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ค ำน ำ 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561               
ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอบางละมุง (คปสอ.ม.บางละมุง) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรับการ
ตรวจคุณภาพงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2561 โดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด จ านวน 28 ตัวชี้วัด               
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานสาธารณสุขของ          
คปสอ.ม.บางละมุง ในการน าผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว ไปปรับปรุงและพัฒนา  ให้ดียิ่งขึ้นในโอกาส
ต่อไป 
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                   สำรบัญ  

 หน้า 
บทสรุปผู้บริหำร ง 
ข้อมูลทั่วไป ถ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทุกกลุ่มวัย  
เป้ำประสงค์ 1.ประชำชนสำมำรถพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพ และมีส่วนร่วมจัดกำรสุขภำพชุมชนอย่ำง
ยั่งยืน 

 

กลยุทธ์ที่ 1 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทย  1 
2) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ cavity free  4 
3) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  6 

          4) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่
มีคุณภาพ 

9 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรภัยสุขภำพ  
เป้ำประสงค์ 2. มีกำรจัดกำรภัยสุขภำพที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ บูรณำกำรทุกภำคส่วน  
กลยุทธ์ที่ 2 : กำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ  
           กำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ  
           5) ระดับความส าเร็จของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

10 

           6) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการป้องกันและลดการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 12 
           7) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

14 

           กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  
           8) อ าเภอผ่านเกณฑ์ระบบบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพอย่างบูรณา
การ ครบ 6 ประเด็น 

17 

เป้ำประสงค์ 3. ลดป่วย ลดตำย ด้วยโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญของจังหวัดชลบุรี  
กลยุทธ์ที่ 3 : กำรพัฒนำระบบกำรควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในคน  
           กำรควบคุมโรคติดต่อ  
           9) ระดับความส าเร็จการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน 20 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ  
เป้ำประสงค์ 4.ประชำชนเชื่อม่ันและวำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพ 
ที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภำพมำตรฐำน ไร้รอยต่อ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 : กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  
          10) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 23 
กลยุทธ์ที่ 5 : กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)  

11) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้  25 
12) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรคหลอดเลือดสมอง 31 

          13) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 33 
   14) ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI 36 
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                   สำรบัญ (ต่อ)  

 หน้า 
          15) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 38 
          16) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน   

39 

กลยุทธ์ที่ 6 : กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ  
          17) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไป (ท้ังที่ ER และ Admit) 

41 

กลยุทธ์ที่ 7 : กำรพัฒนำคุณภำพหน่วยงำนบริกำรด้ำนสุขภำพ  
          18) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 43 
          19) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

45 

          20) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3 

47 

          21) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 48 
          22) ระดับความส าเร็จของคุณภาพการจัดบริการในโรงพยาบาล(มาตรฐาน 8 วิชาชีพ) 50 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ  
เป้ำประสงค์  5. บุคลำกรสำธำรณสุข มีควำมสุขในกำรท ำงำนมีควำมคงอยู่อย่ำงภำคภูมิใจ และ
เป็น  

 

ต้นแบบด้ำนสุขภำพที่ดี     
กลยุทธ์ที่ 8 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ    
           23) ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
ไปใช้   

52 

           24) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 53 
           25) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(อสค.) 

55 

เป้ำประสงค์  6. จังหวัดชลบุรีมีระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย เอ้ือต่อกำรสนับสนุนระบบบริกำร
สุขภำพ  และมีธรรมำภิบำล 

 

กลยุทธ์ที่ 9 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ     
           26) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล         57 
กลยุทธ์ที่ 10 : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ    
 27) ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง    59 
กลยุทธ์ที่ 11 : กำรพัฒนำงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ  
          28) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ 61 
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บทสรุปผู้บริหำร 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย   

กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย   

  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
ไม่เกิน 20 : แสน 
ของการเกิดมีชีพ 

4,172 รำย 0 รำย 100 ผ่าน 

  1.1 สสอ. รวบรวม สรุป วิเคราะห์  ร้อยละ 80 12 12 100 ผ่าน 

 1.2 กระบวนการของ รพ.บางละมุง ระดับ 4 100 100 ระดับ 5 ผ่าน 

 1.2 กระบวนการของ รพ.วัดญาณฯ ระดับ 4 100 90 ระดับ 5 ผ่าน 

 1.2 กระบวนการของ รพ.เมืองพัทยา ระดับ 4 100 100 ระดับ 5 ผ่าน 

 1.3 กระบวนการ รพ.สต. ระดับ 4 100 84.71 ระดับ 4 ผ่าน 

 2.ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ cavity free เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 58.64 69.08 เพ่ิม 10.44 ผ่าน 

 1.2 กระบวนการของ รพ.บางละมุง  651 78 11.99 ผ่าน 

 1.2 กระบวนการของ รพ.วัดญาณฯ  26 20 76.93 ผ่าน 

 1.2 กระบวนการของ รพ.เมืองพัทยา  NA NA NA NA 

 1.3 กระบวนการ รพ.สต.  1,509 1,092 72.37 ผ่าน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

 
3.อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 40 ต่อพัน 

การคลอดมีชีพ 
9,173 ราย 543 ราย 

59.20 
(5 คะแนน) 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 การประเมินผล ระดับอ าเภอ (เชิงปริมาณ+คุณภาพ) >80 คะแนน 80 คะแนน 48.39 ระดับ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 3.1 กระบวนการ สสอ. (เชิงปริมาณ+คุณภาพ) >80 คะแนน 80 คะแนน (5)+60 = 65 ระดับ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 3.2 กระบวนการของ รพ.บางละมุง (เชิงปริมาณ+คุณภาพ) >80 คะแนน 80 คะแนน (5)+60 = 65 ระดับ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 3.2 กระบวนการของ รพ.วัดญาณฯ (เชิงปริมาณ+คุณภาพ) >80 คะแนน 80 คะแนน (5)+35 = 40 ระดับ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 3.2 กระบวนการของ รพ.เมืองพัทยา (เชิงปริมาณ+คุณภาพ) >80 คะแนน 80 คะแนน (5)+6 = 11 ระดับ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
3.3 กระบวนการ รพ.สต. (เชิงปริมาณ+คุณภาพ) >80 คะแนน 80 คะแนน (5)+45.33 

=50.33 
ระดับ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
4.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) ทีมคุณภาพ 

ระดับ 3 
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการภัยสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 
5.ระดับความส าเร็จของอ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ระดับ 4 
ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

 

6.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการป้องกันและลดการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน 

จ านวนผู้เสียชีวิตลดลง 21% 
จากค่ามัธยฐาน 3 ปี 

(153 ราย) 

ไม่เกิน 118 
ราย 

98 ราย 
83.05 
(ลดลง 
35.94) 

ผ่าน 

 6.1 กระบวนการ สสอ. ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ผ่าน 

 6.2 กระบวนการของ รพ.บางละมุง ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

 6.2 กระบวนการของ รพ.วัดญาณฯ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

 6.2 กระบวนการของ รพ.เมืองพัทยา ระดับ 4 ระดับ 4 NA NA NA 

 
7.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

>ร้อยละ 95 
232 232 100 ผ่าน 

 7.2 กระบวนการ สสอ. ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

 7.2 กระบวนการของ รพ.บางละมุง ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

 7.2 กระบวนการของ รพ.วัดญาณฯ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

 7.2 กระบวนการของ รพ.เมืองพัทยา ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

 7.3 กระบวนการ รพ.สต. ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

       



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.ม.บางละมุง    | ช 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

 
8) อ าเภอผ่านเกณฑ์ระบบบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสุขภาพอย่างบูรณาการ ครบ 6 ประเด็น 

 
    

 8.1 กระบวนการของ สสอ. ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

 8.2 กระบวนการของ รพ.บางละมุง ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ผ่าน 

 8.2 กระบวนการของ รพ.วัดญาณฯ ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 3 ระดับ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 8.2 กระบวนการของ รพ.เมืองพัทยา ระดับ 5 ระดับ 5 NA NA NA 

 8.3 กระบวนการ รพ.สต. ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาระบบการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน 

 9.ระดับความส าเร็จการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน ไม่พบผู้เสียชีวิต 1,967 ราย 0 100 ผ่าน 

 ผู้สัมผัสโรคได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 1,967 ราย 1616 82.15 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 กิจกรรมเชิงคุณภาพ 5 ขั้นตอน  ครบ 5 ขั้นตอน ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ผ่าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและบริการเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 

 
10. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary 
Care Cluster) 

คลินิกหมอครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการในพ้ืนที่ 6 ทีม 4 ทีม 4 ทีม ผ่าน 



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.ม.บางละมุง    | ซ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

 เกณฑ์เชิงคุณภาพ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

 11.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้      

 ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ าตาลได้ดี ร้อยละ 40 10,760 ราย 4,008 ราย 37.25 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันได้ดี ร้อยละ 50 19,330 ราย 3,387 ราย 17.52 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 12.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรคหลอดเลือดสมอง อัตราตายน้อยกว่าร้อยละ 7 656 ราย 35 ราย 5.34 ผ่าน 

 12.1 กระบวนการของ สสอ. ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

 12.2 กระบวนการของ รพ.บางละมุง ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

 12.2 กระบวนการของ รพ.วัดญาณฯ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

 12.2 กระบวนการของ รพ.เมืองพัทยา ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

 12.3 กระบวนการ รพ.สต. ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

       

       

       



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.ม.บางละมุง    | ฌ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

 
13.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 

     

 

13.1 สสอ. ระดับ 2 

(จ านวน รพ.สต. ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 

ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค) 

12 แห่ง 1 แห่ง 8.34 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

13.2 รพ.บางละมุง ระดับ 3 

(อัตราการใช้ 
ยาปฏิชีวนะ<ร้อยละ 20) 

ระดับ 3 
URI 26.35 
AD 26.47 

 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

13.2 รพ.วัดญาณฯ ระดับ 3 

(อัตราการใช้ 
ยาปฏิชีวนะ<ร้อยละ 20) 

ระดับ 3 
URI 29.39 
AD 35.06 

 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

13.2 รพ.เมืองพัทยา ระดับ 3 

(อัตราการใช้ 
ยาปฏิชีวนะ<ร้อยละ 20) 

ระดับ 3 
URI NA 
AD NA 

 NA 

       



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.ม.บางละมุง    | ญ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

 

13.3 รพ.สต. ระดับ 4 

(อัตราการใช้ 
ยาปฏิชีวนะ<ร้อยละ 20) 

ระดับ 4 
(12 แห่ง) 

ระดับ 3 
(11 แห่ง) 
ระดับ 4 
(1 แห่ง) 

ระดับ 3 
8.34 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
14.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน ชนิด STEMI 

อัตราตาย<ร้อยละ 10 57 ราย 7 ราย 7.01 ผ่าน 

 12.1 กระบวนการของ สสอ. ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

 12.2 กระบวนการของ รพ.บางละมุง ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

 12.2 กระบวนการของ รพ.วัดญาณฯ ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

 12.2 กระบวนการของ รพ.เมืองพัทยา ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

 12.3 กระบวนการ รพ.สต. ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

 15.ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ร้อยละ 15 3 ราย 3 ราย 100 ผ่าน 

       

       

       

       



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.ม.บางละมุง    | ฎ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

 

16.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ 
การแพทย์แผนไทย >ร้อยละ 

20 

330,798 ราย 44,818 ราย 13.55 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

12.1 รพ.บางละมุง ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ 
การแพทย์แผนไทย >ร้อยละ 

10 
225,165 ราย 19,065 ราย 8.47 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

12.1 รพ.วัดญาณฯ ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ 
การแพทย์แผนไทย >ร้อยละ 

20 
27,250 ราย 5,457 ราย 20.03 ผ่าน 

 

12.1 รพ.เมืองพัทยา ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ 
การแพทย์แผนไทย >ร้อยละ 

20 
NA NA NA NA 

 

12.2 รพ.สต. ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ 
การแพทย์แผนไทย >ร้อยละ 

20 
12 แห่ง 11 แห่ง 91.67 ผ่าน 

       

       



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.ม.บางละมุง    | ฏ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

กลยุทธ์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

 
17. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งท่ี ER และ Admit) 

อัตราการเสียชีวิต<ร้อยละ 12 9,303 ราย 59 ราย 0.63 ผ่าน 

 เชิงคุณภาพ รพ.บางละมุง ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 2 ระดับ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กลยุทธ์ที่ 7 : การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 

 
18. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ อัตราความส าเร็จการรักษา>

ร้อยละ 85 76 ราย 62 ราย 98.68 ผ่าน 

 
19. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ความส าเร็จของ 

การพัฒนาองค์กร (หมวด 2,5) 
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ผ่าน 

 
20.ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

     

 รพ.บางละมุง ขั้น 3 ขั้น 3 ขั้น 3 ขั้น 3 ผ่าน 

 รพ.วัดญาณฯ ขั้น 3 ขั้น 3 ขั้น 3 ขั้น 3 ผ่าน 

 21.ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว >ร้อยละ 40 12 12 100 ผ่าน 

       



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.ม.บางละมุง    | ฐ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

 
22. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการจัดบริการในโรงพยาบาล
(มาตรฐาน 8 วิชาชีพ) 

     

 รพ.บางละมุง ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 8 วิชาชีพ 92.8 ผ่าน 

 รพ.วัดญาณฯ ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 8 วิชาชีพ 82.56 ผ่าน 

 รพ.เมืองพัทยา ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 8 วิชาชีพ NA NA 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 8 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 
23. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 

     

 สสอ. ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

 รพ.บางละมุง ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

 รพ.วัดญาณฯ ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

 24.อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)      

 สสอ. และหน่วยงานในสังกัด รพ.สต. >ร้อยละ 85 84 80 95.24 ผ่าน 

 รพ.บางละมุง >ร้อยละ 85 919 895 97.39 ผ่าน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

 รพ.วัดญาณฯ >ร้อยละ 85 124 122 98.39 ผ่าน 

 
25.ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (อสค.) 

