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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ  
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 

จังหวัดสุราษฎรธานี  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563 

 
 
 

 



 

 

๒ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 

 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเร้ือรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงาน อัตราการเสียชีวิตจากกลุมโรคฉุกเฉินท่ีสําคัญลดลง 
 
สถานการณ / สภาพปญหา 

จากขอมูลยอนหลัง ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองป 2557 - 2560 มีจํานวน 5,23,32,87 ตามลําดับ ในป 2561 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 19 คน 
และไมมีผูปวยเสียชีวิต โรงพยาบาลทาชนะ ไดรับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางการดูแลผูปวย  Stroke fast tract และไดสงตอผูปวยไปทํา              
CT-Scan ท่ีโรงพยาบาลสุราษฎรธานีทุกราย 

จากการทบทวนผูปวยเสียชีวิตดวยโรค STEMI  ของโรงพยาบาลทาชนะ ป 2557 - 2560 ไมพบวามีผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล  แตพบผูปวยมีภาวะ Cardiac 
arrest เสียชีวิต กอนถึงโรงพยาบาล 2559-2560 เทากับ 16 และ 11 ราย ตามลําดับพบปญหาการเขาถึงบริการคือไมทราบอาการของโรคและความเรงดวนของโรค 

จากรายงานการเฝาระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของโรงพยาบาลทาชนะ ตั้งแต  ป 2557 - ปจจุบัน มีจํานวน 2,647 ครั้ง และพบวามีผูปวยบาดเจ็บ
ทางถนนในเขตอําเภอทาชนะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จากป 2557 - ปจจุบัน จํานวน  883 , 763 , 798 , 868 , 132 ราย มีผูเสียชีวิตในเขต  อําเภอทาชนะ จํานวน      
15 , 14 , 10 , 11 , 5 ราย ตามลําดับ  ผูเสียชีวิตสวนใหญเปนกลุมวัยรุ นและวัยทํางานในชวงอายุ  15-59 ป ยานพาหนะท่ีใชคือรถจักรยานยนตและรถยนตนั่งสวน
บุคคล (เกง ปกอัพ) 

 
 
 
 



 

 

๓ 
 

กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 
1. การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
2. การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
3. การดูแลผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะ 
4. พัฒนาระบบการสงตอ 

 
เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 

1. เพ่ือใหผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด
สมองปลอดภัย 

2. เพ่ือใหผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะไดรับการดูแลอยาง
รวดเร็วและปลอดภัย 

1. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรค MI ลดลง  
2. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยโรค Stroke ลดลง 
3. อัตราตายของผูบาดเจ็บตอสมองลดลง 
4.  อัตราการเสียชีวิตผูปวยวิกฤติฉุกเฉินขณะสงตอลดลง 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผูปวยฉุกเฉิน 

งานหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ทาชนะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเร้ือรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงาน ระดับความสําเร็จในการดูแลผูปวยกลุมโรคเมตาบอลิก / จิตเภท ไดตามเกณฑคุณภาพ 
 
สถานการณ / สภาพปญหา 

การทํางานเปนทีม สหวิชาชีพ ท้ังเครือขาย โดยเพ่ิมพูนความรูใหเจาหนาท่ีรพ.สต.ทุกแหง รอบรม Mini Case Manager เพ่ิมพูนความรูในการอบรม Case 
Manager DM HT ใหกับพยาบาลในคลินิกเรื้อรัง อีก 2 คน มีระบบท่ีปรึกษาผาน Application Line , face book โดยแพทย / Case Manager ใหขอมูล เสริมพลังจาก
เอกสาร/แผนพับ สมุดประจําตัว เพ่ือใหผูปวยดูแลตนเอง ลดโรค และในรพ.สต.จัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ติดตามผลน้ําตาลในเลือด ตามกรอบแนวคิด 1 เดือน 
3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป  มีทีม อสม. ติดตาม ดูแลผูปวยตามความเหมาะสม และงานแผนไทย ใชสมุนไพรทองถ่ิน เพ่ือลดระดับน้ําตาล/ลดโรคเบาหวาน 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. งานดูแลผูปวยเบาหวาน 
2. งานดูแลผูปวยความดันโลหิตสูง 
3. งานดูแลผูปวยไตวายเรื้อรัง 
4. งานดูแลผูปวยโรคถุงลมโปงพอง 
5. การดูแลผูปวยจิตเภท/ผูปวยซึมเศรา 
 
 



 

 

