
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ  
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 
 
 

 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเร้ือรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน อัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคฉุกเฉินที่ส าคัญลดลง 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

จากข้อมูลย้อนหลัง ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองปี 2557 - 2560 มีจ านวน 5,23,32,87 ตามล าดับ ในปี 2561 ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 19 คน 
และไม่มีผู้ปุวยเสียชีวิต โรงพยาบาลท่าชนะ ได้รับการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางการดูแลผู้ปุวย Stroke fast tract และได้ส่งต่อผู้ปุวยไปท า             
CT-Scan ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทุกราย 

จากการทบทวนผู้ปุวยเสียชีวิตด้วยโรค STEMI  ของโรงพยาบาลท่าชนะ ปี 2557 - 2560 ไม่พบว่ามีผู้ปุวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล แต่พบผู้ปุวยมีภาวะ Cardiac 
arrest เสียชีวิต ก่อนถึงโรงพยาบาล 2559-2560 เท่ากับ 16 และ 11 ราย ตามล าดับพบปัญหาการเข้าถึงบริการคือไม่ทราบอาการของโรคและความเร่งด่วนของโรค 

จากรายงานการเฝูาระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของโรงพยาบาลท่าชนะ ตั้งแต่ ปี 2557 - ปัจจุบัน มีจ านวน 2,647 ครั้ง และพบว่ามีผู้ปุวยบาดเจ็บ
ทางถนนในเขตอ าเภอท่าชนะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากปี 2557 - ปัจจุบัน จ านวน 883 , 763 , 798 , 868 , 132 ราย มีผู้เสียชีวิตในเขต อ าเภอท่าชนะ จ านวน      
15 , 14 , 10 , 11 , 5 ราย ตามล าดับ  ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานในช่วงอายุ 15-59 ปี ยานพาหนะที่ใช้คือรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั่งส่วน
บุคคล (เก๋ง ปิกอัพ) 

 
 
 
 



 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. การดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
2. การดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
3. การดูแลผู้ปุวยบาดเจ็บที่ศีรษะ 
4. พัฒนาระบบการส่งต่อ 

 
เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด
สมองปลอดภัย 

2. เพ่ือให้ผู้ปุวยบาดเจ็บที่ศีรษะได้รับการดูแลอย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย 

1. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยโรค MI ลดลง  
2. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยโรค Stroke ลดลง 
3. อัตราตายของผู้บาดเจ็บต่อสมองลดลง 
4.  อัตราการเสียชีวิตผู้ปุวยวกิฤติฉุกเฉินขณะส่งต่อลดลง 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน 

งานห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ท่าชนะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเร้ือรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ระดับความส าเร็จในการดูแลผู้ปุวยกลุ่มโรคเมตาบอลิก / จิตเภท ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

การท างานเป็นทีม สหวิชาชีพ ทั้งเครือข่าย โดยเพ่ิมพูนความรู้ให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกแห่ง รอบรม Mini Case Manager เพ่ิมพูนความรู้ในการอบรม Case 
Manager DM HT ให้กับพยาบาลในคลินิกเรื้อรัง อีก 2 คน มีระบบที่ปรึกษาผ่าน Application Line , face book โดยแพทย์ / Case Manager ให้ข้อมูล เสริมพลังจาก
เอกสาร/แผ่นพับ สมุดประจ าตัว เพื่อให้ผู้ปุวยดูแลตนเอง ลดโรค และในรพ.สต.จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ติดตามผลน้ าตาลในเลือด ตามกรอบแนวคิด 1 เดือน 
3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี  มีทีม อสม. ติดตาม ดูแลผู้ปุวยตามความเหมาะสม และงานแผนไทย ใช้สมุนไพรท้องถิ่น เพ่ือลดระดับน้ าตาล/ลดโรคเบาหวาน 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานดูแลผู้ปุวยเบาหวาน 
2. งานดูแลผู้ปุวยความดันโลหิตสูง 
3. งานดูแลผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง 
4. งานดูแลผู้ปุวยโรคถุงลมโปุงพอง 
5. การดูแลผู้ปุวยจิตเภท/ผู้ปุวยซึมเศร้า 
 
 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อให้ผู้ปุวยเบาหวาน

ควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ตามเกณฑ์และลด
ภาวะแทรกซ้อน 

2. เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคความ
ดันโลหิตสูงควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้
ตามเกณฑ์และลด
ภาวะแทรกซ้อน 

3. เพื่อให้ผู้ปุวยสามารถ
ชะลอไตเสื่อมได้ตาม
เกณฑ์ 

4. เพ่ือให้อัตราการปุวย
โรคถุงลมโปุงพอง
ลดลง 

5. เพ่ือลดอัตราการฆ่าตัว
ตายส าเร็จ 

 

1. อัตราผู้ปุวยเบาหวาน
เสียชีวิตลดลง 

2. อัตราผู้ปุวยโรคความดัน
โลหิตสูงเสียชีวิตลดลง 

3. อั ต ร า ก า ร เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนไตวาย
เ รื้ อ รั ง ใ น ผู้ ปุ ว ย 
เ บ าหว าน /คว ามดั น
โลหิตสูงลดลง 

4. อัตราการปุวยโรคถุงลม
โปุงพองลดลง 

5. อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จของผู้ปุวยจิตเภท 

โครงการปรับสมดุลชีวิตพิชิตโรคเมตาบอลิก 
โครงการติดตามดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังท่ีบ้าน 
โครงการอาหารเช้าผู้ปุวยโรคเรื้อรังในคลินิกโรคเรื้อรังในต าบลสมอทอง  
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลสุขภาพเท้าในผู้ปุวยเบาหวาน 
โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้(Knowledge Management) ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังห่างไกลโรคแทรกซ้อน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
โครงการดูแลผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
โครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยจิตเภท/ผู้ปุวยซึมเศร้า 
 
 

งานคลินิก NDC / 
งานสุขภาพจิต / 
รพ.ท่าชนะ 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 
รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
รพ.สต.บ้านประสงค์ 
รพ.สต.บ้านคลองรอก 
รพ.สต.บ้านคลองโสด
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.คลองพา 
 

 
 
 

 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเร้ือรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ระดับความส าเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวย Sepsis ในเครือข่ายบริการสุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพ 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

- 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. พัฒนาทักษะการดูแลผู้ปุวย Sepsis 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยด้วย Sepsis ใน

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
1. อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยจาก

ภาวะ Sepsis เป็น 0 
 

โครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ปุวย Sepsis ใน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
โครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อ 

งานห้องผู้ปุวยใน / 
ทีม PCT 
รพ.ท่าชนะ 
 

 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเร้ือรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อไข้เลือดออก 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานดูแลผู้ปุวยไข้เลือดออก 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือลดอัตราปุวยและปลอดภัยจาก

ภาวะแทรกซ้อนในโรคไข้เลือดออก 
1. อุบัติการณ์ผู้ปุวยไข้เลือดออกเกิด 

Profound shock 
 

โครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อ งานห้องผู้ปุวยใน / 
ทีม IC  
รพ.ท่าชนะ 
ทีม SRRT  
คบสอ.ท่าชนะ 
 

 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเร้ือรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อวัณโรค 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

จ านวนผู้ปุวยวัณโรคและอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี้  ปี 2558 = 19/100  ปี 2559 = 22/100    
ปี 2560 = 39/97.44 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. การคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 
2. การดูแลผู้ปุวยวัณโรค 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้ผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองอย่าง

ครบถ้วนครอบคลุม 
2. เพ่ือลดอัตราปุวยรายใหม่และเพ่ิมอัตราผู้ปุวยรักษา

ส าเร็จ 

1. อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรค
รายใหม่เสมหะพบเชื้อ 

 

โครงการควบคุมปูองกันและรักษาวัณโรคอย่าง
ครบวงจร 

คลินิกวัณโรค 
รพ.ท่าชนะ 

 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเร้ือรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ปุวยเอดส์ 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. คัดกรอง ตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
2. งานดูแลผู้ปุวยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการ

สุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
2. FSW เข้าถึงบริการ เชิงรุกและทราบสถานะของ

ตนเอง 

1. การักษาและติดตามผลการ
ให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ปุวย
เอดส์ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะงานเอชไอวี/เอดส์
โครงการปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก 
 

คลินิกฟูาใส  
รพ.ท่าชนะ 
 

 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  ลดการปุวยตายในโรคทีส่ าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเร้ือรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้ออุจจาระร่วง 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานดูแลผู้ปุวยโรคอุจจาระร่วง 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคอุจจาระร่วงปลอดภัย,ไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน 
1. อุบัติการณ์การเกิดภาวะ Hypovolemic 

Shock ของผู้ปุวยโรคอุจจาระร่วง 
 

โครงการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อ ทีม IC / 
ห้อง IPD /   
ฝุาย OPD  
รพ.ท่าชนะ 
 

 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคญั 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเร้ือรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ระดับความส าเร็จในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกได้ตามเกณฑ์คุณภาพ 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

สถิติการคลอด 3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง ไม่มีการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน แต่ยังพบภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะดังกล่าวนี้ ได้แก่ มารดาคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล คลอดมีสายสะดือพันคอแน่น คลอดติดไหล่ และการคลอดในระยะที่ 2 ยาวนาน 

ข้อมูลการคลอดในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในระยะ ๓ ปี ในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เท่ากับ ๒๐.๔๑ , ๒๖.๐๒ และ ๑๕.๘๒ และข้อมูลการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ของปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ มีร้อยละ ๑๓.๗๓ , ๕ และ ๒๘.๑๓  เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเปูาหมายตัวชี้วัดพบว่ายังสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  

ในปี ๒๕๖๑ ไตรมาสแรก อัตราการคลอดในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน เท่ากับ ๑.๐๒ (ต.ค. 60 - พ.ย. ๖๐) พบว่าต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี เท่ากับ ร้อยละ ๕๐ เพ่ิมจากปีที่ผ่านมา หญิงคลอดมีการคุมก าเนิดโดยวิธีฉีดยาคุมก าเนิดเช่นกัน แต่
การคุมก าเนิดทุกวิธียังครอบคลุมน้อย ส่วนการคุมก าเนิดในหญิงหลังคลอดอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ก่อนออกจากโรงพยาบาลไม่พบการคุมก าเนิด ในปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 
ส่วนใหญ่พบหลังคลอด ๔๕ วัน รวมการคุมก าเนิดโดยวิธีฉีดยาคุมก าเนิด ร้อยละ ๑๐๐ และมีการคุมก าเนิดคิดเป็นร้อยละ ๘.๘๙ ของหญิงหลังคลอดทั้งหมด ซึ่งการ
คุมก าเนิดทุกวิธียังครอบคลุมน้อย 
 
 
 



 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. ดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  
2. ดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด   
3. ดูแลทารกที่มีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด 
 
เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

1. ลดตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 
2. ลดภาวะแทรกซ้อนจาการตก

เลือดหลังคลอด 
3. ลดภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด 

1. อัตราการเกิดตั้งครรภ์วัยรุ่นลดลง 
2. อุบัติการณ์เกิดภาวะ Hypovolemic shock 

จากตกเลือดหลังคลอด 
3. Birth Asphyxia อัตราการเกิดภาวะ BA     

ไม่เกิน 25 : 1,000 
 

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น 
โครงการอบรมหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดเพ่ือ
พัฒนาการที่ดีแก่ลูกน้อย 

ห้อง LR / 
กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 
รพ.สต.สมอทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ส่งเสริมปูองกันโรคทันตสาธารณสุข 
 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

จากข้อมูลของ คบสอ.ท่าชนะ พบว่า ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0 - 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 และหากด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ อัตราของเด็กกลุ่มอายุ 0 - 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานส่งเสริมปูองกันโรคฟันผุ 
2. งานส่งเสริมปูองกันโรคเหงือกอักเสบ 
 
 
 
 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี

ภาวะปราศจากฟันผุ 
2. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี

ภาวะเหงือกอักเสบลดลง 
 

1. ร้อยละการมีภาวะปราศจาก
ฟันผุในทุกกลุ่มวัย 

2. ร้อยละการมีภาวะเหงือก
อักเสบในทุกกลุ่มวัยลดลง 

โครงการสุขภาพช่องปากดี ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ปราศจากฟันผุ 
โครงการส่งเสริม ปูองกัน ทันตสุขภาพในกลุ่มผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โครงการเด็กคันธุลีฟันดี 
โครงการเฝูาระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย 
โครงการส่งเสริมทันตกรรมในโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด้านทันตกรรมส าหรับเด็ก
ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “ยิ้มสดใส” 
โครงการหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มใส 
โครงการหนูน้อยฟันดี ใน คลินิก WBC 
 

ห้องทันตกรรม  
รพ.ท่าชนะ / 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านคลองรอก 
รพ.สต.บ้านท่าไท 
รพ.สต.บ้านประสงค์ 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 
รพ.สต.สมอทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีส าคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ระดับความส าเร็จในการปูองกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซ้ า 

  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและงานคุณภาพ 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือปูองกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซ้ า 1. อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ GHI ซ้ า โครงการจัดการความเสี่ยงสู่องค์กรแห่งความปลอดภัย ทีม RM  

รพ.ท่าชนะ 
 

 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดแูลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีส าคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การควบคุมก ากับวิชาชีพด้านการพยาบาล 

  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาล 
2. งานประชุมวิชาการเฉพาะกลุ่มโรคส าคัญ 
3. งานพัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล 
4. งานพัฒนาระบบบริการพยาบาลในชุมชน 
 
 
 
 
 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ิมจ านวนบุคลากร case manager ให้เพียงพอ

กับจ านวนผู้ปุวย DM HT 
2. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะเฉพาะโรคแก่บุคลากรพยาบาล 
3. เพ่ิมทักษะการนิเทศแก่ผู้ทีมน าทางการพยาบาล 
4. เพ่ิมสมรรถนะพยาบาลใน รพ.สต. 
 

1. อุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการให้บริการ
พยาบาลระดับ E-I ซ้ า 

โครงการ Smart Nurse Smart Life กลุ่มการพยาบาล  
รพ.ท่าชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีส าคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ปุวย 

  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

โรงพยาบาลท่าชนะ ไดก้ าหนดนโยบาย จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN 
& CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร โรงพยาบาลท่าชนะมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การจัดเก็บขยะติดเชื้อ ขยะมูลฝอยทั่วไป ส้วมมาตรฐาน     
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานสิ่งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรที่เอ้ือต่อความปลอดภัย และความผาสุก และความปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุและของเสียอันตราย  
    หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืน 
2. งานพัฒนาระบบเครื่องมือและระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมท างานได้ตามปกติ 
3. งานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือความปลอดภัยและความผาสุกของผู้ปุวย 

เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือนองค์กร ตลอดจน
สร้างความม่ันใจถึงความปลอดภัยจาก
อัคคีภัย วัสดุ และของเสียอันตรายหรือภาวะ
ฉุกเฉินอ่ืน ๆ 

2. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้
มาใช้บริการ ได้รับความปลอดภัย เชื่อถือใน
การให้บริการ 

3. เพ่ือให้โรงพยาบาลท่าชนะเป็นสถานที่ที่
ปลอดภัยและเอ้ือต่อสุขภาพ เอื้อต่อกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital   

2. การบริหารสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ปุวย 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันสร้างชุมชนใหม่ไร้ขยะ 
โครงการส่งเสริมบ้านสวยชุมชนสะอาดด้วยการคัดแยกขยะ 

ทีม ENV 
กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิและ
องค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 
รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
รพ.สต.วัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีส าคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ระดับความส าเร็จในการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในเครือข่ายบริการสุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพ 

  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 - 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานเฝูาระวังและปูองกันการติดเชื้อ    
2. งานเฝูาระวังและปูองกันการติดเชื้อดื้อยา 
3. งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อตามระบบ   
4. งานจ่ายกลาง 
5. เพ่ือเฝูาระวัง ติดตาม ดูแล ภาวะสุขภาพของบุคลากร 
 
 
 
 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อในเครือข่ายบริการสุขภาพ 
2. เพ่ือปูองกันและลดการติดเชื้อตามระบบต่างๆ      

(Target NI ) 
3. เพ่ือลดอัตราการส่งชุดอุปกรณ์เครื่องมือทาง

การแพทย์ re – sterile 
4. เพ่ือเฝูาระวัง ติดตาม ดูแล ภาวะสุขภาพของ

บุคลากร 
 

1. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล โครงการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 

ทีม IC 
รพ.ท่าชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีส าคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 

  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 - 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. การพัฒนาคุณภาพความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้เวชระเบียนมีความสมบูรณ์ 
 

1. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน โครงการพัฒนาคุณภาพความสมบูรณ์ ของเวชระเบียน 
 

งานเวชระเบียนและสถิติ 
รพ.ท่าชนะ 
 

 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีส าคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และรังสีการแพทย์ 

  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 - 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. POP UP ช่วยชีวิต พลิกวกิฤติ เป็นโอกาส (รอด) 
2. รายงานผลผิด  วินจิฉัยพลาด อาจถึงชีวิต 
3. ความเหมาะสม พร้อมใช้ของน้ ายา อุปกรณ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ 
4. "Sigma metric " จับ ผิด ก่อน พลาด 
5. ผลด่วน ทันใจ 
 
 
 
 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้ผู้ปุวยวิกฤติได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว 

และปลอดภัย 
2. เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจที่ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อ และการใช้วัสดุ

วิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4. เพ่ือให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มี
ความน่าเชื่อถือ และเกิดความมั่นใจต่อ
ผู้ใช้บริการ 

5. เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจที่รวดเร็ว 
ทันต่อการใช้งาน 

 
 

1. ระดับความส าเร็จของการบริหาร
จัดการทางห้องปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย์ 

โครงการ การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์ 
 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
รพ.ท่าชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาล์ม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ 
 
เป้าประสงค์  1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนาระบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพใน 5 กลุ่มโรคที่ส าคัญ 

  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 - 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือเพ่ิมอัตราการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใน 5 กลุ่มโรค

ส าคัญ กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรค
ติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก ,โรค
ทันตสาธารณสุข   

1.  อัตราการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ใน 5 กลุ่มโรคที่ส าคัญ 

โครงการ พัฒนาระบบการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ 

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิและองค์รวม  
รพ.ท่าชนะ 
สสอ.ท่าชนะ 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาล์ม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ 
 
เป้าประสงค์  1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคที่ส าคญั 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนาสุขภาพเชิงรุก 5 กลุ่มวยั 

  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 การด าเนินงานพัฒนาการเด็กในอ าเภอท่าชนะ(ต.ค.๖๑ – ธ.ค.6๑) พบว่าเด็กอายุ 0– 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 93.79 (เปูาหมายร้อยละ ๙0)             
ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปลี่ยนเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กจาก TDSI เป็น DSPM โดยให้บุคลากรสาธารณสุขเน้นการคัดกรองเด็ก               
4 กลุ่มเปูาหมาย ประกอบด้วย เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ส าหรับช่วงอายุอื่นๆ เน้นให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ 

ประชนชนในพ้ืนที่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เป็นกลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและน ากลุ่มเสี่ยงมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้กลายเป็นกลุ่มปกต ิ
  
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. พัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี)  2. พัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กเรียน (5 – 14 ปี) 
3. พัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี)  4. พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน (15 - 59 ปี) 
5. พัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 
 



 
 
เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อให้

กลุ่มเปูาหมาย
ใน 5 กลุ่มวัยมี
พฤติกรรม
สุขภาพ
เหมาะสมตาม
เกณฑ์ 

1. อัตรา
กลุ่มเปูาหมาย
ใน 5 กลุ่มวัย
มีพฤติกรรม
สุขภาพ
เหมาะสมตาม
เกณฑ์ 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ป ี
โครงการอบรมนักเรียนแกนน าเด็กไทยท าได้พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันสร้างสุขภาพใหม่นักเรียนไทยน้ าหนักดี 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมสานฝันวัยรุ่นไทยให้เป็นจริง 
โครงการ “วัคซีนปูองกันเด็กจมน้ า” 
โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และโรคซึมเศร้า 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันสร้างสุขภาพใหม่ในโรงพยาบาล พันคน พันก้าว พันวัน 
โครงการคาราวานตรวจสุขภาพประชาชนเคลื่อนที่ 
โครงการชุมชนรักสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
โครงการรู้ทัน รู้ลึก รู้ชัด ขจัดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย (แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ) 
โครงการสร้างความรู้ สู่สุขภาพที่ดีในชุมชน 
โครงการรวมพลังสร้างชุมชนเต้นบาสโลป เพื่อสุขภาพดี 
โครงการหมอชวนวิ่ง ๕๐ ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันต้านภัยมะเร็งเต้านม 
โครงการรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประสานใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูก 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ร่วมกันรักษ์ล าไส้ตรงและล าไส้ใหญ่ห่างไกลมะเร็ง 
โครงการวางแผนปูองกันโรคในผู้สูงอายุอ าเภอท่าชนะ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล & คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและฟ้ืนฟูทักษะการคัดกรอง 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 
สสอ.ท่าชนะ 
รพ.สต.บ้านคลองโสด 
รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านท่าไท 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บ้านคลองรอก 
รพ.สต.บ้านประสงค์  
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาล์ม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ 
 
เป้าประสงค์  1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนางานดูแลต่อเนื่อง Home Health Care  &  Long Term Care & Palliative Care 

  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 จากการส ารวจสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งอ าเภอ พบผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมร้อยละ 88.52 กลุ่มติดบ้านร้อยละ 6.94 และกลุ่มติดเตียงร้อยละ 
4.51 คณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ(คบสอ.) และภาคีเครือข่าย จึงพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยวางแผนก ารท างานและ
ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยในปี 60 มีการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (care give) จ านวน 44 คน 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานดูแลต่อเนื่อง Home Health Care 
2. งานดูแลต่อเนื่อง Long Term Care 
3. งานดูแลต่อเนื่อง Palliative Care 
 
 
 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 

CM และ CG ในการดูแล
ผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง 

1. อัตรากลับมารักษาซ้ าในโรคที่
ส าคัญที่ดูแลต่อเนื่องลดลง 

โครงการ เยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ  (Home Health Care  &  Long 
Term Care & Palliative Care) 
 

ทีม palliative care  
รพ.ท่าชนะ / 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 
รพ.สต.คลองพา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาล์ม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ 
 
เป้าประสงค์  1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตในประชากรโดยกระบวนการบูรณาการต าบลจัดการสุขภาพ 

 
  

สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 อ าเภอท่าชนะได้พัฒนา อสม. โดยการบูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดอัตราปุวยตายและตายด้วยโรคไม่ติดต่อ รวมทั้ง มีระบบการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 

ภาคเีครือข่ายสุขภาพมี
แผนงาน / โครงการ
พัฒนาการจัดการสุขภาพ
ระดับพ้ืนที่ 

1. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีแผนงาน / 
โครงการพัฒนาการจัดการสุขภาพ
ระดับพ้ืนที่ 

โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)
ดีเด่น ระดับอ าเภอ 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)ดีเด่น ระดับอ าเภอสู่ระดับจังหวัด 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ใหม่ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานในชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม.เพ่ืองานสุขภาพภาคประชาชน  
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่งานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันจัดท าทะเบียนกุมสภาพชุมชน 
 
 
 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ / 
สสอ.ท่าชนะ 
รพ.สต.บ้านคลองโสด 
รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.บ้านท่าไท 
 

 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาล์ม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ 
 
เป้าประสงค์  1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้านท้ังในและนอกหน่วยบริการโดยทีมหมอครอบครัว 

 
  

สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 ปัจจุบันเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะได้ทดลองให้สถานบริการด าเนินการให้บริการในรูปแบบ PCC ใน รพ.สต.ประสงค์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดเป็นทางการได้
ใน ปีงบประมาณ 2563 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไป เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบนพื้นฐานประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) รูปแบบ PCC ให้มีคุณภาพ 
 
 
 
 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

(Service plan) รูปแบบ 
PCC ให้มีคุณภาพ เพ่ือ
ประชาชนได้รับบริการใกล้
บ้านทั้งในและนอกหน่วย
บริการโดยทีมหมอ
ครอบครัว 

 

1. จ านวนเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัว 
Primary Care Cluster ที่ผ่านเกณฑ์ 

โครงการ จัดการคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster 
 
 

รพ.ท่าชนะ / 
สสอ.ท่าชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาล์ม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ 
 
เป้าประสงค์  1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน แพทย์แผนไทยสามารถบูรณาการ การตรวจรักษาโรคกับแผนปัจจุบัน 

 
  

สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 - 
 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. แพทย์แผนไทยสามารถบูรณาการ การตรวจรักษาโรคกับแผนปัจจุบัน 
 
 
 
 
 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาระบบบริการแพทย์

แผนไทยสามารถบูรณาการ 
การตรวจรักษาโรคกับแผน
ปัจจุบัน 

 

1.  ร้อยละผู้ ปุ วยนอกได้ รั บ
บริการ การแพทย์แผนไทย
และ การแพทย์ทางเลือก 

โครงการผู้สูงวัยห่างไกลโรคข้อเข่าเสื่อม 
โครงการสมุนไพรริมรั้วเพ่ือการพึ่งพาตนเอง 
โครงการสุดยอดรางจืดล้างสารพิษ ลดภัยเสี่ยงต่อโรค 
โครงการส่งเสริมการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างถูกต้อง  
โครงการสมุนไพรเพ่ือชีวิต 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยติดเตียงติดบ้านด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
โครงการท าลูกประคบสมุนไพร เชิดชูไว้ด้วยภูมิปัญญา 
โครงการเขา่หนักเบา รพ.สต.เราดูแล 
โครงการท ายาดมสมุนไพร หอมชื่นใจ คลายกังวล 
โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม  
โครงการแช่เท้าด้วยสมุนไพร ใส่ใจผู้สูงอายุ 
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องสมุนไพร จัดท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ในชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ 
 
 

รพ.สต.บ้านคลองรอก 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
รพ.สต.บ้านประสงค์ 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านท่าไท 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนกลยุทธ์การด าเนนิงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาล์ม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ 
 