 

>ร้อยละ 60 
1,124 ราย 764 ราย 67.97 ผ่าน 

กลยุทธ์ที่ 9 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 26.ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล      

 26.1 วิเคราะห์คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน สสอ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 12 แห่ง 4 แห่ง 33.34 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 26.2 คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนการวินิจฉัยโรค (รพ.บางละมุง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ร้อยละ 75 79.21  ผ่าน 

 26.2 คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนการวินิจฉัยโรค (รพ.วัดญาณฯ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ร้อยละ 75 73.98  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

กลยุทธ์ที่ 10 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

 27.ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง      

 รพ.บางละมุง ปกติ/ระดับ 1 ปกติ/ระดับ 1 ปกติ/ระดับ 1 ปกติ/ระดับ 
1 ผ่าน 

 รพ.วัดญาณฯ ปกติ/ระดับ 1 ปกติ/ระดับ 1 ปกติ/ระดับ 1 ปกติ/ระดับ 
1 ผ่าน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เกณฑ์เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลงาน 

อัตรา/ร้อย
ละ/ระดับ 

กลยุทธ์ที่ 11 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

 
28.ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้
ประโยชน์ 

 57 เรื่อง 51 เรื่อง 89.47 ผ่าน 

 28.2 สสอ. ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

 28.3 รพ.บางละมุง ร้อยละ  85 36 เรื่อง 31 เรื่อง 86.11 ผ่าน 

 28.3 รพ.วัดญาณฯ ร้อยละ  85 8 เรื่อง 7 เรื่อง 87.50 ผ่าน 

 28.1 รพ.สต. ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 ผ่าน 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของ คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2560 – กันยำยน  2561) ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 จ ำนวนตัวขี้วัด ทั้งหมด 28  ตัวชี้วัด พบว่ำ 
               - ผ่านเกณฑ์จ านวน    23   ตัวชี้วัด   คิดเป็นร้อยละ  82.15 
                -ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน   5   ตัวชี้วัด   คิดเป็นร้อยละ  17.85   
  ได้แก ่ ตัวชี้วัด 3.อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิง อำยุ 15-19 ป ี
   ปัญหำ/อุปสรรค 

1.วัยรุ่นท่ีตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ (อยู่ในสถานประกอบการ) 
2. เป็นการตั้งครรภ์โดยตั้งใจ (พ่อ,แม่ ต้องการให้มีลูก) 
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3.ไม่คุมก าเนิด (ไม่รู้จักวิธีคุมก าเนิดที่ถูกต้อง, มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ 
4.ผู้มาคลอดส่วนมากเป็นประชากร Type 3 ท่ีมาจากต่างจังหวัด ตามบิดามารดาท่ีมาท างานใน อ.บางละมุง ซึ่งเห็นว่าในพื้นท่ี 

อ.บางละมุงสามารถเข้าถึงการฝากครรภ์และการคมนาคมสะดวกกว่าจังหวัดท่ีตนเองอยู่ 
   แนวทำงแก้ไข/แนวทำงกำรพัฒนำงำน 
    1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 

2. ให้ความรู้ในเรื่องการคุมก าเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์ ในสถานประกอบการ 
 3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือมากขึ้น เช่น Facebook,ป้ายไฟของเทศบาลและรถประชาสัมพันธ์ เรื่องยาฝังคุมก าเนิดใน

วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี 
4. จัดอบรมทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุตรหลาน 
5. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง 
6. ท าฐานข้อมูลของพื้นท่ีให้ชัดเจนและพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลภายในอ าเภอบางละมุง โดยเก็บข้อมูลจากANCและหลัง

คลอดของหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อ าเภอบางละมุง 
7. จัดกิจกรรมให้ความรู้ สนับสนุนส่ือ ให้กับ กศน.ในพื้นท่ี 
8. ศูนย์HON งานเอดส์บูรณาการกับงานท้องไม่พร้อม ทดลองน าร่องสองชุมชนในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยา  (แกนน าสุขภาพชุมชน

และแกนน าเยาวชน) 
9. สภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและส่งเสริมอาชีพแม่

วัยรุ่นในชุมชนปี 62 
10. เทศบาลหนองปรือ(กองสวัสดิการ) สร้างแกนน ารวมกลุ่มท ากิจกรรมจากเด็กกลุ่มท่ีมีปัญหา (เด็กกลุ่มเส่ียงและเด็กที่มีปัญหา) 
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   ตัวชี้วัด 11.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
   ปัญหำ/อุปสรรค 
    1.เนื่องจากผู้ป่วยมีการย้ายท่ีอยู่บ่อย ท าให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง รวมถึงการรับยาไม่ตรงนัด(ขาดยา) 
    2. ผู้ป่วยบางรายขาดความตระหนักรู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (3อ. 2ส. 1น.) ไม่ตระหนักในการดูแลสุขภาพและการ
ปรับพฤติกรรมการ เช่น การทานอาหาร การออกก าลังกาย 
   แนวทำงแก้ไข/แนวทำงกำรพัฒนำงำน 
    1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Health Data Center) อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง (ได้มีการจัดประชุมไปเมื่อระหว่างวันท่ี 25-26 มิถุนายน 2561) ณ ห้องประชุมสุดสุข สสจ.ชลบุรี กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม  คือ 
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล,แม่และเด็กและ NCD ระดับอ าเภอเพียงอย่างเดียว ควรจะมีการพัฒนาจัดประชุมให้กับ รพ.สต.ท่ีเป็นหน่วยบริการ PCU เพ่ือจะได้เป็น
แนวทางในการเคลียร์ฐานข้อมูลให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง 
    2.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. 2ส. 1น. ให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงการให้บริการ  โดยเน้นกลุ่มป่วยท่ีเส่ียงระดับ 0,1,2 
ก่อน รายบุคคล  รายกลุ่ม และมีการประเมินหลังปรับเปลี่ยน 
    3.พัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวันคลินิก NCD 
 
   ตัวชี้วัด 13.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโรงพยำบำลที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล 
   ปัญหำ/อุปสรรค 
    1. ความรู้ความเข้าใจของผู้มารับบริการต้องใช้เวลาปรับเปลี่ยนโดย ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 
    2. ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีทุกระดับยังไม่เท่ากัน หรือยังไม่มีการจัดแนวทางท่ีชัดเจน ในการจ่ายยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
โรคทั้ง 2 โรค 
   แนวทำงแก้ไข/แนวทำงกำรพัฒนำงำน 
    1.สร้างความรู้ความเข้าใจในผู้ให้บริการในทุกระดับตั้งแต่ องค์กรแพทย์ ถึงเจ้าหน้าท่ีระดับ รพ.สต. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 
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   ตัวชี้วัด 16.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและ กำรแพทย์ทำงเลือกที่ไดม้ำตรฐำน 
ปัญหำ/อุปสรรค 

    1.ผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการมีจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเร้ือรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดัน โดยจ าเป็นต้องรับยา
อย่างต่อเนื่องตามนัด ซึ่งรักษาด้านแผนปัจจุบันเป็นหลัก จึงท าให้จ านวนผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการแผนไทยน้อยกว่า 
    2.เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
   แนวทำงแก้ไข/แนวทำงกำรพัฒนำงำน 

 1.ส่งเสริมให้ความรู้ สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยท่ีมารับบริการให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการรักษาแบบแพทย์แผนไทยมากยิ่งขึ้น รวมถึง
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น การจัดท าสวนสมุนไพร การใช้พืชสมุนไพร 
และเพ่ิมการจ่ายเวชภัณฑ์ด้านแผนไทยเพิ่มมากขึ้น 
    

ตัวชี้วัด 26.ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริกำรที่ผำ่นเกณฑ์คุณภำพข้อมูล 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 1.ผู้ปฏิบัติยังขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในแต่ละส่วนของเวชระเบียน 
 2.จ านวนผู้รับบริการจ านวนมากอาจท าให้ผู้ปฏิบัติลืมลงข้อมูลในบางส่วนไป 
 3.ปัญหาจากโปรแกรมประยุกต์ในบางส่วน 

     
   แนวทำงแก้ไข/แนวทำงกำรพัฒนำงำน 
    1.มีการจัดอบรมในการให้รหัสให้ครอบคลุม เจ้าหน้าท่ีทุกคน ในหน่วยบริการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบันทึกเวชระเบียน หรือ 
การตรวจรักษา 
    2.มีระบบการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเป็นประจ าเพื่อป้องกันการหลงลืม หรือไม่ได้บันทึกข้อมูลไว ้    
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ข้อมูลทั่วไป 

1. ค ำขวัญอ ำเภอบำงละมุง 

“ชายหาดงามตา เมืองพัทยาขึ้นชื่อ เลื่องลือเกาะล้าน ต านานทัพพระยา ล้ าค่าวัดญาณฯ” 

2. ประวัติอ ำเภอบำงละมุง 

แต่เดิมนั้นบางละมุงมีฐานะเป็นระดับเมือง (เป็นที่รู้จักกันในนาม เมืองบางละมุง) แต่เมื่อถึงปี พ.ศ.2444 
เมืองบางละมุง ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนแปลง ให้เป็นอ าเภอที่ขึ้นตรงกับจังหวัดชลบุรี ซึ่งในตอนแรกนั้น ที่ว่าการ
อ าเภอตั้งอยู่ที่พ้ืนที่ริมคลองนกยาง (ในช่วงเวลานั้น พ้ืนที่แห่งนี้ยังมีความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ)  แต่ในปี พ.ศ.
2452 ที่ว่าการอ าเภอได้ย้ายไปอยู่ที่ต าบลนาเกลือ เนื่องจากนายอ าเภอในช่วงนั้น (นายเจิม) เห็นว่าพ้ืนที่ ๆ คลอง
นกยางไม่สะดวกต่อการขยายพ้ืนที่ และเรือรับส่งสินค้าเข้าออกไม่สะดวกเท่าใดนัก อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2495 
เกิดเหตุวาตภัยขึ้นที่ที่ว่าการอ าเภอ ถึงขนาดที่มีความเสียหายมาก ไม่สามารถใช้การต่อได้ จึงมีการย้ายที่ว่าการ
อ าเภอไปอยู่ที่ ที่ท าการชั่วคราว ณ โรงเรียนบางละมุง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิท หลังจากนั้น 1 ปี ก็มีการ
สร้างที่ว่าการอ าเภอขึ้นใหม่บนพ้ืนที่ ๆ ใกล้เคียงกับโรงเรียนบางละมุง  และตั้งอยู่ที่นั่นมาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงที่
อ าเภอบางละมุง เพ่ิงได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้น มีขอบเขตครอบคลุมไปถึงอ าเภอสัตหีบด้วย แต่เมื่อถึงปี พ.ศ.2480 
อ าเภอสัตหีบก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกิ่งอ าเภอ ซึ่งยังคงขึ้นตรงกับอ าเภอบางละมุงอยู่ จนกระทั่งหลังจากนั้น
ประมาณ 16 ปี (พ.ศ.2496) อ าเภอสัตหีบก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอ าเภอ และแยกตัวออกจากอ าเภอบางละมุง 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

3. สภำพทั่วไปและอำณำเขต 

 อ าเภอบางละมุงและเมืองพัทยา มีพ้ืนที่รวมประมาณ 727 ตารางกิโลเมตร (อ.บางละมุง 519 ตร.กม. , 
เมืองพัทยา 208 ตร.กม.) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดชลบุรี 45 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

  ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดระยอง 

  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

4. ลักษณะภูมิประเทศและสภำพอำกำศ 

 เป็นพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและท าการประมง และมีพ้ืนที่ราบสลับเนินเขา
ทางทิศตะวันออก ซึ่งเหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม 

 ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านตามฤดูกาล 2 ประเภท คือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมดังกล่าวแล้ว ยังได้รับ
อิทธิพลจากพายุโซนร้อน จากอ่าวเบงกอล ซึ่งเป็นลมที่จะท าให้เกิดฝนตกค่อนข้างมาก ในบริเวณท่ีพายุพัดผ่าน โดย
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน น าความ
ชุ่ มชื้นและฝน ฤดูหนาวเริ่ มตั้ งแต่ปลายเดือนตุลาคม ไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงนี้ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอามวลอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งเข้ามา ท าให้อุณหภูมิลดต่ าลงในช่วงเดือน
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ธันวาคม และเดือนมกราคม ส่วนใหญ่ในช่วงเปลี่ยนลมมรสุมตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงกลางเดือน
พฤษภาคม เป็นช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีอากาศร้อนอบอ้าว และอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉพาะเดือนเมษายน 

  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  30.9 องศาเซลเซียส 

  อุณหภูมิสูงสุด   35.6 องศาเซลเซียส 

  อุณหภูมิต่ ำสุด   26.2 องศาเซลเซียส 

5. สภำพเศรษฐกิจ 

อ าเภอบางละมุงและเมืองพัทยา เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย 
และต่างประเทศ โดยเฉพาะเมืองพัทยา เป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ จึงเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยประชากรส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพด้านการค้า และการบริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ นอกนั้นประกอบอาชีพการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

1.กำรอุตสำหกรรม 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอบางละมุง ปัจจุบันการจ้าง
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 90 โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น 

2.กำรเกษตรกรรม 

อาชีพเกษตรกรรมของอ าเภอบางละมุง ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกมันส าปะหลัง สับปะรด และมะพร้าว 
ประชากรอาชีพทางด้านนี้มีประมาณร้อยละ 3 เท่านั้น เพราะในปัจจุบันที่ดินมีราคาสูง ท าให้การลงทุนทางด้าน
การเกษตรลดน้อยลง 

3.กำรพำณิชยกรรมและกำรบริกำร 

มีการประกอบการด้านพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 7 เช่นการท าธุรกิจการค้าปลีก ธุรกิจน าเข้า ส่งออก 
ห้างสรรพสินค้า และการบริการแก่นักท่องเที่ยว ประเภทขายหรือเช่าอุปกรณ์ ในการอ านวยความสะดวก และ
บันเทิงแก่นักท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจเช่ารถจักรยานยนต์ เรือเจ็ตสกี เรือน าเที่ยว ฯลฯ 

4.กำรท่องเที่ยว 

อ าเภอบางละมุง มีเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่มีชื่อเสียงทางทะเลแห่งหนึ่งของ
ประเทศ และตั้งอยู่ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด  จังหวัดระยอง จนได้รับการก าหนดให้เป็นเมือง
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การพัฒนาตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) 

6. กำรคมนำคม 

ทำงรถยนต์ 

 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ( ถนนสุขุมวิท บางนา-ตราด ) เป็นถนนสายหลัก ในการเดิน
ทางเข้าสู่อ าเภอบางละมุง และเมืองพัทยา 

 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 บริเวณแยก
กระทิงลาย ไปสู่จังหวัดระยอง 
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 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 (กรุงเทพ – พัทยา) เป็นทางหลวงพิเศษที่เริ่มต้นจาก
กรุงเทพฯ สู่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา  ในอนาคตจะขยายระยะทางต่อไปจนถึงท่าเรือ      
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ทำงรถโดยสำรประจ ำทำง 

 ชลบุรี – สัตหีบ 

 กรุงเทพ – พัทยา 

ทำงรถไฟ 

 เส้นทางรถไฟ สายฉะเชิงเทรา – สัตหีบ ( ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี พัทยา และสิ้นสุดที่
สถานีรถไฟพลูตาหลวง )  เดินรถไป-กลับ วันละ 1 เที่ยว 

ทำงน้ ำ 

 มีเส้นทางการเดินเรือระหว่างเมืองพัทยาไปกลับยัง อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

7. ศำสนำ 

 อ าเภอบางละมุง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรทั้งหมด รองลงมา
นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 16 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2 และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 2 โดยมีจ านวนศาสนสถาน 
ดังต่อไปนี้ 

1.วัดในศำสนำพุทธ     จ านวน 44 แห่ง 

 2.มัสยิดหรือสุเหร่ำในศำสนำอิสลำม   จ านวน  7 แห่ง 

 3.โบสถ์คริสต์      จ านวน  4 แห่ง 

 4.วัดในศำสนำซิกส์     จ านวน  1 แห่ง 

8. กำรศึกษำ 

 เขตอ ำเภอบำงละมุง 

 สังกัดพ้ืนที่เขตการศึกษาท่ี 3 

 ประถมศึกษา     31 โรงเรียน 

 มัธยมศึกษา     11 โรงเรียน 

เขตเมืองพัทยำ 

 สังกัดส านักงานบริหารการศึกษาท้องถิ่น 

 ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา   10 โรงเรียน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ขยายโอกาส)  1 โรงเรียน 
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สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

 ระดับอนุบาล     5 โรงเรียน 

 ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา   6 โรงเรียน 

 ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา   6 โรงเรียน 

 ระดับอาชีวศึกษา    5 โรงเรียน 

สังกัดกรมสามัญศึกษา     2 โรงเรียน 

 สังกัดอาชีวศึกษา      1 โรงเรียน 

 สังกัดการศึกษานอกโรงเรียน    2 โรงเรียน 

9. สถำนบริกำรสำธำรณสุข 

 ภำครัฐ 

 โรงพยาบาลบางละมุง      1 แห่ง 

 -โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม   1 แห่ง 

 -โรงพยาบาลเมืองพัทยา    1 แห่ง 

 ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ ( ศูนย์พัทยารักษ์ ) 1 แห่ง 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   1 แห่ง 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   12 แห่ง 

 ศูนย์สุขภาพชุมชน    2 แห่ง 

 ศูนย์บริการฯ ภาคท้องถิ่น   3 แห่ง 

ภำคเอกชน 

 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ( 150 เตียง )  1 แห่ง 

 โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ( 100 เตียง )  1 แห่ง 

 โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ ( 100 เตียง )  1 แห่ง 

คลินิก                   

 คลินิกเวชกรรม     147 แห่ง 

 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง   20 แห่ง 

 คลินิกทันตกรรม     113 แห่ง 
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 คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์   3 แห่ง 