๕ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหผูปวยเบาหวาน

ควบคุมระดับน้ําตาล
ไดตามเกณฑและลด
ภาวะแทรกซอน 

2. เพ่ือใหผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงควบคุม
ระดับความดันโลหิตได
ตามเกณฑและลด
ภาวะแทรกซอน 

3. เพ่ือใหผูปวยสามารถ
ชะลอไตเสื่อมไดตาม
เกณฑ 

4. เพ่ือใหอัตราการปวย
โรคถุงลมโปงพอง
ลดลง 

5. เพ่ือลดอัตราการฆาตัว
ตายสําเร็จ 

 

1. อัตราผูปวยเบาหวาน
เสียชีวิตลดลง 

2. อัตราผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงเสียชีวิตลดลง 

3. อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซอนไตวาย
เรื้อรังในผูปวย 
เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงลดลง 

4. อัตราการปวยโรคถุงลม
โปงพองลดลง 

5. อัตราการฆาตัวตาย
สําเร็จของผูปวยจิตเภท 

โครงการปรับสมดุลชีวิตพิชิตโรคเมตาบอลิก 
โครงการติดตามดูแลผูปวยโรคเรื้อรังท่ีบาน 
โครงการอาหารเชาผูปวยโรคเรื้อรังในคลินิกโรคเรื้อรังในตําบลสมอทอง  
โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรัง  
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 
โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุมเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผูปวยโรคเรื้อรัง 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลสุขภาพเทาในผูปวยเบาหวาน 
โครงการสรางกระบวนการเรียนรู(Knowledge Management) สงเสริมสุขภาพ
ผูปวยโรคเรื้อรังหางไกลโรคแทรกซอน 
โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน 
โครงการดูแลผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ลดการเกิดโรคแทรกซอน 
โครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรัง 
โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยจิตเภท/ผูปวยซึมเศรา 
 
 

งานคลินิก NDC / 
งานสุขภาพจิต / 
รพ.ทาชนะ 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บานสัมปง 
รพ.สต.บานปากก่ิว 
รพ.สต.บานประสงค 
รพ.สต.บานคลองรอก 
รพ.สต.บานคลองโสด
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.คลองพา 
 

 
 
 

 



 

 

๖ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเร้ือรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงาน ระดับความสําเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวย Sepsis ในเครือขายบริการสุขภาพตามเกณฑคุณภาพ 
 
สถานการณ / สภาพปญหา 

- 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. พัฒนาทักษะการดูแลผูปวย Sepsis 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวยดวย Sepsis ใน

เครือขายบริการสุขภาพ 
1. อัตราการเสียชีวิตของผูปวยจาก

ภาวะ Sepsis เปน 0 
 

โครงการพัฒนาทักษะการดูแลผูปวย Sepsis ใน
เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคติดเชื้อ 

งานหองผูปวยใน / 
ทีม PCT 
รพ.ทาชนะ 
 

 
 
 
 



 

 

๗ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเร้ือรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงาน การดูแลผูปวยโรคติดเชื้อไขเลือดออก 
 
สถานการณ / สภาพปญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. งานดูแลผูปวยไขเลือดออก 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือลดอัตราปวยและปลอดภัยจาก

ภาวะแทรกซอนในโรคไขเลือดออก 
1. อุบัติการณผูปวยไขเลือดออกเกิด 

Profound shock 
 

โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคติดเชื้อ งานหองผูปวยใน / 
ทีม IC  
รพ.ทาชนะ 
ทีม SRRT  
คบสอ.ทาชนะ 
 

 



 

 

๘ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเร้ือรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงาน การดูแลผูปวยโรคติดเชื้อวัณโรค 
 
สถานการณ / สภาพปญหา 

จํานวนผูปวยวัณโรคและอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า 3 ป ยอนหลัง ดังนี้  ป 2558 = 19/100  ป 2559 = 22/100    
ป 2560 = 39/97.44 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. การคัดกรองโรคในกลุมเสี่ยงวัณโรค 
2. การดูแลผูปวยวัณโรค 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหผูปวยกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรองอยาง

ครบถวนครอบคลมุ 
2. เพ่ือลดอัตราปวยรายใหมและเพ่ิมอัตราผูปวยรักษา

สําเร็จ 

1. อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรค
รายใหมเสมหะพบเชื้อ 

 

โครงการควบคุมปองกันและรักษาวัณโรคอยาง
ครบวงจร 

คลินิกวัณโรค 
รพ.ทาชนะ 

 



 

 

๙ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเร้ือรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงาน การดูแลผูปวยโรคติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส 
 
