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ค ำน ำ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) เป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากความรักความศรัทธาของ
ประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนร่วมกันสมทบทุนทรัพย์สร้างขึ้น         
เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นของขวัญแด่  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร                    
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  (เมื่อครั้งด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                              
สยามมกุฎราชกุมาร) เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีอภิเษกสมรส 3 มกราคม พ.ศ. 2520 มีจ านวนทั้งสิ้น      
21 แห่ง กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพ่ือให้บริการแก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร  
และทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ป้องกันประเทศ 

ในทศวรรษ ที่ 5 กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีความเห็น
พ้องกันให้เร่งรัดการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลที่สร้างความสุข 
สะดวก สบาย ให้กับผู้ป่วยและญาติ เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เจ้าหน้าที่มีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสุขกาย สบายใจ รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ จนสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชนได้พ่ึงพาอาศัยอย่างมีความสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้รวบรวมและจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของโรงพยาบาล                
สมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช                 
ในทศวรรษ ที่  5 (พ.ศ. 2560 – 2569) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนพัฒนาด้าน
สาธารณสุขในระยะ 20 ปี 
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1. บทนำ 

 
  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนร่วมกันสมทบทุนทรัพย์สร้างขึ้น         
เพื ่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  (เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีอภิเษกสมรส 3 มกราคม พ.ศ. 2520 รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 แห่ง เพื่อให้บริการ 
แก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยได้พระราชทานพระราชดำรัสเป็นหลักชัยให้แก่บุคลากร 
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2529 ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ ความว่า “ทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี่ 
กำเนิดขึ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น
ทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึง
เสมอหน้ากัน ”  ในทศวรรษ ที่ 5 กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้ร่วมกัน
พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลที่สร้างความสุข สะดวก สบาย ให้กับ
ผู้ป่วยและญาติ เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสุขกาย สบายใจ รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ จนสามารถเปน็ที่
พักผ่อนหย่อนใจให้กับชุมชนได้พึ่งพาอาศัยอย่างมีความสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชในทศวรรษ ที ่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2569) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง 
กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รพร.เชียงของ  จ.เชียงราย  
2. รพร.ปัว จ.น่าน  
3. รพร.เด่นชัย จ.แพร่  
4. รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก  
5. รพร.ตะพานหิน จ.พิจิตร  
6. รพร.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  
7. รพร.จอมบึง จ.ราชบุรี 
8. รพร.สระแก้ว จ.สระแก้ว  
9. รพร.กระนวน จ.ขอนแก่น  
10. รพร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
11. รพร.ด่านซ้าย จ.เลย  
12. รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  
13. รพร.บ้านดุง จ.อุดรธานี  
14. รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
15. รพร.ธาตุพนม จ.นครพนม  
16. รพร.เลิงนกทา จ.ยโสธร  
17. รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  
18. รพร.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธาน ี 
19. รพร.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  
20. รพร.สายบุรี จ.ปัตตานี  
21. รพร.ยะหา จ.ยะลา  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

2.1 ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และ นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 
2560 – 2569) 
  นโยบายที่เกี่ยงข้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  คำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข และ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  
           2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่                                   
(1) ยุทธศาสตร์ชาติด ้านความมั ่นคง  (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้ 
          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ  
    ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  ๑) “ต่อยอดอดีต                       
2)“ปร ับป ัจจ ุบ ัน” 3)“สร ้ างค ุณค ่ าใหม ่ ในอนาคต” ผสมผสานก ับย ุทธศาสตร ์ท ี ่ รองร ั บอนาคต  
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ
การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
    ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย           
การพัฒนาที่สำคัญเพื ่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย                      
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิต 

   ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย                    
การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  
    ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื ่อนำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั ้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
  ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ 

 
 



๓ 

2.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  ๑) การสร ้างสภาพแวดล้อมที ่ เอ ื ้อต ่อการพัฒนาและเสร ิมสร ้างศ ักยภาพมนุษย์                       
พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ  
  ๒) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ โรงพยาบาล                
ทุกระดับดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  
  ๓) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  
ความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
  ๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและ
สมรรถนะของ คนในช่วงวัยทำงานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 
  ๕) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ 
ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
การออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความ  
จำเป็นพื ้นฐานในการดำรงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง  
จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ และสุขภาวะ มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย สนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดี การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและสร้างระบบรับมือ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย  
๕ แผนย่อย ดังนี้ 1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  3) การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5) การพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
 
         2.1.3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข 

    พล.อ.ประยุทธ์ จ ันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีประเด็นสำคัญด้านสาธารณสุข ดังนี้ 

    นโยบายหลักด้านสาธารณสุข นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
    ๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญในด้าน
การแพทย์แม่นยำ และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพื้นฐานหลัก
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทย



๔ 

ทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ที่เอื้อต่อสุขภาพ
ของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

    ๒. ส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่
ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรค    
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและ            
บูรณาการจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐาน 
ในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

     ๓. พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

      ๔. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานทำ ที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
จดัให้มีระบบบำเหน็จบำนาญหลังพ้นวัยทำงาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี 
ในการทำงาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ 
 
          2.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 - 2564) 
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 

กรอบยุทธศาสตร์ สาระสำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้น
ในสังคม สูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การ
สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน 

ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั ้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

มุ ่งอนุร ักษ์ ฟื ้นฟู สร้างความมั ่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 



๕ 

กรอบยุทธศาสตร์ สาระสำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาต ิเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบรหิารจดัการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความ
รับผิดชอบ และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศ
ปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส ์

มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การ
เชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุง สภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง 
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความรว่มมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ประสานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแล การดำเนินงานตามข้อผูกพัน และพันธกรณี 
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้ง
ในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภาค 

           
 2.1.5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

    กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุขัย ต้องทำงานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อลดความเจ็บป่วย ลดความจน
ของประชาชน ดังนั้น นโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย คือ“ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ที่สำคัญ 5 ด้าน 
ดังนี้ 
  1.การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่
เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอดและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

    2. การดูแลให้ประชาขนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ 
เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 
       2.1 สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี  
ส่งเสริมการออกกำลังกาย และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
       2.2 พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มี
พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 



๖ 

       2.3 จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลด
จำนวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้า
มาจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ โดยกำกับดูแลให้มีมาตรฐาน 
        2.4 จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชน รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือ
ทางสาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความมั ่นคงทางสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที ่ชายแดน และพื้นที ่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

     3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความ
แออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
       3.1 เพื่อศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์
ปฐมภ ูม ิ ท ี ่ ม ี แพทย ์ เ วชศาสตร ์ ค รอบคร ั ว ด ู แลอย ่ า งท ั ่ ว ถ ึ ง  ร วมท ั ้ ง ก ารพ ัฒนาห ้ อ งฉ ุ ก เ ฉิ น  
ให้มีประสิทธิภาพและกำลังคนที่เพียงพอ 
        3.2 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้
เป็นหมอประจำบ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึงข้อมูล
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดนิทางไปพบแพทย์ 
         3.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการ ได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบคิว ระบบงานบริการของโรงพยาบาล ระบบส่ง
ต่อ ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

    4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
      4.1 ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย  เร่ง
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการ
ดำเนินงานที่รัดกุมเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 
      4.2 ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งด้านระบบบริการทาง
การแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน
สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ของ
ประชาชน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) 

     5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
       5.1 ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานกระจาย
อำนาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพื่อความคล่องตัวและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้ดียิ่งขึ้น 
       5.2 สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการ
ดูแลบุคลากรตั ้งแต่เร ิ ่มเข้าทำงาน ความปลอดภัย และความสุขในการทำงาน การพัฒนาศักยภาพ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการ
แก่ประชาชน 



๗ 

2.1.6 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                  
     แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา 4 เรื่อง ได้แก่ ๑) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion 
Prevention & Protection Excellence) ๒) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
๓) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ ๔) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) ประกอบด้วย 15 แผนงาน 16 โครงการ ดังแผนภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

2.2 แผนย ุทธศาสตร ์ การพ ัฒนาโรงพยาบาลสมเด ็ จพระย ุพราชในทศวรรษท ี ่  5  
(พ.ศ. 2560-2569) 

 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่ 5 (พ.ศ.2560-
2569) ได้จัดทำขึ้นเพ่ือให้การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นไปอย่างมีทิศทางร่วมกัน อันจะนำไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ ค่านิยม (Core value) “จงรักภักดี มีคุณธรรม 
เป็นผู้นำ สร้างความสุข” วิสัยทัศน์ (Vision) “โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข” ประกอบด้วย พันธกิจ 
(Mission) 3 ข้อ ได้แก่ 1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  2) พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ และยกระดับศักยภาพให้สามารถเป็นที่พึ่งของหน่วยบริการอื่นได้  และ 3) เสริมสร้าง
ความศรัทธา และเป็นที ่พึ ่งของประชาชนและผู ้ด้วยโอกาสในสังคม เป้าประสงค์ (Goals) 4 ข้อ ได้แก่                     
1) ชุมชนมีสุขภาวะ 2) ผู้รับบริการมีความสุข 3) บุคลากรมีความสุข 4) โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งความสุข 
และประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 10 โครงการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนด ดังนี้ 

      ยุทธศาสตร์ที ่  1 พัฒนาให้ช ุมชนมีส ุขภาวะ (Community happiness) ประกอบด้วย  
1 โครงการ คือ โครงการที่ 1  สร้างศักยภาพชุมชนเพ่ือสุขภาพที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาให้ผู ้ร ับบริการมีความสุข (Patient happiness) ประกอบด้วย  
2 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 2  ยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  และ  โครงการ
ที่ 3  น้อมนำพระราชปณิธานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาให้บุคลากรมีความสุข (Personnel happiness) ประกอบด้วย 3 
โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 4 ศูนย์พัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว โครงการที่ 5  ยุพราชบันดาลใจ และโครงการที่ 
6 ครอบครัวยุพราช 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Hospital happiness) ประกอบด้วย 4 
โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 7  GREEN and CLEAN Hospital & Healthcare Healing Environment Design 
โครงการที่8 ศ ูนย ์ เร ียนเร ียนร ู ้ส ุขภาวะเฉล ิมพระเก ียรติ  โครงการที่  9  โรงพยาบาลค ุณธรรม                         
และ โครงการที่ 10 CPH 4.0 (SMART Hospital)  
กลยุทธ์ 10 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) ผู้ประสานสิบทิศ 2) บูรณการจิตอาสา 3) แก้ปัญหาให้ชุมชนอมยิ้ม  
4) โรงพยาบาลที ่ประชาชนไว้ใจ 5) เป็นยิ ่งกว่าโรงพยาบาล 6) ชาวยุพราชเก่งดี (CPH Smart Man)  
7) จ ิตว ิญญาณยุพราช (Spirit of CPH) 8) สร ้างส ุขภาพดีท ี ่ย ุพราช 9 ) สร ้างระบบธรรมาภิบาล 
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ 10) สร้างองค์กรนวัตกรรม ดังแผนภาพที่ 2 
 



๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

3. แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

         สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง จัดทำแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ที ่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในทศวรรษที่ 5  
(พ.ศ. 2560-2569) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 10 โครงการ 78 โครงการย่อย งบประมาณทั้งสิ้น 
9,305,136 บาท ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาให้ชุมชนสุขมีภาวะ (Community Happiness) 
    โครงการที่ 1  สร้างศักยภาพชุมชนเพ่ือสุขภาพที่ยั่งยืน  19 2,400,596 
ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาให้ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness)  
     โครงการที่ 2  ยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 13 1,427,640 
     โครงการที่ 3  น้อมนำพระราชปณิธานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 12 1,159,646 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาให้บุคลากรมีความสุข (Personnel Happiness) 
     โครงการที่ 4 ศูนย์พัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว 1 105,380 
     โครงการที่ 5  ยุพราชบันดาลใจ 9 1,014,666 
     โครงการที่ 6 ครอบครัวยุพราช 2 160,225 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาให้องค์กรมีความสุข (Personnel Happiness) 
     โครงการที่ 7  GREEN and CLEAN Hospital  & Healthcare Healing 
Environment Design 7 793,745 
     โครงการที่ 8  ศูนย์เรียนเรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ 1 123,200 
     โครงการที่ 9  โรงพยาบาลคุณธรรม 5 556,800 
     โครงการที่ 10 CPH 4.0 (SMART Hospital) 9 1,563,238 

  รวมทั้งสิ้น 78 9,305,136 
 
 
 

            

  



 

๑๑ 

แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ  งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาให้ชุมชนสุขมีภาวะ (Community Happiness) 
     โครงการที่ 1  สร้างศักยภาพชุมชนเพ่ือสุขภาพท่ียั่งยืน  19 2,400,596 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาให้ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness)  
     โครงการที่ 2  ยกระดับศักยภาพและคุณภาพ รพร. 13 1,427,640 
     โครงการที่ 3  น้อมน าพระราชปณิธานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 12 1,159,646 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาให้บุคลากรมีความสุข (Personnel Happiness) 
     โครงการที่ 4 ศูนย์พัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว 1 105,380 
     โครงการที่ 5  ยุพราชบันดาลใจ 9 1,014,666 
      โครงการที่ 6 ครอบครัวยุพราช 2 160,225 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาให้องค์กรมีความสุข (Personnel Happiness) 
     โครงการที่ 7  GREEN and CLEAN Hospital  & Healthcare Healing Environment Design 7 793,745 
     โครงการที่ 8  ศูนย์เรียนเรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ 1 123,200 
     โครงการที่ 9  โรงพยาบาลคุณธรรม 5 556,800 
     โครงการที่ 10 CPH 4.0 (SMART Hospital) 9 1,563,238 

  รวมทั้งสิ้น 78 9,305,136 
 

 

 



 

๑๒ 

 แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาให้ชุมชนสุขมีภาวะ (Community Happiness)            
กลยุทธ์ที่  1 ผู้ประสานสิบทิศ กลยุทธ์ที่  2 บูรณาการจิตอาสา กลยุทธ์ที่  3 แก้ไขปัญหาให้ชุมชนอมยิ้ม        
โครงการที่ 1 สร้างศักยภาพชุมชนเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ าเภอปัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         รพร.ปัว 
1. รพร./ รพ.สต. จัดท าฐานข้อมูล
เด็กปฐมวัย และเด็กที่มีภาวะเตีย้
และเด็กกลุ่มเสี่ยงโดยการชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ปี 2564 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย 
และเด็กที่มีภาวะค่อนขา้งเต้ีย    

1. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 16 แห่ง  

 1. รพ.สต. มีข้อมูลเด็กเตี้ยและ
ค่อนข้างเต้ีย เพื่อวางแผนดูแล
ติดตามรายบุคคล ร้อยละ 80 

ตุ.ค-ธ.ค. 63 
 

      

2. รพ./รพ.สต./ศพด. จัดกิจกรรม 
รร. พ่อแม ่แนะน าการใช้คู่มือ 
DSPM และภาวะโภชนาการ 

 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัย อ าเภอปัว โดยครอบครัวมี
ส่วนร่วม  

1. พ่อแม่/ผู้ปกครอง ที่มารับ
บริการในคลินิกรพ.สต.  
ทุกแห่ง / รพร.ปัว 

1. เด็กแรกเกิด-6 เดือน กินนม
แม่อย่างเดียว มากกว่าร้อยละ 
70 
 2. พ่อแม่/ผู้ปกครอง ใช้คู่มือ 
DSPM ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ลูกมากกว่า ร้อยละ 70  

ตุ.ค-ธ.ค. 63 
 

      

3. รพ./รพ.สต.ประเมินการใช้ 
DSPM ของผู้ปกครองที่มารับบริการ
ในคลินิก โดยใช้การสอบถามพร้อม
ให้สาธิตการประเมินฒนาการตาม
กลุ่มอาย ุ9-18-30-42-60 เดือน  

 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัย อ าเภอปัว  
  

1. พ่อแม่/ผู้ปกครอง ที่มารับ
บริการในคลินิกรพ.สต. ทุก
แห่ง / รพร.ปัว 

1. พ่อแม่/ผู้ปกครอง ใช้คู่มือ 
DSPM ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ลูกมากกว่า ร้อยละ 70 
  

ตุ.ค 63-ก.ย. 64 
 

      

4. จัดตั้งกองทุนปันนม ปันไข ่
ส าหรับเด็กที่ด้อยโอกาส เครือข่าย
บริการสาธารณสุขอ าเภอปัว  

 1. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย 
และเด็กที่มีภาวะค่อนขา้งเต้ีย    

 1. ตัวแทนอปท.  
2. ผู้อ านวยการรพ.สต. 
    /ตัวแทนรพร.ปัว  
3. ก านัน ผู้น าชุมชน  
4. คณะกรรมการ คปสอ. 
จ านวนรวม 40 คน  

1. เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ีย 
ได้รับการวางแผนดูแลรายบุคคล
ด้วยการดื่มนม 2 กล่อง ไข่ 1 
ฟองต่อวัน  
อย่างต่อเนื่องทุกวัน ร้อยละ 80 

ตุ.ค-ธ.ค. 63 
 

Non UC 1,000     



 

๑๓ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
5. รพ.สต. จัดหาแหล่งกองทุน นม 
2 กล่อง และ ไข่ 1 ฟอง ส าหรับ
เด็กที่มีภาวะเตี้ย และค่อนข้างเต้ีย 
หรือในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท า
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการโดย
ครอบครัวมีส่วนร่วม และจัดหา
แหล่งกองทุนนมและไข ่

1. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย 
และเด็กที่มีภาวะค่อนขา้งเต้ีย 

เด็กที่ภาวะเตี้ยและค่อนขา้ง
เต้ีย จ านวน … 

1. เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ีย 
ได้รับการวางแผนดูแลรายบุคคล
ด้วย การดื่มนม 2 กล่อง ไข่ 1 
ฟองต่อวัน อย่างต่อเนื่องทุกวัน 
ร้อยละ 80 

ตุ.ค 63-ก.ย. 64       

6. จัดท าบัตรประจ าตัวส าหรับ
ติดตามประเมินเด็กที่มีภาวะเตี้ย 
และค่อนข้างเต้ีย  

 1. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย 
และเด็กที่มีภาวะค่อนขา้งเต้ีย    

เด็กที่ภาวะเตี้ยและค่อนขา้ง
เต้ีย จ านวน ….. 

1. เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ีย 
ได้รับการวางแผนดูแลรายบุคคล
ด้วย การดื่มนม 2 กล่อง ไข่ 1 
ฟองต่อวัน อย่างต่อเนื่องทุกวัน 
ร้อยละ 80 

ตุ.ค-ธ.ค. 63 
 

      

7. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์ทาง
โซเชียลมีเดีย เช่น page งาน
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอ าเภอปวั / 
คลิปวีดีโอแบบสั้น ให้ความรู ้และ
ฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหา
พัฒนาการเด็ก และภาวะเตี้ยในเด็ก
ปฐมวัย 

 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัย อ าเภอปัว  
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย 
และเด็กที่มีภาวะค่อนขา้งเต้ีย    

 1. เด็กแรกเกิด-6 เดือน กินนม
แม่อย่างเดียว มากกว่าร้อยละ 70 
 2. พ่อแม่/ผู้ปกครอง ใช้คู่มือ 
DSPM ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ลูกมากกว่า ร้อยละ 70 
 3. ร้อยละ 80 ของ ศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลมีกจิกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย
เชิงบวก และจัดการเรียนการ
สอนให้เด็กมีกิจกรรมทางกาย 
(กระโดดโลดเต้น) 3 ชั่วโมงต่อวัน 
 4. เด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยได้รับการ
วางแผนดูแลติดตามรายบุคคล 
 ร้อยละ 80 

ตุ.ค 63-ก.ย. 64 
 

      

8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟู
ทักษะการใช้ DSPM  กิจกรรม 
Triple P และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาเด็กที่มีภาวะเตี้ย และ
ค่อนข้างเต้ีย ในเด็กปฐมวัยแก ่
ผู้ปกครอง / ครูศพด.  

 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัย อ าเภอปัว  
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย 
และเด็กที่มีภาวะค่อนขา้งเต้ีย    

1. พ่อแม่/ผู้ปกครอง เด็ก
ปฐมวัย  
2. เด็กที่ภาวะเตี้ยและ
ค่อนข้างเต้ีย จ านวน 
3. ศพด. จ านวน 16 แห่ง  

1. พ่อแม่/ผู้ปกครอง ใช้คู่มือ 
DSPM ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ลูกมากกว่า ร้อยละ 70 
 2. ร้อยละ 80 ของ ศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลมีกจิกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย

ตุ.ค 63- มี.ค.
64 

Non UC 21,600 21,600    



 

๑๔ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
เชิงบวก และจัดการเรียนการ
สอนให้เด็กมีกิจกรรมทางกาย 
(กระโดดโลดเต้น) 3 ชั่วโมงต่อวัน 
 3. เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ีย
ได้รับการวางแผนดูแลติดตาม
รายบุคคล ร้อยละ 80 

9. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพือ่พัฒนา
ศักยภาพสร้าง 
อสม.เชี่ยวชาญด้านส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก ในการแก้ไขปัญหา
เด็กเต้ีย และส่งเสริมพัฒนาการด้วย
คู่มือ DSPM 

 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัย อ าเภอปัว  
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย 
และเด็กที่มีภาวะค่อนขา้งเต้ีย    

1. พ่อแม่/ผู้ปกครอง เด็กที่
ภาวะเตี้ยและค่อนขา้งเต้ีย 
จ านวน 125 คน 
2. เด็กที่ภาวะเตี้ยและ
ค่อนข้างเตี้ย จ านวน 125 คน 
3. ครูศพด. จาก 16 แห่ง 
และเจ้าหนา้ที่สาธารณสุข 
จ านวน  55 คน  

1. อสม.มีความรู้และทกัษะ 
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตาม
คู่มือ DSPM มากกว่าร้อยละ 80 
ของคะแนนรวม   
2. อสม.ประเมินติดตามรายเดือน  
เด็กที่มีภาวะเตี้ยและค่อนขา้งเต้ีย  
ร้อยละ 100  

ตุ.ค-ธ.ค. 63 
 

Non UC 13,800     

10. รพร./รพ.สต./ อสม./ครูผู้ดูแล
ในศพด. ติดตามประเมินพัฒนาการ
เด็ก และเด็กที่มีภาวะเตี้ยและ
ค่อนข้างเต้ียในพื้นที่ ประเมินและ
รายงานผลทุก 1 เดือน โดยใช้บัตร
ประจ าตัวส าหรับติดตามประเมิน
เด็กกลุ่ม เป้าหมาย 

 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัย อ าเภอปัว  
2. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย 
และเด็กที่มีภาวะค่อนขา้งเต้ีย    

เด็กที่ภาวะเตี้ยและค่อนขา้ง
เต้ีย จ านวน …… 

1. เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ียได้รับ
การวางแผนดูแลติดตาม
รายบุคคล  
ร้อยละ 80 

       

11. สสอ./รพร. ออกพื้นที่เยี่ยม
ติดตามทีมด าเนินงานในพื้นที่ 12 
ต าบล และประเมินศพด.คุณภาพ 
16 แห่ง   

 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัย อ าเภอปัว  
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย 
และเด็กที่มีภาวะค่อนขา้งเต้ีย    

1. ศพด. 16 แห่ง 
2. เด็กที่ภาวะเตี้ยและ
ค่อนข้างเต้ีย จ านวน......  

1. ร้อยละ 80 ของ ศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลมีกจิกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัย
เชิงบวก และจัดการเรียนการ
สอนให้เด็ก 
มีกิจกรรมทางกาย (กระโดดโลด
เต้น) 3 ชั่วโมงต่อวัน 
 2. เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ีย
ได้รับการวางแผนดูแลติดตาม
รายบุคคล ร้อยละ 80 

       



 

๑๕ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
 12. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการทีม
เครือข่ายในระดับอ าเภอ ได้แก ่ 
อสม. เจ้าหน้าที ่ครูผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองเด็กที่มีภาวะเตี้ยและ
ค่อนข้างเต้ีย เพื่อแลกเปลี่ยน
กิจกรรมและทบทวนการด าเนินงาน
ใน 12 ต าบล 3 ครั้ง  

 1.  เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย 
และเด็กที่มีภาวะค่อนขา้งเต้ีย    

1. เครือข่ายระดับต าบล 12 
ต าบล ต าบลละ 5 คน รวม
จ านวน 60 คน  

1. ร้อยละ 100 ของ 12 ต าบล 
มีกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเด็ก
ที่มีภาวะเตี้ยและค่อนขา้งเต้ียเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงาน 

ม.ค.-ก.ย.64 Non UC  7,200 7,200 7,200  

13. จัดประชุม เพือ่สรุปผลการ
ด าเนินงาน และคืนข้อมูลให้กบั
ระดับพชอ. และคณะกรรมการ
กองทุนปันนมปันไข่   

 1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัย อ าเภอปัว  
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะเด็กเตี้ย 
และเด็กที่มีภาวะค่อนขา้งเต้ีย    

1. คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) และเครือข่าย 
ผู้สนับสนุนกองทุนปันนม 
ปันไข่  จ านวน 40 คน 

1. เด็กเต้ียและค่อนข้างเต้ียได้รับ
การวางแผนดูแลติดตาม
รายบุคคล ร้อยละ 80 และมี
ระดับความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิม 

ก.ต.-ก.ย.64     1,000 
 

 

2. โครงการควบคุม  ป้องกัน และรักษาวัณโรค  คปสอ.ปัว  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.ปัว 
1. คืนข้อมูลสถานการณ์วัณโรค
อ าเภอปวั โดยบูรณาการในการ
ประชุม ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ,ประชุม 
อสม,คปสอ.ปัว 

เพื่อสื่อสารความเส่ียงและให้สขุ
ศึกษาประชาสัมพันธ์โรควัณโรคใน
ชุมชน 

คืนข้อมูล สถานการณ์วัณ
โรคอ าเภอปวัในที่ประชุม 
ร้อยละ 50 ของการประชุม 

 1. ประชุม ก านันผู้ใหญ่บา้น 6 ครั้ง 
 2.ประชุม อสม.ระดบัอ าเภอ 6 ครั้ง 
 3.ประชุม คปสอ. 12 ครั้ง 

ต.ค. 63-ก.ย.64       

2. ประชุมชี้แจง ทบทวนแนวทาง
การรักษา และติดตามผู้ป่วยวัณโรค
ปี 2564 

เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษา
ที่มีคุณภาพ  และเพิ่มระดับ
ความส าเร็จของการรักษาวัณโรค 
ให้ได้มากกวา่ร้อยละ  90 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการวัณโรคปี 2564        
1 ครั้ง 

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก สสอ./รพ.
สต/ รพร.ปัว  25  คน 

ต.ค. –ธ.ค.63 Non UC 3,000     

3.ให้ความรู้รายบุคคลแก่ผู้ดูแล
ผู้ป่วย/ผู้ปว่ย/ผู้ก ากับการกินยาใน
ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคทุก
ราย  

เพื่อลดอัตราการเสียชวีิตให้น้อยกวา่
ร้อยละ 5 อัตราการขาดยาให้เป็น 
0 และ DOT ยาผู้ปว่ยที่ขึ้นทะเบียน
ให้ได้ร้อยละ 100 

ผู้ป่วยได้รับการ DOT จากพี่
เล้ียงร้อยละ  100 

ผู้ป่วย  82  คน / ผู้ดูแลการทาน
ยา  82  คน 

ต.ค. 63-ก.ย.64       

4. ประชาสัมพันธ์อาการสงสัยวัณ
โรคทางหอกระจายขา่วในหมู่บา้น  

เพื่อสื่อสารความเส่ียงและให้สขุ
ศึกษาประชาสัมพันธ์โรควัณโรคใน
ชุมชน 

มีการเปิดสื่อเสียงตามสายใน
ชุมชนเกี่ยวกบัโรควัณโรค 

หมู่บ้านละ 48 ครั้ง / ปี ต.ค. 63-ก.ย.64       

5 .คัดกรองผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
เชิงรุก โดยวธิ ีVerbal และ   
Chest X Ray เคลื่อนที่ ตาม
เป้าหมายที่ไกก้ าหนดไว ้ 

เพื่อเร่งรัดการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค
ในพื้นที่ให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง
เป้าหมายรอ้ยละ 100 ภายใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
คัดกรองวัณโรคร้อยละ  
100 

กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 5,075  คน ต.ค. 63-ก.ย.64 Non UC 42,200 1,500 40,720   



 

๑๖ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
6. ส่งต่อกลุ่มสงสัยวัณโรคเข้ารับ
การตรวจรักษาตามแนวทางที่
ก าหนด 

เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษา
ที่มีคุณภาพ  และเพิ่มระดับ
ความส าเร็จของการรักษาวัณโรคให้
ได้มากกวา่ร้อยละ  90 

กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง
และการรักษาตามแนวทางที่
ก าหนด 

82  ราย ต.ค. 63-ก.ย.64       

7 .เยี่ยมบา้นเพื่อส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ  พร้อมการก ากับการกิน
ยาตามระบบ DOT ในผู้ป่วยที่ขึ้น
ทะเบียนทุกราย 

เพื่อลดอัตราการเสียชวีิตให้น้อยกวา่
ร้อยละ 5 อัตราการขาดยาให้เป็น 
0 และ DOT ยาผู้ปว่ยที่ขึ้นทะเบียน
ให้ได้ร้อยละ 100 

ผู้ป่วยทุกรายมีบันทกึการ
เยี่ยมบ้าน 

ผู้ป่วยทุกรายที่ขึ้นทะเบียนป ี
2564 

ต.ค. 63-ก.ย.64       

8.  สนับสนุนนม + ไข่ ในผู้ป่วยที่มี
ภาวะโภชนาการน้อย  

เพื่อลดอัตราการเสียชวีิตให้น้อยกวา่
ร้อยละ 5 อัตราการขาดยาให้เป็น 
0 และ DOT ยาผู้ปว่ยที่ขึ้นทะเบียน
ให้ได้ร้อยละ 100 

ผู้ป่วยที่มี BMI น้อยกวา่ 
18.5 ทุกรายได้รับการ
สนับสนุน ไข่และนมจืด 

ผู้ป่วยจ านวน  35  ราย ต.ค. 63-ก.ย.64 Non UC 19,250   19,250  

9 .ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแล
ตาม CPG เขต 1  ทุกราย 

เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษา
ที่มีคุณภาพ  และเพิ่มระดับ
ความส าเร็จของการรักษาวัณโรคให้
ได้มากกวา่ร้อยละ  90 

มีบันทึกรายงาน ตามแบบ
รายงาน High Risk / 
Intermediate Risk   
ในผู้ป่วยทุกราย 

ผู้ป่วยทุกรายที่ขึ้นทะเบียนป ี
2564 

ต.ค. 63-ก.ย.64       

3. โครงการ ประชมุเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรอบรู้ สู้ย NCDs เครือข่ายบริการสาธารณสุขปัว อ าเภอปัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.ปัว 
1. ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงให้
ทราบ  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน  

เพื่อให้ทีมงานทราบแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรมและเข้าใจใน
บทบาทหน้าที ่

 ผู้รับผิดชอบงาน NCD clinic รพ. 
, ผู้รับผิดชอบงาน NCD แต่ละ 
รพ.สต. 

       

2.จัดอบรมหลักสูตรธรรมชาติ
บ าบัดฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม จ านวน 
2 รุ่น 
a. หลักสูตรธรรมชาติบ าบัดฟื้นฟู
สุขภาพองค์รวมส าหรับโค้ช จ านวน 
120 คน    2 วัน 
b. หลักสูตรธรรมชาติบ าบัดฟื้นฟู
สุขภาพองค์รวมเพื่อลดโรคลดเสี่ยง
ความดันฯเบาหวาน จ านวน  80 
คน  2 วัน    
 

 1. เพื่อสร้างทีมโค้ชให้ค าปรึกษา
ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
เส่ียงลดโรคความดัน/เบาหวาน 
ระดับต าบล  
 2. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปว่ย
เบาหวาน ความดันฯ มีความรอบรู้ 
สามารถน าไปปรับเปลี่ยนพฤตริ
กรรมตนเองได้     

1. ความแตกตา่งของระดับ
น้ าตาลในเลือด HbA1C ใน
กลุ่มป่วยเบาหวาน ดีขึ้นกวา่
ค่าเดิม > 10%  
2. ผลการควบคุมความดัน
โลหิต ในกลุ่มปว่ยความดัน
โลหิตสูง  < 140/90 
mmHg เพิ่มขึ้น  > 10%  
3. ประเมินความรู้ในการ
ป้องกันโรคโรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง และโรค
อ้วนลงพุง หลังการ อบรม

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ ที่
ควบคุมไม่ได้  จนท.กลุ่มเส่ียง 
DM HT  
และทีมสตาฟโค้ชในพื้นที่  
จ านวน  200  คน  

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  122,200    



 

๑๗ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
โดยใช้แบบทดสอบ ( Post – 
test) มีความรู้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

3 ผู้ป่วยโรคความดันและเบาหวาน 
ที่ควบคุมไม่ได้ uncontrolled 

เพื่อติดตามประเมินผลกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

1.ผลการควบคุมความดัน
โลหิต ในกลุ่มปว่ยความดัน
โลหิตสูง  < 140/90 
mmHg เพิ่มขึ้น  > 10%  
2.ค่าน้ าตาลในเลือด FDTX
ลดลงกว่าเดิม > 10%  
3.ผู้เร่วมอบรมได้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขา
พอย่างน้อย 10% 

1.ผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันฯ
และเจ้าหนา้ที่ สธ.กลุ่มเสี่ยงที่เข้า
รับการอบรม 200 คน 

       

4. โครงการ ผู้สูงวยัล้ม ลุกได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.เด่นชัย 
1. วิเคราะห์ปัญหา จัดท าเอกสาร 
และประชุมร่วมกบัหน่วยอาสากู้ชพี 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายผู้ดูแลมีความรู้
และทักษะในการดูแลตัวเองเมื่อเกิด
อุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม 

ผู้สูงอายุ ต.เด่นชัย ต.แม่จัว๊ะ 
และ ต.ไทรย้อย จ านวน  
150 คน 

1. ผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุ
ได้รับการน าส่งโดยระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