เป้าประสงค์  1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) 
  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

การค้นหาปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของอ าเภอท่าชนะ ข้อมูลที่ได้จากการสุ่มส ารวจ เช่น ข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลพฤติกรรมที่เก็บใน Family Folder หรือข้อมูลที่
เก็บใน JHCIS นโยบายเน้นหนักของกระทรวงสาธารณสุข และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตัวชี้วัดจังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา จากการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และน ามาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

เมื่อได้ปัญหาที่ส าคัญ คณะกรรมการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะได้น าเสนอสถานการณ์สุขภาพอ าเภอท่าชนะ ต่อคณะกรรมการ DHB (District Health 
Board) อ าเภอท่าชนะ เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการ ได้น าเสนอสถานการณ์สุขภาพอ าเภอท่าชนะ และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาของคณะกรรมการเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการเสนอแนะปัญหาเพ่ิมเติม และท าการคัดเลือกปัญหาที่ส าคัญ ผลการคัดเลือกจากมติที่ประชุม มีมติให้
เลือก ปัญหาส าคัญท่ีเป็นจุดเน้นในการด าเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ โรคเบาหวาน/ความดัน , โรคไข้เลือดออก และผู้สูงอายุ 

เครือข่ายบริการสุขภาพท่าชนะ มีทีมเฝูาระวังระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) ระดับอ าเภอ ๑ ทีม ผ่านการ
รับรองมาตรฐานระดับพ้ืนฐาน ซึ่งด าเนินการเฝูาระวัง  รายงานเหตุการณ์ที่เป็นโรคและภัยในพ้ืนที่  แต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินยังพบว่าทีม SRRT ยังมีส่วนที่ต้อง
พัฒนาในด้านความพร้อมของทีม  ความสามารถในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ส าคัญ 

 



 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. บูรณาการขับเคลื่อนให้ทุกสถานบริการสามารถด าเนินงานตามคุณลักษณะอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) 
2. SRRT คุณภาพ 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้อัตราการปุวยด้วย

โรคตามเกณฑ์อ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งลดลง 

1. อัตราการปุวยด้วย
โ ร คต าม เ กณฑ์
อ า เ ภ อควบคุ ม
โรคเข้มแข็งลดลง 

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอท่าชนะ 
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 
โครงการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมปูองกันไข้หวัดใหญ่ในชุมชน 
โครงการรณรงค์ ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ บอกรักวันละนิด พิชิตยุงลายปูองกันไข้เลือดออก 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันเฝูาระวังโรคฉี่หนู (Leptospirosis) 
โครงการซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่จากอุบัติเหตุทางถนน 
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันขับซ้อนมอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค ล็อก
สายรัดคาง 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
งานห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน  
รพ.ท่าชนะ / 
สสอ.ท่าชนะ 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บ้านประสงค์ 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านท่าไท 
รพ.สต.บ้านคลองรอก 
 
 

 
 
 
 



 
 

  แผนกลยุทธ์การด าเนนิงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาล์ม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ 
 
เป้าประสงค์  1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  เฝูาระวังภัยสุขภาพ (บุหร่ี สุรา ยาเสพติด) 
  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

สถานการณ์ยาเสพติดในเครือข่ายบริการสุขภาพท่าชนะ จากรายงานการติดตามหลังการบ าบัดพบว่า ผู้ปุวยที่เข้ามารับการบ าบัดและติดตามผล ในเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งหมด  9 ราย 

เป็นปัญหาที่คุกคามต่อสุขภาวะของประชาชน  ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเจ็บปุวยทางจิตเวช ความสุขความอบอุ่นใน
ครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว การแก้ปัญหาที่ส าคัญคือ การปูองกัน และการลดผู้เสพรายใหม่  บ าบัดผู้เสพผู้ติดและติดตามช่วยเหลือหลังการบ าบัดปูองกันการ
เสพซ้ า และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบ 

 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการบ าบัดรักษาเพ่ือความครบถ้วนต่อเนื่องในการติดตามช่วยเหลือ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 
3. อัตราการการเข้าบ าบัดครบตามเกณฑ์ 
 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้อัตราการปุวยด้วยภัย

สุขภาพลดลง 
1. อัตราการปุวยด้วยภัยสุขภาพลดลง โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมสร้างตลาดนัดประชารัฐ ไร้แอลกอฮอล์ 

โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 
กลุ่มงานลริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ / 
รพ.สต.บ้านท่าไท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนกลยุทธ์การด าเนนิงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาล์ม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ 
 
เป้าประสงค์  1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 เครือข่ายบริการสุขภาพท่าชนะ มีสถานประกอบการในการก ากับดูแล ด้านยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย สถานพยาบาล ธุรกิจบริการสุขภาพ และมีแนวโน้ม
เพ่ิมจ านวนขึ้นในทุกๆปี ทั้งนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพท่าชนะร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ด าเนินการตรวจสอบเฝูาระวังสถานที่ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากค่านิยมการบริโภคและความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมขึ้น รวมถึงกลยุทธ์รูปใหม่ๆของผู้ประกอบการที่รวดเร็วและทันสมัย ส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้างและเกิดปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน ประกอบกับกรอบข้อตกลงอาเซียน ซึ่งน าไปสู่การรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ส่งผลให้มีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น อาจท าให้กระแสนิยมการบริโภคและ
อุปโภคภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจมีความตระหนักเท่าทันสถานการณ์ การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิต การก ากับ
ดูแลตรวจสอบเฝูาระวังสถานที่ผลิตและคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพของประเทศ เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงสร้างความม่ันใจให้กับประเทศคู่ค้ามากข้ึน 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 



 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้อัตราความส าเร็จใน

การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 

1. อัตราความส าเร็จในการ
คุ้มครองผู้บริ โภคด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 

โครงการพัฒนาระบบเฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านช า 
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของช า 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันผลิตปลาเค็มท่ากระจายไร้สารพิษ 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันสร้างอาหารปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน 
โครงการอสม.ร่วมใจส่งเสริมการบริโภคอย่างปลอดภัยทั้งต าบล  
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค 
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 
กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ / 
สสอ.ท่าชนะ / 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านคลองโสด 
รพ.สต.บ้านคลองรอก 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่าย รพ.สต.ในเขตสุราษฎร์ธานี โซนเหนือ 
 
เป้าประสงค์  1. ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ไว้วางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา 

2. ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการท้ังเครือข่าย 
4. การเงินการคลังมั่นคง (ประหยัดค่าใช้จ่าย รายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง มีเงินเหลือใช้เพื่อการพัฒนา) 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพ 
  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

โรงพยาบาลท่าชนะเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ F2 และเป็นแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตอ าเภอท่าชนะ จ านวน 11 แห่ง ผ่านการประเมิน
คุณภาพขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อ 12 มีนาคม 2551 ต่ออายุการรับรองจนถึง ปี 2559 และผ่านการรับรองกระบวนการ
คุณภาพ ขั้น 3 เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 - 9 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี วันที่รับรอง            
12 พฤศจิกายน 2562 – 11 พฤศจิกายน 2565 

เครือข่ายอ าเภอท่าชนะได้พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ตั้งแตป่ี ๒๕๖1 มีการด าเนินงาน   คลินิกหมอครอบครัว (ทดลอง) รพ.สต.ประสงค์ ๑ Cluster ประกอบไป
ด้วย รพ.สต.จ านวน ๓ ทีม ได้แก่ รพ.สต. ประสงค์ รพ.สต.บ้านปากกิ่ว และ รพ.สต.วัง ให้สอดคล้องตามบริบทและพ้ืนที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวพร้อมด้วย       
ทีมสหวิชาชีพร่วมพัฒนาและเตรียมพื้นท่ี รพ.สต. ตามเกณฑ์มาตรฐาน PCC 

เครือข่ายอ าเภอท่าชนะอ าเภอท่าชนะมีสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)จ านวน 11 แห่ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 
เป็นต้นมา เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ ได้มีแผนด าเนินการพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว และมี  รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว       
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน 2 แห่ง คือ รพ.สต.ประสงค์ และ รพ.สต.คันธุลี คิดเป็นร้อยละ 18.19 ส่วนในปีงบประมาณ 2561 มี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์         



 
 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.วัง รวมผลงานสะสม คิดเป็นร้อยละ 27.28 และในปีงบประมาณ 2562 มี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านคลองโสด 
และ รพ.สต.บ้านสัมปัง รวมผลงานสะสม คิดเป็นร้อยละ 45.45  

ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 ได้ด าเนินการพัฒนา รพ.สต.อีก 6 แห่ง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มเปูาหมาย กลุ่มเปูาหมายที่ 1 รพ.สต.ที่ยังไม่เคยได้รับการประเมิน ได้แก่ รพ.
สต.บ้านท่าไท รพ.สต.บ้านปากก่ิว และ รพ.สต.คลองพา กลุ่มเปูาหมายที่ 2 รพ.สต.ที่ได้รับการประเมินปี 2562 แต่ผ่านเกณฑ์ 4 ดาว ได้แก่ รพ.สต.บ้านคลองรอก และ 
รพ.สต.สมอทอง กลุ่มเปูาหมายที่ 3 รพ.สต.ที่ยังได้รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และต้อง Re-accreditation ได้แก่ รพ.สต.ประสงค์ และ     
รพ.สต.คันธุลี 
 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. เพ่ิมศักยภาพและเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายปฐมภูมิ 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์

ระดับการพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 

 

1. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายปฐมภูมิด้วยระบบพ่ีเลี้ยง 
 

รพ.ท่าชนะ / 
สสอ.ท่าชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่าย รพ.สต.ในเขตสุราษฎร์ธานี โซนเหนือ 
 
เป้าประสงค์  1. ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ไว้วางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา 

2. ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการท้ังเครือข่าย 
4. การเงินการคลังมั่นคง (ประหยัดค่าใช้จ่าย รายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง มีเงินเหลือใช้เพื่อการพัฒนา) 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  หน่วยงานภายใน รพ. และภายนอกได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ 
Mobile App-based หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับท่ี 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ 
ระดับท่ี 2 มีการส ารวจข้อมูล 
ระดับท่ี 3 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลต่อผู้บริหาร 
ระดับท่ี 4 มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
ระดับท่ี 5 มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 

น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆเพ่ือส่งเสริมความสุขในการ
ท างานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุเปูาหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
  



 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานพัฒนาระบบงานธุรการ 
2. งานเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน และการบัญชี 
3. งานปรับปรุงและพัฒนาระบบการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ 
4. งานเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานการเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล และ

ภายนอกได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารด้านงานธุรการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารด้านงานการเงินและบัญชี อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารด้านงานพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. ระดับความส าเร็จในงานธุรการ 
2. ระดับความส าเร็จในงานการเงินและบัญชี 
3. ระดับความส าเร็จในงานงานพัสดุ 
4. ระดับความส าเร็จในงานการเจ้าหน้าที่ 
 

โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาระบบ
สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 

ฝุายบริหาร 
รพ.ท่าชนะ / 
สสอ.ท่าชนะ / 

 
 
 



 
 

  แผนกลยุทธ์การด าเนนิงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่าย รพ.สต.ในเขตสุราษฎร์ธานี โซนเหนือ 
 
เป้าประสงค์  1. ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ไว้วางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา 

2. ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการท้ังเครือข่าย 
4. การเงินการคลังมั่นคง (ประหยัดค่าใช้จ่าย รายได้เพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง มีเงินเหลือใช้เพื่อการพัฒนา) 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  บริหารการเงินการคลังหน่วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

สรุปรายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือ เงินบ ารุงของสถานบริการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ ปีงบ 2563 (เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63) 
ที ่ สถานบรกิาร ยอดยกมา (บาท) รายรบั (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
1 รพ.ท่าชนะ 20,668,240.6 80,414,086.44  74,369,556.54  26,712,770.50  
2 รพ.สต.สมอทอง   1,154,992.47           648,155.57    1,390,336.35            412,811.69  
3 รพ.สต.ประสงค ์   1,078,540.22       1,304,178.14    1,900,881.19            481,837.17  
4 รพ.สต.คนัธุล ี      294,729.58       1,046,055.55       701,642.66            639,142.47  
5 รพ.สต.วัง      944,568.74           526,272.72    1,314,823.81            156,017.65  
6 รพ.สต.คลองพา      877,855.19           398,270.10       419,008.36            857,116.93  
7 รพ.สต.บ้านประสงค ์      561,609.08           597,684.39       908,680.32            250,613.15  
8 รพ.สต.บ้านสมัปัง   1,411,540.67           503,229.28    1,117,075.32            797,694.63  
9 รพ.สต.บ้านคลองโสด   1,092,024.57           598,531.47       460,750.21        1,229,805.83  

10 รพ.สต.บ้านคลองรอก   1,428,332.41           535,173.32       872,703.59        1,090,802.14  
11 รพ.สต.บ้านท่าไท      406,322.90           512,154.57       793,715.52            124,761.95  
12 รพ.สต.บ้านปากกิว่      201,225.22           790,700.99       714,975.18            276,951.03  