สถานการณ / สภาพปญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. คัดกรอง ตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
2. งานดูแลผูปวยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีเครือขายบริการ

สุขภาพอําเภอทาชนะ 
2. FSW เขาถึงบริการ เชิงรุกและทราบสถานะของ

ตนเอง 

1. การักษาและติดตามผลการ
ใหบริการผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวย
เอดส 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีเครือขาย
บริการสุขภาพอําเภอทาชนะงานเอชไอวี/เอดส
โครงการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธในกลุมประชากรหลัก 
 

คลินิกฟาใส  
รพ.ทาชนะ 
 

 



 

 

๑๐ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเร้ือรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน การดูแลผูปวยโรคติดเชื้ออุจจาระรวง 
 
สถานการณ / สภาพปญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. งานดูแลผูปวยโรคอุจจาระรวง 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหผูปวยโรคอุจจาระรวงปลอดภัย,ไมเกิด

ภาวะแทรกซอน 
1. อุบัติการณการเกิดภาวะ Hypovolemic 

Shock ของผูปวยโรคอุจจาระรวง 
 

โครงการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคติดเชื้อ ทีม IC / 
หอง IPD /   
ฝาย OPD  
รพ.ทาชนะ 
 

 



 

 

๑๑ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเร้ือรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน ระดับความสําเร็จในการดูแลและสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกไดตามเกณฑคุณภาพ 
 
สถานการณ / สภาพปญหา 

สถิติการคลอด 3 ปท่ีผานมามีแนวโนมลดลง ไมมีการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดภายใน 28 วัน แตยังพบภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดยังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะดังกลาวนี้ ไดแก มารดาคลอดกอนมาถึงโรงพยาบาล คลอดมีสายสะดือพันคอแนน คลอดติดไหล และการคลอดในระยะท่ี 2 ยาวนาน 

ขอมูลการคลอดในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ป พบวา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในระยะ ๓ ป ในป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เทากับ ๒๐.๔๑ , ๒๖.๐๒ และ ๑๕.๘๒ และขอมูลการ
ตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ป ของปงบประมาณ  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ มีรอยละ ๑๓.๗๓ , ๕ และ ๒๘.๑๓  เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับเปาหมายตัวชี้วัดพบวายังสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว  

ในป ๒๕๖๑ ไตรมาสแรก อัตราการคลอดในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ป ตอประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน เทากับ ๑.๐๒ (ต.ค. 60 - พ.ย. ๖๐) พบวาต่ํา
กวาเกณฑท่ีกําหนดไว อัตราการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ป เทากับ รอยละ ๕๐ เพ่ิมจากปท่ีผานมา หญิงคลอดมีการคุมกําเนิดโดยวิธีฉีดยาคุมกําเนิดเชนกัน แต
การคุมกําเนิดทุกวิธียังครอบคลุมนอย  สวนการคุมกําเนิดในหญิงหลังคลอดอายุนอยกวา ๒๐ ป  กอนออกจากโรงพยาบาลไมพบการคุมกําเนิด ในป ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ 
สวนใหญพบหลังคลอด ๔๕ วัน  รวมการคุมกําเนิดโดยวิธีฉีดยาคุมกําเนิด รอยละ ๑๐๐ และมีการคุมกําเนิดคิดเปนรอยละ ๘.๘๙  ของหญิงหลังคลอดท้ังหมด ซ่ึงการ
คุมกําเนิดทุกวิธียังครอบคลุมนอย 
 
 
 



 

 

๑๒ 
 

กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 
1. ดูแลหญิงตั้งครรภวัยรุน  
2. ดูแลมารดาตกเลือดหลังคลอด   
3. ดูแลทารกท่ีมีภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด 
 
เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 

1. ลดตั้งครรภซํ้าในวัยรุน 
2. ลดภาวะแทรกซอนจาการตก

เลือดหลังคลอด 
3. ลดภาวะขาดออกซิเจนแรกคลอด 

1. อัตราการเกิดตั้งครรภวัยรุนลดลง 
2. อุบัติการณเกิดภาวะ Hypovolemic shock 

จากตกเลือดหลังคลอด 
3. Birth Asphyxia อัตราการเกิดภาวะ BA     

ไมเกิน 25 : 1,000 
 

โครงการดูแลและสงเสริมสุขภาพมารดาและทารก 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภไมพรอม ในวัยรุน 
โครงการอบรมหญิงตั้งครรภและหลังคลอดเพ่ือ
พัฒนาการท่ีดีแกลูกนอย 