ตุ.ค.-ธ.ค.63 Non UC 500     

2. ปรับปรุงและจัดท าอปุกรณ์ดาม
สะโพก 

2.เพิ่มศักยภาพหน่วยกู้ชพีในพื้นที่
ให้มีประสิทธิภาพดูแล ผูป้่วยใน
ชุมชน 

 2. ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีการ
ดามที่มีประสิทธิภาพ มากกวา่
ร้อยละ 80 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  1,000 5,000   

3. อบรมการใช้อุปกรณ์ดามสะโพก
ในกลุ่มเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพ 

3.เพื่อพัฒนานวัตกรรมอปุกรณ์ใน
การดามสะโพกผู้สูงอายุ เมื่อเกิด
อุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม 

 3. นวัตกรรมการดาม  Hip 
sprint ได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการมากกวา่ร้อยละ 90 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  800    

4. อบรมให้ความรู้ เร่ือง การใช้
อุปกรณ์ดามสะโพก ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ต.เด่นชัย ต.ไทรย้อย และ ต.แม่จัว๊ะ 

   ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC  1,500 3,000   

5.โครงการสร้างศักยภาพชมุชนและจติอาสาเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน      รพร.นครไทย 
1.อบรมส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ 
(Health Literacy)ในประชากรไทย
วัยท างาน   

แกนน าครอบครัว/อสม./แกนน า
ชมรมออกก าลังกาย ได้รับการ
อบรมส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพกิจกรรมทางกาย 

แกนน าครอบครัว/อสม./
แกนน าชมรมออกก าลังกาย
ครอบคลุมทุกต าบล จ านวน 
100 คน 

ความรอบรู้สุขภาพมากกว่า 
ร้อยละ 80 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  10,000    



 

๑๘ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
2.กิจกรรมรณรงค์/สื่อสาร
ประชาสัมพันธข์้อมูลสุขภาพ เร่ือง
กิจกรรมทางกาย 

มีกิจกรรมรณรงค์ สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์สร้างการเข้าถึง 
เข้าใจประเมินข้อมูล และตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ครอบครัว ชุมชน/ชมรมออก
ก าลังกาย ในพื้นที่ของรพ.
สต.และ PCU จ านวน 21 
แห่ง 

ลงทะเบียนโครงการ 10 ล้าน
ครอบครัวไทย ออกก าลังกายฯ 
มากกว่าร้อยละ 40 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  16,500    

3.เสริมสร้าง/ขับเคลื่อนชุมชน/
องค์กรต้นแบบสุขภาพ กจิกรรม
ทางกาย 

เครือข่ายชุมชน/องค์กรด้านสุขภาพ
ฯได้รับการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
การด าเนินงานฯครอบคลุมทุก
ต าบล 

แกนน าครอบครัว/อสม./
แกนน าชมรมออกก าลังกาย 
แบ่งเป็น 5 โซน จ านวน 
100 คน 

เครือข่ายชุมชน/องค์กรด้าน
สุขภาพฯ ด าเนินงานด้าน
กิจกรรมทางกายมากกว่าร้อยละ 
80 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   10,000   

4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ายชุมชน /องค์กรต้นแบบ
สุขภาพ กิจกรรมทางกายระดับ
อ าเภอนครไทย 

เครือข่ายชุมชน/องค์กรต้นแบบ
สุขภาพฯมกีารน าเสนอผลการ
ด าเนิน งานดีเด่น/นวตกรรมสุขภาพ
กิจกรรมทางกาย 

แกนน าครอบครัว/อสม./
แกนน าชมรมออกก าลังกาย
และจนท.ผู้รับผิดชอบงานวยั
ท างาน(รพ.สต,PCU) 11 
ต าบล จ านวน 100 คน 

ผลงานดีเด่น/นวตกรรมสุขภาพ
กิจกรรมทางกาย ครอบคลุม   
11 ต าบล 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   15,000   

6. โครงการ  สร้างศักยภาพชุมชนและจิตอาสาเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน      รพร.ตะพานหิน 
ขอรถพร้อมอุปกรณ์ส าหรับจัด
นิทรรศการให้ความรู้ในชุมชน
เคลื่อนย้ายง่าย 

เพื่อส าหรับจัดนิทรรศการให้ความรู้
ในชุมชน 

มีบอร์ดส าหรับจัด
นิทรรศการสามารถน าไปจัด
นิทรรสการในชุมชนต่างๆ
(บอร์ดนิทรรศการชนิดยาว 
PVC 100 x 200 พร้อม
เฟรมข้อต่อและสปอร์ตไลท ์

เป็นศูนย์จัดบอร์ด จ านวน 45 
ชุด พร้อมรถจัดนิทรรศการให้
ความรู้ในชุมชน 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  157,500    

7. โครงการ  สรา้งศักยภาพชมุชนและจิตอาสาเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน      รพร.ตะพานหิน 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ และอุปกรณ์ 
ป้องกันส าหรับการคัดกรองผู้สุ่มเสี่ยง 
และผู้สัมผัส ในกลุ่มประชาชน 
2. จัดหาชุดอปุกรณ์ป้องกันส าหรับ 
บุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันการ 
ติดเชื้อ 
3. จัดหาเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์  
มิใช่ยาในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย/ 
ผู้ติดเช้ือ 

1.เพื่อด าเนินการป้องกัน ควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรค ในกลุ่ม 
ปชช.และกลุ่มเสี่ยงการติดเช้ือ 
2. เตรียมความการรักษาพยาบาล 
กรณีเมื่อมีผู้ป่วย 

-อัตราการคัดกรองกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 -ไม่พบบุคลากรทาง
การแพทย์ติดเชื้อ 
 -ผู้ติดเช้ือได้รับการรักษา 
 -เป็นไปตามมาตรฐาน 

-ตามประกาศพรบ.ควบคุม 
โรคติดต่อฉุกเฉิน 
 -บุคลากรทางการแพทย ์
 -ผู้ติดเช้ือทุกราย 
 -หอผู้ป่วย 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC   220,000   



 

๑๙ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
4. จัดเตรียมความพร้อมหอผู้ปว่ย
และห้องแยกโรค และห้อง 
Nagative Pressure  เพื่อรองรับ 
8. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง      รพร. 

กุฉินารายณ์ 
1.ประชุมทบทวนข้อมูลกลุ่มเสี่ยง
จากการคัดกรองโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงร่วมกับอสม. 
และชุมชน 

1.เพื่อชี้แจงโครงการ และวางแผน
การด าเนินงาน 

อสม.ต าบลบัวขาว 16 
หมู่บ้านๆละ 2 คน จ านวน 
32 คน 

1.มีผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
100 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  640    

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ปฏิบัติตัวเพื่อลดเสี่ยงเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
-การกินอยา่งไรให้พอดี 
-๓อ. ๒ ส.ส าคัญอย่างไร 
-การออกก าลังกายที่เหมาะสม 
(จัด 2 ครั้ง) 

1.เพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชน กลุ่ม
เส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานให้มี
สุขภาพที่ดีขึ้นกลับสู่กลุ่มปกต ิ
2.ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน 
3.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคแทรก
ซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง 

ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
(กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง จ านวน 
16 หมู่บ้านๆละ 28 คน 
จ านวน 448 คน) 
 

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 95 
2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC  44,800 44,800   

3.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ติดตามกลุ่มเสี่ยงหลังจากเข้ารว่ม
โครงการฯ 

 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงจ านวน 
448 คน 

 ก.ค.-ก.ย.64       

4.สรุป และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ 
 
 

 จ านวน 2 เล่ม 
 

 ก.ค.-ก.ย.64     160  

9. โครงการเครือข่ายจิตอาสาสาธารณสุขในยุคดิจิตอล      รพร.กระนวน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
สมรรถนะจิตอาสาให้สามารถ
ขับเคลื่อนงาน พชอ.'งานป้องกัน
โรคระบาดและภยัสุขภาพในพื้นที ่

1.เพื่อขับเคลื่อนงาน พชอ.'งาน
ป้องกันโรคระบาดและภัยสุขภาพใน
พื้นที่ในพื้น ผ่านกระบวนการท างาน
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
สื่อสารรายงานให้ขอ้มูลติดตามดูแล
และแนะน าให้ความรู้ในพื้นที ่         
2.จัดตั้งเครือข่ายก าแพงรั้วบ้านต้าน

300 คน จ านวน 2 รุ่น 1.มีจิตอาสาขับเคลื่อนงานพชอ. 
'งานป้องกันโรคระบาดและภัย
สุขภาพในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน 100%               
2.มีเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ที่มี
ความสามารถรายงาน
สถานการณ์โรคภยัสุขภาพให้
ความรู้ประชาชนผ่านการใช้

ก.ค.-ก.ย. 64 Non UC    97,000  



 

๒๐ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
โรคและภัยสุขภาพเฝ้าระวังรายงาน
ความเส่ียงในพื้นที่        

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในยุคดิจิตอล
ได้ทุกหมู่บ้าน 

10. โครงการสรา้งศักยภาพชุมชนเพือ่สุขภาพที่ยั่งยืน      รพร.ธาตุพนม 
ค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการตดิเชือ้โคโรนา
ไวรัส 2079 

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพรก่ระจาย
เชื้อโคโรนา2019ในชุมชน 

300 กลุ่มเสี่ยงได้รบัการคดักรอง ม.ค.-ก.ย.64 Non UC  256,160  

11. โครงการคืนข้อมูลด้านสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่      รพร.ด่านซ้าย 
จัดการประชุมสัมมนา คืนข้อมูล 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และร่วมกัน
น าเสนอโอกาสพัฒนาของชุมชน 
ให้กับผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่
ต่างๆ ในเดือนมีนาคม 2564 ที่
ห้องประชุมผีตาโขน โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ดว้ย
การบริหารจัดการภายใต้
สถานการณ์โรคโควิด-19 อย่าง
เข้มงวด 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อน าเสนอข้อมูลสภาวะ
สุขภาพของชุมชน ให้กับผู้น า
ท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นการสร้าง
เสริมสุขภาพของผู้น าชุมชนและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สรุปเป็นแนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพประชาชนในชุมชน 
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท า
แผนงานสร้างเสริมสุชภาพในชุมชน
ในปี 2565 

1. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 34 คน 
2. อสม.ในเขตรับผิดชอบ
ของกลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิและองค์รวม รพร.         
ด่านซ้าย จ านวน 60 คน 
3. นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 แห่งๆ  
ละ 1 คน รวมเป็น 4 คน 
4. เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล 
และ จนท.อบต.ที่รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข 4 แห่งๆ ละ 
1 คน รวมเป็น 4 คน 
5. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
รพร.ด่านซ้าย จ านวน 4 คน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 106 คน 

ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ
หมู่บ้านมีแผนในการปฎิบัตกิาร 
ในชุมชน 
 

ม.ค.-มี.ค..64 Non UC   16,000    

12. โครงการ  สรา้งศักยภาพชุมชนและจิตอาสาเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน         รพร.สวา่งแดนดนิ 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้าง
เครือข่ายการดูแลผู้ปว่ยฉุกเฉิน 

เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้มีความรู้ใน
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

200 คน สร้างเครือข่าย/บุคลากรมีความรู ้
ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน มากกวา่ 
ร้อยละ 80 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  32,000    

13. โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสขุภาพประชาชนสุขภาพดี วิถีบ้านดุง ประจ าปีงบประมาณ 2564      รพร. บ้านดุง 
1.1.กิจกรรมมหกรรมอบรมการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

1.เพื่อสร้างกระแสการสร้างสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที ่

600 คน ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มากกว่า 80  

ตุ.ค.-ธ.ค.63 Non UC 99,100     



 

๒๑ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1.2.กิจกรรมมหกรรมการดูแลและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ไม่ให้เกิดมลพิษและสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ เพื่อให้
ปราศจากพาหะน าโรค 

400 คน 1.มีระบบการจัดการปัจจัยเส่ียง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง
บูรณาการมีประสิทธภิาพและ
ยั่งยืน 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  64,600    

1.3.กิจกรรมมหกรรมให้ความรู้
อาหารเพื่อสขุภาพ 

1.เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ถูกต้อง 
ปรับทัศนคติให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยา่งเหมาะสม 
ลด หวาน มัน เค็ม ออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ งดสูบบุหรีแ่ละ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

240 คน 1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์
ได้อย่างถูกต้อง 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  38,700    

1.4.กิจกรรมมหกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะ
และสามารถปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ในการดแูลสุขภาพตนเองและครอบครัว 

414 คน มีความรู้/ความเข้าใจในการ 
สร้างเสริมสุขภาพ และน าไป 
ใช้ประโยชน์ได้อยา่งถูกต้อง 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   67,200   

1.5.กิจกรรมมหกรรมให้ความรู้
บ าบัดฟื้นฟูสุขภาพ 

1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
สามารถดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น
ได้ 

400 คน 1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการไม ่
น้อยกว่าร้อยละ 80   
2.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   61,100   

1.6.กิจกรรมมหกรรมรณรงค์ปลอด
บุหรี,่ สุรา และยาเสพติด 

1.เพื่อตระหนักถึงความส าคัญของ
การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้
ห่างไกลยา 
เสพติด 

400 คน 1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80   
2.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    61,100  

1.7.กิจกรรมมหกรรมตรวจ 
คัดกรองสุขภาพโรคMetabolic  
ในชุมชน 

1.เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มวยัท างานเกิด
ความตระหนักถึงภาวะสุขภาพของ
ตนเอง 
2.เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภยั 

5,000 คน 1.ประชากรวยัท างานที่มภีาวะ 
เส่ียงจากการท างานได้รับการ 
ตรวจคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 
100 

ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    48,200  

14.โครงการ อบรมเชงิปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการท าสบู่น้ านมข้าวเพื่อสุขภาพ      รพร.เลิงนกทา 
๑ อบรมให้ความรู้ในการท าสบู่น้ า 
นมข้าวในโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชเลิงนกทา 

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ 
ด้านการดูแลสุขภาพเพือ่การมี
สุขภาพที่ด ี

ประชาชนในอ าเภอเลิงนกทา 
จ านวน ๕๐ คน 

ขาดตัวชี้วัด ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    23,730  



 

๒๒ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
๒ อบรมให้ความรู้ในพื้นที ่
จ านวน ๖ ต าบล 

 ประชาชนในอ าเภอเลิงนกทา 
จ านวน ๑๐๐ คน 

 ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    33,786  

15. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพ ชุมชนอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช      รพร.ฉวาง 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ฟื้นฟู
ความรู้แก่จิตอาสาในอาสาสมัคร
สาธารณสุขและฝกึปฏิบัตกิารเพื่อ
ดูแลในในชุมชน เขต อ าเภอ ฉวาง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอฉวางในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนเพื่อ
พัฒนาและฟื้นฟูความรู้ 
ความสามารถของจิตอาสาในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จิตอาสา อสม.ในเขต  
อ าเภอฉวาง จ านวน 40 คน 

1. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทเข้าถึง
บริการสุขภาพ> 85 
2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้า 
ถึงบริการสุขภาพ>74  
3. อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จ  
6.3 ต่อประชากรแสนคน 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  18,900    

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
คัดกรองผู้มีภาวะซึมเศร้าและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติ (Mcatt)แก่ผู้ดูแล 
ในเขตอ าเภอฉวาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 50 คน 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  10,000    

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการฝกึทักษะ
การยึดตรึงและการดูแลผู้ป่วย 
จิตเวช ที่มีพฤตกิรรมก้าวรา้วเส่ียง
ต่อการท าร้ายตนเองและผู้อื่น 
ทั้งใน รพ.และในชุมชน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
จ านวน 50 คน 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   11,100   

16. โครงการเพิ่มคุณภาพการดูแลภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน      รพร.ฉวาง 
เฝ้าระวัง ตรวจคัดกรองผู้ป่วย
เบาหวานภาวะแทรกซ้อนทางตา 
ให้ความรู้ภาวะแทรกซ้อนทางตา
และตรวจคัดกรองตา  
 
 

1. เพื่อค้นหา ป้องกันและ 
จัดการการเกิดภาวะแทรก 
ซ้อนทางตา และเท้า ในผู้ป่วย
เบาหวาน 

ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน 
และมารับบริการประจ าที่
คลินิกเบาหวานของ 
รพร.ฉวางและ รพ.สต. 
ในเครือข่าย จ านวน 
3,900 ราย 

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
และเท้า 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  117,000    

17. โครงการสรา้งศักยภาพชุมชนและจิตอาสาเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน      รพร.เวียงสระ 
ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชนเพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยในชุมชนเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเวียงสระ 
 
 
 

๑.เพื่อดูแลสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟู
ร่างกายกลุ่มคนพกิาร ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเร้ือรัง โดยเฉพาะผู้ปว่ยระยะ
สุดท้ายในอ าเภอเวียงสระ  
๒.เพื่อเน้นการส่งเสริมสุขภาพการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแล

๑.ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับต าบล ระดับอ าเภอ 
จ านวน ๓๐ คน  ๒.ผู้ป่วย
เร้ือรัง ผู้พิการ ผู้สูงอาย ุ 
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย จ านวน 
๒๔๐ คน 

๑.แบบประเมินความพึงพอใจใน
ผู้รับบริการระดับดี ร้อยละ ๘๐ 
แบบประเมินความพึงพอใจใน
ผู้ให้บริการระดับดี ร้อยละ ๘๐  
๒.ผู้รับบริการมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นตาม
เกณฑ์รายโรค รายกรณีร้อยละ 

ตุ.ค.63-ก.ย.64 Non UC  39,000 3,000 3,000  



 

๒๓ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
 
 
 
 
 
 

ตนเองผู้ป่วยและญาติ และให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
๓.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสานงานการท างานเป็นทีมใน
การดูแลกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเร้ือรัง โดยเฉพาะผู้ปว่ยระยะ
สุดท้ายอยา่งต่อเนื่อง 

๘๐ ๓.ผู้รับบริการได้รับการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน ร้อยละ ๑๐๐  
ตามระบบ Smart COC 

18. โครงการ  สรา้งศักยภาพชุมชนและจิตอาสาเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน        รพร.สายบุรี 
1.อบรมเชิงวิชาการและฝกึทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพและ ฝึก
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ      
 

เพื่อให้ อสม.มีทักษะและมี
ประสิทธิภาพในการชว่ยฟื้นคืนชีพ 

อสม. ในอ าเภอสายบุร ี  
350  คน 

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้า 
ร่วมอบรม  100 %                    
2. ร้อยละ 80ของกลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านการประเมินทักษะ  80 % 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  83,750    

2.อบรมให้ความรู้เรื่อง การควบคุม
โรค / การส่งเสริมสุขภาพและการ
แก้ไขปัญหาสขุภาพโรคเริ้อรัง/การ
ส่งเสริมสุขภาพและการแก้ไขปัญหา
สุขภาพโรคเริ้อรัง /ภูมิปัญญาไทย
และสมุนไพร /ผู้ดูแล  Care  giver 

1.เพื่อให้  อสม.มีความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค/ภูมปิัญญา
ไทยและสมุนไพร /การดูแลผู้ปว่ย
ติดเตียงหรืออยู่ในความดูแลของ
ครอบครัว  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  
2. เพื่อยกระดับ  อสม.เป็น  อสม.
ประจ าบา้นดูแลสุขภาพประชาชน 

อสม. ในอ าเภอสายบุร ี  
350  คน 

 ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  83,750    

3.ติดตามการด าเนินงานตามการ
พัฒนาศักยภาพ อสม. 