 คลินิกกายภาพบ าบัด    9 แห่ง 

 คลินิกเทคนิคการแพทย์    8 แห่ง 

 คลินิกการแพทย์แผนไทย    12 แห่ง 

 คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์   2 แห่ง 

 คลินิกการประกอบโรคศิลปะ   6 แห่ง 

 สหคลินิก     1 แห่ง 

ร้ำนขำยยำ  

 ขายยาแผนปัจจุบัน    424 แห่ง 

 ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ   23 แห่ง 

 ขายยาแผนโบราณ    17 แห่ง 

 ผลิตยาแผนโบราณ    5  แห่ง 

 ขายยาสัตว์     2  แห่ง 
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10.บุคลำกรภำครัฐและเอกชน 

สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ตารางแสดงประเภทและจ านวนบุคลากรของ รพ.บางละมุง และ รพ.วัดญาณสังวราราม 

ประเภทของบุคลำกร รพท.บำงละมุง 

( 260 เตียง ) 

รพช.วัดญำณฯ 

( 30 เตียง ) 

รวม 

แพทย์ 55 4 59 

ทันตแพทย์/จพ.ทันตกรรม/ทันตาภิบาล 32 5 37 

เภสัชกร/จพ.เภสัช 49 5 54 

พยาบาลวิชาชีพ 332 35 367 

เทคนิคการแพทย์ 11 3 14 

นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข 25 7 32 

ลูกจ้างประจ า 20 14 34 

ลูกจ้างชั่วคราว (พกส./ปกส) 432 53 485 

ข้าราชการ อื่นๆ 54 11 65 

รวม 1,001 123 1,124 

 
ประเภทและจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำชีพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางละมุง และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอ าเภอบางละมุง   
ประเภท  สสอ.  รพ.สต. รวม 

นักวิชาการสาธารณสุข 11 24 35 

พยาบาลวิชาชีพ 1 19 20 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 14 15 

ทันตาภิบาล 0 9 9 

แพทย์แผนไทย 0 12 12 

รวม 12 78 90 
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บุคลำกรภำคเอกชน 

ประเภทบุคลำกร รพ.กรุงเทพพัทยำ 

( 150 เตียง ) 

รพ.พัทยำอินเตอร์ 

( 100 เตียง ) 

รพ.พัทยำเมโมเรียล 

( 100 เตียง ) 

แพทย์ 139 6 8 

ทันตแพทย์ 12 5 3 

เภสัชกร 29 6 2 

พยาบาลวิชาชีพ 463 56 62 

เทคนิคการแพทย์ 11 6 3 

รังสีเทคนิค 8 2 2 

นักกายภาพบ าบัด 9 2 1 

รวม 1,357 319 365 

 

องค์กรสำธำรณสุขอ่ืนๆ 

 1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ( อสม. )  จ านวน 1,781  คน 

 2. อาสาสมัครประจ าครอบครัว ( อสค. )   จ านวน   847   คน 

 

11. ข้อมูลสถำนะสุขภำพ  

สถิติชีพ ตารางแสดงข้อมูลสถิติชีพอ าเภอบางละมุง  

ปี  

งบประมาณ 

เกิดมีชีพ ตาย เพิ่มประชากร ทารกตาย มารดาตาย ประชากร 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน ร้อยละ จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

2559 4,572 17.104 693 2.592 4,729 1.709 11 2.405 0 0 267,295 

2560 4,629 16.307 884 3.114 4,629 1.631 6 1.296 0 0 283,854 

2561 4,784 16.599 1,028 3.567 4,784 1.659 4 0.836 0 0 288,195 

แหล่งที่มา:  สูติบัตร , มรณบัตร  
หมายเหตุ     อัตราเกิดและอัตราตายต่อประชากรพันคน /ร้อยละเพ่ิมประชากรต่อประชากรร้อยคน , อัตรา

มารดาตายต่อการเกิดมีชีพแสนคน / อัตราทารกตายต่อการเกิดมีชีพพันคน 
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ตารางสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับกลุ่มโรค   

กลุ่มโรค ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวน อัตราต่อพัน จ านวน อัตราต่อพัน จ านวน อัตราต่อพัน 

โรคของระบบต่อมไร้ท่อ 87,822 304.74 70,329 247.76 78,165 292.43 

โรคระบบทางเดินหายใจ 76,507 265.47 58,727 206.89 65,442 244.83 

โรคระบบไหลเวยีน 62,968 218.49 62,751 221.07 66,957 250.49 

โรคระบบกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 57,277 198.75 47,493 167.31 52,862 197.76 

โรคตดิเช้ือและปรสติ 49,934 173.27 52,310 184.28 63,134 236.19 

 

ตารางแสดงสาเหตุการป่วย 5 อันดับแรกของผู้ป่วยใน  

สำเหตุกำรป่วย 

ผู้ป่วยใน 

จากทุกการวินิจฉัย all ICD 10 

ปี 2561 สำเหตุกำรป่วย 

ผู้ป่วยใน 

จากทุกการวินิจฉัย all ICD 10 

ปี 2560 

 

จ านวน อัตราต่อ
พัน 

จ านวน อัตราต่อ
พัน 

ความดันโลหิตสูง 3,904 13.546 ความดันโลหิตสูง 3,723  13.115 

เบาหวาน 2,025 7.026 เบาหวาน 1,933 6.8099 

โรคไต 1,739 6.034 โรคไต 1,792 6.3133 

Neonatal jaundice 1,082 3.754 โรคเชื้อทางเดินอาหาร 1,247 4.3933 

โรคหลอมลมอักเสบ 858 2.977 Neonatal jaundice 1,013 3.2568 

โรคตดิเช้ือระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

853 2.959 โรคตดิเช้ือระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

807 
2.8433 
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ตารางแสดงสาเหตุการตาย ของอ าเภอบางละมุง  

สาเหตุการตาย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวน อัตราต่อ
แสน 

จ านวน อัตราต่อ
แสน 

จ านวน อัตราต่อ
แสน 

ปอดอักเสบ 255 0.89 74 0.26 43 0.16 

หัวใจล้มเหลว 214 0.75 307 1.09 143 0.53 

มะเร็งทุกประเภท 181 0.63 139 0.49 59 0.22 

ระบบทางเดินหายใจลม้เหลว 114 0.40 62 0.22 76 0.29 

ติดเชื้อในกระแสโลหิต 95 0.33 65 0.23 38 0.14 

อุบัติเหต ุ 75 0.26 111 0.40 92 0.34 

แหล่งที่มา:  งานข้อมูล (รง.การตาย)   
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพชีวิตทุกกลุ่มวัย 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยไม่เกินร้อยละ 20 ต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน 

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

อ าเภอบางละมุง มีจ านวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมด 4,172 คน มากที่สุดได้แก่ รพ.บางละมุง จ านวน 3,595 คน  
รพ.วัดญาณ จ านวน 130 คน และรพ.เมืองพัทยา จ านวน 447 คน และในปี 2561 ไม่มีมารดาไทยตายในอ าเภอ
บางละมุง ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน คือ มีการประชุมคณะกรรมการ MCH BOARDระดับอ าเภอ
อย่างต่อเนื่อง 3 เดือน/ครั้ง, มีการคัดกรองภาวะเสี่ยง 21 ข้อ ให้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทุกคน มีแผนงานและ
แนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง เช่น มีการจัดอาหารเพ่ือหญิงตั้งครรภ์กลุ่มต่างๆ โดยโปรแกรมของ
นักโภชนากร รพ.บางละมุง ห้องคลอดของโรงพยาบาลทุกแห่ง มีการค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วย admission record, มี
ระบบการดูแลผู้คลอด ในระยะคลอด-หลังคลอด ตามคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน, มีระบบการส่งต่อผู้คลอด
ที่มีภาวะเสี่ยง ด้วยเกณฑ์การส่งต่อที่เป็นลายลักษ์อักษร และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป ได้แก่  พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวัง การส่งต่อ ให้ได้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น, จัดอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วย
บริการและให้ความรู้ สุขศึกษา ประชาชน ในเรื่องความส าคัญของการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ฝากครรภ์ครบ
ตามเกณฑ์ ฯลฯ เพ่ิมมากข้ึน 

ผลงำนเชิงปริมำณ 

หน่วยงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลประเมิน 

จ ำนวนเด็ก
เกิดมีชีพ
ทั้งหมด 

จ ำนวน
มำรดำตำย 

คิดเป็นต่อกำรเกิดมี
ชีพแสนคน 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

รพ.บางละมุง 3,595 0 0    
รพ.วัดญาณฯ 130 0 0    
รพ.เมืองพัทยา 447 0 0    

รวม 4,172 0 0    
 

ผลงำนเชิงคุณภำพ 

หน่วยงำน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
100 คะแนน  

1. สสอ.บางละมุง 100 100 
2. รพ.บางละมุง 100 100 
3. ศสช.นาเกลือ 100 NA 
4. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 100 80 
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หน่วยงำน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
100 คะแนน  

5. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 100 80 
6. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ่ 100 80 
7. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 100 80 
8. รพสต.เขาไม้แก้ว 100 80 
9. รพสต.โป่ง 100 80 
10. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 100 100 
11.รพสต.บ้านหนองสมอ 100 100 
12.รพสต.บ้านตาลหมัน 100 80 
13.รพสต.บ้านหนองพังแค 100 100 
14.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน 100 60 
15.รพ.วัดญาณสังวราราม 100 90 
16.รพสต.บ้านห้วยใหญ่ 100 80 
17.รพสต.บ้านชากแง้ว 100 91 
18.รพ.เมืองพัทยา 100 100 
19.ศูนย์ฯบ้านเกาะล้าน 100 75 

 

คะแนนคุณภำพระดับสำธำรณสุขอ ำเภอ/โรงพยำบำล/โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (เป้ำหมำย ระดับ 4) 

หน่วยงำน ผลกำรด ำเนินงำน ผลประเมิน 

เป้ำหมำย ผลงำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
    คะแนน ระดับ     

1. สสอ.บำงละมุง ระดับ 4 100 ระดับ 5 


2. รพ.บำงละมุง ระดับ 4 100 ระดับ 5 


3. รพ.วัดญำณฯ ระดับ 4 90 ระดับ 5 


4. รพ.เมืองพัทยำ ระดับ 4 100 ระดับ 5 


5. รพ.สต. ระดับ 4 84.71 ระดับ 4 


 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 1.มีการจัดอาหารเพื่อหญิงตั้งครรภ์กลุ่มต่างๆ โดยโปรแกรมของนักโภชนากร รพ.บางละมุง 
 2.มีการประชุมคณะกรรมการ MCH BOARD ระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง 
 3.บริหารจัดการความเสี่ยงได้มาตรฐาน เนื่องจากมีการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ (ภาวะเสี่ยง 21 ข้อ) 
 4.มีการแบ่งกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เป็นกลุ่มป่วย  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มปกติ และมีแนวทางในการดูแล 
 5.มีระบบการดูแลและการส่งต่อที่ได้มาตรฐาน 
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ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้
งำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ 

  1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การส่งต่อ ให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
  2. จัดอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยบริการ 
  3. ให้ความรู้ สุขศึกษา ประชาชน ในเรื่องความส าคญัของการฝากครรภ์ 
  ก่อน 12 สัปดาห ์ ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน 

1. สสอ.บางละมุง นางสาวศิริรตัน ์ หัตถิยา  080-3288781 ส่งเสริมสุขภาพ 

2. รพ.บางละมุง นางดวงพร  ยามูล   ห้องคลอด 

3. รพ.วัดญาณสังวราราม นางนิตยา  อินทโชติ 085-2790808 ห้องคลอด 

4. เมืองพัทยา นางสาวสุธาทิพย ์ ประสังคะเต   087-9266129 ห้องคลอด 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพชีวิตทุกกลุ่มวัย 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละเด็กกลุ่มอำยุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

   ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลบางละมุง และโรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในส่วน
ของ รพ.สต. 12 แห่ง มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ 12 แห่ง 

ผลงำนเชิงปริมำณ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จำกผลงำนปี2560 = 58.64) 

หน่วยงำน ผลกำรด ำเนินงำน   ผลประเมิน 

เป้ำหมำย
(C) 

ผลงำน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

เพ่ิมขึ้น
จำกป ี60 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

  
  A B 

(A+B)/C 
x100 

ร้อยละ   
  

1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ) 651 50 28 11.98 NA  

2. ศสช.นาเกลือ 500 19 35 10.80 0.00  

3. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 87 35 21 64.37 4.00    

4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 220 52 48 45.45 0.00  

5. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 68 38 30 100.00 8.00  

6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 113 56 16 63.72 32.00   

7. รพสต.เขาไม้แก้ว 106 37 46 78.30 0.00  

8. รพสต.โป่ง 77 34 42 98.70 0.00  

9. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 21 13 6 90.48 4.00  

10.รพสต.บ้านหนองสมอ 229 93 55 64.63 0.00  

11.รพสต.บ้านตาลหมัน 186 118 27 77.96 3.00    

12.รพสต.บ้านหนองพังแค 105 50 29 75.24 0.00   

13.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน 99 48 45 93.94 0.00   

14.รพ.วัดญาณสังวราราม 26 14 6 76.92 0.00   
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หน่วยงำน ผลกำรด ำเนินงำน   ผลประเมิน 

เป้ำหมำย
(C) 

ผลงำน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

เพ่ิมขึ้น
จำกป ี60 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

  
  A B 

(A+B)/C 
x100 

ร้อยละ   
  

15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 200 152 38 95.00 10.26   

16.รพสต.บ้านชากแง้ว 97 45 11 57.73 0.00   

รวม 2785 854 483 69.08 10.44   

 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ 

 - มีเด็กนักเรียนจ านวนมาก และมีปัญหาฟันผุ
เพ่ิมมากข้ึน 

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน เช่น ฝึกทักษะการแปรงฟันแก่
เด็กนักเรียนประถม และให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน 
1. สสอ.บางละมุง นางสาวจิรปรียา  ศิริรักษ์ 0994423229 ทันตสาธารณสุข 

2. รพ.บางละมุง ทพ.บุญชัย  วงศ์ไทยวรรณ   ทันตสาธารณสุข 
3. รพ.วัดญาณสังวราราม นางนงนุช  เพชรส้ม  085-2565193 ทันตสาธารณสุข 

4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพชีวิตทุกกลุ่มวัย      

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย      

ตัวช้ีวัดที่ 3 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี      

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 อ าเภอบางละมุง มีจ านวนประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี ทั้งหมด 9,173 คน คลอด ทั้งหมด 543 คน      
คิดเป็นอัตราต่อพันประชากร 59.20 (เป้าหมาย <40) ผลงานเด่น ได้แก่ อ าเภอบางละมุง ผ่านการประเมินเป็น
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2561 ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน คือ  มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับอ าเภอ โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการ และประชุมอย่างต่อเนื่อง , มีการ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่าน face book ของหน่วยงานต่างๆเช่น face book ของเทศบาล
เมืองหนองปรือ/ กศน.อ าเภอบางละมุง/บ้านพักเด็กและเยาวชนอ าเภอบางละมุง/วัยใส เพ่ือนใจพัทยา ฯ , ผ่าน
เสียงตามสายในชุมชน โดยเทศบาลทุกแห่ง, การจัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชน โดยนักเรียน คุณครู อสม. จนท.ของ
เทศบาลและรพ.สต., มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนในโรงเรียน
รัฐบาลทุกแห่งในอ าเภอบางละมุง และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป ได้แก่  ท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่ให้ชัดเจนและพัฒนา
ระบบการส่งต่อข้อมูลภายในอ าเภอบางละมุง โดยเก็บข้อมูลจากANCและหลังคลอดของหน่วยบริการสาธารณสุข
ในเขตพ้ืนที,่ ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม/ให้การสนับสนุนมากข้ึนในการจัดกิจกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, 
จัดกิจกรรมให้ความรู้ เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา , ให้ความรู้ในเรื่องการคุมก าเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์ ใน
สถานประกอบการ ,  เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมากขึ้น เช่น Facebook,ป้ายไฟของเทศบาลและรถ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องยาฝังคุมก าเนิดในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี , จัดอบรมทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ส าหรับ
พ่อแม่ผู้ปครองและบุตรหลานและจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง 