หอง LR / 
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 
รพ.สต.สมอทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  ลดการปวยตายในโรคท่ีสําคัญ 5 โรค กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเร้ือรัง , กลุมโรคติดเชื้อ , กลุมโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีปลอดภัย 
 
 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน สงเสริมปองกันโรคทันตสาธารณสุข 
 
 
สถานการณ / สภาพปญหา 

จากขอมูลของ คบสอ.ทาชนะ พบวา รอยละของเด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ (Cavity free) ผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 52 และหากดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการไปจนสิ้นสุดปงบประมาณ อัตราของเด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 
 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. งานสงเสริมปองกันโรคฟนผุ 
2. งานสงเสริมปองกันโรคเหงือกอักเสบ 
 
 
 
 



 

 

๑๔ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมวัยมี

ภาวะปราศจากฟนผุ 
2. เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมวัยมี

ภาวะเหงือกอักเสบลดลง 
 

1. รอยละการมีภาวะปราศจาก
ฟนผุในทุกกลุมวัย 

2. รอยละการมีภาวะเหงือก
อักเสบในทุกกลุมวัยลดลง 

โครงการสุขภาพชองปากดี ฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง ปราศจากฟนผุ 
โครงการสงเสริม ปองกัน ทันตสุขภาพในกลุมผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 
โครงการเด็กคันธุลีฟนดี 
โครงการเฝาระวังและสงเสริมทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย 
โครงการสงเสริมทันตกรรมในโรงเรียน 
โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดานทันตกรรมสําหรับเด็ก
ภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา “ยิ้มสดใส” 
โครงการหนูนอย ฟนสวย ยิ้มใส 
โครงการหนูนอยฟนดี ใน คลินิก WBC 
 

หองทันตกรรม  
รพ.ทาชนะ / 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บานคลองรอก 
รพ.สต.บานทาไท 
รพ.สต.บานประสงค 
รพ.สต.บานสัมปง 
รพ.สต.สมอทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๕ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  1. บริหารความเส่ียงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน ระดับความสําเร็จในการปองกันการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคซ้ํา 

  
สถานการณ / สภาพปญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. งานบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและงานคุณภาพ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือปองกันการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคซํ้า 1. อุบัติการณความเสี่ยงระดับ GHI ซํ้า โครงการจัดการความเสี่ยงสูองคกรแหงความปลอดภัย ทีม RM  

รพ.ทาชนะ 
 

 
 
 



 

 

๑๖ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  1. บริหารความเส่ียงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน การควบคุมกํากับวิชาชีพดานการพยาบาล 

  
สถานการณ / สภาพปญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรพยาบาล 
2. งานประชุมวิชาการเฉพาะกลุมโรคสําคัญ 
3. งานพัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาล 
4. งานพัฒนาระบบบริการพยาบาลในชุมชน 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ิมจํานวนบุคลากร case manager ใหเพียงพอ

กับจํานวนผูปวย DM HT 
2. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะเฉพาะโรคแกบุคลากรพยาบาล 
3. เพ่ิมทักษะการนิเทศแกผูทีมนําทางการพยาบาล 
4. เพ่ิมสมรรถนะพยาบาลใน รพ.สต. 
 

1. อุบัติการณความเสี่ยงจากการใหบริการ
พยาบาลระดับ E-I ซํ้า 

โครงการ Smart Nurse Smart Life กลุมการพยาบาล  
รพ.ทาชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  1. บริหารความเส่ียงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย 

  
สถานการณ / สภาพปญหา 

โรงพยาบาลทาชนะ ไดกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสรางกระบวนการสื่อสารใหเกิดการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอม GREEN 
& CLEAN hospital อยางมีสวนรวมของคนในองคกร  โรงพยาบาลทาชนะมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน การจัดเก็บขยะติดเชื้อ ขยะมูลฝอยท่ัวไป สวมมาตรฐาน     
การจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงพยาบาล ท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ตามเกณฑท่ีกําหนด 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. งานสิ่งแวดลอมทางกายภาพขององคกรท่ีเอ้ือตอความปลอดภัย และความผาสุก และความปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุและของเสียอันตราย  
    หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืน 
2. งานพัฒนาระบบเครื่องมือและระบบสาธารณูปโภคใหพรอมทํางานไดตามปกติ  
3. งานสิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพและการพิทักษสิ่งแวดลอม 
 
 
 



 

 

๑๙ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือความปลอดภัยและความผาสุกของผูปวย 

เจาหนาท่ีและผูมาเยือนองคกร ตลอดจน
สรางความม่ันใจถึงความปลอดภัยจาก
อัคคีภัย วัสดุ และของเสียอันตรายหรือภาวะ
ฉุกเฉินอ่ืน ๆ 

2. เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับเจาหนาท่ี และผู
มาใชบริการ ไดรับความปลอดภัย เชื่อถือใน
การใหบริการ 

3. เพ่ือใหโรงพยาบาลทาชนะเปนสถานท่ีท่ี
ปลอดภัยและเอ้ือตอสุขภาพ เอ้ือตอกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพ และพิทักษสิ่งแวดลอม 

 

1. รอยละของโรงพยาบาลท่ี
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑ GREEN & 
CLEAN Hospital   

2. การบริหารสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยผานเกณฑ
มาตรฐาน 

โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันสรางชุมชนใหมไรขยะ 
โครงการสงเสริมบานสวยชุมชนสะอาดดวยการคัดแยกขยะ 

ทีม ENV 
กลุมงานบริการ
ดานปฐมภูมิและ
องครวม 
รพ.ทาชนะ 
รพ.สต.บานปากก่ิว 
รพ.สต.วัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  1. บริหารความเส่ียงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน ระดับความสําเร็จในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในเครือขายบริการสุขภาพตามเกณฑคุณภาพ 

  
สถานการณ / สภาพปญหา 
 -  
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. งานเฝาระวังและปองกันการติดเชื้อ    
2. งานเฝาระวังและปองกันการติดเชื้อดื้อยา 
3. งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อตามระบบ   
4. งานจายกลาง 
5. เพ่ือเฝาระวัง ติดตาม ดูแล ภาวะสุขภาพของบุคลากร 
 
 
 
 



 

 

๒๑ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อในเครือขายบริการสุขภาพ 
2. เพ่ือปองกันและลดการติดเชื้อตามระบบตางๆ      

(Target NI ) 
3. เพ่ือลดอัตราการสงชุดอุปกรณเครื่องมือทาง

การแพทย re – sterile 
4. เพ่ือเฝาระวัง ติดตาม ดูแล ภาวะสุขภาพของ

บุคลากร 
 

1. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล โครงการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในเครือขาย
บริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 

ทีม IC 
รพ.ทาชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  1. บริหารความเส่ียงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพความสมบูรณของเวชระเบียน 

  
สถานการณ / สภาพปญหา 
 -  
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. การพัฒนาคุณภาพความสมบูรณของเวชระเบียน 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหเวชระเบียนมีความสมบูรณ 
 

1. อัตราความสมบูรณของเวชระเบียน โครงการพัฒนาคุณภาพความสมบูรณ ของเวชระเบียน 
 

งานเวชระเบียนและสถิติ 
รพ.ทาชนะ 
 

 
 
 



 

 

๒๓ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองครวมและมุงสูความเปนเลิศดานการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ 
 
เปาประสงค  1. บริหารความเส่ียงเชิงรุกรอบดาน (ครบวงจร) 

2. เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง (Specific Competency) ในโรคท่ีสําคัญ 
3. CMI สูงขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยและรังสีการแพทย 

  
สถานการณ / สภาพปญหา 
 -  
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. POP UP ชวยชีวิต พลิกวิกฤติ เปนโอกาส (รอด) 
2. รายงานผลผิด  วินิจฉัยพลาด อาจถึงชีวิต 
3. ความเหมาะสม พรอมใชของน้ํายา อุปกรณ วัสดุวิทยาศาสตร 
4. "Sigma metric " จับ ผิด กอน พลาด 
5. ผลดวน ทันใจ 
 
 
 
 



 

 

๒๔ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหผูปวยวิกฤติไดรับการดูแลอยางรวดเร็ว 

และปลอดภัย 
2. เพ่ือใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจท่ีถูกตอง 
3. เพ่ือใหกระบวนการจัดซ้ือ และการใชวัสดุ

วิทยาศาสตรเปนไปดวยความเหมาะสม 
โปรงใส ตรวจสอบได 

4. เพ่ือใหผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ มี
ความนาเชื่อถือ และเกิดความม่ันใจตอ
ผูใชบริการ 

5. เพ่ือใหผูรับบริการไดรับผลการตรวจท่ีรวดเร็ว 
ทันตอการใชงาน 

 
 

1. ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการทางหองปฏิบัติการเทคนิค
การแพทย 

โครงการ การบริหารจัดการทางหองปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย 
 

กลุมงานเทคนิคการแพทย 
รพ.ทาชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาลม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อําเภอทาชนะ 
 