1. เพื่อประเมินศักยภาพ อสม. 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สาธารณสุขเพื่อลดโรคและส่งเสริม
ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
ด าเนินงาน 
3.เพื่อแก้ไขปัญหาที่พบในการ
ด าเนินงาน 

อสม. ในอ าเภอสายบุร ี  
350  คน 

1.ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดภาวะ 
แทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ใน
ความดูแลของครอบครัว             
2.ร้อยละ  100  ผู้ดูแล (Care  
Giver ) มีความรู้ความเข้าใจ ใน
การดูแลผู้ป่วย  80 %                   
3.ร้อยละ 80 ของ อสม.น า 
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  52,500    

19. โครงการสรา้งศักยภาพชุมชนเพือ่สุขภาพที่ยั่งยืน      รพร.ยะหา 
1. กิจกรรม ค้นหาแกนน านักเรียน 
เพื่อเป็นตัวแทน ยุวอสม. ใน
โรงเรียน 

เพื่อค้นหานักเรียนเป็นตัวแทนแกน
น า ยวุอสม.ในโรงเรียน 
 

175 คน ได้กลุ่มแกนน าในโรงเรียนเพื่อ
เป็นตัวแทนแกนน ายวุ อสม. 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC  33,700    



 

๒๔ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
2. จัดอบรมแกนน า ยุวอสม. 
กิจกรรมแรงบันดาลใจ 

สร้างแรงบันดาลใจแก่แกนน าในการ
ขับเคลื่อนงานต่อไป 

135 คน แกนน ามีความสมัครใจในการ
ด าเนินงานเพื่อส่วนรวม ร้อยละ 
80 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC  25,650    

3. จัดอบรม แกนน า ยวุอสม. 
กิจกรรมค้นหาปัญหาและวิเคราะห์
ปัญหาในโรงเรียนและ วางแผน
ด าเนินงาน 

เพื่อให้แกนน ารับรู้ถึงปัญหาหลกัที่
เกิดขึ้นในโรงเรียน 

135 คน ปัญหาได้รับการแก้ไข ร้อยละ 
80 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC  98,550    

4. ติดตามผลการด าเนินงานของ 
แกนน ายุวอสม. 

เยี่ยมติดตามการด าเนินงานพร้อม
ให้ข้อเสนอแนะ 

135 คน มีการแก้ปญัหา/ด าเนินการตาม
แผนร้อยละ 80 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC  25,650    

5. ถอดบทเรียนผลการด าเนินงาน 
 
 

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์
ถึงปัยจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จและ
ล้มเหลว 

135 คน แกนน ารับทราบถึงปัญหาอุปสรร
ในการด าเนินงาน ร้อยละ 80 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC  36,450    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness)        
กลยุทธ์ที่ 1 โรงพยาบาลที่ประชาชนไว้ใจ        
โครงการที่ 2 ยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1.โครงการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายอ าเภอปัว จังหวัดน่าน      รพร.ปัว 
กิจกรรมที่ 1. ออกหน่วยสุขภาพจิต
ใกล้บ้านทุก 3 เดือนในพื้นที่
ห่างไกล 

1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการ
กลุ่มเป้าหมายจิตเวชเรื้อรัง 
2. เพื่อป้องกันการฆ่าตวัตาย และ
ลดอัตราการฆ่าตวัตาย 
3. เพื่อให้ผู้ป่วยจิเวชพื้นที่ห่างไกล
เข้าถึงบริการ 

3 ต าบล: ต าบลสกาด ต าบล
ภูคา  
และต าบลอวน 

1.กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการบริการ 
และลดอัตราการฆา่ตัวตาย รอ้ยละ 
90 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

Non UC  1,800 3,600 1,800  

กิจกรรมที2่. ท ากลุ่มจิตบ าบัดใน
กลุ่มผู้พยายามฆา่ตัวตาย ปี 2564   

1.เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิดความเข้าใจในกลุ่มผู้
พยายามฆา่ตัวตาย ไม่ฆ่าตัวตายซ้ า 
ลดอัตราการเสยีชวีิตจากการฆา่ตัวตาย 

จ านวน 15  คนๆละ 4 ครั้ง 
ในเขตอ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

1. กลุ่มเป้าหมาย ไม่ฆา่ตัวตายซ้ าใน
ระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85 

ม.ค.-ก.ย.64 Non UC  2,850 2,850   

กิจกรรมที3่. อบรมเพิ่มทักษะผู้ปว่ย
กลุ่มเสี่ยงและผู้ดูแลกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มโรคจิตเวช กลุ่มผู้ป่วยพยายาม
ฆ่าตัวตาย กลุ่มCKD กลุ่มเบาหวาน
ที่มีภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า 
กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยสุรา กลุ่ม
โรค scleroderma/ stroke/ CA 

1. เพื่อให้กลุ่มผู้ปว่ยกลุ่มเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิดความเข้าใจไม่มีความคิดฆา่
ตัวตาย ลดอัตราการเสียชีวิตจาก
การฆ่าตวัตาย 
2. ผู้ดูแล (Care giver) 
กลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจมีความ
รอบรู้ รับรู้ ถึงสัญญาณเตือนในการ
ฆ่าตัวตายของคนใกล้ตัว  และ
สามารถค้นหา เฝ้าระวังและแจ้ง
เหตุได้ 

7 ต าบล ๆละ 40  คน รวม  
280 คน 

1. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีความเข้าใจไม่มี
ความคิดฆ่าตัวตาย และลดอัตราการ
ฆ่าตัวตาย ร้อยละ 90 
2.  ผู้ดูแล (Care giver) 
กลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจมีความ
รอบรู้ รับรู้ ถึงสัญญาณเตือนในการฆ่า
ตัวตายของคนใกล้ตัว  และสามารถ
ค้นหา เฝ้าระวังและแจ้งเหตุได้ ร้อย
ละ 90 

ม.ค.-ก.ย.64 Non UC   34,300   

กิจกรรมที่ 4.  ประชุมวิชาการ/ ท า 
conference case ที่ฆ่าตัวตาย
ส าเร็จ และผู้พยายามฆา่ตัวตาย 
และหาแนวทางในการด าเนินงาน

1. เพื่อสร้างความเข้าใจมีความรอบ
รู้ รับรู้ ถึงสัญญาณเตือนในการฆ่า
ตัวตาย และสามารถค้นหา เฝ้า
ระวังและแจ้งเหตุได้ 

 จนท.รพร.ปัว/รพ.สต./ 
อปท./ พระสงฆ์/ นักจัด
รายการวิทยุ/ ครู   จ านวน 
50 คน 

1. จนท. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเขา้ใจมี
ความรอบรู้ รับรู ้ถึงสัญญาณเตือนใน
การฆ่าตวัตาย และสามารถค้นหา เฝ้า
ระวังและแจ้งเหตุได้  ร้อยละ 90 

ม.ค.-ก.ย.64 Non UC  6,000    



 

๒๖ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
ป้องกันการฆา่ตัวตาย กับผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง  
กิจกรรมที ่5. การประชาสัมพันธ์
การป้องกันการฆ่าตวัตายอ าเภอปัว 
จังหวัดน่าน 5.1 ท าข้อความ
สัญญานเตือนของผู้ที่พยายามฆ่าตัว
ตาย เป็นแบบ A4  แจกทุกหลังคา
เรือน  5.2 ท า CD sport สัญญาน
เตือนของผู้ที่พยายามฆา่ตัวตาย 
ประชาสัมพันธ์ตามหอกระจาย
หมู่บ้าน และวิทยุชุมชน 5.3 ท า
ป้ายประชาสัมพันธ์สัญญานเตือน 
(warning sign) ของผู้ที่พยายามฆา่
ตัวตาย ให้ต าบลละ 3 ผืน ติด
บริเวณที่สัญจร เห็นได้ชัดของแต่ละ
ต าบล 

1. เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปได้เข้าถึง 
รับรู้ถึงสัญญาณเตือน (warning 
sign) ในการฆ่าตัวตาย และสามารถ
ค้นหา เฝ้าระวังและแจ้งเหตุได้ 

ในเขตอ าเภอปัว 1. ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึง รับรู้ถึง
สัญญาณเตือน (warning sign) ใน
การฆ่าตวัตาย และสามารถค้นหา เฝ้า
ระวังและแจ้งเหตุได้ ร้อยละ 90 

ม.ค.-ก.ย.64 Non UC  6,000 6,000   

กิจกรรมที6่. จัดเวทีน าเสนอ 
สรุปผลการด าเนินงาน และคืน
ข้อมูลในการด าเนินกับผู้ที่เกีย่วข้อ 
 

1. เพื่อประเมินผล ความส าเร็จของ
โครงการ ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน และหาแนวทางหรือ
โอกาสในการพัฒนา 

จนท.รพร.ปัว/รพ.สต./ 
อปท./ พระสงฆ์/นักจัด
รายการวิทย ุ/ คร ู  จ านวน 
50 คน 2 ครั้ง  

1. มีแนวทางในการด าเนินงานเป็น
รูปธรรมชัดเจน 

       

2.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.เด่นชัย 
1. จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเปลี่ยน
เส้ือ 

1. พัฒนาและปรับระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับบริการงานแพทย์แผน
ไทย 

1.ระบบบริการการแพทย์แผนไทยได้
มาตรฐาน รพ.สส.พท และมาตรฐาน
ระบบบริการการแพทย์แผนไทยวิถี
ใหม่ 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   15,000   

2. จ้างเหมาซ่อมแซมเพดานหอ้ง
ส านักงาน 

ผู้รับบริการงานแพทย์แผน
ไทย/เจ้าหน้าที ่รพร.เด่นชัย 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   6,000   

3. จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารแพทย์แผนไทย 

ผู้รับบริการงานแพทย์แผน
ไทย/เจ้าหน้าที ่รพร.เด่นชัย 

ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    67,000  

4. จ้างเหมาตัดเย็บชุดปฏิบัติการ
นวดไทย 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ รพร.เด่นชัย ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    24,000  



 

๒๗ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
3.โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช      รพร.นครไทย 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมรับประเมินในพื้นที ่

เกิดระบบการท างานดา้นการ
รักษาพยาบาลที่มีความเชื่อมโยง 

ทีมสหวิชาชีพ รพร.นครไทย 
และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.
เครือข่าย ฯ จ านวน 15 คน 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

ม.ค.-มิ.ย..64 Non UC  1,500 1,500   

2. Survillance Survey HA. ผ่านการประเมิน SS.HA. เจ้าหน้าที่รพ.ร.นครไทย 
จ านวน 200 คน  

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   38,000   

3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
เครือข่ายพี่เล้ียงคุณภาพนครไทย 
(รพร.หล่มเก่า, ด่านซ้าย, นครไทย) 

เกิดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้งาน
คุณภาพร่วมกับ 3 ยุพราช 

เจ้าหน้าที่เครือข่ายพี่เล้ียง
คุณภาพนครไทย 

 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  2,000    

4. เช่ือมต่อ Domain งานคุณภาพ 
(THIP., HRMS.)  

    
 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   600   

4.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยแนวคิด Lean พ.ศ. 2564      รพร.หล่มเก่า 
อบรมการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพดว้ยแนวคิด Lean 

เพื่อให้บุคลากรมีการน าแนวคิด 
Lean ไปปรับใช้ในระบบบริการ
สุขภาพระดับหน่วยงาน 

บุคลากร รพร.หล่มเก่า 
จ านวน 300 คน 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจหลังการ
อบรมมากกว่าร้อยละ 80  
 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   92,200   

จัดประกวดเรื่อง Lean ของ
หน่วยงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ในการสร้างผลลัพธ์ที่ส่งผลไปถึง
ผู้รับบริการ 

 จ านวนเร่ือง Lean ของหน่วยงานที่ส่ง
เข้าประกวด 

       

5.โครงการยกระดับศักยภาพและคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช      รพร.ตะพานหิน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแบบ
ประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน HA 
เพื่อรองรับการขอการรับรอง  
ครั้งที่ 4 

เพื่อให้โรงพยาบาลมีความพร้อม 
ในการรับการตรวจประเมิน 
ซ่ึงจะครบก าหนดในปี 2565 

ประชุมทีมน า ครั้งละ  
45 คน 

รพ.มีการประเมินตนเองและแก้ไข
ปรับปรุงพร้อมส าหรับการตรวจ
ประเมนิภาย 
ใน ก.ย.2564 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC   22,500   

6.โครงการส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้านลดแออัดที่โรงพยาบาลช่วงโควิด-19      รพร. 
กุฉินารายณ์ 

1.ประชุมปรึกษาร่วมวิธีด าเนินงาน
ร่วมกับคณะท างาน 

1.เพื่อชี้แจงโครงการฯ คณะท างาน จ านวน30 คน  ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  3,000    

2.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เร่ืองดูแลโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง วัณโรค และจิตเวช และ
การน าส่งยาทีบ่้าน 

1.เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
วัณโรค และจิตเวช 

อสม.ต าบลบัวขาว 421 
คน/จนท. 9 คน จ านวน 
430 คน 

1.อสม.มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 80 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC  23,900 23,900   



 

๒๘ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
3.จัดส่งยาให้แก่ผู้ปว่ยโรคเรื้อรังใน
เคสที่อาการคงที่หรือมีการรับยา
ต่อเนื่อง 

1.เพื่อให้เพิ่มความพึงพอใจให้กับ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
2.ช่วยลดความแออัดในรพ. 