รวม   30,119,981.65     87,874,492.54    84,964,149.05      33,030,325.14  



 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. จัดกลุ่มการควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลด้านการเงินการคลัง เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม CFO เครือข่าย, กลุ่ม QOF, และกลุ่มบัญชีเครือข่าย 
2. ให้ค าปรึกษาแก่พ้ืนที่ในด้านการเงินการคลัง การเรียกเก็บ และการบริหารกองทุน และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ปรับเปลี่ยน รูปแบบการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวใน คบสอ.จาก 2 ครั้งต่อปี เป็น 3 ครั้งต่อปี 

 4. ติดตามควบคุม สถานะทางการเงินหน่วยบริการ และร่วมประชุม CFO เครือข่าย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการที่มีปัญหา 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานการเงิน

การคลังในส่วนงานรายได ้
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานการเงิน

การคลังในส่วนงานรายจ่าย 
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของงานการเงิน

การคลังในส่วนงานต้นทุน 

1. ระดับความส าเร็จของงานการเงินการคลังใน
ส่วนงานรายได ้

2. ระดับความส าเร็จของงานการเงินการคลังใน
ส่วนงานรายจ่าย 

3. ระดับความส าเร็จของงานการเงินการคลังใน
ส่วนงานต้นทุน 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

การเงินการคลัง (CFO) 
3. โครงการจัดท าต้นทุนหน่วยบริการ 
4. แผนงานลดค่าใช้จ่ายเครือข่ายบริการ 
5. โครงการเฝูาระวังภาวะวิกฤติทางการเงิน 
6. โครงการจัดหารายได้ 
7. โครงการตรวจสอบภายในเครือข่าย 
 

คณะกรรมการ CFO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนกลยุทธ์การด าเนนิงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพดิจิตอล 
 
เป้าประสงค์  1. รวดเร็ว (ลดระยะเวลารอคอย ขั้นตอน กระบวนงานต่างๆ) 

2. HIMSS  
1. สารสนเทศทางการแพทย์  
2. สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (DSS)  
3. MIS การเข้าถึงบริการรวดเร็ว (ลดระยะเวลารอคอยขั้นตอน กระบวนงานต่างๆ) 

3. เชี่ยวชาญการใช้สารสนเทศในการท างาน 
4. ลดต้นทุนในการให้บริการและบริหารจัดการ 

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล ด้านการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ให้มีการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ โดยก าหนดเปูาหมายเพ่ือลดภาระในการจัดเก็บข้อมูล และการจัดท ารายงาน ของ
เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการโดยมุ่งหวังให้ เจ้าหน้าที่มีเวลาในการดูแลและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง และมีข้อมูลด้านสุขภาพที่จ า เป็น และมีคุณภาพ โดยยกเลิกการ
จัดส่งรายงานที่มีอยู่ในระบบคลังข้อมูลสุขภาพ โดยให้เขต กระทรวง ออกรายงานจากคลังข้อมูลระดับเขต กระทรวง 
 ล าดับ ประเภทหน่วยงาน   จ านวน (แห่ง)  โปรแกรมท่ีใช้ 
   1  โรงพยาบาลชุมชน                1   Hos-Xp  
   2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                   11  JHCIS 
                       รวม         12  แห่ง 
 



 
 
สภาพปัญหา 

1. มีข้อผิดพลาดในการส่งออกข้อมูล ส่งออกข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากโปรแกรมฐานข้อมูลของโรงพยาบาลใช้ของเอกชน 
2. โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างแฟูมข้อมูล ในระบบ 43 แฟูม ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
3. โปรแกรมคลังข้อมูลระดับจังหวัด HDC ไม่สามารถออกรายงานได้ครบถ้วน ไม่สามารถประเมินผลตัวชี้วัดของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะได้ 
4. ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
5. ข้อมูลในคลังข้องมูลไม่สามารถตอบตัวชี้วัด ของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะได้ 
6. เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ ยังไม่มีผู้ดูแลระบบข้อมูลในระดับอ าเภอ 

 
กลยุทธ์/มาตรการด าเนินงาน 
  พัฒนาระบบคลังข้อมูลสุขภาพระดับอ าเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยบริการในอ าเภอและจังหวัด 
 

เปูาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. มีคลังข้อมูลสุขภาพระดับอ าเภอเพ่ือ

เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวง เขต 
จังหวัด และสถานบริการในสังกัด 

1. สารสนเทศทางการแพทย์ อัตราการเสียหาย
ของระบบเครื่อง SERVER เก็บข้อมูลระบบ
โปรแกรม HOSXP ลดลง 

2. สารสนเทศการบริหารจัดการ (อัตราการบันทึก
ข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน) 

3. อัตราการเชื่อมโยงของระบบข้อมูลขัดข้อง 
ลดลง 

 

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

รพ.ท่าชนะ/  
สสอ.ท่าชนะ 

 
 
 
 



 
 

 
แผนปฏบิัติราชการ 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 

 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. การดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ 

2. การดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
3. การดูแลผู้ปุวยบาดเจ็บที่ศีรษะ 
4. พัฒนาระบบการส่งต่อ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ  จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน 

1. เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดหัวใจและหลอด
เลือดสมองปลอดภัย 

2. เพ่ือให้ผู้ปุวยบาดเจ็บที่
ศีรษะได้ รับการดูแล
อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัย 

1. คัดกรอง CVD Risk 
2. อบรมผู้ปุวยและกลุ่มเสี่ยงเรื่อง 

"ทักษะการประเมินตนเองโรค 
หลอดหัวใจและหลอดเลือด
สมอง" 

3. ปักหมุดกลุ่มเสี่ยงสูง(CVD risk) 
ในแผนที่ งาน EMS 

4. อบรมทักษะการช่วยเหลือ
ผู้ปุวย จุดเกิดเหตุ แก่ FR อสม. 
อฉช. ผู้น าชุมชน 

5. จัดท า CNPG การดูแลผู้ปุวย 
เจ็บที่ศีรษะในเครือข่ายบริการ 

ประชาชน 
ในอ าเภอ 
ท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

215,350 
 
 

287,880 
 
 
 

- งบ PP 
 
 
- งบเงิน
บ ารุง 

งานห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ท่าชนะ 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุม่โรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. งานดูแลผู้ปุวยเบาหวาน 

2. งานดูแลผู้ปุวยความดันโลหิตสูง 
3. งานดูแลผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง 

 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการปรับสมดุล

ชีวิตพิชิตโรคเมตา
บอลิก 

1. เพื่อให้ผู้ปุวยเบาหวาน
ควบคุมระดับน้ าตาลได้
ตามเกณฑ์และลด
ภาวะแทรกซ้อน 

2. เพื่อให้ผู้ปุวยโรคความ
ดันโลหิตสูงควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้
ตามเกณฑ์และลด
ภาวะแทรกซ้อน 

3. เพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถ
ชะลอไตเสื่อมได้ตาม
เกณฑ ์

1. จัดท า CNPG DM 
2. อบรมการใช้ CNPG DM/ 

ทบทวน CPG DM HT CKD 
3. คัดกรอง CVD Risk ตา เท้า ฟัน 
4. สื่อเสริมพลังเพ่ือดูแลตนเอง 

DM HT CKD 
5. ฟ้ืนฟูวิชาการ DM HT CKD 
6. CPR ผู้ปุวย/ญาติ DM เสี่ยง MI 
7. เยี่ยมบ้านผู้ปุวยขาดนัด/ขาดยา 
 

ผู้ปุวยโรค
เรื้อรัง 

อ าเภอท่า
ชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

317,700 
 
 

340,415 
 
 
 

- งบเงินบ ารุง 
 
 
- งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
 
 

งานคลินิก NDC  
รพ.ท่าชนะ 
 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 
รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
รพ.สต.บ้านประสงค์ 
รพ.สต.บ้านคลองรอก 
รพ.สต.บ้านคลองโสด
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.คลองพา 
 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. การดูแลผู้ปุวยจิตเภท/ผู้ปุวยซึมเศร้า 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการ พัฒนาการ
ดูแลผู้ปุวยจิตเภท / 
ผู้ปุวยซึมเศร้า 

1. เพ่ือลดอัตราการฆ่า
ตัวตายส าเร็จ 

1.จัดอบรม อสม เพ่ือค้นหา/คัด
กรอง 
2.จัดอบรม จนท. รพ.สต. การดูแล/
ส่งต่อ 
3.จัดท า CPG การดูแลผู้ปุวยผู้ปุวย
จิตเภท/ซึมเศร้า 
4.จัดท าแผนเยี่ยมบ้าน /ขาดนัด/
ขาดยา/กลุ่มเสี่ยง 
 

เจ้าหน้าที ่
และ อสม. 

ต าบลท่าชนะ 
 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

12,900 
 
 
 

-งบเงิน
บ ารุง 
 
 

งานสุขภาพจิต  
รพ.ท่าชนะ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาทักษะการดูแลผู้ปุวย Sepsis 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการพัฒนาทักษะ
การดูแลผู้ปุวย Sepsis 
ในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอท่าชนะ 

1. เพ่ือลดอัตราการ
เ สี ย ชี วิ ต ข อ ง
ผู้ปุวยด้วยSepsis 
ใ น เ ค รื อ ข่ า ย
บริการสุขภาพ 

1. จัดประชุมออกแบบระบบการเฝูา
ระวังและก าหนดนโยบาย/มาตรการ
ในการดูแลผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงและผู้ปุวย 
sepsis 

2. สอน/ฝึกทักษะแก่ผู้ดูแลและผู้ปุวย  
3. ประชุมวิชาการโรคSepsis 
4. จัดซื้อ Vital sign monitor 

ผู้ปุวยกลุ่ม 
เสี่ยงต่อ
ภาวะ 

sepsis และ 
กลุ่มผู้ดูแล 

ผู้ปุวย 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

832,400 
 
 
 

- งบเงิน
บ ารุง 
 
 

งานห้องผู้ปุวยใน / 
ทีม PCT 
รพ.ท่าชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. งานดูแลผู้ปุวยไข้เลือดออก  2. งานดูแลผู้ปุวยโรคอุจจาระร่วง 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการพัฒนาการ
ดูแลผู้ปุวยโรคติดเชื้อ 

1. เ พ่ือลดอัตราปุวย
และปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนใน
โรคไข้เลือดออก 

2. เ พ่ือให้ผู้ปุ วยโรค
อุ จ จ า ร ะ ร่ ว ง
ปลอดภัย ,ไม่ เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 

1. ก าจัดลูกน้ ายุงลายพ่นหมอกควัน 
2. ทีมSRRTควบคุมโรคใน 24 ชม. 
3. ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ปุวย

ไข้เลือดออก 
4. อบรมวิชาการโรคไข้เลือดออก 
5. จัดซื้อเครื่องควบคุมสารน้ า 10 เครื่อง 
6. จัดท าแผ่นพับโปสเตอร์ ไวนิล 
7. จัดท า Spot  เสียงตามสาย 
8. รถโมบายเคลื่อนที่ 
9. จัดโซน Dengue Corner 
10. สอนวิธีล้างมือ 
11. ORT Corner 
12. กิจกรรมล้างมือโลก 
 

ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
ในอ าเภอ
ท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

732,800 
 
 
 

- งบเงิน
บ ารุง 
 
 

งานห้องผู้ปุวยใน / 
ทีม IC  
รพ.ท่าชนะ 
ทีม SRRT  
คบสอ.ท่าชนะ 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. การคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค  2. การดูแลผู้ปุวยวัณโรค 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการควบคุมปูองกัน
และรักษาวัณโรคอย่าง
ครบวงจร 

1. เพ่ือให้ผู้ปุวยกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการคัด
กรองอย่าง
ครบถ้วน
ครอบคลุม 

2. เพ่ือลดอัตราปุวย
รายใหม่และเพ่ิม
อัตราผู้ปุวยรักษา
ส าเร็จ 

 

1. การคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยง 
2. การก ากับการกินยาในผู้ปุวยวัณโรค 
3. การดูแลผู้ปุวยวัณโรค 
4. ติดตามเยี่ยมบ้าน 
5. จัดท าห้องแยกโรค 
6. อุปกรณ์ปูองกัน N95 , Surgical 
mask 
 

ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงใน

อ าเภอท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

435,000 
 
 
 

- งบเงิน
บ ารุง 
 
 

คลินิกวัณโรค 
รพ.ท่าชนะ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. คัดกรอง ตรวจหาเชื้อเอชไอวี    2. งานดูแลผู้ปุวยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการปูองกันการติด
เชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
ประชากรหลัก 
 

1. FSW เข้าถึง
บริ ก า ร  เ ชิ ง รุ ก
และทราบสถานะ
ของตนเอง 

1. คัดกรอง ตรวจหาเชื้อเอชไอวี กลุ่ม FSW  
ในอ าเภอท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

40,000  
 
 

- งบ 
สปสช. 
 