ผลงำนเชิงปริมำณ (40 คะแนน) 

หน่วยงำน จ ำนวนหญิง
อำยุ 15-19 ปี 

จ ำนวน
กำรคลอด

มีชีพ 

ร้อยละ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.รพ.บำงละมุง 

9,173 543 
  

 59.20 
  

   
2.รพ.วัดญำณ    
3.รพ.เมืองพัทยำ    

รวม 9,173 543 59.20    
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ผลงำนเชิงคุณภำพ (60 คะแนน)  

หน่วยงำน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
  60 คะแนน   

1. สสอ.บางละมุง 60 60 

2. รพ.บางละมุง 60 60 

3. ศสช.นาเกลือ 60 NA 

4. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 60 45 

5. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 60 54 

6. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 60 60 

7. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 60 19 

8. รพสต.เขาไม้แก้ว 60 28 

9. รพสต.โป่ง 60 60 

10. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 60 43 

11.รพสต.บ้านหนองสมอ 60 60 

12.รพสต.บ้านตาลหมัน 60 43 

13.รพสต.บ้านหนองพังแค 60 43 

14.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน 60 24 

15.รพ.วัดญาณสังวราราม 60 35 

16.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 60 41 

17.รพสต.บ้านชากแง้ว 60 48 

18.รพ.เมืองพัทยา 60 6 

19.ศูนย์ฯบ้านเกาะล้าน 60 52 

รวม 
 

781 

คะแนนที่ได้ 
 

43.39 

สรุป  คะแนนคุณภำพ =  คะแนนรวมทุกหน่วยงานที่ประเมิน / จ านวนหน่วยงานที่ประเมิน  

คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได ้43.39 คะแนน    

กำรประเมินผลคะแนนรวม   เชิงปริมาณ (5) + คะแนนเชิงคุณภาพ (43.39) = 48.39 คะแนน  

 (ผ่านเกณฑ์คะแนนต้องมากกว่า 80) 

ผ่ำนเกณฑ์ อยู่ในระดับ 1 
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นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 1. อ าเภอบางละมุง ผ่านการประเมินเป็นอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2561 
 2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อ าเภอบางละมุง เพ่ือแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
     
ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
 2. ให้ความรู้ในเรื่องการคุมก าเนิด,การป้องกันการตั้งครรภ์ ในสถานประกอบการ 
 3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อมากขึ้น เช่น Facebook,ป้ายไฟของเทศบาลและรถประชาสัมพันธ์ 
เรื่องยาฝังคุมก าเนิดในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี 
 4. จัดอบรมทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุตรหลาน 
 5. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับอ าเภออย่างต่อเนื่อง 
 6. ท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่ให้ชัดเจนและพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลภายในอ าเภอบางละมุง โดยเก็บข้อมูล
จากANCและหลังคลอดของหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง 
 7. จัดกิจกรรมให้ความรู้ สนับสนุนสื่อ ให้กับ กศน.ในพ้ืนที่ 
 8. ศูนยH์ON งานเอดส์บูรณาการกับงานท้องไม่พร้อม ทดลองน าร่องสองชุมชนในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 
(แกนน าสุขภาพชุมชนและแกนน าเยาวชน) 
 9. สภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นและส่งเสริมอาชีพแม่วัยรุ่นในชุมชนปี 62 
 10. เทศบาลหนองปรือ(กองสวัสดิการ)สร้างแกนน ารวมกลุ่มท ากิจกรรมจากเด็กกลุ่มท่ีมีปัญหา(เด็กกลุ่ม
เสี่ยงและเด็กที่มีปัญหา) 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง นางสาวศิริรตัน ์ หัตถิยา  080-3288781 ส่งเสริมสุขภาพ 
2. รพ.บางละมุง นางดวงพร  ยามูล   ห้องคลอด 

3. รพ.วัดญาณสังวราราม นางพัณณพรรษ  จีรดิษฐ ์ 089-6048230 บริการดา้นปฐมภมูิฯ 
4. เมืองพัทยา นางสาวสุธาทิพย ์ ประสังคะเต    087-9266129 ห้องคลอด 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพชีวิตทุกกลุ่มวัย      

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) ที่มี
คุณภำพ 

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 1.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) จ านวน 21 คน 
 2 มีแผนและด าเนินการตามแผน โดยมีระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จ านวน 3 เรื่อง 
 
ผลงำนเชิงคุณภำพ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

คปสอ.ม.บางละมุง ระดับ 3 ระดับ 3 


 

ประเด็นกำรด ำเนินงำน 

 ประเด็นที่ 1..การดูแลผู้ป่วยติดเตียง  
 ประเด็นที่ 2.สิ่งแวดล้อม (การคัดแยกขยะ)  
 ประเด็นที่ 3...การดูแลเด็กเล็กในศูนย์เด็ก  

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 นวัตกรรมด้าน LTC 

 "ไม้ค้ ายัน  ค้ าใจ  ใช้ซ่อมขา"  ผลงานโดยนายเอกพัฒน์  เทพชู  แพทย์แผนไทย  รพ.สต.บ้านห้วยใหญ่ 
รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ จากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2560 ใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
ช่วยฟื้นฟูสมรรภาพร่างกายผู้ป่วยติดเตียง น าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง  นางยุรี บุญรัตนเนตร  081-8625787  งานพัฒนาคุณภาพ 
2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม       
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรภัยสุขภำพ       

กลยุทธ์ที่ 2 กำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ/กำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ     

ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับควำมส ำเร็จของอ ำเภอมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 
(SAT)ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้จริง       

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ 6  ได้ให้มีการพัฒนาระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ในภาวะที่มีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Public Emergency Operation 
Center : PEOC) ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและเลขานุการของผู้บัญชาการเหตุการณ์  โดยประกอบด้วย 
โครงสร้างการบริหารสั่งการ ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และระบบสารสนเทศ ที่สามารถส่งต่อข้อมูลการเฝ้าระวัง
โรคและภัยทางสาธารณสุข ที่ได้รับการวิเคราะห์ประมวลผลแล้วไปยัง EOC เพ่ือแจ้งเตือนผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเพ่ือใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  จนสามารถควบคุมโรค และภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การดังกล่าว  ก็จ าเป็นต้องด าเนินการ
อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ร่วมกับมีการระดมบุคลากร  และทรัพยากร ในการนี้ เพ่ือให้อ าเภอบางละมุง สามารถ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มโรค และภัยสุขภาพ ได้แก่ 
ภัยและโรคติดเชื้อ ภัยจากสารเคมี ภัยจากรังสี ภัยจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 
กลุ่มภารกิจจากส่วนต่างๆ  ทั้งใน และนอกกระทรวงสาธารณสุขนั้น อ าเภอบางละมุงจึงแต่งตั้งคณะท างานศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขขึ้น โดยมีนายอ าเภอบางละมุงเป็นผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ 

ผลงำนเชิงคุณภำพ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 
  1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จของ
อ าเภอมีศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) 

ข้อ 1 ข้อ 1-2 ข้อ 1-4 ข้อ 1-6 ข้อ 1-7 

 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.สสอ.บางละมุง ระดับ 4 ระดับ 4 


2.รพ.บางละมุง ระดับ 4 ระดับ 4 


3.รพ.วัดญาณสังวราราม ระดับ 4 ระดับ 4 
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นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 1.ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรพ.เป็นอย่างดี  

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไข
ปัญหำ 

  1.ควรสร้างศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นรูปธรรม เช่น มีโครงสร้าง
อาคาร ป้ายศูนย์ แผนที่การเกิดโรค 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง นายอาทร  เนี่ยกุล 0843297020 ควบคุมโรค 
2. รพ.บางละมุง นายวุฒิศักดิ์ รู้หลัก   ควบคุมโรค 
3. รพ.วัดญาณสังวราราม น.ส.นริศรา ถาพันธุ์   ควบคุมโรค 
4. เมืองพัทยา นายเจษฏาพร      
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรภัยสุขภำพ       

กลยุทธ์ที่ 2 กำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ/กำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ     

ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรป้องกันและลดกำรเสียชีวิตจำกกำรบำดเจ็บ ทำงถนนลดลง 
21% จำกฐำนเฉลี่ยปี 2553-2555       

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

1.จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ค่ามัธยฐาน 3 ปี จ านวน   153  ราย 

2.จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีประมาณ 2561  จ านวน  136   ราย 

3.ร้อยละจากการบาดเจ็บทางถนนลดลงจากค่า Baseline Data = ร้อยละ  39.95 

4.อัตราตายต่อประชากรแสนคน  44.1  ต่อแสนประชากร (308,295 คน) 

ผลงำนเชิงคุณภำพ 

ระดับคะแนน ระดับความส าเร็จ(Milestone) 
  ขั้นตอนที่ 

1 
ขั้นตอนที่ 

2 
ขั้นตอนที่ 

3 
ขั้นตอนที่ 

4 
ขั้นตอนที่ 

5 
ขั้นตอนที่ 

6 

ระดับ 1            

ระดับ 2           

ระดับ 3         

ระดับ 4        

ระดับ 5      

 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

สสอ.บางละมุง ระดับ 4 ระดับ 5 


รพ.บางละมุง ระดับ 4 ระดับ 4    
รพ.วัดญาณสังวราราม ระดับ 4 ระดับ 4    

 
นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

ไม่มี 
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ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือ
แก้ไขปัญหำ 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับท้องถิ่นยังขาด
การบูรณาการ RTI-TEAM 

ประส านกา รด า เ นิ น ง านและ
ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการอย่าง
บูรณาการ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง นางพินพา เรืองรัตนากร 0633265414 โรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
2. รพ.บางละมุง นส.ประยงค์ ทับทิม     
3. รพ.วัดญาณสังวราราม นางนิตยา  อินทโชติ 085-2790808 อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรภัยสุขภำพ       

กลยุทธ์ที่ 2 กำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ/กำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ     

ตัวช้ีวัดที่ 7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 อ าเภอบางละมุง มีจ านวนตลาดสดทั้งหมด 23 แห่ง ตลาดนัดจ านวน ทั้งหมด 23 แห่ง ทั้งนี้ทางพ้ืนที่ได้มี
การลงตรวจร้านจ าหน่ายอาหารสด โดยตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 5 สาร ได้แก่ สารบอแร็กซ์,สารกันรา,สารฟอก
ขาว,ฟอร์มาลีน,ยาฆ่าแมลง และตรวจร้านจ าหน่ายน้ าดื่ม โดยตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ าดื่ม ซึ่งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ที่ได้ด าเนินการตรวจ คือ รพ.บางละมุง ,รพ.สต.12  แห่ง,ศูนย์มาบประชัน,รพ.เมืองพัทยา,ศูนย์ฯ
บ้านเกาะล้าน  โดยการลงตรวจทางผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หากร้านใดที่พบว่าผลตรวจไม่ผ่าน  
ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งและแนะน าให้ร้านทราบ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป เพ่ือให้มีการจ าหน่ายอาหารและน้ าดื่มที่
ปลอดภัยในพื้นท่ีอ าเภอบางละมุง           

ผลงำนเชิงปริมำณ ร้อยละ 95 

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ผลประเมิน 
เป้าหมาย

(แห่ง) 
ผลงาน
(แห่ง) 

ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ) 9 9 100.00    
2. ศสช.นาเกลือ ร่วมกับรพ.

เมืองพัทยา 
ร่วมกับรพ.
เมืองพัทยา 

ร่วมกับรพ.
เมืองพัทยา 



  
3. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 12 12 100.00    
4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 24 24 100.00    
5. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 10 10 100.00    
6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 11 11 100.00    
7. รพสต.เขาไม้แก้ว 15 15 100.00    
8. รพสต.โป่ง 4 4 100.00    
9. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 3 3 100.00    
10.รพสต.บ้านหนองสมอ 15 15 100.00    
11.รพสต.บ้านตาลหมัน 20 20 100.00    
12.รพสต.บ้านหนองพังแค 18 18 100.00    
13.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน 10 10 100.00    
14.รพ.วัดญาณสังวราราม 5 5 100.00    
15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 20 20 100.00    
16.รพสต.บ้านชากแง้ว 3 3 100.00    
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หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน ผลประเมิน 
เป้าหมาย

(แห่ง) 
ผลงาน
(แห่ง) 

ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

17.รพ.เมืองพัทยา 50 50 100.00    
18.ศูนย์ฯบ้านเกาะล้าน 3 3 100.00    

รวม 232 232 100.00    
 

ผลงำนเชิงคุณภำพ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.สสอ.บางละมุง ระดับ 4 ระดับ 4    
1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนอง
ปรือ) 

ระดับ 4 ระดับ 4 
 

2. ศสช.นาเกลือ ร่วมกับรพ.เมือง
พัทยา 

ร่วมกับรพ.
เมืองพัทยา 

  

3. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ ระดับ 4 ระดับ 4  

4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย ระดับ 4 ระดับ 4  

5. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ ระดับ 4 ระดับ 4  

6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด ระดับ 4 ระดับ 4  

7. รพสต.เขาไม้แก้ว ระดับ 4 ระดับ 4  

8. รพสต.โป่ง ระดับ 4 ระดับ 4  

9. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น ระดับ 4 ระดับ 4  

10.รพสต.บ้านหนองสมอ ระดับ 4 ระดับ 4  

11.รพสต.บ้านตาลหมัน ระดับ 4 ระดับ 4  

12.รพสต.บ้านหนองพังแค ระดับ 4 ระดับ 4  

13.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน ระดับ 4 ระดับ 4  

14.รพ.วัดญาณ ระดับ 4 ระดับ 4  

15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ ระดับ 4 ระดับ 4  

16.รพสต.บ้านชากแง้ว ระดับ 4 ระดับ 4  

17.รพ.เมืองพัทยา ระดับ 4 ระดับ 4  

18.ศูนย์ฯบ้านเกาะล้าน ระดับ 4 ระดับ 4  
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นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไข

ปัญหำ 
การเก็บตย.อาหารตรวจนั้น ร้านค้าบางร้านยังคงรับอาหารมา
จาก แหล่งรับเดิมมาจ าหน่าย  ท าให้ผลตรวจยังไม่ผ่าน
เหมือนเดิม 

เก็บอาหารจากร้านที่ไม่ผ่านมาตรวจซ้ าอีก
ครั้ง โดยเปลี่ยนชนิดอาหารเป็นชนิดใหม่
มาตรวจ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง นางสาวปัณณภัสร์ เลิศวัฒนานิธิกุล  084-3429196 คุ้มครองผู้บริโภค 
2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม ภก.ศุลีพร  ว่องเชิงยุทธ  083-6150176 เภสัชกรรม 
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรภัยสุขภำพ     

กลยุทธ์ที่ 2 กำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ/กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม     

ตัวช้ีวัดที่ 8 อ ำเภอผ่ำนเกณฑ์ระบบบริหำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภำพอย่ำงบูรณำกำร ครบ 
6 ประเด็น     

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 ข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อม มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NEHIS  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบ ที่มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Active or 
GREEN and CLEAN Communities) หรือชุมชนจัดการพ้ืนที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม (Hot Zone) หรือพ้ืนที่เสี่ยง
ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC     

ผลงำนเชิงคุณภำพ 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

สสอ.บำงละมุง ระดับ 5 ระดับ 3  

(1) พัฒนาระบบฐานข้อมลู สถานการณ์และการเฝา้ระวังดา้นสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

(  /  ) มี  (    ) ไม่มี 

(2) มีกลไกการจดัการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
โดยผ่านคณะอนุกรรมการสาธารณสุขอ าเภอ ตาม พรฐ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 

(  /  ) มี  (    ) ไม่มี 

(3) รพ.สต.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้มได้ตามเกณฑ์ G&C hospital รพ.สต....
12...แห่ง 

ผ่านเกณฑ์.12..
แห่ง 

(4) ส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน (  / ) มี  (    ) ไม่มี 
(5) ส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบท่ีมีการจดัการด้านอนามยั
สิ่งแวดล้อมของชุมชน/หรือชุมชนจัดการพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม/
หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี EEC 

(  /  ) มี  (    ) ไม่มี 

(6.1) รพ.สต.จัดบริการอาชีวอนามัยของแรงงานในชุมชนระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 

รพ.สต..12..
แห่ง 

จัดบริการ…5....
แห่ง 

(6.2) รพ.สต.จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีได้
มาตรฐาน ระดับพื้นฐานขึ้นไป 

รพ.สต..
12....แห่ง 

จัดบริการ....4...
แห่ง 
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ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

รพ.บำงละมุง ระดับ 5 ระดับ 5  

(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์และการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

( /  ) มี  (    ) ไม่มี 

(2) รพ.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ G&C hospital ระดับดีข้ึนไป ระดับ..ดีเด่น
........ 