อสม. 48 คน x 4 ครั้ง x 7 
เดือน 
 

1.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
รับบริการมากกวา่ร้อยละ 90 
2.จ านวนผู้ปว่ยโรคเรื้อรังเข้ามารับ
บริการลดลง 

ม.ค.-ก.ย.64 Non UC  44,800 44,800 44,800  

4.ประชุมสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และรายงานผลการด าเนิน
โครงการฯ จ านวน 2 ครั้ง 

 อสม. 48 คน/คณะท างาน 
30 คน จ านวน 78 คน 

 ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    15,600  

7. โครงการพัฒนาระบบ IOT ส าหรับบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม      รพร.ธาตุพนม 
1.ค่าอุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญาณจาก
เซนเซอร์วัดสัญญาณชีพและ
สัญญาณทางสรีระวิทยาพร้อมด้วย 
software 

ลดการติดเช้ือ มีระบบที่ปลอดภยั ลดการแพร่กระจายเช้ือโรค ยังไม่ระบุ ต้อง
ประสานกลับ 

Non UC 
33,840 

     

2.ระบบศูนย์ข้อมูล DATA 
CENTER เพื่อรับส่งข้อมูล IOT 
Sensor และแอ๊ปพริเคชั่นพร้อม
ติดต้ัง IOT server 

          

3.โมบายแอพริเคชั่น เพื่อการ 
Telemedicine ระหว่างแพทย์และ
ผู้ป่วยหรือพยาบาล 

          

4.ค่าจ้างเหมาพัฒนาสว่นเช่ือมต่อ
ข้อมูลระหวา่ง software Agent 
เพื่อฐานข้อมูล HIS ของ
โรงพยาบาล กับศูนย์ข้อมูล 

          

5.ค่าจ้างเหมาติดต้ังระบบ           
6.ค่าฝึกอบรมผู้ใช้งานแพทย์
พยาบาลและเจา้หน้าที่ไอที 

          

1.ค่าอุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญาณจาก
เซนเซอร์วัดสัญญาณชีพและ
สัญญาณทางสรีระวิทยาพร้อมด้วย 
software 
 
 

          



 

๒๙ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
8. โครงการพัฒนาระบบ Central Supply ระดับอ าเภอ      รพร.ด่านซ้าย 
1. ประชุม คปสอ. เพือ่วางแผนการ
จัดตั้งระบบ Central supply 
ระดับอ าเภอ 
2. ประชุมชี้แจงการจัดตั้งระบบ 
Central supply ระดับอ าเภอ
ให้กับเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้องระดับ 
รพ.สต. 
3. จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
ระบบ Central supply ระดับ
อ าเภอ 
4. ประชุมวิชาการ วิธกีารจัดเตรียม
อุปกรณ์ก่อนน าส่งเข้าระบบ 
Central supply ระดับอ าเภอ
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
5. ด าเนินงานระบบ Central 
supply ระดับอ าเภอตามแผนที่
ก าหนดไว ้

เพื่อให้อุปกรณ์การแพทยป์ราศจาก
เช้ือได้มาตรฐานเดียวกันทั้งอ าเภอ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในอ าเภอ ทั้งหมด  
13 แห่ง 

1. มีระบบการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์
การแพทย์ปราศจากเช้ือระดับอ าเภอ  
2. อัตรา รพ.สต. ได้รับบริการ
เครื่องมือปราศจากเช้ือที่ถูกต้อง 
ทันเวลา 
ร้อยละ 80    
3. อัตราความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ รพ.
สต. 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC   294,000    

9.โครงการการอบรมและประเมินเพื่อขยายขอบข่ายรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012,ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

     รพร.เดชอุดม 

จัดอบรมและประเมินเพื่อขยาย
ขอบข่ายรับรองมาตรฐาน ISO 
15189:2012,ISO 
15190:2003 ห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

เพื่ออบรมให้ความรู้และประเมิน
รับรองมาตรฐาน 
ISO15189:2012, 
ISO15160:2003 ห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
เพื่อเพิ่มคุณภาพระบบบริการ
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ์
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ 
บดินทร เทพยวรางกูร 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากร 
รวม 120 คน แบ่งเป็น
ห้องปฏิบัติการ 30 คน 
บุคลากรหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 90 คน 
อบรม 2 วัน 

 ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    84,600  



 

๓๐ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ/

จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
10. โครงการอบรมและตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 15189:2012, ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์   
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

     รพร.เดชอุดม 

อบรมและตรวจติดตามภายใน
มาตรฐาน ISO 15189:2012, 
ISO 15190:2003 
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
เดชอุดม 

เพื่อทบทวนความรู้และตรวจ
ติดตามภายในมาตรฐาน 
ISO15189:2012, 
ISO15190:2003หอ้งปฏิบัตกิาร 
เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
เพื่อเพิ่มคุณภาพระบบบริการ
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย ์
เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทร เทพยวรางกูร 

ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
110 คน แบ่งเป็นบุคลากร
ห้องปฏิบัติการ 30 คน และ
หัวหน้าหน่วยงาน/บุคลากร
อื่น 80 คน 
จัดกิจกรรม 2 วัน บุคลากร
ในห้องปฏิบัติการ 1 วัน 
หัวหน้าหน่วยงานและ
บุคลากรอื่น 1 วัน 

 ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    38,900  

11. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง      รพร.เวียงสระ 
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
 
 

- เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงยาได้
ทันเวลา             
- และเป็น รพ.ที่ประชาชนไว้วางใจ            
- เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุข ลดภาวะ
อัมพฤกษอ์ัมพาตและภาวะพึ่งพิง 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
เข้าถึงบริการ ภายใน ๔.๕  
ช.ม. มากกว่า ๘๐% 

 - ร้อยละผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง
ได้รับการรักษาภายใน 4.5 ช.ม. 
มากกว่า 80% 

ตุ.ค.63-ก.ย.
64 

Non UC   220,000   

12.โครงการพัฒนาเพื่อธ ารงระบบคุณภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.ฉวาง 
การน าเสนอผลการปฏิบัติงานและ
รับการเยี่ยมตรวจจากผู้เยี่ยมส ารวจ
ภายนอก (สรพ.) 

1. เพื่อให้โรงพยาบาลผ่านการ
รับรองมาตรฐาน HA 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการ 
และเจ้าหนา้ที่ปลอดภยั 

เจ้าหน้าที่ รพ.และเจ้าหน้าที ่
เครือข่าย จ านวน 40 คน 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA 

ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    112,000  

13. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอฉวาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.ฉวาง 
การน าเสนอผลงานเครือข่ายและรับ 
การเยี่ยม ตรวจจากผู้เยีย่มส ารวจ
ภายนอก (สรพ.) 

1. เพื่อให้เครือข่ายบรกิารสุขภาพ
อ าเภอฉวางผ่านเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการและเจ้าหนา้ที่
ปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่ รพ.และเจ้าหน้าที ่
เครือข่าย จ านวน 70 คน 

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวง 
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การ 
รับรอง DSHA 

ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    108,000  

 



 

๓๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาให้ผู้รับบริการมีความสุข (Patient Happiness)        
กลยุทธ์ที่ 2  เป็นยิ่งกว่าโรงพยาบาล          
โครงการที่ 3 น้อมน าพระราชปณิธานสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1.โครงการพัฒนาระบบบริการ งานยาเสพติด เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย      รพร.นครไทย 
1. สร้างแกนน าศูนย์เพือ่นใจ 
ในโรงเรียน รับสมัครสมาชิก 
ประชุมแกนน าเพือ่จัดท าแผน ศูนย์
เพื่อนใจในโรงเรียน 

ปรับทุกข ์สร้างสุข แก้ปัญหา และ
พัฒนา EQ 

จ านวนนกัเรียนที่เป็นแกนน า
ศูนย์เพื่อนใจ 

1. สร้างแกนน าศูนย์เพือ่นใจ 
ในโรงเรียน รับสมัครสมาชิก 
ประชุมแกนน าเพือ่จัดท าแผน ศูนย์
เพื่อนใจในโรงเรียน 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  5,000    

2. มหกรรม To Be Number One 
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมต่าง ๆ ให้
โรงเรียนทราบ 

เกิดสมาชิก To Be Number One 
เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 

เกิดชมรม To Be Number 
One ในโรงเรียน 

2. มหกรรม To Be Number One 
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมต่าง ๆ ให้
โรงเรียนทราบ 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   44,500   

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกลุ่ม
แกนน า AA 

เกิดแกนน า AA กลุ่มเลิกสุรา ขยาย
ครอบคลุมทุกต าบล 

แกนน ากลุ่ม AA จ านวน 50 
คน 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกลุ่ม
แกนน า AA 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC   10,000 5,000  

2. โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว      รพร.นครไทย 
๑. ตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ
สงฆ์  

เพื่อคัดกรองและค้นหาปัญหา
สุขภาพในพระสงฆ ์

พระภิกษุในอ าเภอนครไทย 
ได้รับการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น และถวายความรู้ 
จ านวน 233 รูปและติดตาม
ตรวจlipid profileใน
พระสงฆ์กลุ่มเสี่ยง จ านวน 
60 รูป 

1.จ านวนพระสงค์ที่ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 
2.พระสงฆ์ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปว่ยที่
ได้รับการอบรม มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม>ร้อยละ 90 
3.จ านวนพระสงฆก์ลุ่มป่วย ได้รับ
การดูแลส่งต่อด้านสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  39,182    

2.อบรมฟื้นฟูแกนน าพระสงฆ์ ใน
การดูแลสุขภาพพระในวัด 

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแกนน า
พระสงฆ์ ในการดูแลสุขภาพ
พระสงฆ์ กลุ่มดี เสี่ยง ปว่ย ที่
เหมาะสม 

1.พระสงฆ์ ที่ได้รับการอบรม
พระคิลานุปัฏฐากและ
พระสงฆ์อาสาขา้งเตียง 
ได้รับอบรมฟื้นฟู จ านวน 60 
รูป 
2.พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรม 
เป็นแกนน าในการ คัดกรอง 
ดูแลรักษา บ าบัด ฟื้นฟ ูส่ง

1.พระสงฆ์ ที่ได้รับการอบรมฟื้นฟ ู
มีความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมหลัง
อบรมเพิ่มขึ้น >ร้อยละ 90 
2.พระสงฆ์ ที่ได้รับการอบรมฟื้นฟ ู
ท าหน้าที่เป็น อาสาสมัครดูสุขภาพ
พระสงฆ์ กลุ่มดี เสี่ยง ปว่ย ในวัด
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  8,500    



 

๓๒ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
ต่อเบื้องต้น ให้เหมาะสมกบั
สภาวะของพระภิกษ ุ 
สามเณร 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัด
ส่งเสริมสุขภาพ1 วัด 1 ต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัดส่งเสริม
สุขภาพต้นแบบ 

1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัด
ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ 
ต าบลละ 2 วัด รวม 11 
ต าบล ประเมินและพัฒนา
ส่วนขาด 
2.มอบประกาศเกยีรติบัตร
วัดส่งเสริมสุขภาพ 

มีการด าเนินการวัดส่งเสริมสุขภาพ
วัดผ่านเกณฑ์ 1. เกณฑ์พื้นฐาน   
18 วัด  2. เกณฑ์ก้าวหนา้  4 วัด 

ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    24,640  

3. โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า อ าเภอนครไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.นครไทย 
1. ประชาสัมพันธ ์ให้ความรู้เพื่อ
สร้างความตระหนักในประชาชน
และบุคลากรในการปอ้งกันการโรค
อุบัติใหม่/อุบัติซ้ า 

เพื่อสร้างความตระหนักใน
ประชาชนและบุคลากรในการ
ป้องกันการโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า  

รพ/รพสต/ชุมชน ในอ าเภอ  
นครไทย 11 ต าบล 

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ≤ 
50:แสนปชก. 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  16,704    

4. โครงการส ารวจขอ้มูลคุณภาพชวีิต WHO พ.ศ.2564      รพร.หล่มเก่า 
 เพื่อพัฒนาระบบขอ้มูลและ

สารสนเทศด้านสุขภาพของ
โรงพยาบาล 

อสม. ในอ.หล่มเก่า รวม 30 
คน 

ค่าเฉลี่ยคุณภาพชวีิตของประชาชน
เพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 0.5 

พ.ค.-มิ.ย.64 Non UC   58,360   

 เพื่อพัฒนาระบบบรกิารยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

การส ารวจประชากร จ านวน 
440 คน 

        

5.โครงการ น้อมน าพระราชปณิธานสูก่ารพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน      รพร.ตะพานหิน 
เผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
ผ่านแผ่นพับให้ความรู้ 
 
 

เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ
ผ่านสื่อแผ่นพับที่สวยงามด้วยข้อมูล
ที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถปฏิบัติได้
จริง 

แผ่นผับให้ความรู้ 10 เร่ือง มีแผ่นพับที่มีคุณภาพครบตาม
ปัญหาสุขภาพส าคัญ 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC   40,000   

6.โครงการบูรณาการการให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบองค์รวมถึงที่ครบวงจร อ าเภอเมืองสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.สระแก้ว 
1. พัฒนาระบบการ ใหบ้ริการนอก
รั้วโรงพยาบาล (Home care 
service) แบบบูรณาการในผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อ าเภอเมือง
สระแก้ว 

เพื่อลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

ประขาชนอ าเภอเมือง
สระแก้ว จ านวน .... คน 

 อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ในชุมชน  < 6 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  220,000    



 

๓๓ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
7.โครงการจัดต้ังศูนย์คัดกรองและเฝ้าระวังผู้เดินทางจากนอกพ้ืนที่      รพร.กุฉินารายณ ์
1.วางช่องทางรายงานตัวของผู้
เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 

1.เพื่อเฝ้าระวังความเส่ียงโอกาสมา
แพร่เชือโควิท19จากคนเดินทาง
จากพท.เสี่ยง 

บุคคลภายนอก จ านวน 8 
คน ปฏิบัติงาน 40 วัน 

1.อุบัติการคนเดินทางมาจากพื้นที่
เส่ียงเข้าถึงจุดบริการโดยไม่ได้รับ
การคัดกรองร้อยละ 0 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  96,000    

2.จัดจุดคัดกรองในโรงพยาบาลทกุ
จุดทางเข้า 4 จุด ในเวลาราชการ 

2.คัดกรองบุคคลที่เดินจากพื้นที่
เส่ียงก่อนเข้าพื้นที่/โรงพยาบาล 

 2.อุบัติการณ์คนเดินทางมาจาก
พื้นที่เสี่ยงที่ D/C จากโรงพยาบาล
ไม่กักตัวต่อเนื่องร้อยละ 0 

ม.ค.-มี.ค.64       

3.บันทึกฐานข้อมูลผู้เดินทางจาก
พื้นที่เสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน 

3.ช่องทางการประสานงานรับ-ส่ง
ผู้ป่วยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 

  ม.ค.-มี.ค.64       

4.ให้ค าแนะน าผู้เดินทางที่นอน
รักษาตัวก่อนกลับบ้านและประสาน
พื้นที่กักกัน 14 วัน 

   ม.ค.-มี.ค.64       

5.คัดกรองก่อนเข้ากิจกรรมการรวม
คนในโรงพยาบาลเฉพาะกจิ 

   ม.ค.-มี.ค.64       

8.โครงการพัฒนาระบบบริการจากการรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ      รพร.ด่านซ้าย 
1. ประชุมทีมงานพัฒนาบุคลากร HRD 
2. ประชุมชี้แจงผลการด าเนินงาน
กับเจ้าหนา้ที่กลุ่มเป้าหมายและร่วม
หาโอกาสพัฒนา 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 

เพื่อน าผลการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับบริการมาพัฒนาระบบ
บริการ  

ตัวแทนบุคลากรจาก
หน่วยงานผู้ให้บรกิาร 32 
หน่วยงาน 

1. หน่วยงานมีการจัดบริการที่เพิ่ม
คุณค่าศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ 
จ านวน 6 หนว่ยงาน 
2. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมี
ความผูกพันต่อองค์กร 

ตุ.ค 63-ก.ย.
64 

Non UC   1,200 6,000 1,200  

9.โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา      รพร.เลิงนกทา 
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและ
จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
 
 
 
 
 

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
2.เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเพื่อการ
มีสุขภาพที่ด ี

ประชาชนชาวอ าเภอ 
เลิงนกทา จ านวน 200 คน 

มีชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
และชุดนิทรรศการด้านสุขภาพ 
 
 
 

ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    98,000  

10.โครงการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.เลิงนกทา 
คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ด้วยรถ X-ray 
Mobile  

1.เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเช้ือ 
วัณโรคในชุมชน 
2.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที ่

๑.ประชาชน จ านวน 
1,404 คน 
๒.เจ้าหน้าที่ออกคัดกรอง  

ประชาชนได้รับการคัดกรองวัณโรค 
จ านวน 1,404 คน 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  87,000    



 

๓๔ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
รวดเร็วลดการแพร่กระจายเช้ือ 
ในชุมชน 

20 คน 

11. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบส่งยาที่บ้าน      รพร.เลิงนกทา 
อบรมการใช้โปรแกรมระบบ 
ส่งยาที่บ้าน 

1. เพื่อให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 
และลดความแออัดของผู้รับของ
บริการ 
2.เพื่อให้ลดระยะเวลารอคอย 
ในการรับบริการ และให้ผู้รับบริการ  
พึงพอใจในบริการ 
3. ผู้รับบริการลดความเส่ียง 
จากการระบาดของโรคCovic-19 

๑.ประชาชน ผู้มารับบรกิาร 
๒.บุคคลากรในโรงพยาบาล 
จ านวน 10 คน 

 เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   81,242   

12.โครงการมหกรรมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตคน เทิดพระเกียรติฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในอ าเภอเดชอุดม      รพร.เดชอุดม 
พัฒนาระบบบริการธนาคารเลือด
มหกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลกป ี
2564 ณรงค์บริจาคโลหิตและ
นิทรรศการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 
14 มิถุนายน 2564  
(เฉลิมพระเกียรติฯ) 

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ร.10 
2.เพื่อจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความตอ้งการใช้ในการ
ให้บริการอยา่งปลอดภยัต่อผู้ปว่ย 
3.อ านวยความสะดวกและเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงของผู้บริจาคโลหิต 
4.รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการให้ความส าคัญต่อการบริจาค
โลหิต 

กิจกรรม 1 วัน x 9 เดือน 
ผู้บริจาคโลหิตและผู้ร่วม
กิจกรรม รวม 4,750 คน 
(220คน x 19 ครั้ง) 

มีโลหิตที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในการให้บรกิาร
อย่างปลอดภัยต่อผู้ปว่ย 

 

ตุ.ค..63-ก.ย.
64 

Non UC 36,486 69,000 69,000 46,000  

 รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักใน
การให้ความส าคัญต่อการบริจาค
โลหิต 

ผู้บริจาคโลหิต 250 คน 
บุคลากรผู้ด าเนินโครงการ 
50 คน 

มีโลหิตที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในการให้บรกิาร
อย่างปลอดภัยต่อผู้ปว่ย 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   96,032 
 

  

 
 
 
 
 



 

๓๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาให้บุคลากรมีความสุข (Personnel Happiness)        
กลยุทธ์ที่ 1 ชาวยุพราชเก่งดี (CPH Smart Man)        
โครงการที่ 4 ศูนย์การพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัว  

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1. โครงการความสุขทางการเงิน “รู้ก่อน มีเงินเก็บก่อน” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทา่บ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.ท่าบ่อ 