 

คลินิกฟูาใส 
รพ.ท่าชนะ 
 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอท่าชนะงานเอช
ไอวี/เอดส์ 

1 .  เ พ่ื อ พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
เ จ้ า ห น้ า ที่
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอท่า
ชนะ 

1. อบรมเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าทีใ่น 
คบสอ.ท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

50,000 - งบเงิน
บ ารุง 

คลินิกฟูาใส 
รพ.ท่าชนะ 
 

 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. ดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 2. ดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด  3. ดูแลทารกท่ีมีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการดูแล

และส่งเสริม
สุขภาพมารดา
และทารก 

1. ลดตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 
2. ลดภาวะแทรกซ้อนจาก

การตกเลือดหลังคลอด 
3. ลดภาวะขาดออกซิเจน

แรกคลอด 

1. อบรมเรื่องเพศศึกษา 
2. ให้ค าปรึกษาในคลินิกวัยรุ่น 
3. อบรมเรื่องการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 
4. กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 
5. อบรมเรื่องฝากครรภ์คุณภาพ 
6. ติดตามเยีย่ม รพ.สต. เรื่อง ANC คุณภาพ 
7. ฟ้ืนความรู้การดูแลมารดาระยะคลอดและ
หลังคลอด 
8. จัดซื้ออุปกรณ์ 
9. ประชาสัมพันธ์ 1669 
10. อบรมฟ้ืนฟูสมรรถนะการประเมินสุขภาพ
ทารกในครรภ์ 
11. อบรม CPR ทารกแรกเกิด 
12. ติดตามพัฒนาการ 
13. จัดซื้ออุปกรณ์ 
 

กลุ่มเสี่ยง 
ในอ าเภอ
ท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

154,100 
 

10,900 
 
 

33,200 

- งบ PP 
 
- งบ  
เงินบ ารุง 
 
- งบ
กองทุน
หลักประ
กัน 
 

ห้อง LR รพ.ท่าชนะ 
 
ห้อง LR รพ.ท่าชนะ 
 
 
กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 
รพ.สต.สมอทอง 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการปุวยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. งานส่งเสริมปูองกันโรคฟันผุ 2. งานส่งเสริมปูองกันโรคเหงือกอักเสบ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการสุขภาพช่อง
ปากดี ฟันสะอาด 
เหงือกแข็งแรง 
ปราศจากฟันผุ 
 

1. เพื่อให้ประชาชน
ทุกกลุ่มวัยมีภาวะ
ปราศจากฟันผุ 

2. เพื่อให้ประชาชน
ทุกกลุ่มวัยมีภาวะ
เหงือกอักเสบ
ลดลง 

 

1. ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟู
ออไรด์ให้เด็กก่อนวัยเรียน 
2. ตรวจสุขภาพช่องปากทาฟูออ
ไรด์ให้เด็ก ที่ ศพด. 
3. ให้สุขศึกษาผู้ปกครอง 
4. เคลือบหลุมร่องฟันให้เด็ก 
5. ให้บริการฟันเทียม ผู้สูงอายุ 
6. ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ 
 

กลุ่มเสี่ยง 
ในอ าเภอท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

75,000 
 
 
 

242,690 

- งบ  
เงินบ ารุง 
 
 
- งบ
กองทุน
หลักประ
กัน 
 
 

ห้องทันตกรรม  
รพ.ท่าชนะ 
 / สสอ.ท่าชนะ 
 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านคลองรอก 
รพ.สต.บ้านท่าไท 
รพ.สต.บ้านประสงค์ 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 
รพ.สต.สมอทอง 
 

 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคที่ส าคัญ   
3. CMI สูงขึ้น 

กลยุทธ/มาตรการ   1. งานบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและงานคุณภาพ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการจัดการความ
เสี่ยงสู่องค์กรแห่งความ
ปลอดภัย 

1. เ พ่ือปูองกันการ
เกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ซ้ า 

1. จัดอบรมทบทวนการจัดท าบัญชี
ความเสี่ยง ระบบการรายงาน และ
กระบวนการท า RCA 
2. RM Round นิเทศ ติดตาม 
3. จัดประชุมออกแบบระบบ RM 
ใน รพ.สต. 
4. จัดอบรมทบทวนการประเมิน 
SIMPLE และการใช้ Trigger tool 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ CQI , 
Good Practice , Best Practice ,
นวัตกรรม และ R2R 
 

รพ.ท่าชนะ 
และ รพ.สต. 

ในอ าเภอท่าชนะ
ทุกแห่ง 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

16,400 - งบ  
เงินบ ารุง 
 

ทีม RM  
รพ.ท่าชนะ 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคที่ส าคัญ   
3. CMI สูงขึ้น 

กลยุทธ/มาตรการ   1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาล   2. งานประชุมวิชาการเฉพาะกลุ่มโรคส าคัญ 
3. งานพัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล  4. งานพัฒนาระบบบริการพยาบาลในชุมชน 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการ Smart 
Nurse Smart Life 

1. เพิ่มจ านวนบุคลากร 
case manager ให้
เพียงพอกับจ านวน
ผู้ปุวย DM HT 

2. เพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
เฉพาะโรคแก่
บุคลากรพยาบาล 

3. เพิ่มทักษะการนิเทศ
แก่ผู้ทีมน าทางการ
พยาบาล 

4. เพิ่มสมรรถนะ
พยาบาลในรพ.สต. 

 

1. งานอบรมพยาบาลเฉพาะ
ทางการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง (case 
manager) IC/ CVT/ Stroke  
2. งานจ้างอัตราก าลังพยาบาล
วิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
4. งานประชุมวิชาการเฉพาะโรค 
DM HT COPD ACS Stoke  
6. การปรับปรุงแบบประเมิน
สมรรถนะเฉพาะโรค 
7. งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบนิเทศทางการพยาบาล ระบบ
บันทึกทางการพยาบาล 
9. จัดท า CNPG กลุ่มโรคส าคัญ 
ACS Stroke HI DM HT COPD 

เจ้าหน้าที่ใน  
รพ.ท่าชนะ 
และ รพ.สต. 

ในอ าเภอท่าชนะ
ทุกแห่ง 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

651,669 - งบ  
เงินบ ารุง 
 

กลุ่มการพยาบาล  
รพ.ท่าชนะ 
 



 
 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

   10.จัดสรรอัตราก าลังบุคลากร
พยาบาลในรพ.สต. 
11.พัฒนาระบบICในรพสต. 
12.พัฒนาระบบบริการERคุณภาพ 
13.พัฒนาสมรรถนะการพยาบาล
ฉุกเฉินในรพ.สต. 
14.จัดท า CNPG หัตการส าหรับ 
รพสต. การใส่สาย Foley'sCath 
การใส่ NG tube การ Off Max 
Stitch 
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคที่ส าคัญ   
3. CMI สูงขึ้น 

กลยุทธ/มาตรการ   1. งานสิ่งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรที่เอ้ือต่อความปลอดภัย และความผาสุก และความปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุและของเสียอันตราย  
          หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืน 

2. งานพัฒนาระบบเครื่องมือและระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมท างานได้ตามปกติ 
3. งานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการ

พัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ในการดูแล
ผู้ปุวย 

1. เพ่ือความปลอดภัยและความผาสุก
ของผู้ปุวย เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือน
องค์กร ตลอดจนสร้างความมั่นใจถึง
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุ 
และของเสียอันตรายหรือภาวะ
ฉุกเฉินอ่ืน ๆ 

2. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ 
และผู้มาใช้บริการ ได้รับความ
ปลอดภัย เชื่อถือในการให้บริการ 

3. เพ่ือให้โรงพยาบาลท่าชนะเป็น
สถานทีท่ี่ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
สุขภาพ เอื้อต่อกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

1. งานสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ขององค์กรที่เอ้ือต่อความ
ปลอดภัย และความผาสุก และ
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 
วัสดุและของเสียอันตราย หรือ
ภาวะฉุกเฉินอ่ืน 
2. งานพัฒนาระบบเครื่องมือ
และระบบสาธารณูปโภคให้
พร้อมท างานได้ตามปกติ 
3. งานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาพและการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 

รพ.ท่าชนะ ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

5,443,935 
 

- งบ  
เงินบ ารุง 
 

ทีม ENV 
รพ.ท่าชนะ 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
2. โครงการ

ส่งเสริม
บ้านสวย
ชุมชน
สะอาดด้วย
การคัดแยก
ขยะ 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนทั่วไป
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน น่าใช้
ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 2.เพ่ือให้ประชาชนเห็นความส าคัญของ
การจัดการขยะโดยใช้หลักการ คัด
แยกขยะท าให้สามารถลดขยะใน
ชุมชนได้ 

1. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการให้กับ อสม. 
2. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะชนิดต่างๆ 
3. แจกอุปกรณ์ให้ อสม. น าไป
ใส่ขยะรีไซเคิลภายในครัวเรือน 
 

นักเรียนวัด 
อัมพาวาส 
จ านวน  30  
คน 
อสม.50 คน 
ประชาชน
ทั่วไป 40 คน 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

32,640 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน 
 

รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
รพ.สต.วัง 

3. โครงการ  
ท่าชนะสุข
สันต์ ร่วมกัน
สร้างชุมชน
ใหม่ไร้ขยะ 

๑. เพ่ือลดปริมาณขยะภายในชุมชน
โดยเฉพาะขวดแก้ว กระป๋อง และ
กระดาษ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการคัด
แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

๓. เพ่ือให้ประชาชนสร้างรายได้จากการ
จ าหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วย
ตนเอง 

๔. เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน า
โรคติดต่อมาสู่ชุมชนที่เกิดจากปัญหา
ขยะตกค้าง 

 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. แจกถุงเก็บขยะรีไซเคิล
ส าหรับกลุ่มเปูาหมาย 
3. กลุ่มเปูาหมายช่วยกันจัดการ
ขยะระดับครัวเรือน 
4. กลุ่มเปูาหมายน าขยะรี
ไซเคิลในชุมชนน าขยะรีไซเคิล
ไปขายที่ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 

แกนน า
สุขภาพ
ครอบครัวใน
ต าบลท่าชนะ 
9 หมู่บ้าน  
และ 
ตัวแทนเด็ก
นักเรียน 1 
โรงเรียน  

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

24,000 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคที่ส าคัญ   
3. CMI สูงขึ้น 

กลยุทธ/มาตรการ   1. งานเฝูาระวังและปูองกันการติดเชื้อ 2. งานเฝูาระวังและปูองกันการติดเชื้อดื้อยา 3. งานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อตาม
ระบบ 

4. งานจ่ายกลาง    5. เพ่ือเฝูาระวัง ติดตาม ดูแล ภาวะสุขภาพของบุคลากร 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการปูองกันและ
ควบคุมการติดเชื้อใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอท่าชนะ 

1. เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อใน
เครือข่ายบริการสุขภาพ 

2. เพ่ือปูองกันและลดการติด
เชื้อตามระบบต่างๆ 
(Target NI ) 

3. เพ่ือลดอัตราการส่งชุด
อุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์ re – sterile 

4. เพ่ือเฝูาระวัง ติดตาม ดูแล 
ภาวะสุขภาพของบุคลากร 

 

1. งานเฝูาระวังและปูองกันการ
ติดเชื้อ  
2. งานเฝูาระวังและปูองกันการ
ติดเชื้อดื้อยา  
3. งานปูองกันและควบคุมการ
ติดเชื้อตามระบบ 
4. งานจ่ายกลาง 
5. เพ่ือเฝูาระวัง ติดตาม ดูแล 
ภาวะสุขภาพของบุคลากร 

รพ.ท่าชนะ 
และ รพ.สต.
ในอ าเภอท่า
ชนะ ทุกแห่ง 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

200,000 
 

- งบ  
เงินบ ารุง 
 

ทีม IC 
รพ.ท่าชนะ 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคที่ส าคัญ   
3. CMI สูงขึ้น 

กลยุทธ/มาตรการ   1. การพัฒนาคุณภาพความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการพัฒนา

คุณภาพความ
สมบูรณ์ ของ
เวชระเบียน 

1. เพื่อให้เวชระเบียนมี
ความสมบูรณ์ 

1. จัดท าแนวทางการติดตามเวชระเบียน 
2. จัดท าแนวทางการเข้าถึงเวชระเบียน 
3. จัดท าแนวทางการยืม – คืน เวชระเบียน 
4. จัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องการ

จัดเก็บเวชระเบียน 
5. ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ปุวยใน 
6. จัดท าหลักเกณฑ์ขอส าเนาประวัติผู้ปุวย 
7. ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ปุวยนอก 
8. จัดอบรมบุคลากรเรื่องการให้รหัสโรคและ

รหัสหัตถการ 

เจ้าหน้าที่ 
รพ.ท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

10,350 - งบ  
เงินบ ารุง 
 

งานเวชระเบียน 
และสถิติ 
รพ.ท่าชนะ 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. บริหารความเสี่ยงเชิงรุกรอบด้าน (ครบวงจร)  2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคที่ส าคัญ   
3. CMI สูงขึ้น 

กลยุทธ/มาตรการ   1. POP UP ช่วยชีวิต พลิกวกิฤติ เป็นโอกาส (รอด)   2. รายงานผลผิด  วินจิฉัยพลาด อาจถึงชีวิต 
3. ความเหมาะสม พร้อมใช้ของน้ ายา อุปกรณ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ 4. " Sigma metric " จับ ผิด ก่อน พลาด 
5. ผลด่วน ทันใจ 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการ การ

บริหารจัดการทาง
ห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้ปุวยวิกฤติได้รับการดูแล
อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย 

2. เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจ
ที่ถูกต้อง 

3. เพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อ และการใช้
วัสดุวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความ
เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4. เพ่ือให้ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ มีความน่าเชื่อถือ 
และเกิดความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ 

5. เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจ
ที่รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน 

 

1. กิจกรรม POP UP 
ช่วยชีวิต พลิกวิกฤติ เป็น
โอกาส (รอด) 
2. กิจกรรม รายงานผลผิด  
วินิจฉัยพลาด อาจถึงชีวิต 
3. กิจกรรม ความเหมาะสม 
พร้อมใช้ของน้ ายา อุปกรณ์ 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 
4. กิจกรรม " Sigma 
metric " จับ ผิด ก่อน 
พลาด 
5. กิจกรรม ผลด่วน ทันใจ 

กลุ่มงาน
เทคนิค

การแพทย์ 
รพ.ท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

6,000 
 
 

3,120,000 

- งบ PP 
 
 
- งบ  
เงินบ ารุง 
 

กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ 
รพ.ท่าชนะ 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการ พัฒนา

ระบบการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพ 

1. เพ่ือเพ่ิมอัตราการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ใน 5 กลุ่มโรคส าคัญ กลุ่มโรคฉุกเฉิน 
, กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , 
กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก ,โรค
ทันตสาธารณสุข   

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
๒. จัดประชุม
คณะกรรมการ/นโยบายการ
ด าเนินงาน 
๓. ด าเนินงานมาตรฐานงาน
สุขศึกษา ๑๐ องค์ประกอบ 
๔. รับการประเมินจาก
องค์กรภายนอก 
 

ทุกหน่วย
บริการ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

130,000 
 
 
 

- งบ  
เงินบ ารุง 
 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ  /  
สสอ.ท่าชนะ 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-5 
ปี  

1. เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 ปี 
มีความรู้ในการส่งเสริม และ
กระตุ้นพัฒนาการ 

2. เพ่ือให้ผู้ปกครองประเมิน
พัฒนาการเด็กได้ถูกต้อง 

3. เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กอายุ  
9 , 18 , 30 และ 42 เดือน 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเด็กอายุ    
0–5 ปี 

2.ประเมินพัฒนาการเด็ก
อายุ 0–5 ปีโดย
ผู้ปกครอง 

3.ประเมินพัฒนาการเด็ก
อายุ 9 , 18 , 30 และ 
42 เดือนโดยเจ้าหน้าที่ 

 

- ผู้ปกครอง
เด็กอายุ  
0 - 5 ปี  
- อสม.  
แกนน า 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

80,450 
 
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านท่าไท 
รพ.สต.บ้านคลองโสด 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กเรียน (5 – 14 ปี) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการอบรม
นักเรียนแกนน า
เด็กไทย ท าได้พัฒนา
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนทราบถึง
บทบาทผู้น านักเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

2.  เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องและสามารถ
น าไปปฏิบัติในโรงเรียน
ครอบครัวและชุมชนได้ 

3.  เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

4.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดีได้ 

 

1. อบรมให้ความรู้แก่
นักเรียน 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

และ 
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

20,000 
 
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
รพ.สต.วัง 

 
 
 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
2. โครงการ 

“วัคซีนปูองกัน
เด็กจมน้ า” 

1. เพื่อให้ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล
เด็ก/เด็ก มีความรู้และทักษะ
ในการปูองกัน และช่วยเหลือ
เด็กท่ีจมน้ า 
2. แหล่งน้ าเสี่ยงได้รับการ
จัดการเพ่ือปูองกันเด็กจมน้ า 
3. ลดอัตราการเสียชีวิตจาก
การจมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี 

1. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก/
เด็ก ในสถานบริการสาธารณสุขและ
โรงเรียน 
2.มีการจัดการสิ่ งแวดล้อมบริ เวณ
แหล่งน้ าเสี่ยง เช่น สร้างรั้ว และ/หรือ
ติ ดปู า ยค า เ ตื อน  แล ะ/ห รื อปู า ย
ประชาสัมพันธ์ ไว้บริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง 
3. จัดให้มีอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชุมชน
ไว้บริเวณแหล่งน้ าเสี่ยง ส าหรับช่วยคน
ตกน้ า เช่น ถังแกลลอน พลาสติกเปล่า 
ไม้ หรือเชือก 
 
 

ครูและ
นักเรียน 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

30,000 - งบ PP งานห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ท่าชนะ / 
สสอ.ท่าชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

3. โครงการท่าชนะสุข
สันต์ ร่วมกันสร้าง
สุขภาพใหม่นักเรียน
ไทยน้ าหนักดี 

1. เพ่ือให้เด็กวัยเรียนได้รับการ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ทางด้านภาวะโภชาการท่ีดี 
2. เพ่ือให้เด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่ม
อ้วนและอ้วน ลดลง 
 

1. กิจกรรมอบรมให้
ความรู้คุณครู 
ผู้ปกครอง  นักเรียน  
และแกนน านักเรียน  
2. กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็กวัยเรียนที่มีปัญหา
ทางด้านภาวะ
โภชนาการ  
    -กิจกรรม Long 
Breath 
    -กิจกรรมการออก
ก าลังกายที่ถูกต้อง  
3. กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เฝูา
ระวังเด็กวัยเรียนให้มีที่
มีภาวะโภชนาการที่ดี  

เด็กวัยเรียนที่มี
ปัญหาด้านภาวะ
โภชนาการและ

ผู้ปกครอง 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

28,890 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 

 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการ ท่าชนะสุข
สันต์ ร่วมสานฝัน
วัยรุ่นไทย ให้เป็นจริง 

๑. เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ในเรื่อง
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม
พัฒนาการด้านต่างๆในวัยรุ่น 

 

1. กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม เพ่ือ
สร้างความคุ้นเคย
ให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. กิจกรรม
กระบวนการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. กล่าวสรุปประเด็น
ทั้งหมดพร้อมทั้ง
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 

กลุ่มเยาวชนอายุ
ระหว่าง 

๑๒ – 20 ปี 
ในต าบลท่าชนะ 
ผู้ปกครองของ

เยาวชน 
ในต าบลท่าชนะ 

 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

33,400  
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการ ท่าชนะสุข
สันต์ ร่วมสานฝัน
วัยรุ่นไทย ให้เป็นจริง 

๑. เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ในเรื่อง
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม
พัฒนาการด้านต่างๆในวัยรุ่น 

 

1. กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม เพ่ือ
สร้างความคุ้นเคย
ให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. กิจกรรม
กระบวนการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. กล่าวสรุปประเด็น
ทั้งหมดพร้อมทั้ง
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 

กลุ่มเยาวชนอายุ
ระหว่าง 

๑๒ – 20 ปี 
ในต าบลท่าชนะ 
ผู้ปกครองของ

เยาวชน 
ในต าบลท่าชนะ 

 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

33,400  
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน (15 - 59 ปี) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการรณรงค์ตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ
และหลอดเลือด และ
โรคซึมเศร้า 

1.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
สงสัยปุวยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง มี
ความรู้ในการดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัยต่อ
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 
 
2.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
สงสัยปุวยโรคเบาหวาน
และความดันหิตสูง ใช้
หลัก 3 อ 2 ส ในการ
ดูแลตนเอง 
 

1. อบรมให้ความรู้ 
2. ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และ

โรคความดนัโลหิตสูง 
3. แจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้แก่

ผู้รบัการตรวจคัดกรองโรค 

ประชากร
กลุ่มเสี่ยง

โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง อายุ 
35 ปีขึน้ไป
ในอ าเภอท่า

ชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

266,93๗ 
 
 
 
 

308,530 

- งบเงิน
บ ารุง 
 
 
 
- งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

สสอ.ท่าชนะ 
 
 
 
 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านคลองรอก 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.บ้านประสงค์ 
รพ.สต.บ้านคลองโสด 
รพ.สต.บ้านท่าไท 
รพ.สต.สมอทอง 

 
 



 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

2. โครงการรวมพลังสร้าง
ชุมชนเต้นบาสโลป เพ่ือ
สุขภาพดี 

๑. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกก าลัง
กายด้วยการเต้นบาสโลป 
๒. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมาย
สามารถออกก าลังกาย
ด้วยการเต้นบาสโลป ที่
ถูกต้อง และมีสุขภาพจิต
ที่ด ี
 

๑. ศึกษาพฤติกรรม/ปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
ในช่วงที่ผ่านมา 
๒. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกายด้วยการ
เต้นบาสโลปผู้น าชุมชน อสม. และ
ประชาชน 
๓. จัดท าแบบเสนอโครงการ/
ประชาสัมพันธ์/จัดท าและขออนุมัติ
โครงการ 
4. ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย
ด้วยการเต้นบาสโลป  
5. จัดท าทะเบียนสมาชิกเพ่ือแกน
น าในชุมชน 
6. จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย
ด้วยการเต้นบาสโลป กลุ่ม 
ประชาชนสัปดาห์ละ ๕ วัน 
7. ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 
 

ประชาชน
ผู้สนใจเข้า

ร่วมกิจกรรม
การออกก าลัง

กายเต้น
บาสโลป 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

๑๔,๔๕๐ - งบเงิน
บ ารุง 

สสอ.ท่าชนะ 
 
 
 

 



 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

3. โครงการท่าชนะสุขสันต์ 
ร่วมกันสร้างสุขภาพใหม่
ในโรงพยาบาล พันคน 
พันก้าว พันวัน 

1.เพ่ือให้บุคลากร
โรงพยาบาลท่าชนะมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดโรค 
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
2. เพื่อให้บุคลากร
โรงพยาบาลท่าชนะมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพลดโรคอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
3.   เพื่อให้บุคลากร
โรงพยาบาลท่าชนะลด
การเจ็บปุวยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังต่างๆ 
4 . เ พ่ื อ เ ป็ น บุ ค ล า ก ร
ต้นแบบในการส่งเสริม
สุ ขภ าพด้ านการออก
ก าลังกายแก่ชุมชนต่อไป 

๑. ด าเนินงานจัดอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  
2. เก็บข้อมูลสุขภาพของ
กลุ่มเปูาหมายก่อนการท ากิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
3. ประกาศนโยบายการออกก าลัง
กายท าดีด้วยหัวใจ โดย
กลุ่มเปูาหมายบุคลากรใน
โรงพยาบาลร่วมกันท ากิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการ
เดินด้วยความรักพร้อมกันทั้ง
โรงพยาบาล 
4.กลุ่มเปูาหมายบุคลากรใน
โรงพยาบาลท ากิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้สมุด
บันทึกการออกก าลังกายท าดีด้วย
หัวใจ 

บุคลากรของ
โรงพยาบาล

ท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

23,000 - งบเงิน
บ ารุง 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 
 
 
 

 
 



 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

4. โครงการหมอชวนวิ่ง 
๕๐ ปี แพทยสภา 
กระทรวงสาธารณสุข 
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอท่าชนะ 

๑. เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรทาง
การแพทย์กับประชาชน 
๒. เพ่ือสร้างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพ
แข็งแรงของประชาชน 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองด้วยการออกก าลัง
กาย โดยการวิ่งหรือเดิน
ที่ถูกวิธี   
๔. สร้างความร่วมมือ
ร ะห ว่ า ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชนในด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

๑. ประชุมคณะด าเนินงานเพ่ือ
ก าหนดกรอบงานและจัดท า
โครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประสานหน่วยงานต่างๆ ให้ส่ง
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อจัดท ารายชื่อ
คณะกรรมการ บริหารโครงการ  
3. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ทาง
อินเตอร์เน็ต  
4. ฝุายต่างๆ เตรียมงานตาม
แผนปฏิบัติงาน โดยมีการประชุม
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝุาย
ต่างๆ  
5. จัดกิจกรรมต่างๆ ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนดในโครงการ  
6. ประเมินผลและติดตาม
ผลกระทบโครงการ 
 

เจ้าหน้าที่
เครือข่าย
บริการ
สุขภาพ

อ าเภอท่าชนะ
และ

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม  
จ านวน ๔๐๐ 

คน 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

๑๙,๘๐๐ - งบเงิน
บ ารุง 

สสอ.ท่าชนะ 
 
 

 
 
 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
5. โครงการท่าชนะ

สุขสันต์ ร่วมกัน
ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

1. เพ่ือทบทวนความรู้และ
ทักษะในการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองแก่แกน
น า (อสม.และจิต
อาสา) 

2. เพ่ือให้แกนน าสามารถ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ีอให้แกนน าสามารถ
แนะน ากลุ่มเปูาหมาย
ในการตรวจมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเองได้
ถูกต้อง 

 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ และ
ก าหนดวันจัดโครงการ 
2. ทบทวนความรู้และการตรวจเต้า
นมให้แก่แกนน า 
3. สาธิตและทดลองการตรวจเต้านม 
4. แกนน าติดตามกลุ่มเปูาหมายการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองในชุมชน 
(กลุ่มเปูาหมายอายุ 30 - 70 ปี) 
5. รายงานผลให้ รพ.สต.ทราบ 
 

กลุ่มสตรีเปูาหมาย 
อายุ 30 - 70 ปี 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