(3) ส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน/หรือชุมชนจัดการพ้ืนที่เสี่ยง
มลพิษสิ่งแวดล้อม/หรือพ้ืนที่เสี่ยงผลกระทบด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ EEC 

(  /  ) มี  (    ) ไม่มี 

(4) มีผลการประเมินความเสี่ยงจากการท างานของบุคลากรใน 
รพ.     ผ่านเกณฑ์ 

( /  ) มี  (    ) ไม่มี 

(5) มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ภายใน 3 
ปีที่ผ่านมา 

( /  ) มี  (    ) ไม่มี 

 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

รพ.วัดญำณสังวรำรำม ระดับ 5 ระดับ 3  

(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์และการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

(  /  ) มี  (    ) ไม่มี 

(2) รพ.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ G&C hospital ระดับดีข้ึนไป ระดับ...ดี.......... 

(3) ส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน/หรือชุมชนจัดการพ้ืนที่เสี่ยง
มลพิษสิ่งแวดล้อม/หรือพ้ืนที่เสี่ยงผลกระทบด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ EEC 

(  /  ) มี  (    ) ไม่มี 

(4) มีผลการประเมินความเสี่ยงจากการท างานของบุคลากรใน 
รพ.     ผ่านเกณฑ์ 

(  /  ) มี  (    ) ไม่มี 

(5) มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ภายใน 3 
ปีที่ผ่านมา 

(  /  ) มี  (    ) ไม่มี 
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นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไข
ปัญหำ 

1.ยังขาดการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมใน
ระดับท้องถิ่น 

ผู้รับผิดชอบงานระดับต าบลขับเคลื่อนการ
ท างานอย่างต่อเนื่องและประสานการ
ด าเนินงานสู่อปท. 

    

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง       
2. รพ.บางละมุง นางกรชนก สหเจนสีดา 0989826269 งานอาชีวอนามัย 
3. รพ.วัดญาณสังวราราม น.ส.นริศรา  ถาพันธ์ 089-0800915 บริการด้านปฐมภูมิ 
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรภัยสุขภำพ      

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบกำรควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในคน/กำรควบคุมโรคติดต่อ     

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระดับควำมส ำเร็จของอ ำเภอในกำรจัดกำรป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 ในปี 2561 อ าเภอบางละมุง ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า แต่มีรายงานพบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษ
สุนัขบ้า จ านวน 2 ตัวอย่างในพ้ืนที่ หมู่ 4 ต าบลบางละมุง และพ้ืนที่หมู่ 4 ต าบลนาเกลือ มีผู้สัมผัสโรคที่ติดตามฉีด
วัคซีนเนื่องจากสัมผัสกับน้ าลายและสารคัดหลั่งที่มีโอกาสติดโรค จ านวน 58 ราย ติดตามฉีดวัคซีนครบทั้งหมด โดย
ได้สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค โดยติดตามค้นหาผู้ถูกสุนัข แมว ข่วน กัด เลีย และติดตามการฉีดวัคซีนพิษสุนัข
บ้าในผู้โดนสุนัขกัด สสอ.มีการติดตามเป็นรายสัปดาห์เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า โดยด าเนินการตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา      

ผลงำนเชิงปริมำณ  

1.จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 

หน่วยงำน จ ำนวน จ ำนวน ร้อยละ ผลประเมิน 
  ผู้สัมผัสโรค ผู้เสียชีวิต   ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. รพ.บางละมุง 407 0 0    
2. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 106 0 0    
3. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 129 0 0    
4. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 103 0 0    
5. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 80 0 0    
6. รพสต.เขาไม้แก้ว 64 0 0    
7. รพสต.โป่ง 54 0 0    
8. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 27 0 0    
9.รพสต.บ้านหนองสมอ 141 0 0    
10.รพสต.บ้านตาลหมัน 93 0 0    
11.รพสต.บ้านหนองพังแค 94 0 0    
12.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน 208 0 0    
13.รพ.วัดญาณสังวราราม 90 0 0    
14.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 223 0 0    
15.รพสต.บ้านชากแง้ว 148 0 0    

รวม 1967 0 0    
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2.ร้อยละผู้สัมผัสโรคได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ 
หน่วยงำน จ ำนวน จ ำนวน ร้อยละ ผลประเมิน 

  ผู้สัมผัสโรค ได้รับ
วัคซีนครบ 

  ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. รพ.บำงละมุง(ศสช.หนองปรือ) 407 407 100    
2. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 106 106 100    
3. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 129 124 96.12 



4. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 103 103 100    
5. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 80 65 81.25  

6. รพสต.เขาไม้แก้ว 64 55 85.94  

7. รพสต.โป่ง 54 50 92.59  

8. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 27 25 92.59  

9.รพสต.บ้านหนองสมอ 141 95 67.38  

10.รพสต.บ้านตาลหมัน 93 93 100    
11.รพสต.บ้านหนองพังแค 94 85 90.43  

12.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน 208 0 0  

13.รพ.วัดญาณสังวราราม 90 87 96.67  

14.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 223 174 78.03  

15.รพสต.บ้านชากแง้ว 148 147 99.32  

รวม 1967 1616 82.15  

 
เชิงคุณภำพ กิจกรรมเชิงคุณภำพ 5 ขั้นตอน 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ)  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
2. ศสช.นาเกลือ  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
3. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
5. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
7. รพสต.เขาไม้แก้ว  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
8. รพสต.โป่ง  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
9. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
10.รพสต.บ้านหนองสมอ  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
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หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
11.รพสต.บ้านตาลหมัน  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
12.รพสต.บ้านหนองพังแค  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
13.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
14.รพ.วัดญาณสังวราราม  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
16.รพสต.บ้านชากแง้ว  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
17.รพ.เมืองพัทยา  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    
18.ศูนย์ฯบ้านเกาะล้าน  5 ขั้นตอน  5 ขั้นตอน    

 
นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ 

ปัญหาผู้ถูกสุนัขกัดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าไม่ครบ 100 % เนื่องจากบางรายย้ายที่อยู่ 
ติดตามไม่ได้และบางรายติดตามแล้วแต่ไม่มาฉีด 
วัคซีนให้ครบ    

 1.ควรสร้างเครือข่ายในการติดตามในชุมชน 
ให้เข้าถึงในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ชุมชนแออัด  
2.ควรสร้างระบบการติดตามการรับวัคซีน  
พิษสุนัขบ้าในผู้สัมผัสโรค ในรพ.เอกชน หรือรพ.
อ่ืนๆด้วย ได้แก่ รพ.กรุงเทพพัทยา  รพ.เมือง
พัทยา เป็นต้น   

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง       
2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม       
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)      

ตัวช้ีวัดที่ 10 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด ำเนินกำรในพื้นที่ 

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 อ าเภอบางละมุงด าเนินการจัดตั้ง PCC ครั้งแรกในปี 2560 โดยยกระดับศูนย์สุขภาพชุมชนนาเกลือซึ่งเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิที่โรงพยาบาลบางละมุง  จัดตั้งขึ้นให้บริการนอกโรงพยาบาลและปี 2561 โรงพยาบาล        
วัดญาณสังวราราม  จัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยใหญ่เป็น PCC วางแผนพัฒนาให้มีแพทย์     
เวชศาสตร์ครอบครัวไปให้บริการดูแลประชาชนที่ PCC 3 วันต่อสัปดาห์ตามเกณฑ ์     

ผลงำนเชิงคุณภำพ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลกำรประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

รพ.บำงละมุง       

1. PCC นำเกลือ ปี 2560 ระดับ 3 ระดับ 3  

 - ทีม 1 PCC นาเกลือ      

 - ทีม 2 PCC นาเกลือ      

 - ทีม 3 PCC นาเกลือ      

รพ.วัดญำณสังวรำรำม       

2. PCC ห้วยใหญ่  ปี 2561 ระดับ 3 ระดับ 3  

 - ทีม 1 รพ.สต.บา้นห้วยใหญ ่     มีแผนพัฒนา 

 - ทีม 2 รพ.สต.บา้นห้วยใหญ่+รพ.วัด
ญาณฯ 

    
ยังไม่ประเมิน 

 - ทีม 3 รพสต.บ้านชากแง้ว     ยังไม่ประเมิน 

 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง       
2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม นางวัลย์ลดา  กุมภาว์ 081-8659906 บริการด้านปฐมภูมิฯ 
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)      

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้     

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้ดี เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย5% จากปี 2560 ของ อ.บางละมุง ร้อยละ 
-1.78 (ไม่ผ่านเกณฑ์) แยกเป็นหน่วยบริการ ผ่าน 2 แห่ง, ไม่ผ่าน 16 แห่ง     

2.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้ดี  > 40% อ.บางละมุง ท าได้ ร้อยละ 37.25 (ไม่ผ่านเกณฑ์) 
แยกเป็นหน่วยบริการ ผ่าน 5 แห่ง, ไม่ผ่าน 13 แห่ง      

3.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย5% จากปี 2560  อ.บางละมุ ง ท า
ได้ ร้อยละ -2.47 (ไม่ผ่านเกณฑ์) แยกเป็นหน่วยบริการ ผ่าน 6 แห่ง, ไม่ผ่าน 12 แห่ง 

4.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี  > 40%  อ.บางละมุง ท าได้ 37.25 (ไม่ผ่านเกณฑ์) 
แยกเป็นหน่วยบริการ ผ่าน 5 แห่ง, ไม่ผ่าน 13 แห่ง        
   
ผลงำนเชิงปริมำณ 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้ดี เพิ่มข้ึนอย่างน้อย5% จากปี 2560 

หน่วยงำน ข้อมูล ปี 60  ข้อมูล ปี 61  เพิ่มข้ึน ผลประเมิน 
  ควบคุมได้ดี

ร้อยละ 
ควบคุมได้ดี

ร้อยละ 
ร้อยละ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ) 36.91 40.25 3.34  

2. ศสช.นาเกลือ 40.36 40.63 0.27  

3. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 42.29 42.7 0.41  

4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 38.44 38.03 -0.41  

5. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 36.85 33.94 -2.91  

6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 32.38 33.42 1.04  

7. รพสต.เขาไม้แก้ว 29.57 36.12 6.55    

8. รพสต.โป่ง 31.35 32.03 0.68  

9. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 29.12 32 2.88  

10.รพสต.บ้านหนองสมอ 34.28 33.87 -0.41  
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หน่วยงำน ข้อมูล ปี 60  ข้อมูล ปี 61  เพิ่มข้ึน ผลประเมิน 
  ควบคุมได้ดี

ร้อยละ 
ควบคุมได้ดี

ร้อยละ 
ร้อยละ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

11.รพสต.บ้านตาลหมัน 31.31 33.53 2.22  

12.รพสต.บ้านหนองพังแค 33.88 33.25 -0.63  

13.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน 33.1 32.75 -0.35  

14.รพ.วัดญาณสังวราราม 35.48 48 12.52  

15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 30.47 33.22 2.75  

16.รพสต.บ้านชากแง้ว 29.9 33.91 4.01  

17.รพ.เมืองพัทยา 22.73 22.73 0  

18.ศูนย์ฯบ้านเกาะล้าน 23.73 23.73 0  

รวม 32.89 34.67 -1.78  

 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้ดี  > 40% 

หน่วยงำน จ ำนวน
ผู้ป่วย DM 

จ ำนวนผู้ป่วย
ที่ควบคุมได้ 

ร้อยละ ผลประเมิน 

    ควบคุมได้   ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ) 2134 859 40.25  

2. ศสช.นาเกลือ 1152 468 40.63  

3. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 541 231 42.70  

4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 631 442 70.05  

5. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 383 130 33.94   

6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 380 127 33.42   

7. รพสต.เขาไม้แก้ว 263 95 36.12   

8. รพสต.โป่ง 306 98 32.03   

9. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 175 56 32.00   

10.รพสต.บ้านหนองสมอ 1178 399 33.87   
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หน่วยงำน จ ำนวน
ผู้ป่วย DM 

จ ำนวนผู้ป่วย
ที่ควบคุมได้ 

ร้อยละ ผลประเมิน 

    ควบคุมได้   ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
11.รพสต.บ้านตาลหมัน 334 112 33.53   

12.รพสต.บ้านหนองพังแค 412 137 33.25   

13.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน 461 151 32.75   

14.รพ.วัดญาณสังวราราม 150 72 48.00  

15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 608 202 33.22   

16.รพสต.บ้านชากแง้ว 463 157 33.91   

17.รพ.เมืองพัทยา 1012 230 22.73   

18.ศูนย์ฯบ้านเกาะล้าน 177 42 23.73   

รวม 10760 4008 37.25  

 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย5% จากปี 2560 

หน่วยงำน ข้อมูล ปี 60  ข้อมูล ปี 61  เพิ่มข้ึน ผลประเมิน 
  ควบคุมได้ดี

ร้อยละ 
ควบคุมได้ดี

ร้อยละ 
ร้อยละ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ) 12.96 10.36 -2.6   

2. ศสช.นาเกลือ 10.48 11.39 0.91   

3. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 11.22 7.21 -4.01   

4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 18.52 13.83 -4.69  

5. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 10.99 16.82 5.83  

6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 5.99 10.5 4.51  

7. รพสต.เขาไม้แก้ว 22.83 24.36 1.53  

8. รพสต.โป่ง 17.71 30.27 12.56  

9. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 8.18 6.67 -1.51  

10.รพสต.บ้านหนองสมอ 13.96 12.81 -1.15  
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หน่วยงำน ข้อมูล ปี 60  ข้อมูล ปี 61  เพิ่มข้ึน ผลประเมิน 
  ควบคุมได้ดี

ร้อยละ 
ควบคุมได้ดี

ร้อยละ 
ร้อยละ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

11.รพสต.บ้านตาลหมัน 15.37 16.37 1  

12.รพสต.บ้านหนองพังแค 11.23 8.32 -2.91   

13.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน 9.17 7.27 -1.9   

14.รพ.วัดญาณสังวราราม 38.75 53.27 5.01  

15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 37.25 50.76 13.51  

16.รพสต.บ้านชากแง้ว 36.7 44.91 8.21  

17.รพ.เมืองพัทยา 13.3 11.72 -1.58   

18.ศูนย์ฯบ้านเกาะล้าน 8.46 24.16 15.7  

รวม 15.64 18.13 -2.49  

 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี  > 50% 

หน่วยงำน จ ำนวน
ผู้ป่วย HT 

จ ำนวนผู้ป่วย
ที่ควบคุมได้ 

ร้อยละ ผลประเมิน 

    ควบคุมได้   ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ) 3793 393 10.36   