จัดอบรมทางการเงิน“รู้ก่อน มีเงิน
เก็บก่อน” ใหก้ับบุคลากร  
รพร.ท่าบ่อ 

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยทาง
การเงินเพิ่มขึ้น                                                                                                                                                                                                                                    
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถ
บริหารเงินออม มีการจัดสรรเงิน
ออมและใช้เงินออมเป็นเงินทุนใน
การประกอบอาชพี 
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
วางแผนทางการเงินและวางแผน
หลังเกษียณอายุราชการ 
4.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ท างานของศูนย์บริหารเงินออม
ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ต่างๆ 

บุคลากร รพร.ท่าบ่อ จ านวน
330 คน 

1.บุคลากร รพร.ท่าบ่อ 
มีประสิทธิภาพในการทางจัดการเงิน
ส่วนบุคคลได้ดี 

ม.ค.-มิย.64 Non UC   105,380   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาให้บุคลากรมีความสุข (Personnel Happiness)        
กลยุทธ์ที่ 2 จิตวิญญาณยุพราช (Spirit  of CPH)        
โครงการที่ 5 ยุพราชบันดาลใจ                 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1. โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพสายงานพยาบาลวิชาชีพและการประเมินค่างาน : เส้นทางสู่ความก้าวหน้า 
ทางการพยาบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
    

รพร.ปัว 

   1.ส ารวจความต้องการพัฒนา
ของบุคลากรพยาบาล รพร.ปัว 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการเตรียมผลงานพัฒนา
คุณภาพสายงานการพยาบาล
วิชาชีพและการประเมินค่างาน 
2.เพื่อเตรียมพยาบาลวิชาชีพในการ
เตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพและ
การจัดท าเอกสารวิชาการส าหรับ
ความก้าวหนา้ในวิชาชพี   
 

พยาบาลวิชาชีพ  
จ านวน 63 คน 
 
 
 

 

1. พยาบาลวิชาชีพผู้เข้าประชุมฯ  
มีคะแนนความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ 
การเตรียมผลงานพัฒนาคุณภาพสายงาน
การพยาบาลวิชาชีพและการประเมิน 
ค่างาน ตามการรับรู้ของตนเองเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 100 
2. พยาบาลวิชาชีพผู้เข้าประชุมฯ ที่อยู่ 
ในแผนการประเมินเพื่อเลื่อนระดับฯ  
มีการน าไปใช้ ร้อยละ 100          

ตุ.ค.63-ม.ค. 
64 

Non UC  26,800    

   2.จัดท าแผนและก าหนด
หลักสูตรในการพัฒนา 

       

  3.ประสานวิทยากร        
  4.จัดการอบรมโดยวิธกีาร
บรรยาย อภปิราย และตอบข้อ
ซักถาม  

       

  5.ประเมินผลการอบรมโดยการ
ตอบแบบประเมิน 

       

  6.ติดตามผลการน าไปใช้ในที่
ประชุมประจ าเดือนขององค์กร
พยาบาล 

       

2. โครงการเด่นชัยความปลอดภัยในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.เด่นชัย 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“ความปลอดภยัในการท างาน” 

1. ฟื้นฟูความรู้ด้านอาชวีอนามยั บุคลากรในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเด่นชยั 
จ านวน 270 คน 

1. ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มากกว่า
ร้อยละ 80 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC  3,500 12,150   

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“การประเมินความเส่ียงและการ
จัดการความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน” 

2. เพื่อให้หน่วยงานมีการประเมิน
ความเส่ียงและสร้างมาตรการ
จัดการความปลอดภยัในการท างาน 

ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามยั 
ของ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ และ รพ.สต. ในเขต
เด่นชัย  จ านวน 20 คน 

2. ร้อยละของบุคลากรในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเด่นชยัที่มีทบทวนความรู้
ด้านอาชีวอนามยัเพิ่มขึ้น 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   1,500   

3. เดินส ารวจความปลอดภยัในการ
ท างาน(walkthrough survey) 

3. เพื่อส ารวจความปลอดภัยใน
พื้นที่การท างาน 

ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามยั 
ของ รพร.เด่นชัย, สสอ.เด่น
ชัย, รพ.สต.ในเขตเด่นชัย  
จ านวน 10 คน 

3. ร้อยละของหน่วยงานมกีารประเมิน
ความเส่ียงและมาตรการจัดการดา้นความ
ปลอดภัยในการท างาน 

ก.ค.-ก.ย.64 กยผ    1,000  



 

๓๗ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
4. สรุปผลการด าเนินงาน    4. เพื่อติดตามและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามโครงการ 
ทีม HR , ผู้รับผิดชอบงานอา
ชีวอนามยั ของ รพร.เด่นชัย, 
สสอ.เด่นชัย, รพ.สต.ในเขต
เด่นชัย  จ านวน 20 คน 

4. ร้อยละของการเจ็บปว่ยและอุบัติเหตุ
จากการท างานของบุคลากรในเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอเด่นชัยลดลง 

ก.ค.-ก.ย.64 กยผ    1,500  

3.โครงการการจัดกระบวนการจัดการความรู้ (KM) บุคลากร คปสอ. หล่มเก่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.หล่มเก่า 
 เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถใน

การจัดการความรู้ในการจัดการ
ข้อมูลสุขภาพ 

บุคลากร รพร.หล่มเก่า 250 
คน  

ร้อยละความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม
มากกว่า รอ้ยละ 80 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   77,200   

 เพื่อพัฒนางานวิชาการ งาR2R 
งานวิจัยสุขภาพให้แกบุ่คลากร รพร.
หล่มเก่า 

บุคลากรสังกัด  
สสอ.หล่มเก่า 50 คน  
วิทยากร 2 คน รวม  
302 คน 

        

4.โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รพร.สระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564      รพร.สระแก้ว 
อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ รพร. สระแก้ว 

เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาระหน้าที่หลกั
ของ หน่วยงาน ระเบยีบวินยั 
ข้อบังคับของทางราชการ รวมถึง
สวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

1. แพทย ์Intern 
จ านวน 30 คน 
2. บุคลากร รพร.สระแกว้ 
อื่นๆ จ านวน 120 คน 
3. พยาบาลวิชาชีพใหม่ของ
กลุ่มภารกจิด้านการพยาบาล
ทุกคน จ านวน 40 คน 
ผู้บริหารทางการพยาบาล
จ านวน 35 คน 

ร้อยละของบุคลากรใหม่รพร.สระแก้วเขา้
รับการปฐมนิเทศ     

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   220,000   

5.โครงการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา      รพร. 
กุฉินารายณ์ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็น
เลิศ (Excellent Service 
Behavior : ESB)   

1.1 เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรม
บริการ ที่ดีเกิดทักษะการสื่อสารมี
การประสาน งานที่ดีและมีการ
ท างานเป็นทีม       
1.2 เพื่อลดอัตราข้อร้องเรียน
พฤติกรรม บริการของบุคลากร 

สหวิชาชีพ จ านวน 84 คน 
จ านวน 2 วัน(แบ่งเป็น 2 
รุ่นๆละ 42 คน) 
 
 

1. บุคลากรได้รับารพัฒนาพฤตกิรรมด้าน
ทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม
มากกว่าร้อยละ 80 
2. อัตราข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัพฤติกรรม
บริการของบุคลากร นอ้ยกวา่ ๕% 

เม.ย.-ก.ย.64 Non UC   8,400 8,400  



 

๓๘ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
แนวคิด "จิตตปัญญาศึกษา" โดยใช้
หลักสูตรพลังกลุ่มและความสุข   
 - เกมส์และกิจกรรมสะท้อนคิดใน
การท างาน ผา่นประสบการณ์ตรง  
 - การถอดบทเรียนหลังกิจกรรม   

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสัมพันธ ์ที่ดีต่อกัน ประสาน 
งานและท างานร่วมกันได้ทุกกลุ่ม
งาน  มีความรกัสามัคคีในองค์กร 
และเกิดความสุขในการท างาน 

สหวิชาชีพ จ านวน 120 คน  
จ านวน 3 วัน(แบ่งเป็น 3 
รุ่นๆละ 40 คน) 

1.บุคลากรได้รับการพัฒนากระบวนการ
ด้านจิตตปัญญาศึกษาตามหลกัสูตรพลัง
กลุ่ม มากกวา่ร้อยละ 80  
2.บุคลากรเกิดความสุขในการท างานโดย
วัดจากHappynometer มากกว่าร้อยละ 
70 

เม.ย.-ก.ย.64 Non UC   18,000 18,000  

6.โครงการครอบครัวยุพราช บ้านของเราชาวยุพราชเก่งดีมีความสุข      รพร.กระนวน 
กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาความสุขด้านสังคมยุคเทค
โนโลยี่แบ่งปันความสุขลดความ
กังวลคนต่างGEN 

๑. ระดับความสุขของการมี
ปฏิสัมพันธก์ับเพื่อนรว่มงานกับ
เครือข่ายผลส าเร็จระดับมิต ิ

170 คน (จ านวน 3 รุ่น) 1.มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
2.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ มากกวา่80 

ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    93,300  

กิจกรรมที2่.ศึกษาดูงาน ONE DAY 
TRIP 
 
 

1.เพื่อเสริมสร้างประสบการการ
ท างานให้บุคคลากร 
2.เพื่อให้บุคลากรเกิดความรักความ
ผูกพันต่อองค์กร 

170 คน 3 รุ่น 1.ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
2.ระดับความผูกพันต่อองค์กรระดับมาก
สุด 

ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    126,70
0 

 

7. โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยทัศนคติเชิงบวก และการท างานอยา่งสร้างสรรค์      รพร.ด่านซ้าย 
จัดเตรียมโปรแกรม (Patient 
Experience Program: PEP) และ
โปรแกรม Happinometer 
- จัดเตรียมแบบประเมินความพึง
พอใจในการอบรมเพื่อประเมินผล
โครงการ 
- ประชุมชี้แจงแผนการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลและทีมพัฒนาบุคลากร 
2. ด าเนินงาน 
- ประชุมอบรมพัฒนาบุคลากร
ออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 80 คน 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติ
เชิงบวก ปรับสมดุลด้าน
กระบวนการคิดและมีสุขภาวะที่ดี
ในการท างาน  
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะการ
ท างานอยา่งสร้างสรรค์สามารถ
จัดระบบบริการที่สอดคล้องกับเสยีง
สะท้อนผู้รับบริการ 

เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
จ านวน 160 คน 

1. ร้อยละ 60 ของบุคลากรมีสุขภาวะที่ดี
และมีความสุขในการท างาน 
2. ร้อยละ 90 ของผู้รับบริการมีความพงึ
พอใจต่อการให้บริการ 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการอบรมมี
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   120,112   



 

๓๙ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
8. โครงการยุพราชบันดาลใจ      รพร.สว่างแดนดิน 
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทาง
วิชาการและพัฒนาคุณภาพบริการ
ในหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์
และการสาธารณสุข  ได้เรียนรู้แนว
ทางการพัฒนาผลงานวิชาการและ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ
ในหน่วยงาน 
2) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์
และการสาธารณสุข ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพ
บริการ  และกระบวนการพัฒนา
คุณภาพบริการในหนว่ยงาน 

บุคลากร ของโรงพยาบาล 
จ านวน 675 คน 

จ านวนผู้เข้ารว่มอบรมครบ 
ตามจ านวนที่ตั้งไว ้
 

ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    168,10
4 

 

9. โครงการยุพราชบันดาลใจ      รพร.ยะหา 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านการท างานสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน (จิตตปญัญา) 

๑. บุคลากรทุกระดับได้รับการสร้าง
แรงจูงใจ =100% 

120 คน (จ านวน 3 รุ่น) 1.บุคลากรมีความพึงพอใจมากกวา่ร้อยละ 80 
2.จ านวนขอ้ร้องเรียนด้านระบบบริการ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

เม.ย.-มิ.ย 64 Non UC   69,600   

2.อบรมสานสัมพันธ์และสร้าง
จิตส านึกรักษอ์งค์กร บุคลากรใหม่
ปีงบประมาณ 2564 “สร้างพลัง
กลุ่ม” 

1.เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความ
สามัคคี 

30 คน (จ านวน 2 รุ่น) 2.อบรมสานสัมพันธ์และสร้างจิตส านึก
รักษ์องค์กร บุคลากรใหม่ปีงบประมาณ 
2564 “สร้างพลังกลุ่ม” 

เม.ย.-มิ.ย 64 Non UC   40,400   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาให้บุคลากรมีความสุข (Personnel Happiness)        
กลยุทธ์ที่ 2 จิตวิญญาณยุพราช (Spirt of CPH)        
โครงการที่ 6 ครอบครัวยุพราช  

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1. โครงการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอนครไทย      รพร.นครไทย 
1.ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 1.เรียนรู้กฎระเบียบ วัฒนธรรมของ

โรงพยาบาล 
2. สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
เจ้าหน้าที่ใหม่และเจ้าหนา้ที่เก่า 

เจ้าหน้าที่ใหม่และทีม HR.  
จ านวน 50 คน 

จ านวนเจา้หน้าที่ที่เขา้รับการปฐมนิเทศ 
ร้อยละ 100 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   15,000   

2.อบรมการพัฒนาบุคลากรโดยใช้
กระบวนการด้านจิตปญัญาศึกษา 
2564 

เรียนรู้ตนเอง และเรียนรู้ผู้อื่น เกิด
การพัฒนางาน 

เจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ 
จ านวน 6 รุ่น ๆ ละ 2  
วัน x 50 คน 

จ านวนเจา้หน้าที่ที่เขา้รับการอบรม  
ร้อยละ 100 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   64,525   

3.จัดฐานการเรียนรู้แบบเชิง
ปฏิบัติการ 

บุคลากรเครือข่าย ฯ ตาม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ 
จ านวน 50 คน 

บุคลากรเครือข่าย ฯ ตามกลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมกิจกรรม > 80% 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  20,000    

4.เวทีวิชาการยามบ่าย บุคลากรเครือข่าย ฯ ตาม
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 

เจ้าหน้าที่เครือข่าย ฯ 
จ านวน 40 คน 

บุคลากรเครือข่าย ฯ ตามกลุ่มเปา้หมาย
เข้าร่วมกิจกรรม > 80 % 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC  6,500 4,500   

2.โครงการส่งเสริมพฤติกรรมการสง่เสริมสุขภาพบุคลากรใหม่ คปสอ. หล่มเก่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.หล่มเก่า 
ขาดกิจกรรมหลัก เพื่อให้บุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติงาน

ใน คปสอ. หล่มเก่ามีพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

บุคลากรใหม่ รพร.หล่มเก่า 
25 คน 

-ร้อยละบุคลากรกลุ่มดีเพิ่มขึ้น ก.ค.-ก.ย.64     49,700  

  บุคลากรใหม่สังกัด สสอ.
หล่มเก่า 5 คน  

        

      
 
 
 
 
 
 



 

๔๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาให้องค์กรมีความสุข (Personnel Happiness)        
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างสุขภาพดีที่ยุพราช        
โครงการที่ 7  GREEN and CLEAN & Health care Healing Environment  Design 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1.โครงการ GREEN and CLEAN & Health care Healing Environment  Design      รพร.เชียงของ 
1. การอบรมฟื้นฟู 5 ส. แก่
บุคลากรใน หน่วยงาน 100% 

1. ปรับปรุงมาตรฐาน 5 ส. ให้
ทันสมัย และไม่ยุ่งยาก เน้นปรับปรุง
ให้สมดุลกับการพัฒนาคุณภาพใน
งานของโรงพยาบาลด้านต่าง ๆ ให้
สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน                    
2. เพื่อฟื้นฟูความรู้ในการด าเนิน
กิจกรรม  5 ส. 