เปาประสงค  1.  ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดคาใชจายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน พัฒนาระบบการรับรูขอมูลขาวสารสุขภาพใน 5 กลุมโรคท่ีสําคัญ 

  
สถานการณ / สภาพปญหา 
 -  
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือเพ่ิมอัตราการรับรูขอมูลขาวสารใน 5 กลุมโรค

สําคัญ กลุมโรคฉุกเฉิน , กลุมโรคเรื้อรัง , กลุมโรค
ติดเชื้อ , กลุมโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก ,โรค
ทันตสาธารณสุข   

1.  อัตราการรับรูขอมูลขาวสารสุขภาพ
ใน 5 กลุมโรคท่ีสําคัญ 

โครงการ พัฒนาระบบการรับรูขอมูล
ขาวสารสุขภาพ 

กลุมงานบริการดานปฐม
ภูมิและองครวม  
รพ.ทาชนะ 
สสอ.ทาชนะ 



 

 

๒๖ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาลม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อําเภอทาชนะ 
 
เปาประสงค  1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดคาใชจายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน พัฒนาสุขภาพเชิงรุก 5 กลุมวัย 

  
สถานการณ / สภาพปญหา 
 การดําเนินงานพัฒนาการเด็กในอําเภอทาชนะ (ต .ค.๖๑ – ธ.ค.6๑)  พบวาเด็กอายุ 0– 5 ป  มีพัฒนาการสมวัย รอยละ 93.79 (เปาหมายรอยละ ๙0)             
ในป 2558 กระทรวงสาธารณสุขไดมีการเปลี่ยนเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กจาก TDSI เปน DSPM โดยใหบุคลากรสาธารณสุขเนนการคัดกรองเด็ก                
4 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน สําหรับชวงอายุอ่ืนๆ เนนใหผูปกครองและผูดูแลเด็กคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการ 

ประชนชนในพ้ืนท่ีท่ีมีอายุมากกวา 35 ป เปนกลุมเปาหมายท่ีใชในการคัดกรองความเสี่ยงตอโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและนํากลุมเสี่ยงมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหกลายเปนกลุมปกติ 
  
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. พัฒนาสุขภาพกลุมเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป)  2. พัฒนาสุขภาพกลุมเด็กเรียน (5 – 14 ป) 
3. พัฒนาสุขภาพกลุมเด็กวัยรุน (15 – 21 ป)  4. พัฒนาสุขภาพกลุมวัยทํางาน (15 - 59 ป) 
5. พัฒนาสุขภาพกลุมผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) และกลุมคนพิการ 
 



 

 

๒๗ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือให

กลุมเปาหมาย
ใน 5 กลุมวัยมี
พฤติกรรม
สุขภาพ
เหมาะสมตาม
เกณฑ 

1. อัตรา
กลุมเปาหมาย
ใน 5 กลุมวัย
มีพฤติกรรม
สุขภาพ
เหมาะสมตาม
เกณฑ 

 

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ป 
โครงการอบรมนักเรียนแกนนําเด็กไทยทําไดพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันสรางสุขภาพใหมนักเรียนไทยน้ําหนักดี 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมสานฝนวัยรุนไทยใหเปนจริง 
โครงการ “วัคซีนปองกันเด็กจมน้ํา” 
โครงการรณรงคตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และโรคซึมเศรา 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันสรางสุขภาพใหมในโรงพยาบาล พันคน พันกาว พันวัน 
โครงการคาราวานตรวจสุขภาพประชาชนเคลื่อนท่ี 
โครงการชุมชนรักสุขภาพหางไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
โครงการรูทัน รูลึก รูชัด ขจัดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย (แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ) 
โครงการสรางความรู สูสุขภาพท่ีดีในชุมชน 
โครงการรวมพลังสรางชุมชนเตนบาสโลป เพ่ือสุขภาพดี 
โครงการหมอชวนวิ่ง ๕๐ ป แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันตานภัยมะเร็งเตานม 
โครงการรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประสานใจตานภัยมะเร็งปากมดลูก 
โครงการทาชนะสุขสันตรวมกันรักษลําไสตรงและลําไสใหญหางไกลมะเร็ง 
โครงการวางแผนปองกันโรคในผูสูงอายุอําเภอทาชนะ 
โครงการสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ 
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย 
โครงการผูสูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข 
โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม 
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล & คัดกรองสุขภาพผูสูงอายุและฟนฟูทักษะการคัดกรอง 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ 
สสอ.ทาชนะ 
รพ.สต.บานคลองโสด 
รพ.สต.บานปากก่ิว 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บานทาไท 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บานคลองรอก 
รพ.สต.บานประสงค  
 