2. ศสช.นาเกลือ 2125 242 11.39   

3. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 971 70 7.21   

4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 1265 175 13.83   

5. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 785 132 16.82   

6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 638 67 10.50   

7. รพสต.เขาไม้แก้ว 550 134 24.36 
 



8. รพสต.โป่ง 555 168 30.27   

9. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 30 2 6.67   

10.รพสต.บ้านหนองสมอ 2085 267 12.81   
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หน่วยงำน จ ำนวน
ผู้ป่วย HT 

จ ำนวนผู้ป่วย
ที่ควบคุมได้ 

ร้อยละ ผลประเมิน 

    ควบคุมได้   ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
11.รพสต.บ้านตาลหมัน 556 91 16.37   

12.รพสต.บ้านหนองพังแค 829 69 8.32   

13.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน 839 61 7.27   

14.รพ.วัดญาณสังวราราม 321 171 53.27  

15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 1383 702 50.76  

16.รพสต.บ้านชากแง้ว 884 397 44.91   

17.รพ.เมืองพัทยา 1365 160 11.72   

18.ศูนย์ฯบ้านเกาะล้าน 356 86 24.16   

รวม 19330 3387 17.52   

 

เชิงคุณภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ) ระดับ ดี ระดับ ดี  

2. ศสช.นาเกลือ ระดับ ดี ระดับ ดี  

3..รพ.วัดญาณสังวราราม ระดับ ดี ระดับ ดี  

 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 1.รางวัลเชิดชูเกียรติระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และเกียรติบัตรพระราชทาน ระดับประเทศ หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จากรพ.สต.เขาไม้แก้ว ประจ าปี
งบประมาณ 2561       
 2.โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและภัยสุขภาพ จากสสอ.บางละมุง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561       
 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว จากสสอ.บางละมุง ประจ าปี
งบประมาณ 2561       
 3.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตในชุมชน จาก
รพ.สต.หนองหัวแรด ประจ าปีงบประมาณ 2561       
 4.โครงการการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานด้วยสมุนไพรแช่เท้า จากรพ.สต.หนองเกตุใหญ่ประจ า 
ปีงบประมาณ 2561   
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ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ 

1.รพ.วัดญาณฯ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควบคุมความ
ดันได้น้อยกว่าร้อยละ 50 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และด าเนินการตามโครงการ 
Home BP และติดตามประเมินผล 

  

2.สสอ.บางละมุง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควบคุมความ
ดันได้น้อยกว่าร้อยละ 50 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยไม่ตระหนักในการดูแล
สุขภาพตนเอง อย่างแท้จริง  ผู้ป่วยย้ายที่อยู่บ่อยท าให้
การรักษาไม่ต่อเนื่อง 

  

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 

1. สสอ.บางละมุง ว่าท่ีจ่าสิบตร ีพว.ปัฐน ์ อุปรัตน ์ 083-0080289 
งานป้องกัน
ควบคุมโรคNCD 

2. รพ.บางละมุง นางธัชศรัณพร  พรหมเศรณ ี 062-9928954 งานผู้ป่วยนอก 

3. รพ.วัดญาณสังวราราม 
นางจรรยา  บินสุมัน 081-3770739 งานผู้ป่วยนอก 

4. เมืองพัทยา หัวหน้าแผนกผูป้่วยนอก 038-103900 งานผู้ป่วยนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.ม.บางละมุง    | 31 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)       

ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโรคหลอดเลือดสมอง      

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 โรงพยาบาลบางละมุงและโรงพยาบาลวัดญาณฯ  ยังไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรืออุดตันในระยะเฉียบพลันด้วยยาละลายลิ่มเลือดได้  จ าเป็นต้องส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งถ้าผู้ป่วยที่
มีปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง มาภายในช่วงเวลา  4.5  ชั่วโมง   ทางรพ.สามารถส่งตัวไปรักษาต่อเนื่องได้ทัน แต่
หลายรายมักมาถึงโรงพยาบาลล่าช้า  หรือญาติ/ผู้น าส่ง ไม่สามารถระบุได้ว่าเริ่มมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
เมื่อใด  ในปีงบประมาณ 2561 ผู้ป่วยถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชลบุรีทั้งหมด 117 ราย  ได้รับยา rtPA 
ทั้งหมด 7 ราย  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม สาขาหลอดเลือดสมอง    

ผลงำนเชิงปริมำณ อัตรำกำรตำยโรคของหลอดเลือดสมอง < 7% 

หน่วยงำน จ ำนวน จ ำนวน ร้อยละ ผลประเมิน 
   ผป.Stroke เสียชีวิต   ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. รพ.บางละมุง 526 28 5.32  

2.รพ.วัดญาณ 48 1 2.08  

3.รพ.เมืองพัทยา 82 6 7.32  

รวม 656 35 5.34  

 

เชิงคุณภำพ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.สสอ.บางละมุง ระดับ 3 ระดับ 5  

2. รพ.บางละมุง ระดับ 3 ระดับ 5  

3. ศสช.นาเกลือ ระดับ 3 ระดับ 3  

4. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ ระดับ 3 ระดับ 3  

5. รพสต.ตะเคียนเตี้ย ระดับ 3 ระดับ 3  

6. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ ระดับ 3 ระดับ 3  

7. รพสต.บ้านหนองหัวแรด ระดับ 3 ระดับ 3  

8. รพสต.เขาไม้แก้ว ระดับ 3 ระดับ 3  

9. รพสต.โป่ง ระดับ 3 ระดับ 3  
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หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

10. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น ระดับ 3 ระดับ 3  

11.รพสต.บ้านหนองสมอ ระดับ 3 ระดับ 3  

12.รพสต.บ้านตาลหมัน ระดับ 3 ระดับ 3  

13.รพสต.บ้านหนองพังแค ระดับ 3 ระดับ 3  

14.รพ.วัดญาณ ระดับ 3 ระดับ 3  

15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ ระดับ 3 ระดับ 3  

16.รพสต.บ้านชากแง้ว ระดับ 3 ระดับ 3  

 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 1.โครงกำรกำรให้ควำมรู้และประชำสัมพันธ์กำรดูแลผู้ป่วยStrok แก่อสค.ร่วมกับรพ.บำงละมุง  

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ 

1.ระบบการลงข้อมูลและทะเบียนโรคยังไม่เป็นปัจจุบัน2.ต้อง
อาศัยระบบReferต่อในการรักษา เนืองจากศักยภาพของรพ.
แม่ข่ายในพ้ืนที่มีข้อจ ากัด   

1.จัดการประชุมวางแผนงานประจ าปี2562 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขพัฒนางานร่วมกันกับ
ผู้ปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิ   
2.ศึกษาดูงานจากสสอ.และหน่วยงานใกล้เคียง
ที่เก่ียวข้อง   
   

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 

1. สสอ.บางละมุง 
ว่าที่จ่าสิบตรี พว.ปัฐน์  อุปรัตน์ 083-0080289 งานป้องกันควบคุมโรคNCD 

2. รพ.บางละมุง 
นางธัชศรัณพร  พรหมเศรณี 062-9928954 งานผู้ป่วยนอก 

3. รพ.วัดญาณสังวราราม 
นางนิตยา  อินทโชติ 085-2790808 อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)       

ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโรงพยำบำลที่ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล     

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 สถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุผล เกณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ 20 ภาพรวมอ าเภอบางละมุง ระดับ
โรงพยาบาล รพ.บางละมุง RI 26.35, AD 26.47 (ยังไม่ผ่านเกณฑ์)   และ รพ.วัดญาณสังวราราม RI 29.39, AD 
35.06 RDU ในระดับรพ.สต. 12 แห่ง ส่วนของ RI ผ่านเกณฑ์ ใช้ ATB ไม่เกิน ร้อยละ 20 จ านวน 6 แห่ง และ AD 
ผ่านเกณฑ์ ใช้ ATB ไม่เกินร้อยละ  20  จ านวน  3  แห่ง  โดยในภาพรวมมีสถานบริการที่สามารถควบคุม  RDU 
โรคได้ต่ ากว่าร้อยละ 20 ควบคู่กันในรอบ 8 เดือน จ านวน 1 รพ.สต.ตือ รพ.สต.บ้านชากแง้ว   

ข้อมูลร้อยละของกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 

หน่วยงำน ร้อยละของกำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะ 

ผลประเมิน 

  URI AD ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. รพ.บางละมุง 26.35 26.47   

2.รพ.วัดญาณสังวราราม 29.39 35.06   

3. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 93.33 14.42  

4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 38.36 10.85  

5 รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 40.46 50  

6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 23.08 41.57  

7. รพสต.เขาไม้แก้ว 29.27 50.81  

8. รพสต.โป่ง 44.44 48.63  

9. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 11.29 50.1  

10.รพสต.บ้านหนองสมอ 39.47 14.54  

11.รพสต.บ้านตาลหมัน 37.29 26.97  

12.รพสต.บ้านหนองพังแค 41.94 10.49  

13.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 44.74 10.14  

14.รพสต.บ้านชากแง้ว 19.05 10.13 
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ผลงำนเชิงคุณภำพ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.สสอ.บางละมุง ระดับ 2 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 
RDU ทั้ง 2 โรค 
ร้อยละ 8.33 



2. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ) ระดับ 3 ระดับ 3 
 

3.รพ.วัดญาณ ระดับ 3 ระดับ 3  

4. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ ระดับ 4 ระดับ 3  

5. รพสต.ตะเคียนเตี้ย ระดับ 4 ระดับ 3  

6 รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ ระดับ 4 ระดับ 3  

7. รพสต.บ้านหนองหัวแรด ระดับ 4 ระดับ 3  

8. รพสต.เขาไม้แก้ว ระดับ 4 ระดับ 3  

9. รพสต.โป่ง ระดับ 4 ระดับ 3  

10. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น ระดับ 4 ระดับ 3  

11.รพสต.บ้านหนองสมอ ระดับ 4 ระดับ 3  

12.รพสต.บ้านตาลหมัน ระดับ 4 ระดับ 3  

13.รพสต.บ้านหนองพังแค ระดับ 4 ระดับ 3  

14.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน ระดับ 4 ระดับ 3  

15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ ระดับ 4 ระดับ 3  

16.รพสต.บ้านชากแง้ว ระดับ 4 ระดับ 4 


17.ศูนย์ฯบ้านเกาะล้าน ระดับ 4 ระดับ 3 


 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 1. มีการจัดท าสื่อ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจส าหรับผู้ป่วยในหน่วยบริการ 

 2. มีการจัดประชุมท าความเข้าใจส าหรับเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. โดยเภสชักร 
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ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไข
ปัญหำ 

1.ความรู้ความเข้าใจของผู้มารับบริการต้องใช้เวลา
ปรับเปลี่ยนโดย ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน 

1.สร้างความรู้ความเข้าใจในผู้ให้บริการใน
ทุกระดับตั้งแต่ องค์กรแพทย์ ถึง 
เจ้าหน้าที่ระดับ รพ.สต. 

2.ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ยังไม่
เท่ากัน หรือการจัดแนวทางที่ชัดเจน 

  

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดัระดบั คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง       
2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม ภก.ชุติมา  ธารวิทย ์   เภสัชกรรม 
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)       

ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโรคกลำ้มเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน ชนิด STEMI 

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 ผู้ป่วย STEMI ที่มาด้วยอาการ Atypical หรือแจ้งอาการที่ไม่ชัดแจ้งที่จุดคัดกรอง  จะส่งไปตรวจที่แผนก
ผู้ป่วยนอกก่อน  และส่งท า EKG กว่าจะอ่านผลจะสรุปว่าเป็น STEMI  ต้องใช้เวลานานกว่า10นาที  ในกรณีที่ผู้ป่วย
เสียชีวิต มีการทบทวนแนวทางในระหว่างแพทย์แผนกที่รับรักษาและส่งต่อ  ทั้งเรื่องประวัติการใช้ยาและแนวการ
การรักษา       

ผลงำนเชิงปริมำณ 

ผลงานเชิงปริมาณ อัตราการตายโรคของหลอดเลือดสมอง < 10%     

หน่วยงำน จ ำนวน จ ำนวน ร้อยละ ผลประเมิน 
   ผป.STEMI เสียชีวิต   ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ) 53 7 13.20 


2.รพ.วัดญาณ 4 0 0 


รวม 57 7 7.01 


 

เชิงคุณภำพ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

สสอ.บางละมุง ระดับ 3 ระดับ 3    
1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ) ระดับ 3 ระดับ 3  

2. ศสช.นาเกลือ ระดับ 3 ระดับ 3  

3. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ ระดับ 3 ระดับ 3  

4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย ระดับ 3 ระดับ 3  

5. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ ระดับ 3 ระดับ 3  

6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด ระดับ 3 ระดับ 3  

7. รพสต.เขาไม้แก้ว ระดับ 3 ระดับ 3  

8. รพสต.โป่ง ระดับ 3 ระดับ 3  

9. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น ระดับ 3 ระดับ 3  

10.รพสต.บ้านหนองสมอ ระดับ 3 ระดับ 3  

11.รพสต.บ้านตาลหมัน ระดับ 3 ระดับ 3  
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หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

12.รพสต.บ้านหนองพังแค ระดับ 3 ระดับ 3  

13.ศูนย์ฯบ้านมาบประชัน ระดับ 3 ระดับ 3  

14.รพ.วัดญาณ ระดับ 3 ระดับ 3  

15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ ระดับ 3 ระดับ 3  

16.รพสต.บ้านชากแง้ว ระดับ 3 ระดับ 3  

17.รพ.เมืองพัทยา ระดับ 3 ระดับ 3  

18.ศูนย์ฯบ้านเกาะล้าน ระดับ 3 ระดับ 3  

 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 1.โครงกำรกำรให้ควำมรู้และประชำสัมพันธ์กำรดูแลผู้ป่วยSTEMI แก่อสค.ร่วมกับรพ.บำงละมุง 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ 

ร.พ.วัดญาณฯ  คัดกรองผิดพลาดจากอาการไม่ชัดเจน มี
อาการจุกแน่นลิ้นปี่ 3 สัปดาห์ คัดกรองไป OPD ก่อน จึงท า
ให้ EKG เกิน 10 นาที 

1.พัฒนาศักภาพการคัดกรองผู้ป่วยที่มาด้วย
อาการ   
จุกแน่นหน้าอก/ลิ้นปี่   
2.จัดการประชุมวางแผนงานประจ าปี2562 เพ่ือ
หาแนวทางแก้ไขพัฒนางานร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน
ระดับปฐมภูมิ 
3.ศึกษาดูงานจากสสอ.และหน่วยงานใกล้เคียงที่
เกี่ยวข้อง   
   

 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 

1. สสอ.บางละมุง ว่าท่ีจ่าสิบตร ีพว.ปัฐน ์ อุปรัตน ์ 083-0080289 งานป้องกันควบคุมโรคNCD 

2. รพ.บางละมุง นางธัชศรัณพร  พรหมเศรณ ี 062-9928954 งานผู้ป่วยนอก 

3. รพ.วัดญาณสังวราราม นางนิตยา  อินทโชติ 085-2790808 อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

4. เมืองพัทยา หัวหน้าแผนกผูป้่วยนอก 038-103900 งานผู้ป่วยนอก 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)       

ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ำรับกำรผ่ำตัดแบบ One Day Surgery (รพ. A,S 12 โรค, M 5 กลุ่มโรค ) 
ร้อยละ 15       

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 ขณะนี้โรงพยาบาลบางละมุง ได้ท าการพูดคุยหาแนวทางการด าเนินงาน กับผู้ตรวจประเมิน (อ.เกรียงศักดิ์ 
ศัลยแพทย ์ประจ า รพศ.ชลบุรี ) ถึงเรื่องความพร้อมและกลุ่มโรคท่ีสามารถจะท าการผ่าตัดในวันเดียวได้   