บุคลากร รพร.เชียงของ
จ านวน 285 คน 

บุคลากร รพร.เชียงของได้รับการอบรม
ฟื้นฟู 5 ส. 100% 

ม.ค-มี.ค. 64 Non UC  92,000    

2.การประเมิน5 ส. โดยสถาบัน
ภายนอก 

เพื่อพัฒนากิจกรรม 5 ส. ด้วย
กระบวนการ การจัดการแบบบูรณา
การ 

หน่วยงาน ใน รพร.เชียงของ 
จ านวน 29 หน่วย 

2. หน่วยงานใน รพร.เชียงของผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5. ส.ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 

ม.ค-ก.ย. 64   18,250 84,750 
 

18,250  

3. รพร.เชียงของ รักษามาตรฐาน GREEN 
& CLEAN Hospital ระดับดีมากพลัส 

เม.ย-มิ.ย. 64 Non UC   6,750   

2.โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ รพร.เด่นชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.เด่นชัย 
1. พัฒนาระบบปรับอากาศของ 
รพร.เด่นชัย (จ้างเหมาล้าง
เครื่องปรับอากาศ) 

1. เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของ รพร.เด่นชัย ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

เครื่องปรับอากาศใน รพร.
เด่นชัย จ านวน 57 เครื่อง 

1. รพร.เด่นชัย ผ่านการรับรองการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก+ 
อย่างต่อเนื่อง 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  35,000    

3.โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ รพร.เด่นชัย อย่างต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      รพร.เด่นชัย 
1. พัฒนาระบบปรับอากาศของ 
รพร.เด่นชัย (จ้างเหมาล้าง
เครื่องปรับอากาศ) 
2. พัฒนาระบบประปาให้เขา้สู่
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารที่พัก
อาศัย (ล้างหลังคาท่อระบายน้ าฝน) 
4.ซ่อมแซมพื้นห้องอาคารผู้ปว่ยนอก 
 

1. เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของ รพร.เด่นชัย ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

เครื่องปรับอากาศใน รพร.
เด่นชัย จ านวน 69 เครื่อง 

รพร.เด่นชัย ผ่านการรับรองการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
GREEN & CLEAN Hospital ระดับดี
มาก+ อย่างต่อเนื่อง 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  32,400    

รพร.เด่นชัย 1 แห่ง ก.ค.-ก.ย.64 Non UC   15,400   
แฟลต/อาคารที่พกั จ านวน 
3 หลัง 

ก.ค.-ก.ย.64 Non UC   9,000   

รพร.เด่นชัย 1 แห่ง ก.ค.-ก.ย.64 Non UC   31,550   



 

๔๒ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
4.โครงการ GREEN and CLEAN & Health care Healing Environment  Design      รพร.นครไทย 
กิจกรรม แผนปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงพยาบาล 
 1. อบรมให้ความรู้เจ้าหนา้ที่เรื่อง
การจัดการอัคคีภัย และการ
เคลื่อนย้ายผู้ปว่ย 2 รุ่น 
 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อม
แผนอัคคีภัย 

 
 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ทกัษะ 
และความเข้าใจในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านอัคคีภยั 
 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ
แผนปฏิบัติการ และสามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

 
 
เจ้าหน้าที่ใหม ่ทีมดับเพลิง
ประจ าหนว่ยงาน เจ้าหนา้ที่
รพ.สต. และทีมเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย จ านวน 100 คน 
จนท. รพ. จ านวน 100 คน 

 
 
ร้อยละของจนท.มีความรู้ด้านอัคคีภัยผา่น
เกณฑ์ท่ีก าหนด (เป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 
 
ร้อยละของจนท.สามารถปฏบิัติตามแผน
อัคคีภัยได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(เป้าหมาย ร้อยละ 100) 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   20,700   

กิจกรรม ประเมินมาตรฐานสว้ม
สาธารณะ (HAS) และ ขยะติดเชื้อ
ในสถานบริการสาธารณสุข 
1. ประชุมทีมประเมิน ก าหนด
เป้าหมาย วธิีการประเมิน 
2. นิเทศและประเมินมาตรฐาน 
HAS มาตรฐานที่พักขยะติดเชื้อใน 
สถานบริการสาธารณสุข โดยทีม
ประเมินในพื้นที่จริงใน รพ.สต 
3. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน
มาตรฐาน HAS และประเมินในกลุ่ม 
12 sector 
 
4. ประชุมทีมประเมิน เพื่อสรุปผล
การตรวจเยีย่ม 
5. อบรมความรู้เรื่องมาตรฐานส้วม
สาธารณะ ในพนกังานท าความสะอาดประจ า
สถานบรกิารสาธารณสขุ 

 
 
 
เพื่อสื่อสารเป้าหมาย แนวทางการ
ท างาน 
เพื่อให้ สสอ.และรพสต ผา่น
มาตรฐานส้วมสะอาด (HAS) และที่
พักขยะติดเชื้อ 
 
เพื่อให้ผู้ประเมินมีความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐาน HAS และส่งเสริมการ
พัฒนามาตรฐานสว้มในหนว่ยงานในพื้นที ่
เพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
เพื่อให้พนักงานท าความสะอาดมี
ความรู้เรื่องมาตรฐานการท าความ
สะอาด และมาตรฐาน HAS 

 
 
 
ทีมประเมิน จ านวน 8 คน 
 
รพ.สต. จ านวน 20 แห่ง 
สสอ. 1 แห่ง 
 
 
เจ้าหน้าที่ รพ. และ รพ.สต. 
ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม จ านวน 5 คน 
 
ทีมประเมิน จ านวน 8 คน 
 
พนักงานท าความสะอาด รพ. 
20 คน , สสอ และ รพสต . 
จ านวน 21 คน รวม 41 คน 

ร้อยละสถานบรกิารสาธารณสุขผ่าน
มาตรฐาน HAS (เป้าหมาย ร้อยละ 100) 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC  1,225 5,500   

กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย 

 
 

 
 
โรงครัว รพ. จ านวน 1 แห่ง 
ปีละ 4 ครั้ง 

 
 
โรงครัว รพ. ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร ระดับ ดีมาก 

ตุ.ค.63-ก.ย.
64 

Non UC 25,300 1,600    



 

๔๓ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1.ตรวจประเมินมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารในโรงครัวของ
โรงพยาบาล 
2.ตรวจประเมินมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารใน
โรงพยาบาล 
3.ตรวจประเมินคุณภาพน้ าดื่ม 

โรงครัว รพ.ผ่านมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย 
ระดับ ดีมาก 
ร้านค้าจ าหนา่ยอาหารใน รพ. ผ่าน
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  กรม
อนามัย 
ตู้กดน้ าดื่มใน รพ. มีคุณภาพตาม
เกณฑ ์

 
ร้านจ าหนา่ยอาหารใน รพ. 
จ านวน 2 ร้าน ตรวจ ปีละ 
4 ครั้ง 
ตู้กดน้ าจ านวน 16 ตู้ ตรวจ 
3 เดือน/ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง 

 
โรงอาหาร รพ. ผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร ระดับดี ขึ้นไป 

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรูก้าร
บ าบัดน้ าเสียครบวงจร  
1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้
ประกอบศูนย์การเรยีนรูก้ารบ าบัดน้ าเสยี 
2.อบรมให้ความรู้การจัดการน้ าเสยี
และระบบสุขาภิบาล 

เพื่อให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้
ประกอบศูนยก์ารเรียนรู้การบ าบัด
น้ าเสีย 
เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการน้ าเสีย
และระบบสุขาภิบาล 

ผู้เข้าศึกษาดูงานศูนย์การ
เรียนรู้การบ าบัดน้ าเสีย 
 
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
จ านวน 30 คน 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการจัดการ
น้ าเสีย ระดับดี ขึ้นไป  (เป้าหมาย ร้อยละ 
80) 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  6,250    

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
ด้านอาชีวอนามยั 
อบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัย 

เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้
ด้านอาชีวอนามยั 

บุคลากรด้านสาธารณสุข 
(รพ.และ รพสต.) จ านวน 
100 คน (2 รุ่น ๆละ 1 วัน)  

รพ.ผ่านมาตรฐานการจัดบรกิารอาชวีอนา
มัย ระดับดี 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   11,200   

กิจกรรมส่งเสริมการใช้ผักปลอด
สารพิษในโรงพยาบาล 
1. ส ารวจแหล่งปลูกผักปลอด
สารพิษในพื้นที่ และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 
2.พัฒนาเมนูอาหารส าหรับผู้ปว่ย โดย
ใช้ผักปลอดสารพิษในพื้นที่ตามฤดูกาล 
3.พัฒนาแปลงผักปลอดสารพษิตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
4.จุดจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษใน รพ. 

เพื่อส ารวจแหล่งปลูกผักในพื้นที่
อ าเภอนครไทย 
เมนูอาหารจากผักปลอดสารพิษ 
มีแปลงปลูกผักปลอดสารพษิใน รพ. 
 
มีจุดจ าหนา่ยผักปลอดสารพิษใน 
รพ. 
 

ผู้ปลูกผักปลอดสารพษิ 
ผู้ป่วยใน รพ. 
เจ้าหน้าที่ รพ. 
ผู้ปลูกผักปลอดสารพษิ 

โรงครัว รพ. ใช้ผักปลอดสารพิษประกอบ
อาหารให้ผู้ปว่ย (เป้าหมายร้อยละ 100) 
มีจุดจ าหนา่ยผักปลอดสารพิษใน รพ. 
 
 

ตุ.ค.63-ก.ย.
64 

Non UC  9,000    

5 โครงการสขุภาพดี “ออกแบบได้ เริ่มที่เรา” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่บ่อ ปี 2564      รพร.ท่าบ่อ 
จัดหลักสูตรอบรมการออกก าลัง
กาย “ออกแบบได้ เร่ิมที่เรา” ให้
บุคลากร รพร.ท่าบ่อ 

1.เพื่อให้บุคลากรมีความเขา้ใจตาม
หลักทางการยศาสตร์ในการท างาน
ให้ถูกต้องเหมาะสม 
 2.เพื่อให้บุคลากรสร้างแนวทาง
และส่งเสริมสุขภาพของพนักงานที่

บุคลากร รพร.ท่าบ่อ  
560 คน 

1.บุคลากร รพร.ท่าบ่อมีประสิทธิภาพใน
การทางจัดการเงินส่วนบุคคลได้ดี 
 

ตุ.ค.63-มี.ค.
64 

Non UC  229,820    



 

๔๔ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
อาจเกิดจากการท างานที่ผิด
หลักการยศาสตร์ให้ถูกวิธี   
3.เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ในการ
ท างานได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม   
4.เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้
หลักการบริหารร่างกายทางกาย
ศาสตร์ในการป้องกันแก้ไขและ
บ าบัดอาการที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม                                                                                                                                                                                                               

6.โครงการรวมใจสลายไขมัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทา่บ่อ ปี 2564      รพร.ท่าบ่อ 
จัดอบรมการออกก าลังกาย
สลายไขมัน ให้กบับุคลากร 
รพร.ท่าบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้บุคลากรสร้างกระแสรัก
สุขภาพ และวัฒนธรรมออกก าลัง
กายใหก้ับบุคคลกรและประชาชนทั่วไป    
2.เพื่อให้บุคลากรลดอัตราผู้ป่วย
รายใหม่และกลุ่มเสี่ยงให้ลดลง  
3.เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
มี BMI น้อยลง หรอืไม่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อเทียบกับกอ่นเข้า โครงการ  
4.เพื่อให้บุคลากรมีรูปแบบของการ
ออกก าลังกายที่เห็นผล                                                                                                                                                 

บุคลากร รพร.ท่าบ่อ  
จ านวน 195 คน 

บุคลากร รพร.ท่าบ่อ มีค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI) ลดลง 

ตุ.ค.63-มิ.ย.
64 

Non UC   104,800   

7.โครงการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา      รพร.เลิงนกทา 
กิจกรรมรณรงค์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
2.เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักด ี
และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
3.เพื่อพัฒนาให้สิ่งแวดล้อมและ 
ภูมิทัศน์สง่างามสมพระเกียรติและ 
เอื้อต่อสุขภาพของผู้รับบริการ 

ประชาชนชาวอ าเภอ 
เลิงนกทา จ านวน 200 คน 

ขาดตัวชี้วัด ก.ค.-ก.ย.64 Non UC    35,000  

 
 



 

๔๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาให้องค์กรมีความสุข (Personnel Happiness)        
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างสุขภาพดีที่ยุพราช        
โครงการที่ 8 ศูนย์เรียนเรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติ  

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพร.เด่นชัย      รพร.เด่นชัย 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ให้สง่างามสมพระเกียรต ิ         
2. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกในการมารับบริการและมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนผู้มารับบริการ 1. รพร.เด่นชัย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสม
พระเกียรต ิ         
2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตุ.ค.-ธ.ค.63       

2. ติดต่อประสานงานผู้รับจ้าง
ประมาณการในการปรับปรุง 

ตุ.ค.-ธ.ค.63       

3. จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

ตุ.ค.-ธ.ค.63       

4. ด าเนินการตามแผน ม.ค.-มี.ค.64 Non UC กยผ)  123,200    

5. ติดตามประเมินผลการปรับปรุง เม.ย.-มิ.ย.64       
6. สรุปผลการด าเนินการ เม.ย.-มิ.ย.64       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาให้องค์กรมีความสุข (Personnel Happiness)        
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบธรรมาภิบาลในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช        
โครงการที่ 9 โรงพยาบาลคุณธรรม               
  

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1.โครงการพัฒนาทักษะสติบ าบัด BPSC คปสอ.หล่มเก่า พ.ศ. 2564      รพร.หล่มเก่า 

 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาชพี รพ.สต.
มีทักษะเร่ืองสติบ าบัด 

1. บุคลากรสังกัด  
รพร.หล่มเก่า 60 คน 
2. บุคลากรสังกัด  
สสอ.หล่มเก่า 60 คน 
3. วิทยากร  2 คน รวม 62 
คน 

ร้อยละความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม
มากกว่า ร้อยละ 80 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   40,800   

 เพื่อพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ 
ด้านสุขภาพจิตใน รพ.สต. 

   
    

 

2.โครงการคนดีมีคุณธรรมน าความสุข      รพร.กระนวน 
1.อบรมทักษะการจัดการตนเอง
ภายใต้สภาวะความกดดันที่เกิดจาก
การท างาน 

1.เพื่อพัฒนาทักษะวธิีการจัดการ
ตนเองภายใต้สภาวะความกดดันที่
เกิดขึ้นจากการท างาน                  
2.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
กระบวนการท างานอย่างมีความสุข
และน าไปสาการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

177 คน2รุน่ 1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ80              2.การน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   61,500   

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ  เทคโนโลยี
กับการท างานด้านสุขภาพ 

1.เพื่อให้บุคคลากรทุกสายงานได้
เรียนรู ้Applicationที่มีความ
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน                  
2.เพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านการใช้
งานระบบสารสนเทศและการใช้
สารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

177 คน2รุ่น 1.ผู้เข้ารับการอบรมได้Applicationไป
พัฒนางานไม่น้อยกว่าร้อยละ80       
2.ร้อยละบุคคลากรได้รับผลการประเมนิ
งานในระดับดีมาก 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   61,500   



 

๔๗ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
3.โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม      รพร.ฉวาง 
พัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการ
สื่อสารและการท างานเป็นทีม 

1. เพื่อสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรมที่ดีพัฒนารพร.ฉวาง  
ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม 

เจ้าหน้าที่ รพร.ฉวาง 
ทุกระดับ จ านวน 210 คน 

จ านวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  52,500    

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และพฤติกรรมที่ด ี

2. เพื่อให้บุคคลากรทุก 
ระดับเป็นคนดีมีคุณธรรม 
 มีความสุข บนพื้นฐาน 
การด าเนินชีวิตตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   10,500   

4.โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม      รพร.สายบุรี 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง " ตลาดนัด
ความด๊ " ตอน  " ชม  แชร ์ เชียร ์" 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  เพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหารและเจ้า หน้าที่
โรงพยาบาล   
จ านวน  337  คน 

1.อัตราผู้เข้าร่วมโครงการ  มากกวา่ 
ร้อยละ  80                      
2.  อัตราผู้เข้ารว่มโครงการมีทัศนคติต่อ
การพัฒนาองค์กรคุณธรรมในระดับดี   
ขึ้นไป  มากกวา่ร้อยละ  70   
3.  อัตราผู้เข้ารว่มโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัโรงพยาบาล
คุณธรรมระดับดีขึ้นไป  มากกว่า 
ร้อยละ  70 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   59,800   

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เร่ือง  " สายบุร ี 
วิถีพหวุัฒนธรรม" 

เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส านึกเร่ือง
คุณธรรม  จริยธรรม  แก่บุคลากร
ทุกระดับ 

 
 เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   59,800   

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  "ธรรมดี"  
มุ่งเน้น  " ปัญหาที่อยากแก ้ ความ
ดีที่อยากท า" 

เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานคุณธรรมและจริยธรรม  
และปฏิบัตหิน้าที่ราชการสอดคล้อง
กับค่านิยมกระทรวงสาธาณสุข " 
MOPH" และคุณธรรม  4  ประการ  
" พอเพียง  วินัย  สุจริต  จิตอาสา" 

 

 เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   31,125   

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เร่ือง "คิดด ี  
พูดด ี มีชัยไปเกินร้อย" 

เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความคิด
เชิงบวก   

     13,975   



 

๔๘ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
จิตอาสา  รพร. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส านึกเร่ือง

คุณธรรม  จริยธรรม  แก่บุคลากร
ทุกระดับ 

 
 เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   55,300   

5.โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม      รพร.ยะหา 
1.อบรมสร้างแกนน าทางคุณธรรม 
และจริยธรรม 
(วิทยากรจากภายนอก) 

๑.เข้าใจแนวคิด การพัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม  
2.มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร และ
ด าเนินการพัฒนาหนว่ยงาน 
คุณธรรม ได้อย่างต่อเนื่อง 

120 คน (จ านวน 3 รุ่น) 1. จ านวนแกนน าด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เข้มแข็งของโรงพยาบาล 
ทั้ง 3 ระดับ 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 
80 
3. การมีส่วนรว่มในกิจกรรมจิตอาสาที ่
รพ.จัด  ร้อยละ 80 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   34,200   

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ  “จิต
วิญญาณสร้างสุข”  
(วิทยากรจากภายนอก) 

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักค า
สอนของศาสนามาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
ศรัทธาในศาสนาในการด าเนินชีวิต 

140 คน (จ านวน 2 รุ่น) 1.บุคลากรมีความพึงพอใจมากกวา่ 
ร้อยละ 80 
2.จ านวนขอ้ร้องเรียนด้านพฤติกรรม
บริการลดลงลดลงจากปีที่ผ่านมา 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   31,400   

3.อบรมการน าเสนอผลงาน  
"ท าดีต้องมีแชร์"  
(วิทยากรจากภายนอก) 

๑.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการน าเสนอผลงาน
คุณภาพในรูปแบบการบรรยายปาก
เปล่า และรูปแบบโปสเตอร ์
2.เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรในการ
น าเสนอผลงานคุณภาพในรูปแบบ
การบรรยายปากเปล่า และรูปแบบ
โปสเตอร์ 