 



 

 

๒๘ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาลม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อําเภอทาชนะ 
 
เปาประสงค  1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดคาใชจายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน พัฒนางานดูแลตอเนื่อง Home Health Care  &  Long Term Care & Palliative Care 

  
สถานการณ / สภาพปญหา 
 จากการสํารวจสภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปท้ังอําเภอ พบผูสูงอายุกลุมติดสังคมรอยละ 88.52 กลุมติดบานรอยละ 6.94 และกลุมติดเตียงรอยละ 
4.51 คณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับอําเภอ(คบสอ.) และภาคีเครือขาย จึงพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุแบบบูรณาการ โดยวางแผนการทํางานและ
ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โดยในป 60 มีการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (care give) จํานวน 44 คน 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

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



 

 

๒๙ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 

CM และ CG ในการดูแล
ผูปวยอยางตอเนื่อง 

1. อัตรากลับมารักษาซํ้าในโรคท่ี
สําคัญท่ีดูแลตอเนื่องลดลง 

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

ทีม palliative care  
รพ.ทาชนะ / 
รพ.สต.บานสัมปง 
รพ.สต.คลองพา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาลม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อําเภอทาชนะ 
 
เปาประสงค  1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดคาใชจายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน สรางเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตในประชากรโดยกระบวนการบูรณาการตําบลจัดการสุขภาพ 

 
  

สถานการณ / สภาพปญหา 
 อําเภอทาชนะไดพัฒนา อสม. โดยการบูรณาการรวมกับการขับเคลื่อนตําบลจัดการสุขภาพ ซ่ึงจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ท้ังภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดอัตราปวยตายและตายดวยโรคไมติดตอ รวมท้ัง มีระบบการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า 
 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. สงเสริมความรวมมือภาคีเครือขาย 
 
 
 



 

 

๓๑ 
 

 
เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
ภาคีเครือขายสุขภาพมี
แผนงาน / โครงการ
พัฒนาการจัดการสุขภาพ
ระดับพ้ืนท่ี 

1. ภาคีเครือขายสุขภาพมีแผนงาน / 
โครงการพัฒนาการจัดการสุขภาพ
ระดับพ้ืนท่ี 

โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.)
ดีเดน ระดับอําเภอ 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.)ดีเดน ระดับอําเภอสูระดับจังหวัด 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)ใหม 
โครงการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน(อสม.)เชิงรุก 
โครงการสงเสริมการปฏิบัติงานในชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม.เพ่ืองานสุขภาพภาคประชาชน  
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูงานสงเสริมสุขภาพเชิงรุก 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันจัดทําทะเบียนกุมสภาพชุมชน 
 
 
 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ / 
สสอ.ทาชนะ 
รพ.สต.บานคลองโสด 
รพ.สต.บานปากก่ิว 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.บานสัมปง 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.บานทาไท 
 

 
 
 
 



 

 

๓๒ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาลม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อําเภอทาชนะ 
 
เปาประสงค  1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดคาใชจายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน ประชาชนไดรับบริการใกลบานท้ังในและนอกหนวยบริการโดยทีมหมอครอบครัว 

 
  

สถานการณ / สภาพปญหา 
 ปจจุบันเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ ไดทดลองใหสถานบริการดําเนินการใหบริการในรูปแบบ PCC ใน รพ.สต.ประสงค ซ่ึงคาดวาจะเปดเปนทางการได
ใน ปงบประมาณ 2563 และมุงม่ันท่ีจะพัฒนาตอไป เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนบนพ้ืนฐานประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) รูปแบบ PCC ใหมีคุณภาพ 
 
 
 



 

 

๓๓ 
 

 
เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service plan) รูปแบบ 
PCC ใหมีคุณภาพ เพ่ือ
ประชาชนไดรับบริการใกล
บานท้ังในและนอกหนวย
บริการโดยทีมหมอ
ครอบครัว 

 

1. จํานวนเครือขายคลินิกหมอครอบครัว 
Primary Care Cluster ท่ีผานเกณฑ 

โครงการ จัดการคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster 
 
 

รพ.ทาชนะ / 
สสอ.ทาชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๔ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาลม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อําเภอทาชนะ 
 
เปาประสงค  1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดคาใชจายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน แพทยแผนไทยสามารถบูรณาการ การตรวจรักษาโรคกับแผนปจจุบัน 

 
  

สถานการณ / สภาพปญหา 
 - 
 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. แพทยแผนไทยสามารถบูรณาการ การตรวจรักษาโรคกับแผนปจจุบัน 
 