ผลงำนเชิงปริมำณ 

หน่วยงำน จ ำนวน ผป. จ ำนวน ร้อยละ ผลประเมิน 
  ที่เข้ำเงื่อนไข

ODS 
ผ่ำตัด   

ผ่ำน 
ไม่ผ่ำน 

1. รพ.บางละมุง 3   3  100  

2.รพ.เมืองพัทยา  NA NA  NA NA 

รวม 3  3  100    
 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไข
ปัญหำ 

รพ.บางละมุง  มีศัลยแพทย์และแพทย์ดมยา เพียงอย่างละ 
1 คน ซึ่งความพร้อมคิวการให้บริการผ่าตัดภายในวันเดียว  
ยังไม่สามารถจะเปิดให้บริการได้ภายในปีนี้  ทั้งนี้ยังคงรอ
การตรวจประเมินจากอ.เกรียงศักดิ์ จาก รพศ.ชลบุรี อีกครั้ง 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)       

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยนอกได้รับบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก   

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์       

 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในอ าเภอบางละมุง เมื่อ
เทียบกับ ข้อมูลจาก สัดส่วนของจ านวนครั้งทั้งหมดในการให้บริการในหน่วยบริการ และจ านวนบริการแผนไทย
แล้วนั้น พบว่าปี2561 คิดเป็นร้อยละ 12.45 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง ในปี2560 คิดเป็นร้อยละ 10.78 
ในปี2559 คิดเป็นร้อยละ 10.21ในปี2558 คิดเป็นร้อยละ10.79 จึงกล่าวได้ว่า ผู้ป่วยนอกที่มาเข้ารับการรักษาใน
หน่วยบริการ มีการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ  

ผลงำนเชิงปริมำณ 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รพท.ร้อยละ 10, รพช.ร้อยละ 20, 
รพ.สต.ร้อยละ 30)      

หน่วยงำน 
จ ำนวนครั้ง

บริกำร 
จ ำนวน
บริกำร 

ร้อยละ ผลประเมิน 

 ทั้งหมด แผนไทย  ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.รพ.บางละมุง 225,165 19,065 8.47  



2.รพ.วัดญาณสังวราราม 27,250 5,457 20.03 


3.รพสต.บ้านโรงโปะ๊ 5,150 1,522 29.55 


4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 7,614 1,829 24.02 


5.รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 4,387 887 20.22 


6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 6,467 1,811 28.00 


7.รพสต.เขาไม้แก้ว 5,661 1,188 20.99 


8.รพสต.โป่ง 4,826 1,799 37.28 


9.รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 2,309 597 25.86 


10.รพสต.บ้านหนองสมอ 13,267 1,749 13.18 


11.รพสต.บ้านตาลหมัน 5,179 1,525 29.45 


12.รพสต.บ้านหนองพังแค 3,896 1,142 29.31 


13.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 12,144 3,722 30.65 


14.รพสต.บ้านชากแง้ว 7,483 2,525 33.74 


รวม 330,798 44,818 13.55 


(รพท.ร้อยละ 10, รพช.ร้อยละ 20, รพ.สต.ร้อยละ 30) *หมายเหตุ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สสจ.ชลบุรี ให้รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 20       
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ระดับรพ.บางละมุง (รพท.) ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 8.47 
(ไม่ผ่านเกณฑ์)       

ระดับรพ.วัดญาณฯ (รพช.) ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 
20.03 (ผ่านเกณฑ์)       

ระดับรพ.สต. ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ25.89 (ผ่านเกณฑ์)
           

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี   

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไข
ปัญหำ 

ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการมีจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรั ง  ได้แก่  เบาหวาน ความดันโดย
จ าเป็นต้องรับยาอย่างต่อเนื่องตามนัด ซึ่งรักษาด้านแผน
ปัจจุบันเป็นหลัก จึงท าให้จ านวนผู้ป่วยนอกท่ีรับบริการแผน
ไทยน้อยกว่า 

ส่งเสริมให้ความรู้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยที่มา
รับบริการให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการ
รักษาแบบแพทย์แผนไทยมากข้ึน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง นส.ปัณณภัสร์ เลิศวัฒนานิธิกุล 084-34291963 งานคุ้มครองฯ 
2. รพ.บางละมุง นส.วรรณภรณ์ ศิริเลิศ 089-0912837 งานเภสัชกรรม 
3. รพ.วัดญาณสังวราราม นางอุไรวรรณ   พวงกลิ่น 085-0846712 ศูนย์แพทย์แผนไทย 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ     

ตัวช้ีวัดที่ 17 อัตรำกำรเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภำยใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.ระดับ F3 ข้ึนไป (ER 
และ Admit)       

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 ผู้ป่วยฉุกเฉินที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เสียชิวิตที่ห้องฉุกเฉิน และมากด้วยอาการบาดเจ็บร่วมกัน
หลายระบบ  MULTIPLE TRUMA ซึ่งต้องใช้วิธีการผ่าตัดเพ่ือช่วยชีวิต  หรือส่งตัวไปรักษาต่อเนื่อง   รพศ.ชลบุรี    
ซึ่งบางรายก็ไปไม่ถึง  ผู้ป่วยบางรายกว่าจะน าส่งมาโรงพยาบาลมีอาการหนักมาแล้ว  การให้ยา  ให้สารน้ า  หรือให้
เลือดอาจจะไม่ทันการ       

ผลงำนเชิงปริมำณ 

อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.ระดับ F3 ขึ้นไป (ER และ Admit)     <ร้อย
ละ 12 

หน่วยงำน จ ำนวน จ ำนวน ร้อยละ ผลประเมิน 
  ผป. วิกฤติฉุกเฉิน เสียชีวิต   ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. รพ.บางละมุง 9303 59 0.63 


 

เชิงคุณภำพ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. รพ.บางละมุง ระดับ 5 ระดับ 2 


 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี 
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ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไข

ปัญหำ 
มีการวิเคราะห์โรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วย  โดย
น าเสนอผ่าน IRM เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุการทีม 
PCT แต่ไม่ต่อเนื่อง  ท าให้ไม่สามารถวางแผนพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสม (คะแนนที่ระดับ 2) 

เพ่ิมศักยภาพของห้องฉุกเฉิน จัดท า TEA 
UNIT ปัจจุบันมีแพทย์ไปเรียนต่อทางด้าน 
ER 

 
พัฒนาให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 7 กำรพัฒนำคุณภำพหน่วยงำนบริกำรด้ำนสุขภำพ       

ตัวช้ีวัดที่ 18 อัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคปอดรำยใหม่ 

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 ปีงบประมาณ 2561 ในไตรมาสที่ 1 มีผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ขึ้นทะเบียนรักษา จ านวน 76 ราย          
มีผลการรักษาครบ และหายจ านวน 62 ราย  เสียชีวิต 8 ราย เปลี่ยนวินิจฉัย 5 ราย  ล้มเหลว 1 ราย  คิดเป็น    
ร้อยละ 98.63  ผ่านเกณฑ์           

ผลงำนเชิงปริมำณ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 85 

หน่วยงำน จ ำนวน 
ผป.วัณ
โรคปอด
รำยใหม่ 

จ ำนวน 
ผป.วัณโรค
ปอดรักษำ
หำย/ครบ 

ร้อยละ อยู่
ระหว่ำง
รักษำ 

เสียชีวิต ล้มเหลว เปลี่ยน
วินิจฉัย 

1.รพ.บางละมุง 73 59 98.63 0 8 1 5 
2.รพ.วัดญาณฯ 3 3 100.00 0 0 0 0 

รวม 76 62 98.68 0 8 1 5 
 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 1.จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและเครือข่ายสัปดาห์ละ 2 ครั้ง     
 2.จัดตั้งกลุ่มไลน์อ าเภอกลางเพ่ือติดตามส่งต่อผู้ป่วย       

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ 

1.ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างการรักษา 1.เพ่ิมความเข้มข้นในการติดตามผู้ป่วย 
2.ผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดภารกิจในการท างานไม่
สามารถมาได้ตามนัด 

2.ประสานนายจ้างในการกับก าผู้ป่วยให้มารับบริการ
ตามวันวัน 

3.ผู้ป่วยมีการย้ายถิ่นบ่อย   
 

 

 



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.ม.บางละมุง    | 44 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง นายวสันต์  ยังกลาง 086-2585438   
2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม       
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 7 กำรพัฒนำคุณภำพหน่วยงำนบริกำรด้ำนสุขภำพ      

ตัวช้ีวัดที่ 19 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของส่วนรำชกำรในสังกัด  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข(หมวด 1,5)      

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)  เป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริหาร ปี 
2561 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางละมุง  ด าเนินการพัฒนาในภาคบังคับหมวด1 และหมวด 5 จัดท าลักษณะ
ส าคัญองค์กร ประเมินตนเองและรายงานผลการด าเนินงานส่งกระทรวงฯ รายไตรมาส 

ผลงำนเชิงคุณภำพ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบางละมุง 

ระดับ 3 ระดับ 3 
 

(1) จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ครบถ้วน ( /  ) มี (    ) ไม่
มี 



(2) ประเมินตนเอง หมวด 1 และหมวด 5 ( /  ) มี (    ) ไม่
มี 



(3) จัดท าแผนพัฒนาองค์กร(หมวดละ 1 แผน) ( /  ) มี (    ) ไม่
มี 



(4) ด าเนินการตามแผนและประเมินผลส าเร็จของการ
พัฒนา 

( /  ) มี (    ) ไม่
มี 



 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

  ไม่มี   

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี   
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดัระดบั คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง ยุรี บุญรัตนเนตร 081-862-5787 งานพัฒนาคุณภาพ 
2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม       
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 7 กำรพัฒนำคุณภำพหน่วยงำนบริกำรด้ำนสุขภำพ       

ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพโรงพยำบำล (HA) ขั้น 3   

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 รพ.วัดญาณสังวราราม ผ่านการประเมินการรับรอง Re Accredit ขั้น 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2561 มีอายุการรับรอง 3 ปี ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และรพ.บางละมุง  ได้ผ่านกระบวนการรับรอง Re 
Accredit ขั้น 3 โดยมีอายุตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2561 - 21 พ.ค. 2564       

ผลงำนเชิงคุณภำพ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. รพ.บางละมุง ขั้น 3 ขั้น 3  

2.รพ.วัดญาณสังวราราม ขั้น 3 ขั้น 3  

 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี   

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี   
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 7 กำรพัฒนำคุณภำพหน่วยงำนบริกำรด้ำนสุขภำพ       

ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ์ระดับกำรพัฒนำคุณภำพ ร้อยละ 40   

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 อ าเภอบางละมุงด าเนินการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตามเกณฑ์  รพ.สต.ติดดาว ตั้งแต่ปี 
2560 มีเป้าหมายและพัฒนาผ่านเกณฑ์  จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.บ้านห้วยใหญ่  รพ.สต.บ้านชากแง้ว  
รพ.สต.บ้านหนองสมอ  รพ.สต.บ้านหนองพังแค  และ รพ.สต.บ้านหนองหัวแรด และปี 2561 มีเป้าหมายพัฒนา 
เพ่ิมข้ึนจ านวน 7 แห่ง เพ่ือครอบคลุมหน่วยบริการปฐมภูมิ ร้อยละ 100 

ผลงำนเชิงคุณภำพ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ ผ่านเกณฑ์ 84.20  

2. รพสต.ตะเคียนเตี้ย ผ่านเกณฑ์ 83.35  

3. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ ผ่านเกณฑ์ 83.93  

4. รพสต.บ้านหนองหัวแรด ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ป6ี0  

5. รพสต.เขาไม้แก้ว ผ่านเกณฑ์ 81.95  

6. รพสต.โป่ง ผ่านเกณฑ์ 85.05  

7. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น ผ่านเกณฑ์ 81.30  

8.รพสต.บ้านหนองสมอ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ป6ี0  

9.รพสต.บ้านตาลหมัน ผ่านเกณฑ์ 88.70  

10.รพสต.บ้านหนองพังแค ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ป6ี0  

11.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ป6ี0  

12.รพสต.บ้านชากแง้ว ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ป6ี0  

รวม....12.......แห่ง ผ่านเกณฑ์....12........แห่ง  คิดเป็นร้อยละ.....100............   

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

  "ไม้ค้ ายัน  ค้ าใจ  ใช้ซ่อมขา"  ผลงานโดยนายเอกพัฒน์  เทพชู  แพทย์แผนไทย  รพ.สต.บ้านห้วยใหญ่ 
รางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ จากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2560 ใช้เป็นอุปกรณ์ในการ
ช่วยฟื้นฟูสมรรภาพร่างกายผู้ป่วยติดเตียง น าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน   
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ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ด ำเนินกำรส ำเร็จ 

 1. การท างานจนเกิดคุณค่า  เห็นประโยชน์ของประชาชนมาเป็นที่หนึ่ง 

 2. ความร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน  

 3. การเป็นตัวแบบที่ดีในการท างานของผู้น า / ทีมน า ใน รพ.สต.บ้านห้วยใหญ่ 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำน

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ 

 -   - ขับเคลื่อนให้งานคุณภาพ  ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการ
ท างานประจ าวัน ของบุคลากรทุกระดับ 

   - เสนอให้ สสจ.พิจารณา บูรณาการเรื่องการเยี่ยมเสริม
พลัง ในงาน รพ.สต.ติดดาว  และทีมตรวจประมินการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีให้เป็นทีมเดียวกัน  เนื่องจาก
ในเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวมีเกณฑ์การเงิน และเกณฑ์การ
บริหารเวชภัณฑ์ฯลฯ แล้ว  เพ่ือลดความซ  าซ้อนของการ
รับตรวจประเมิน/ตรวจเยี่ยม 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดัระดบั คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 

1. สสอ.บางละมุง ยุรี บุญรัตนเนตร 081-862-5787 
งานพัฒนา
คุณภาพ 

2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม       
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและบริกำรเป็นเลิศ     

กลยุทธ์ที่ 7 กำรพัฒนำคุณภำพหน่วยงำนบริกำรด้ำนสุขภำพ       

ตัวช้ีวัดที่ 22 ร้อยละของโรงพยำบำลที่ผ่ำนเกณฑ์ระดับกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดบรกิำรในโรงพยำบำล  

8 วิชำชีพ       

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งผ่านการประเมิน 8 วิชาชีพ ผ่านแล้ว ในปี 2560 ในปีนี้ รอผลการประเมิน รพ.บาง
ละมุง วันที่ 19 มิถุนายน 2561 รพ.วัดญาณสังวราราม วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

ผลงำนเชิงคุณภำพ 

มำตรฐำนคุณภำพบริกำรใน
โรงพยำบำล 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได ้ ผลประเมิน 

    รพ.บำงละมุง รพ.วัดญำณฯ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1 ด้านเวชกรรม 20 NA  
16.20 

  

2 ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 20  NA 
18.60 

  

3 ด้านบริการทันตกรรม 10 NA  
9.30 

  

4 ด้านบริการเภสัชกรรม 15  NA 
12.30 

  

5 ด้านบริการทางรังสีวิทยา 10 NA  
8.37 

  

6 ด้านบริการเทคนิคการแพทย์ 15  NA 
11.02 

  

7 ด้านบริการกายภาพบาบัด 5 NA  
2.32  

 

8 ด้านการแพทย์แผนไทย 
5 

 NA 
4.65    

รวม 100  92.8 82.56    

 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน   ผลประเมิน 
        ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.รพ.บางละมุง ระดับ 4 ระดับ 4       

2.รพ.วัดญาณสังวราราม ระดับ 4  ระดับ 2      
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นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี   

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือ
แก้ไขปัญหำ 

ทันตกรรม วัดญาณฯ พ้ืนที่ให้บริการไม่เพียงพอ ไม่เป็นสัดส่วน ทันตกรรม วัดญาณฯ เพ่ิมพ้ืนที่
ให้บริการ จัดให้เป็นสัดส่วน 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ   

กลยุทธ์ที่ 8 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ ำนสุขภำพ       

ตัวช้ีวัดที่ 23 ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนที่มีกำรน ำดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน (Happinometer) ไปใช้ 