120 คน (จ านวน 2 รุ่น) 1.จ านวนผลงานคุณภาพที่น าเสนอใน
เวทีการประกวดทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   44,400   

 
 
 
 
 
 



 

๔๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาให้องค์กรมีความสุข (Personnel Happiness)        
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างองค์กรนวัตกรรม        
โครงการที่ 10  CPH 4.0 (SMART Hospital)  

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.  
1.โครงการ CPH 4.0 (SMART Hospital)       รพร.เชียงของ 
จ้างเหมา พัฒนาระบบ เครือขา่ย 
WiFi 

ลดเวลาระคอย ลดแออัดที่ OPD
ประชาชนไม่ได้รออย่างไร้จุดหมาย  

ตึกให้บริการผู้ปว่ย 9 แห่ง 90% ของผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจ 

ม.ค-มี.ค. 64 Non UC  150,000    

จ้างเหมา พัฒนาระบบ Smart 
Vitalsign 

ประชาชนได้รับการตรวจวัดข้อมูล
สัญญาณชีพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย 
ข้อมูลที่ได้จาก Smart Vitalsign ยัง
สามารถส่งคืนกลับเข้าสู่ฐานข้อมูล 
HIS ของ โรงพยาบาล 

มีระบบ วัด VitalSign แบบ 
Auto 1 ระบบ 

ผู้รับบริการที่สามารถใช้ Smart 
Vitalsign ได้รับความพึงพอใจ ข้อมูล 
V/S สามารถใช้งานได้จริง 

ม.ค-มี.ค. 64 Non UC  30,000    

IoT & AI Chatbot ใช้ Line OA ของ รพ.เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารกับประชาชน เหมือน
พบแพทย์ใกล้ตัว 

ระบบ ChatBot สื่อสาร ลดจ านวนผู้ปว่ยที่มาพบแพทย์เนื่องจาก 
Consalt จาก Line OA 

ม.ค-มี.ค. 64 Non UC  20,000    

Redesign workflow ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นด้วยแนวคิด 
Lean 

สามารถลดขั้นตอนบริการ 
อย่างน้อย 1 ระบบ 

เวลารอคอยที่ผู้ปว่ยใช้ลดลง ม.ค-มี.ค. 64 Non UC  20,000    

2. โครงการพัฒนาSmart hospital โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและเครือข่าย      รพร.ปัว 
การอบรม การใช้โปรแกรม ประชุม
ทางไกล Video conference  
(ผ่านโปรแกรม ZOOM) 
1) ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล ก าหนดตัวแทนของ
บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปวั และ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอ
ปัว เข้ารับการฝึกอบรม 
2) จัดประชุม อบรม ตัวแทนของ
บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชปัว และ โรงพยาบาล

เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปวั และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ในเขตอ าเภอปัว สามารถใช้งาน 
โปรแกรม ประชุมทางไกล Video 
conference (ผ่านโปรแกรม 
ZOOM) ได้ 

เจ้าหน้าที่ รพร.ปัว 36 คน 
และ รพ.สต 14 คน จ านวน 
50 คน 

 ร้อยละ 80 ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใน
เขตอ าเภอปวั สามารถใช้ โปรแกรม 
ประชุมทางไกล Video conference 
(ผ่านโปรแกรม ZOOM) ได้     

ม.ค-มี.ค. 64 Non UC  13,500    



 

๕๐ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.  
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอ
ปัว 
3) ติดตามประเมินผลการประชุม 
โดยคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล และ
น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล   
การพัฒนาระบบคิวในโรงพยาบาล 
1)ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล เพื่อก าหนดจุดบรกิาร
ที่เกี่ยวขอ้งและตัวแทนของบุคลากร
ในหน่วยงานที่ใช้ระบบควิ  
2)จัดประชุม อบรม ตัวแทนของ
บุคลากรในโรงพยาบาลที่ใช้งาน
ระบบคิว 
3)ติดตามประเมินผลการประชุม 
โดยคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล และ
น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล   

บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปวั สามารถใช้โปรแกรม
ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มได้ 
 

เจ้าหน้าที่ รพร.ปัว 36 คน 
และ รพ.สต 14 คน จ านวน 
50 คน 

โรงพยาบาลมีระบบคิวภายใน ที่
เหมาะสมกับบริบทมาใช้ในการให้บริการ 
แก่ผู้รับบริการ 
 

ม.ค-มี.ค. 64 Non UC  6,000    

การใช้งานโปรแกรมส านกังาน 
HOSOFFICE   
1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล เพื่อก าหนดระบบงาน
ที่จะเปิดใช้งานในปี 2564  
2.จัดประชุม อบรม บุคลากรใน
โรงพยาบาลที่ใช้งานระบบงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
3.ติดตามประเมินผลการประชุม 
อบรม โดยคณะกรรมการพัฒนา

เพื่อให้หน่วยงานในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปวั มกีารใช้
โปรแกรม HOSOFFICE ได้  

เจ้าหน้าที่ รพร.ปัว จ านวน 
80 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆละ 
40 คน 

ร้อยละ 80 ของหนว่ยงานใน
โรงพยาบาลมกีารใช้ระบบโปรแกรม 
HOSOFFICE ได ้

ม.ค-เม.ย. 64 Non UC   7,600   



 

๕๑ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.  
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
การตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม 
1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล เพื่อก าหนดตัวแทน 
หน่วยงานที ่ตรวจสอบข้อมูล  
43 แฟ้ม 
2.จัดประชุม อบรม บุคลากรใน
โรงพยาบาลที่ใช้งานโปรแกรม
ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม 
3.ติดตามประเมินผลการประชุม 
อบรม โดยคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   

บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปวั สามารถใช้โปรแกรม
ตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มได้ 

เจ้าหน้าที ่รพร.ปัว จ านวน 
50 คน  

ร้อยละ 95 ข้อมูล 43 แฟ้ม มีความถูก
ต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันเวลา 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  6,000    

การใช้งาน ระบบจัดเก็บข้อมูล
ส าคัญในระบบคลาวน์ส่วนบุคคล
และออกแบบสอบถามออนไลน์ 
1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล เพื่อ
ก าหนดตัวแทน หน่วยงานทีแ่ละผู้ที่
สนใจเข้ารับการประชุม อบรม 
2.จัดประชุม อบรม การใช้งาน
ระบบจัดเก็บข้อมูลส าคัญในระบบ
คลาวน์ส่วนบุคคลและออกแบบ
สอบถามออนไลน์ 
3.ติดตามประเมินผลการประชุม 
อบรม โดยคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน

บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปวั สามารถการใช้งานระบบ
จัดเก็บข้อมูลส าคัญในระบบคลาวน์
ส่วนบุคคลและออกแบบสอบถาม
ออนไลน์ ได ้

  ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม 
สามารถการใช้งานระบบจัดเก็บขอ้มูล
ส าคัญในระบบคลาวน์ส่วนบุคคลและ
ออกแบบสอบถามออนไลน์ได้ 

มี.ค.-เม.ย.64 Non UC   6,000   



 

๕๒ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.  
โรงพยาบาล และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูล
เครือข่าย คปสอ.ปวั (รพ.สต.,รพร.ปัว) 
1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล เพื่อน าโปรแกรม
สนับสนุนระบบการเชื่อมต่อขอ้มูล
ระดับคปสอ.ปัว (รพ.สต.,รพร.ปัว) 
2.จัดประชุม อบรม การใช้งาน 
โปรแกรม VPN (Virtual Private 
Network), VEMR (Virtual EMR) 
3.ติดตามนิเทศงานในสถานบริการ
ที่เข้ารว่มใช้งานโปรแกรม VPN,vEMR 
4.ติดตามประเมินผลการประชุม 
อบรม โดยคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   

เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปวั และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ในเขตอ าเภอปัว สามารถเข้าถึง
ข้อมูลผู้มารับบริการในแต่ละสถาน
บริการได้ตามสิทธิ์การเข้าถึงได้ 

เจ้าหน้าที ่รพร.ปัว 36 คน 
และ รพ.สต 14 คน จ านวน 
50 คน   

ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้ารับการอบรม
ระบบเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายระดับ คป
สอ.ปัว สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้มารับ
บริการในแต่ละสถานบรกิารได้ตามสิทธิ์
การเข้าถึง 

ม.ค.-มิ.ย.64 Non UC   18,600   

การจัดการด้านความปลอดภยั
ระบบเครือข่ายในโรงพยาบาล การ
เข้าใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน พรบ.
คอมพิวเตอร์ Authenication  
1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล เพื่อน าระบบพิสูจน์
ตัวตน พรบ.คอมพิวเตอร์ 
Authenication มาใช้งาน 
2.จัดประชุม อบรม การใช้งาน 
ระบบพิสูจน์ตัวตน พรบ.
คอมพิวเตอร์ Authenication 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปวั สามารถเข้าใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ตผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน 
ตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ได้  

เจ้าหน้าที ่รพร.ปัว จ านวน 
80 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆละ 
40 คน 

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่เข้าใช้งาน
ระบบอินเตอร์เน็ตต้องผ่านระบบพิสูจน์
ตัวตน พรบ.คอมพิวเตอร์ 

มิ.ย.-ก.ย.64 Non UC   7,600   



 

๕๓ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.  
3.ติดตามประเมินผลการประชุม 
อบรม โดยคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   
3.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารภายในโรงพยาบาล      รพร.เด่นชัย 
1. ปรับปรุงระบบพัฒนาระบบ
เครือข่ายภายในโรงพยาบาล 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้
ทันสมัย เอื้ออ านวยให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ  

จุดเชื่อมต่อเครือข่ายส าคัญ 
จ านวน 5 จุด 

1. มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนและใช้
ใบสั่งยา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์    
2. มีระบบแสดงล าดับคิว ในจุดที่
เหมาะสม เพื่อลดความแออัดบริเวณจุด
บริการ    
3. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ ในการเขา้ถึงระบบ
สารสนเทศ 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  30,000    

2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการ 
และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับ
บริการ       

จุดบริการผู้ป่วย 5 จุด ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  20,000    

4.โครงการพัฒนาระบบบริการ Smart Hospital พ.ศ.2564      รพร.หล่มเก่า 
 เพื่อพัฒนาระบบขอ้มูลและ

สารสนเทศด้านสุขภาพของ
โรงพยาบาล 

บุคลากรสังกัด  
รพร. หล่มเก่า 320 คน 
 

-ร้อยละความรู้ความเข้าใจหลัง 
การอบรมมากกว่าร้อยละ 80 
-ระบบงาน Hos office ที่จ าเป็น 
สามารถใช้ได้ 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   121,800   

 เพื่อพัฒนาระบบบรกิารด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

       

 เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

       

5.โครงการ SMART CUP จอมบึง      รพร.จอมบึง 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง SMART 
CUP 

เพื่อให้บุคลากรใน คปสอ.จอมบึง มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง SMART 
CUP  

เจ้าหน้าที ่รพ. สสอ. และ 
รพ.สต. ในอ าเภอจอมบึง 
รวม 200 คน 

อ าเภอจอมบึง ได้มีการด าเนินงาน 
SMART HOSPITAL 
 

ม.ค.-มี.ค.64   26,000    

2. การจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ 
SMART CUP จอมบึง ใน รพ. และ 
รพ.สต. ในอ าเภอจอมบึง 

เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ระบบ
บริการ ให้กบับุคลากร ในคปสอ.
จอมบึง และประชาชนที่มาใช้
บริการทราบถึงระบบการท างาน 
SMART CUP จอมบึง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชจอมบึง และ รพ.สต.
ในอ าเภอจอมบึง  15 แห่ง 

 ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  194,000    



 

๕๔ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.  
3. การประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหนา้ที่ รพ. และ รพ.
สต. ในการใช้เทคโนโลยี เข้ามาใช้
ในการส่งต่อข้อมูลผู้รับบริการ 

เพื่อให้บุคลากรใน คปสอ.จอมบึง มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
ในการส่งต่อข้อมูลผู้รับบริการ  

เจ้าหน้าที่ รพ. สสอ. และ 
รพ.สต. ในอ าเภอจอมบึง 
รวม 200 คน 

 เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   26,000   

4. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร การ
พัฒนาระบบงานส าคัญ ตาม
มาตรฐานระบบสุขภาพอ าเภอ โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้บุคลากรใน คปสอ.จอมบึง มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
ในการพัฒนาระบบงานส าคัญ 

เจ้าหน้าที่ รพ. สสอ. และ 
รพ.สต. ในอ าเภอจอมบึง 
รวม 200 คน 

 เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   82,000   

5. การพัฒนาระบบงานส าคัญ ตาม
มาตรฐาน ระบบสุขภาพอ าเภอ 

เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนา
ระบบงานส าคัญ ตามาตรฐานระบบ
สุขภาพอ าเภอ มีทรัพยากรที่เพียงพอ 
พร้อมใช้ส าหรับการด าเนินงาน 

  เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   112,000   

6.โครงการ CPH 4.0 (SMART Hosoital)       รพร.ธาตุพนม 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
PAPERLESS OPD and Moph 
Connect 

1.เพือ่พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล
ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กับผู้รับบริการ 
2.เพื่อส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์าก MOPH 
Connect ให้มีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น 
3.เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชให้เป็นโรงพยาบาล
ต้นแบบการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพดว้ยระบบดิจิทัล 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด   
10 คน  

ตัวชี้วัดผลผลิต          
๑. ร้อยละบุคลากรเข้าอบรมเชิง
ปฏิบัติการ    ๒. ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

ม.ค.-ก.ย.64 Non UC 
 

 170,000    

2.สรุปและประเมินผลโครงการ 

  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์            
3. จ านวนผู้รับบริการที่ใช้บริการผ่าน 
MOPH Connect เพิ่มขึ้น   
 

       

7.โครงการ CPH 4.0 (SMART Hospital)      รพร.สว่างแดนดิน 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
43 แฟ้ม และการชดเชยค่าบริการ
ทางการแพทย ์ 

เพื่อพัฒนาบุคคลากรใช้เครื่องมือใน
การตรวจสอบการบันทกึแต่ละ
ระบบงาน ในโปรแกรมที่ให้บริการ
ของโรงพยาบาล 

200 คน บุคคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นมากกวา่  
ร้อยละ 80 

ม.ค.-มี.ค.64 Non UC 86,996     

พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
ติดตาม ก ากับ บน web servive 

เพื่อพัฒนาระบบรายงาน การ
ติดตามก ากับให้มีประสิทธภิาพ 

150 คน รายงานทันเวลา ร้อยละ 100 ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  28,200    

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบอิ
เล็กโทรนิกส์      

เพื่อพัฒนาบุคคลากรใช้เครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบติงาน ใน
โปรแกรมที่ให้บริการของ รพ. 

560 คน บุคคลากรสามารถใช้งาน/บนทึกขอ้มูล
ได้มากกวา่ ร้อยละ 80 

เม.ย.-มิ.ย.64 Non UC   79,400   



 

๕๕ 

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/จ านวน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

แหล่ง
งบประมาณ

/จ านวน 

งบประมาณจ าแนกรายไตรมาส 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.  
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทกึ
ข้อมูลตัวชี้วัดรายบุคคลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถบันทึกขอ้มูล
ตัวชี้วัดรายบุคคล ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

180 คน ความครอบคลุมการท าได ้ ตุ.ค.-ธ.ค.64 Non UC 17,100     

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart 
Nurse  

เพื่อบันทึกข้อมูลที่รวดเร็ว ครบถ้วน 
ทันเวลาในการเรียกเกบ็ 

100 คน หน่วยงานผู้ปว่ยนอก รอ้ยละ 50 ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  28,200    

8.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรการเขียนโปรแกรมระบบคิวในโรงพยาบาล      รพร.เลิงนกทา 
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน 
โปรมแกรมระบบคิวในโรงพยาบาล 

1. เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ 
สามารถเข้าถึงได้รวดเร็วลดความ
แออัด และลดระยะเวลาการรอคอย  
2.เพื่อให้ลดขั้นตอนในการรับริการ 
ผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้อยา่งรวดเร็ว 
และเกิดความประทบัใจ พึงพอใจ 
3. โรงพยาบาลใช้เทคโนโลยีดิจิทอล 
 ที่เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการ
ท างานและการบริหารจัดการ 

๑.ประชาชน ผู้มารับบรกิาร 
๒.บุคคลากรในโรงพยาบาล 
จ านวน 10 คน 

 ม.ค.-มี.ค.64 Non UC  81,242    

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประจ าสูงงานงานวิจัย      รพร.เวียงสระ 
อบรมความรู้กรอบแนวคิดในการ
วิจัยและออกแบบ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้
เจตคติและทักษะการวิจยัที่ถูกตอ้ง 
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถท า และ อ่าน
ผลงานวิจัยได้ถูกต้องอย่างมีคุณภาพ       
๓. เพื่อผลิตผลงานวิจัยใหแ้ก่
หน่วยงานตา่งๆทุกระดับ 
4.เพื่อให้เป็นองค์กรนวตกรรม 

มีจ านวนผู้เข้าประชุม  
46 คน 

จ านวน R2R มากกว่า 22 เล่ม ม.ค.-ก.ย.64 Non UC  63,700 26,920 84,380  

        



ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
กระทรวงสาธารณสขุ