57,570 - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 
รพ.สต.บ้านประสงค์ 
รพ.สต.บ้านท่าไท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
6. โครงการตรวจ

คัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

1. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้รับ
ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปาก
มดลูก 

2. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกและส่งต่อในราย
ที่พบความผิดปกติ 

 

1. ประชุมชี้แจ้งโครงการและ
ก าหนดวันจัดกิจกรรม 

2. ให้ความรู้แกก่ลุ่มเปูาหมาย 
3. ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกให้แก่กลุ่มเปูาหมาย 
 

ผู้หญิงอายุ  
30 – 60 ป ี

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

258,000 
 
 

117,200 
 
 
 
 

- งบเงิน
บ ารุง 
 
- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

สสอ.ท่าชนะ 
 
 
กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 
รพ.สต.สมอทอง 

7. โครงการท่าชนะ
สุขสันต์ร่วมกัน
รักษ์ล าไส้ตรง
และล าไส้ใหญ่
ห่างไกลมะเร็ง 

1. เพ่ือค้นหาและปูองกันภาวะ
เสี่ยงจากมะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ล าไส้ตรง เพ่ือให้ได้รับการรักษา
ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในกลุ่ม
ประชากรที่มี อายุ 50-70 ปี    
2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายการส่งต่อ และดูแล
ผู้ปุวยมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้
ตรง 
3. เพ่ือลดอัตราการเกิดมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรงระยะ
ลุกลาม 

1. จัดอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ  
2. จัดรณรงค์การคัดกรอง
มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง
ทั้งเชิงรุก และเชิงรับ  
3. แจ้งผล / ติดตามและส่งต่อ
ผู้ปุวยกรณีพบความผิดปกติทุก
ราย 

ประชาชน 
50 – 70 ป ี

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

23,415  
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 
 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   พัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 
 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการพัฒนา

ระบบ
ฐานข้อมูล&คัด
กรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุและ
ฟ้ืนฟูทักษะการ
คัดกรอง 

1. เพ่ือคัดกรองกลุ่มโรค
ผู้สูงอายุ (Geriatric 
Syndrome) 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
การคัดกรอง ประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุ 

 

1. จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
2. จัดประชาสัมพันธ์โครงการ 

เพ่ือให้แกนน าผู้ดูแลผู้สูงอายุ ลง
พ้ืนที่คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 

3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนน า
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รณรงค์คัดกรอง
คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ นัด
ผู้สูงอายุกลุ่มเปูาหมายเพ่ือการ
คัดกรองในหมู่บ้าน โดยใช้แบบ
บันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ พร้อมให้ความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

 

ผู้สูงอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

53,400  
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 
 

 
 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
2. โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงวัย 

1.เพ่ือให้ชมรมผู้สูงอายุได้
สรุปผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา 

2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ
การตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น 

3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
เพ่ือนวัยเดียวกันและได้
มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดูแล
สุขภาพ 

1.ประชุมชี้แจง และก าหนดวันจัด
กิจกรรม 

2.ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ 
3.ประธานชมรมฯสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
4.ผู้สูงอายต้นแบบเล่าประสบการณ์

ในการดูแลสุขภาพ 
5.ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแล

สุขภาพ 
6.จัดกิจกรรมรดน้ าผู้สูงอายุ 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุ 
60 ปี ขึ้นไป 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

40,800 
 
 

73,550 
 

- งบเงิน
บ ารุง 
 
- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

สสอ.ท่าชนะ 
 
 
รพ.สต.บ้านท่าไท 
รพ.สต.บ้านคลองโสด 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.บ้านคลองรอก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. งานดูแลต่อเนื่อง Home Health Care  
2. งานดูแลต่อเนื่อง Long Term Care  
3. งานดูแลต่อเนื่อง Palliative Care 

 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการ เยี่ยม

บ้านแบบบูรณา
การ  (Home 
Health Care  
&  Long Term 
Care & 
Palliative 
Care) 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของ CM และ CG ใน
การดูแลผู้ปุวยอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. อบรมบุคลากรเรื่องการดูแลผู้ปุวย
แบบประคับประคอง 

2. อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใน
การดูแลผู้ปุวยระยะท้ายแบบ
ประคับประคอง (2 วัน) 

3. ติดตามนิเทศ รพสต. การดูแล
ผู้ปุวยแบบประคับประคอง 

4. ตืดตามเยี่ยมผู้ปุวยเรื้อรัง /ระยะ
ท้าย 

5. จัดตั้งศูนย์อุปกรณ์/ เครื่องมือ
แพทย์ 

ผู้ปุวยเรื้อรัง 
/ผู้ปุวยระยะ

สุดท้าย 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

559,400 
 
 
 

12,900 
 

- งบเงิน
บ ารุง 
 
 
- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

ทีม palliative care 
รพ.ท่าชนะ 
 
 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 
รพ.สต.คลองพา 
 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) รูปแบบ PCC ให้มีคุณภาพ 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการ 

จัดการคลินิก
หมอครอบครัว 
Primary Care 
Cluster 

1. เพื่อให้เครือข่ายคลินิก
หมอครอบครัว Primary 
Care Cluster ผ่านเกณฑ์ 
 
2. เพ่ิมการเข้าถึงและ
ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ
ของกลุ่มเปูาหมาย 
 

จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว Primary 
Care Cluster 2 แห่ง 

รพ.สต.ประสงค์ 
รพ.สต.คันธุลี 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

55,000 เงินบ ารุง รพ.ท่าชนะ /  
สสอ.ท่าชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   แพทย์แผนไทยสามารถบูรณาการ การตรวจรักษาโรคกับแผนปัจจุบัน 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมโดย
ศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทยเพ่ือดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะข้อเข่า
เสื่อม 

1.เพ่ือส่งเสริมแพทย์แผน
ไทยในในชุมชนให้
แพร่หลายมากข้ึน 

2.เพ่ือให้ประชาชนความรู้
เกี่ยวกับการใช้และแปร
รูปสมุนไพรในชุมชนเพ่ือ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ได้ 

3.ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
เรื่องภาวะข้อเข่าเสื่อม
ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1 ส่งเสริมแพทย์แผนไทยในในชุมชน
ให้แพร่หลายมากข้ึน 

2.ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้
และแปรรูปสมุนไพรในชุมชนเพ่ือ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ 

3.ให้ความรูผู้้สูงอายุเรื่องภาวะข้อเข่า
เสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย 

 
 
 
 

ประชาชนทั่วไป 
หมู่ละ 20 คน 

 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

61,380  - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.บ้านคลองรอก 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
 
 

 
 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
2. โครงการ

สมุนไพรริมรั้ว
เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเอง 

1. เ พ่ือให้ พืชสมุน ไพรเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการดูแล
สุขภาพเบื้องต้นของคนใน
ชุ มชน  และ เป็ นกา รลด
รายจ่ายในการดูแลสุขภาพ
และรักษาพยาบาล 

2.ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการปลูกและการน าพืช
ส มุ น ไ พ ร ม า ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน  

3.ชุมชนได้เรียนรู้ น าไปใช้
ประโยชน์ และน าไปปฏิบัติ 

 

1 ส่งเสริมแพทย์แผนไทยในใน
ชุมชนให้แพร่หลายมากข้ึน 

2.ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
สมุนไพรริมรั้วเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเอง 

 
 
 
 
 

ประชาชน ในเขต 
หมู่ที ่3 และ หมู่ที่ 
10 จ านวน 10 

ครัวเรือน 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

13,900  - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.สมอทอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
3. โครงการท าลูก

ประคบสมุนไพร 
เชิดชูไว้ด้วยภูมิ
ปัญญา 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ในเรื่อง 
“สมุนไพรในสาธารณสุขมูล
ฐาน” 

2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ สามารถ
เป็นหมอดูแลตัวเองและ
ครอบครัวได้               

3.เพ่ือสร้างงาน เสริมสร้าง
รายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน
และสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

1 ส่งเสริมแพทย์แผนไทยในใน
ชุมชนให้แพร่หลายมากข้ึน 

2.ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับท า
ลูกประคบสมุนไพร 

 
 
 
 
 

ประชาชนทั่วไป 
 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

25,280 - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.บ้านคลองรอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. บูรณาการขับเคลื่อนให้ทุกสถานบริการสามารถด าเนินงานตามคุณลักษณะอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ 
(DHS) 

2. SRRT คุณภาพ 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการ

ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 
อ าเภอท่าชนะ 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ 
คว าม เข้ า ใจน โยบายการ
ขับเคลื่ อนการด า เนินงาน
พัฒนาคุณภาพชี วิ ตระดับ
อ าเภอ  

2. เ พ่ือให้กลุ่มเปูาหมายร่วม
ค้นหาประเด็นปัญหาที่ จะ
พัฒนาหรือแก้ไข ระดับพ้ืนที่
ของอ าเภอท่าชนะ  และหา
แนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 

3. เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการ
ด า เ นิ น ง านต ามประ เ ด็ น
ปัญหาระดับพ้ืนที่ของอ าเภอ
ท่าชนะ 

1. ให้ความรู้ นโยบายการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
2. ชี้แจงแนวการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ ของอ าเภอท่าชนะ 
3. ค้นหาประเด็นปัญหาที่จะ
พัฒนาหรือแก้ไข ระดับพ้ืนที่
ของอ าเภอท่าชนะ และหา
แนวทางพัฒนาหรือแก้ไข 
4. ติดตาม ประเมินผลโครงการ 
5. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอ ทีม
เลขานุการ และ                

ผู้รับผิดชอบ
โครงการของอ าเภอ

ท่าชนะ จ านวน  
30  คน 

 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

30,000  - งบ PP สสอ.ท่าชนะ 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
2. โครงการ

พัฒนา
ศักยภาพทีม
เฝูาระวัง
สอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว 
(SRRT) 
 

1. เพ่ือให้ทีม SRRT ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดี 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ควบคุมปูองกันโรคติดต่อที่ส าคัญ
ในพ้ืนที่ 

1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

2. ติดตามการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

1. จนท.รพ.สต. 
๒. อสม.ในเขตรพ.
สต.ทุกสถานบริการ 
๓. ทีม SRRT หลัก
อ าเภอท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

28,900 - งบ PP สสอ.ท่าชนะ 

3. โครงการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

1. เพ่ือลดอัตราการปุวยด้วย
ไข้เลือดออก 

1. ส ารวจ รณรงค์ ก าจัด
และท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

๒. กิจกรรมโรงเรียนผนึก
พลังเยาวชนไทยต้าน
ภัยไข้เลือดออก 
 

หลังคาเรือนใน
อ าเภอท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

519,977 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บ้านประสงค์ 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านท่าไท 
รพ.สต.บ้านคลองรอก 
กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 
 

 
 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
4. โครงการท่าชนะ

สุขสันต์ ร่วมกัน
เฝูาระวังโรคฉ่ีหนู 
(Leptospirosis) 

1 .  เ พ่ื อ ให้ ผู้ ป ร ะกอบอาชี พ
เกษตรกรรมด้านการตัดปาล์ม
น้ ามัน มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปูองกันโรคเลปโตสไปโรซิส  
2. เพ่ือลดอัตราปุวยด้วยโรคเลป
โตสไปโรซิส ให้มีค่าไม่เกิน 20 
ต่อแสนประชากร 
 

1. จัดอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการแก่
กลุ่มเปูาหมาย 

1. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
โรงพยาบาลท่าชนะ  
2. ผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมด้าน
การตัดปาล์มน้ ามัน 
ต าบลท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

3,700 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 

5. โครงการรณรงค์
ปลูกฝังค่านิยม 
ปูองกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ใน
ชุมชน 

1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ 
2. เพ่ือให้ประชาชนเกิดทักษะใน
การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย 
ที่ถูกวิธี 
3. เพ่ือส ารวจกลุ่มเปูาหมายใน
การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
 

1. จัดอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการแก่
กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชน 
ในต าบลท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

55,200 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 

 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
6. โครงการ ปูองกัน

และควบคุม
โรคติดต่อใน
โรงเรียน 

1. เพ่ือให้ครูและนักเรียนช่วง อายุ 
3-15 ปี มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้า
ปาก โรคอุจจาระร่วง โรคเหาและ
ร่วมกันควบคุมการเกิดโรคติดต่อใน
โรงเรียนได้ 
2. เพ่ือเฝูาระวังปูองกันไม่ให้เกิด
โรคติดต่ออันจะมีผลต่อเด็กในศูนย์
เด็กเล็กและโรงเรียน 

1. จัดอบรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติการแก่
กลุ่มเปูาหมาย 

ครูและนักเรียนช่วง 
อายุ 3-15 ปี 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

27665 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.คันธุลี 
 

7. โครงการท่าชนะ
สุขสันต์ ร่วมกัน
ขับซ้อน
มอเตอร์ไซค์ เปิด
ไฟ ใส่หมวก
กันน็อค ล็อกสาย
รัดคาง 
 

1. เพื่อรณรงค์ให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านสวมหมวก
กันน็อค  
2. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร  
3. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
(Cardiopulmonary resuscitation 
: CPR) 
 