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์       

 คปสอ.บางละมุงน าการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
การบริหารงานการด าเนินการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความสุขในการท างานแก่บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับทั้งใน
โรงพยาบาล, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 12 แห่ง  และทุกหน่วยงาน มี
ผลการประเมินความสุขของคนท างานผ่านเกณฑ์ระดับ 4       

ผลงำนเชิงคุณภำพ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 
      ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.สสอ.บางละมุง ระดับ 4 ระดับ 4    
2.รพ.บางละมุง ระดับ 4 ระดับ 4    
3.รพ.วัดญาณสังวราราม ระดับ 4 ระดับ 4    

 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง       
2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม นายรุ่งโรจน์  อีอดทอง 0817619170 บริหารงานทั่วไป 
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ   

กลยุทธ์ที่ 8 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ       

ตัวช้ีวัดที่ 24 อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกรสำธำรณสุข (Retention rate) มำกกว่ำร้อยละ 85 

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข วัดจากจ านวนบุคลากร 5 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ/รายวัน/จ้างเหมา
บริการ) คป.สอ.ม.บางละมุงมีบุคลากรสาธารณสุขในทุกประเภทการจ้าง  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จ านวน 1,127 
คนระหว่างปีมีบุคลากรลาออก 10 คน  และย้ายรวมกับไปบรรจุที่อ่ืน 20 คน รวม 30 คน คงอยู่ 1,097  คนอัตรา
การคงอยู่ของบุคลากร เท่ากับ ร้อยละ 97.34        

ผลงำนเชิงปริมำณ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ผลประเมิน 

  (B) ย้าย ลาออก คงอยู่(A) ร้อยละ ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.สสอ.บางละมุง และรพ.สต. 84 2 2 80 95.24 
 

2.รพ.บางละมุง 919 17 7 895 97.39 
 

3.รพ.วัดญาณสังวราราม 124 1 1 122 98.39 
 

รวม 1,127 20 10 1097 97.34 
 

 

A = จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่เก็บข้อมูล 

B = จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม) 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี    

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี    
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง       
2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม นายรุ่งโรจน์  อ๊อดทอง 0817619170 บริหารงานทั่วไป 
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ   

กลยุทธ์ที่ 8 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ ำนสุขภำพ       

ตัวช้ีวัดที่ 25 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด   

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

เป้าหมาย อสค. อ.บางละมุง มีทั้งหมด 1124 ครัวเรือน และมี อสค ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น อสค และผ่าน
การประเมิน ทั้งหมด 847 คน คิดเป็นร้อยละ 75.35 แยกเป็นกลุ่มดังนี้   

1.ครอบครัวผู้ป่วย DM และ HT ที่ป่วยเป็น CKD ระยะ3 (100%) 210 ครอบครัว ผลงาน 180 คิดเป็น
ร้อยละ 85.71  

2.ครอบครัวผู้สูงอายุติดเตียง LTC อายุ 60 ปีขึ้นไป  352 ครอบครัว ผลงาน 157 คิดเป็นร้อยละ 46.60    

3.ครอบครัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ NCD จ านวน 562 ครอบครัว ผลงาน 581 คิดเป็นร้อยละ 103.38                    
โดยทุกหน่วยบริการ ต้องขึ้นทะเบียนและผ่านการประเมินพัฒนาศักยภาพ อสค ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 12 หน่วย
บริการ ไม่ผ่าน 3 หน่วยบริการ          

ผลงำนเชิงปริมำณ  ร้อยละ 60 

หน่วยงำน จ ำนวน
เป้ำหมำย 

จ ำนวนที่มี 
อสค 

ร้อยละ ผลประเมิน 

  ครอบครัว ครอบครัว   ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. รพ.บางละมุง 289 121 41.87  

2. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 70 62 88.57  

3. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 59 54 91.53  

4. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 58 50 86.21  

5. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 50 42 84.00  

6. รพสต.เขาไม้แก้ว 47 49 104.26  

7. รพสต.โป่ง 41 37 90.24  

8. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 36 38 105.56  

9.รพสต.บ้านหนองสมอ 75 60 80.00  

10.รพสต.บ้านตาลหมัน 85 1 1.18  
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หน่วยงำน จ ำนวน
เป้ำหมำย 

จ ำนวนที่มี 
อสค 

ร้อยละ ผลประเมิน 

  ครอบครัว ครอบครัว   ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
11.รพสต.บ้านหนองพังแค 59 51 86.44  

12.รพ.วัดญาณฯ 21 21 100.00  

13.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 75 75 100.00  

14.รพสต.บ้านชากแง้ว 83 86 103.61  

15.รพ.เมืองพัทยา 76 17 22.37  

รวม 1124 764 67.97    

 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี   

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไข
ปัญหำ 

1.รพ.วัดญาณฯ อสค.ได้รับการอบรมน้อย ส่วนใหญ่ได้รับ
การ สอนและดูแลคนในครบครัว จากอสม.และเจ้าหน้าที่ 

  

2 สมาชิกในครอบครัวบางครอบครัว ไม่สะดวกในการให้
ข้อมูล และรับการประเมินศักยภาพ อสค. 

  

3.เกิดปัญหาขัดข้องกับ เว็ปลงทะเบียน อสค จึงเกิดความ
ล่าช้าในการขึ้นทะเบียน อสค. 

  

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง       
2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม น.ส.นริศรา  ถาพันธ์ 089-0800915 บริการด้านปฐมภูมิฯ 
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ   

กลยุทธ์ที่ 9 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ       

ตัวช้ีวัดที่ 26 ร้อยละของหน่วยบริกำรที่ผ่ำนเกณฑ์คุณภำพข้อมูล (หน่วยบริกำรผ่ำนเกณฑ์/คุณภำพข้อมลูบริกำร) 

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์       

 ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน ระดับโรงพยาบาล 2 แห่ง ผ่าน 1 แห่ง คิดเป็นรอยละ 50 
และในส่วนของ รพ.สต.รวม ศสช.นาเกลือ ทั้งหมด 13 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 75% ทั้งหมด 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
30.77 โดยท าการประเมิน แบบ Internal Audit โดย คณะกรรมการ MRA ระดับหน่วยงาน หรือ สสอ. และท าการ
ประเมิน External Audit โดยคณะกรรมการ MRA ระดับจังหวัด ในผลงานรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา รพ.สต.ประเมิน
เฉพาะในส่วนของ Extenal audit       

ผลงำนเชิงปริมำณ 

หน่วยงำน External (60%) Internal (40%) ค่ำเฉลี่ย
น้ ำหนัก 

ผลประเมิน 

  E-OPD E-IPD I-OPD I-IPD ผลรวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
รพ.บางละมุง 69.32 79.00 82.21 86.31 79.21    

รพ.วัดญาณสังวราราม 62.69 72.74 64.46 78.36 73.98 
  

ศสช.นาเกลือ 61.23  -  59.58  -  60.41   

รพ.สต.ตะเคียนเตี้ย  85.29  -   -   -  85.29 


รพ.สต.ห้วยใหญ ่บ้านซากแง้ว  73.53  -   -   -  73.53   

รพ.สต.บา้นห้วยใหญ ่ 86.92  -   -   -  86.92 


รพ.สต.เขาไม้แก้ว  70.14  -   -   -  70.14   

รพ.สต.บา้นหนองตาอุ่น 74.42  -   -   -  74.42   

รพ.สต.โป่ง  63.49  -   -   -  63.49   

รพ.สต.บา้นหนองหัวแรด  77.74  -   -   -  77.74 


รพ.สต.บา้นหนองเกตุใหญ ่ 67.88  -   -   -  67.88   

รพ.สต.บา้นหนองพังแค 75.59  -   -   -  75.59 


รพ.สต.บา้นตาลหมัน  71.47  -   -   -  71.47   

รพ.สต.บา้นหนองสมอ  71.71  -   -   -  71.71   

รพ.สต.บา้นโรงโปะ๊  71.48  -   -   -  71.48   
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นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 1.สสอ.บางละมุงมีการประชุมเรื่องการให้รหัส และ น าปัญหาอุปสรรคของผลการตรวจสอบแจ้งผู้ปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง   

 2.มีการจัดท าคู่มือในการบันทึกให้ รพ.สต.ปฏิบัติตาม   

 3.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ MRA ระดับอ าเภอที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะได้   

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำ 

1. ผู้ปฏิบัติยังขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลใน
แต่ละส่วนของเวชระเบียน 

1. มีการจัดอบรมในการให้รหัส ให้ครอบคลุม 
จนท.ทุกคน ในหน่วยบริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบันทึกเวชระเบียนหรือ ตรวจรักษา 

2. จ านวนผู้รับบริการจ านวนมากอาจท าให้ผู้ปฏิบัติ
ลืมลงข้อมูลในบางส่วนไป 

 

3.ปัญหาจากโปรแกรมประยุกต์ในบางส่วน   
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง นายพรหมเทพ เงินมาก 095-195-9588   
2. รพ.บางละมุง       
3. รพ.วัดญาณสังวราราม น.ส.สาวิตร ี ศรีทองค า 891598751 ยุทธศาสตร์ 
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ   

กลยุทธ์ที่ 10 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ      

ตัวช้ีวัดที่ 27 ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง      

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 ในปีงบประมาณ 2561 รพ.บางละมุง และรพ.วัดญาณสังวราราม  มีรายรับสูงกว่าแผนที่ก าหนดไว้  ใน
ส่วนค่าใช้จ่ายโดยรวมของทั้ง 2 รพ. สูงกว่าแผนทั้ง 2 แห่ง  ซึ่งต้องใช้มาตรการลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นลง  ต้นทุน
การให้บริการผู้ป่วยนอกของทั้ง 2 รพ. ไม่เกินเกณฑ์ท่ี 656.66 บาท และ 782.47 บาท จากต้นทุนเฉลี่ยไม่เกิน 841 
บาท  ส่วนต้นทุนผู้ป่วยใน  มีต้นทุนเกินเกณฑ์เฉลี่ยทั้ง 2 แห่ง       

1.กำรวิเครำะห์จำกกำรค ำนวณภำวะวิกฤติทำงกำรเงินกำรคลัง 7 ระดับ 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ ผลประเมิน 
        ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.รพ.บางละมุง ปกติ/ระดับ 1 ปกติ      
2.รพ.วัดญาณสังวราราม ปกติ/ระดับ 1 ปกติ      

 

2. ร้อยละของผลต่ำงของแผน planfin ร้อยละ 10-15 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ ผลประเมิน 
        ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

2.1  รำยได้สูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำแผน      

1.รพ.บางละมุง 528,937,636.43 628,725,832.29 18.87 


2.รพ.วัดญาณสังวราราม 36,189,967.95 47,696,542.07 31.79 
 

2.2 ค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำแผน          
1.รพ.บางละมุง 536,358,500.43 552,776,007.71 3.06 



2.รพ.วัดญาณสังวราราม 35,946,037.66 45,827,965.95 27.49 


 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 คปสอ.ม.บางละมุง    | 60 

3. ต้นทุนบริกำรไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มบริกำรเดียวกัน 

หน่วยงำน เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ ผลประเมิน 
        ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

3.1 ต้นทุน OPD ไม่เกินเกณฑ์
เฉลี่ยกลุ่มบริกำรเดียวกัน 

      
  

  
1.รพ.บางละมุง 925.15 656.66      
2.รพ.วัดญาณสังวราราม 841.07 782.47      

3.2ต้นทุน IPD ไม่เกินเกณฑ์
เฉลี่ยกลุ่มบริกำรเดียวกัน 

    
    

  
1.รพ.บางละมุง 20,636.56 30,484.77     

2.รพ.วัดญาณสังวราราม 20,474.73 22,802.12    

 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล 
เบอร์
ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 

1. สสอ.บางละมุง       
2. รพ.บางละมุง นางศิริพรรณ  สีทับทิม   งานการเงิน 
3. รพ.วัดญาณสังวราราม นางนภากานต์  นาค า   บริหารงานทั่วไป 
4. เมืองพัทยา       
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

คปสอ.ม.บำงละมุง รอบ 12 เดือน 1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำยน 2561 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ   

กลยุทธ์ที่ 11 กำรพัฒนำงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ       

ตัวช้ีวัดที่ 28 ร้อยละผลงำนวิจัย/R2R ด้ำนสุขภำพที่ให้หน่วยงำนต่ำงๆน ำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85   

ข้อมูลทั่วไปและสถำนกำรณ์ 

 ในปี 2561 อ าเภอบางละมุง มีผลงานวิจัย/R2R/CQI/นวตกรรมด้านสุขภาพ จ านวน 46 ผลงาน โดย
แบ่งเป็น สสอ. จ านวน 1 ผลงานเป็น CQI รพ.สต.อีก 12 ผลงาน เป็นนวตกรรมด้านสุขภาพ รพ.บางละมุง จ านวน 
30 ผลงานเป็น CQI และรพ.วัดญาณสังวราราม จ านวน 3 ผลงาน เป็นงานวิจัย ซึ่งทุกผลงานมีการผลักดันใช้
ประโยชน์ในชุมชนทั้งหมด       

ผลงำนเชิงปริมำณ ร้อยละ 85 

หน่วยงำน จ ำนวน
ผลงำนวิจัย/

R2R ปี 
2559-2561 

ทั้งหมด 

จ ำนวน
ผลงำนวิจัย/

R2R ที่
น ำไปใช้

ประโยชน์ปี 
2561 

ร้อยละ ผลประเมิน 

        ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1. รพ.บางละมุง(ศสช.หนองปรือ) 36 31 86.11 

 

2. ศสช.นาเกลือ 1 1 100.00  

3. รพสต.บ้านโรงโป๊ะ 1 1 100.00  

4. รพสต.ตะเคียนเตี้ย 1 1 100.00  

5. รพสต.บ้านหนองเกตุใหญ ่ 1 1 100.00  

6. รพสต.บ้านหนองหัวแรด 1 1 100.00  

7. รพสต.เขาไม้แก้ว 1 1 100.00  

8. รพสต.โป่ง 1 1 100.00  

9. รพสต.บ้านหนองตาอุ่น 1 1 100.00  
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หน่วยงำน จ ำนวน
ผลงำนวิจัย/

R2R ปี 
2559-2561 

ทั้งหมด 

จ ำนวน
ผลงำนวิจัย/

R2R ที่
น ำไปใช้

ประโยชน์ปี 
2561 

ร้อยละ ผลประเมิน 

        ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
10.รพสต.บ้านหนองสมอ 1 1 100.00  

11.รพสต.บ้านตาลหมัน 1 1 100.00  

12.รพสต.บ้านหนองพังแค 1 1 100.00  

14.รพ.วัดญาณ 8 7 87.50  

15.รพสต.บ้านห้วยใหญ ่ 1 1 100.00  

16.รพสต.บ้านชากแง้ว 1 1 100.00  

รวม 57 51 89.47  

 

นวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่เป็นแบบอย่ำงได้ 

 ไม่มี 

ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำอุปสรรค และและปัจจัยท่ีท ำให้งำนไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำหรือแก้ไข
ปัญหำ 

1.เจ้าหน้าที่ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกใช้นวัตกรรม ที่
เหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในชุมชน 

การน านวัตกรรม/งานวิจัย/R2R ไปใช้
ในพ้ืนที่ แล้วประชาชนสามารถใช้ได้
เองโดยไม่ต้องพ่ึง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เกิดกลุ่มการดูแลตนเองและขยายต่อ
ยอดนวัตกรรม/งานวิจัย/R2R ในชุมชน
ได้ 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ. ชื่อ - สกุล เบอร์ติดต่อ งำน/ฝ่ำย 
1. สสอ.บางละมุง นายอาทร เนี่ยกุล 0843297020 ควบคุมโรค 
2. รพ.บางละมุง นางปนัดดา  ลิ้มธงเจริญ 0816872590 ฝ่ายบริหาร 
3. รพ.วัดญาณสังวราราม นางพิชญาภา  สายนภา 0819968617 กลุ่มการพยาบาล 
4. เมืองพัทยา       
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