ปรับโครงสร้างและ
พัฒนากฎหมายด้าน
สุขภาพ 

5.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
กระจายอ านาจให้เขตสุขภาพ 

-หน่วยงานผ่านประเมิน ITA 
(100%) 