1. จัดอบรมให้ความรู้
เชิงปฏิบัติการแก่
กลุ่มเปูาหมาย 

1. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
โรงพยาบาลท่าชนะ   
2. ตัวแทน
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านต าบลท่า
ชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

28,900 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 

 



 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ  จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ 

8. โครงการซ้อมแผนรับ
อุบัติภัยหมู่จากอุบัติเหตุ
ทางถนน 
 

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฯ
มีความพร้อมในการับ
สาธารณภัย 
2.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ทราบถึงบทบาทและ
สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเมื่อเกิด
สาธารณภัย 
 

1.จัดท าแผนระดับอ าเภอ 
2.ประชุมชี้แจงแผนฯ 
3.ซ้อมแผนฯ 

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข    

คบสอ.ท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

32,085 - งบ 
เงินบ ารุง 

 

งานห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ท่าชนะ / 
สสอ.ท่าชนะ 

9. โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

๑.เพ่ือให้ผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ
การจราจรและ
ประชาชนชนทั่วไป
ได้รับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินที่รวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 

1.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเช่นเสียง
ตามสาย สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ แจ้งใน
การประชุมส่วนต่างๆ คลินิกเรื้อรัง 
2.สนับสนุนเครือข่ายบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในการปฏิบัติงาน
ด้านความรู้และอุปกรณ์ 
3.กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ประชาชนใน
อ าเภอท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

33,000  - งบ 
เงินบ ารุง 
 

งานห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ท่าชนะ / 
สสอ.ท่าชนะ 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บปุวยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ    2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการให้ความรู้และเสริมพลัง (Empowerment)  4. ลดค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการบ าบัดรักษาเพ่ือความครบถ้วนต่อเนื่องในการติดตามช่วยเหลือ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 
3. อัตราการการเข้าบ าบัดครบตามเกณฑ์ 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการวัย

เรียนวัยใส
ห่างไกลยา
เสพติด 
 
 

1 .  เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร
ส่งเสริมให้เด็กและ
เ ย า ว ช น ใน พ้ื น ที่
รู้ เ ท่ า ทั นภั ย แล ะ
สถานการณ์ของยา
เสพติด  
2. เพ่ือเป็นการ
เสริมความเข้มแข็ง
ของเด็กในโรงเรียน 
มีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
สร้างสรรค์ในสังคม 

1. จัดประชุม ชี้แจง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
2. จัดอบรม สร้างความสัมพันธ์และวางใจ 
บรรยายถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติดใน
ปัจจุบัน 
3. บรรยายให้ความรู้ถึงสถานการณ์ปัญหายา
เสพติดในปัจจุบัน ทักษะในการปฏิเสธ และการ
สังเกตเมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพติด 
4. ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการช่วยกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีในชุมชน เพื่อสร้าง
เป็นรั้วปูองกันภัยยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ชุมชนที่
ตนอยู่อาศัย 
5. เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 
6.สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

นักเรียน  
ป.4 – 6 

จ านวน  60 คน 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

9,400 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.บ้านท่าไท 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
2. โครงการท่า

ชนะสุขสันต์ 
ร่วมสร้าง
ตลาดนัด
ประชารัฐ ไร้ 
แอลกอฮอล์ 

1. เพ่ือให้ตลาด
นั ด ป ร ะช า รั ฐ 
(สวนสนบ้านท่า
กระจาย) เป็น
เขตปลอดการ
ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์ 
 
2. เ พ่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น 
ลด ละ เลิก ดื่ม
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
แอลกอฮอล์  
 

1. สนับสนุนให้ชุมชนจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น
ตลาดนัดประชารัฐปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
2. จัดท านโยบายและประกาศ ตลาดนัดประชารัฐ 
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
3. จัดประชุมสมาชิกชุมชน เพ่ือแจ้งเรื่องการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
4. จัดระบบเฝูาระวังโดยแกนน าชุมชน อาสาสมัคร 
อสม. แม่ค้า  
5. ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
เช่น ร้านค้าในตลาดนัดประชารัฐห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การห้ามติดปูายโฆษณา 
6 .  จั ด กิ จ ก ร รม รณร งค์  ลด  ละ  เ ลิ ก  แล ะ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ความตระหนัก และ
ค่านิยมท่ีถูกต้อง โดยให้สอดคล้องกับปัญหาและวิถี
วัฒนธรรมของชุมชน อย่างสม่ าเสมอ  
7. จัดท าเอกสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจโทษ 
และผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 

ประชาชนในหมู่ที่ 
1 บ้านท่า

กระจาย ต.ท่า
ชนะ อ.ท่าชนะ จ.

สุราษฎร์ธานี   
จ านวน   
60 คน 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

15,500 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ท่าชนะ 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ไว้วางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา    2. ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการทั้งเครือข่าย     4. การเงินการคลังมั่นคง (ประหยัดค่าใช้จ่าย รายได้เพ่ิมขึ้น ต้นทุนลดลง มีเงินเหลือใช้เพ่ือการ

พัฒนา) 
กลยุทธ/มาตรการ   1. เพ่ิมศักยภาพและเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายปฐมภูมิ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เปูาหมาย/          ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ  จ านวนเงิน(บาท)  แหล่งงบ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายปฐมภูมิด้วย
ระบบพ่ีเลี้ยง 

เพ่ือให้รพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์ระดับการ
พัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 
 
 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 8 แห่ง 

รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
รพ.สต.บ้านประสงค์ 
รพ.สต.บ้านท่าไท 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.บ้านคลองรอก
รพ.สต.บ้านคลองโสด 
รพ.สต.บ้านสัมปัง 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

55,000 เงินบ ารุง รพ.ท่าชนะ /  
สสอ.ท่าชนะ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ไว้วางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา    2. ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการทั้งเครือข่าย     4. การเงินการคลังมั่นคง (ประหยัดค่าใช้จ่าย รายได้เพ่ิมขึ้น ต้นทุนลดลง มีเงินเหลือใช้เพ่ือการ

พัฒนา) 
กลยุทธ/มาตรการ   1. งานพัฒนาระบบงานธุรการ     2. งานเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน และการบัญชี 

3. งานปรับปรุงและพัฒนาระบบการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ 4. งานเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานการเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการเพิ่ม

ศักยภาพ
พัฒนาระบบ
สนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารด้านงานธุรการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารด้านงานการเงินและบัญชี อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารด้านงานพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. งานพัฒนาระบบงาน
ธุรการ 

2. งานเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
การเงิน และการ
บัญชี 

3. งานปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการงาน
พัสดุให้มี
ประสิทธิภาพ 

4. งานเพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบงาน
การเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

รพ. 
/รพ.สต. 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

932,200 เงินบ ารุง ฝุายบริหาร 
รพ.ท่าชนะ / 
สสอ.ท่าชนะ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ไว้วางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา    2. ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการทั้งเครือข่าย     4. การเงินการคลังมั่นคง (ประหยัดค่าใช้จ่าย รายได้เพ่ิมขึ้น ต้นทุนลดลง มี เงินเหลือใช้เพ่ือการ

พัฒนา) 
กลยุทธ/มาตรการ   1. จัดกลุ่มการควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผลด้านการเงินการคลัง เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม CFO เครือข่าย, กลุ่ม QOF, และกลุ่มบัญชี
เครือข่าย 

2. ให้ค าปรึกษาแก่พ้ืนที่ในด้านการเงินการคลัง การเรียกเก็บ และการบริหารกองทุน และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
3. ปรับเปลี่ยน รูปแบบการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวใน คบสอ.จาก 2 ครั้งต่อปี เป็น 3 ครั้งต่อปี  

   4. ติดตามควบคุม สถานะทางการเงินหน่วยบริการ และร่วมประชุม CFO เครือข่าย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
             การขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการที่มีปัญหา 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
การเงินการ
คลัง 

เพ่ือให้โรงพยาบาล มีแผนการ
บริหารงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ   

 - ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 - ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนและ
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ 
ควบคุม ก ากับพร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด  
-รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางและ
จัดท าข้อเสนอรายงานต่อผู้บริหาร 

1 คณะ 
4 ครัง้ 
 
 
 
 
 
4 ครั้ง 
 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

4,000 เงินบ ารุง คณะกรรมการ CFO 

 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
2. โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
การเงินการ
คลัง (CFO) 

1. เพื่อให้โรงพยาบาล มี
ความสามารถในการบริหาร
งบประมาณท่ีได้รับให้สอคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายและสถานะการเงิน     
2. เพื่อปูองกันไม่ให้โรงพยาบาล 
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน   

-ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการ  CFO 
เครือข่าย 
-ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน
การคลังของโรงพยาบาล 
-รายงานผลและจัดท าข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหาร 
 
 
 
 

๑  คณะ 
 
๓  ครั้ง 
 
๓  ครั้ง 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

4,000 เงินบ ารุง คณะกรรมการ CFO 

3. โครงการ
จัดท าต้นทุน
หน่วยบริการ 

เพ่ือให้โรงพยาบาลสามารถจัดท า
ต้นทุนหน่วยบริการแล้วเสร็จครบ
ทุกหมวด และมีการลงรายงานได้
ครบถ้วน สามารถเปรียบเทียบกับ
หน่วยบริการในระดับเดียวกันได้  
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อ
น าไปจัดท าแผนการด าเนินงาน
ต่อไปได้    
 
 
 
 

-ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการ  ต้นทุน 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
-จัดเก็บข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ 
-บันทึกรายงาน Cost to Chargeผล
และจัดท าข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 
- วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 
 

๑ คณะ 
 
๑  เครื่อง 
๑  ครั้ง 
๑  ครั้ง 
 
 
๑  ครั้ง 
 
 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

35,000 เงินบ ารุง คณะกรรมการ CFO 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
4. แผนงานลด

ค่าใช้จ่าย
เครือข่าย
บริการ 

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถลด
ค่าใช้จ่ายหมวดต้นทุนแปรผัน ทุก
หมวดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันกับปีก่อน 

-จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายหมวดต้นทุนผัน
แปรและบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างของ
โรงพยาบาล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

ลดลงร้อย
ละ ๑๐ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 
 
 

35,000 เงินบ ารุง คณะกรรมการ CFO 

5. โครงการเฝูา
ระวังภาวะ
วิกฤติทาง
การเงิน 

เพ่ือปูองกันภาวะวิกฤติเพ่ือ
ปูองกันภาวะวิกฤติ 

ควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของ
หน่วยบริการ 

รพ.ท่าชนะ ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

- - คณะกรรมการ CFO 

      
 
 

   

6. โครงการ
จัดหารายได้ 

เพ่ือให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมากข้ึน 
 
 

1.ก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมรายได้ 
2.ส ารวจประชาชนสิทธิว่างรวมทั้งนอก
เครือข่ายท่าชนะ 
3.เร่งรัดการลงทะเบียนสิทธิ 

รพ.สต. 
11 แห่ง 

รพ.ท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

20,000 เงินบ ารุง คณะกรรมการ CFO 

 
 
 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
7. โครงการ

ตรวจสอบ
ภายใน
เครือข่าย 

เพ่ือให้หน่วยบริการในเครือข่าย
ได้รับการตรวจสอบภายใน ปีละ 
1 ครั้ง 

-ประชุมทีมคณะกรรมการ วางแผนออก
ตรวจภายใน แจ้งหน่วยงานรับตรวจ 
ด าเนินการออกตรวจตามแผน สรุปผล
การตรวจสอบ รายงานผลให้หน่วยรับ
ตรวจทราบ/แก้ไข 
 

11 แห่ง ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

10,000 เงินบ ารุง คณะกรรมการ CFO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. รวดเร็ว (ลดระยะเวลารอคอย ขั้นตอน กระบวนงานต่างๆ ) 2. HIMSS  
3. เชี่ยวชาญการใช้สารสนเทศในการท างาน   4. ลดต้นทุนในการให้บริการและบริหารจัดการ 

กลยุทธ/มาตรการ   พัฒนาระบบคลังข้อมูลสุขภาพระดับอ าเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยบริการในอ าเภอและจังหวัด 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เปูาหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  
1. โครงการ

พัฒนาระบบ
บริการปฐม
ภูมิ ตามเกณฑ์
คุณภาพ
เครือข่าย
บริการปฐม
ภูมิ 
 

- เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล สุขภาพ
ของเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอท่าชนะให้ถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ 
- เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ภายในเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอท่าชนะ 

- จัดหาผู้รับผิดชอบ  งานระบบ
สารสนเทศ 
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
- จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล 
- ประชุมเพ่ือติดตามผลงาน 
- นิเทศ ติดตามผลงาน 

รพ.ท่าชนะ 
สสอ.ท่าชนะ 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

130,000 เงินบ ารุง รพ.ท่าชนะ/  
สสอ.ท่าชนะ 

2. โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

- เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
เครือข่ายบริการบริการสุขภาพ 
- เพ่ือลดภาระในการจัดเก็บ
ข้อมูลและการจัดท ารายงาน 

- ส ารวจระบบสารสนเทศของ
หน่วยบริการในเครือข่าย 
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
- จัดหาซ่อมบ ารุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

รพ.ท่าชนะ 
รพ.สต. 11 แห่ง 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

240,000 เงินบ ารุง รพ.ท่าชนะ/  
สสอ.ท่าชนะ 

 