 
 
 



 

 

๓๕ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. พัฒนาระบบบริการแพทย

แผนไทยสามารถบูรณาการ 
การตรวจรักษาโรคกับแผน
ปจจุบัน 

 

1. รอยละผูปวยนอกไดรับ
บริการ การแพทยแผนไทย
และ การแพทยทางเลือก 

โครงการผูสูงวัยหางไกลโรคขอเขาเสื่อม 
โครงการสมุนไพรริมรั้วเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
โครงการสุดยอดรางจืดลางสารพิษ ลดภัยเสี่ยงตอโรค 
โครงการสงเสริมการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรอยางถูกตอง  
โครงการสมุนไพรเพ่ือชีวิต 
โครงการเยี่ยมบานผูปวยติดเตียงติดบานดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 
โครงการทําลูกประคบสมุนไพร เชิดชูไวดวยภูมิปญญา 
โครงการเขาหนักเบา รพ.สต.เราดูแล 
โครงการทํายาดมสมุนไพร หอมชื่นใจ คลายกังวล 
โครงการสงเสริมสุขภาพในชุมโดยศาสตรการแพทยแผนไทยเพ่ือดูแล
สุขภาพผูสูงอายุท่ีมีภาวะขอเขาเสื่อม  
โครงการแชเทาดวยสมุนไพร ใสใจผูสูงอายุ 
โครงการสงเสริมความรูเรื่องสมุนไพร จัดทําผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ
ในชมรมผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุ 
 
 

รพ.สต.บานคลองรอก 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.บานปากก่ิว 
รพ.สต.บานประสงค 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บานทาไท 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๖ 
 

  แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาลม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อําเภอทาชนะ 
 
เปาประสงค  1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดคาใชจายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน  อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืนภายใตระบบสุขภาพอําเภอ ( DHS) 
  
สถานการณ / สภาพปญหา 

การคนหาปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของอําเภอทาชนะ  ขอมูลท่ีไดจากการสุมสํารวจ  เชน ขอมูลครัวเรือน  ขอมูลพฤติกรรมท่ีเก็บใน  Family Folder หรือขอมูลท่ี
เก็บใน JHCIS นโยบายเนนหนักของกระทรวงสาธารณสุข  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี  และตัวชี้วัดจังหวัดท่ียังไมผานเกณฑของปท่ีผานมา  จากการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร และนํามาจัดลําดับความสําคัญของปญหา 

เม่ือไดปญหาท่ีสําคัญ คณะกรรมการเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะไดนําเสนอสถานการณสุขภาพอําเภอทาชนะ  ตอคณะกรรมการ  DHB (District Health 
Board) อําเภอทาชนะ เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินการ ไดนําเสนอสถานการณสุขภาพอําเภอทาชนะ  และการจัดลําดับความสําคัญของปญหาของคณะกรรมการเครือขาย
บริการสุขภาพอําเภอทาชนะ  จากนั้นไดเปดโอกาสใหคณะกรรมการเสนอแนะปญหาเพ่ิมเติม  และทําการคัดเลือกปญหาท่ีสําคัญ  ผลการคัดเลือกจากมติท่ีประชุม  มีมติให
เลือก ปญหาสําคัญท่ีเปนจุดเนนในการดําเนินการแกไขปญหา ไดแก โรคเบาหวาน/ความดัน , โรคไขเลือดออก และผูสูงอายุ 

เครือขายบริการสุขภาพทาชนะ มีทีมเฝาระวังระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว ( Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) ระดับอําเภอ ๑  ทีม ผานการ
รับรองมาตรฐานระดับพ้ืนฐาน ซ่ึงดําเนินการเฝาระวัง  รายงานเหตุการณท่ีเปนโรคและภัยในพ้ืนท่ี  แตอยางไรก็ตามจากการประเมินยังพบวาทีม SRRT ยังมีสวนท่ีตอง
พัฒนาในดานความพรอมของทีม  ความสามารถในการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีสําคัญ 

 



 

 

๓๗ 
 

กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 
1. บูรณาการขับเคลื่อนใหทุกสถานบริการสามารถดําเนินงานตามคุณลักษณะอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนภายใตระบบสุขภาพอําเภอ  (DHS) 
2. SRRT คุณภาพ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหอัตราการปวยดวย

โรคตามเกณฑอําเภอ
ควบคุมโรคเขมแข็งลดลง 

1. อัตราการปวยดวย
โรคตามเกณฑ
อําเภอควบคุม
โรคเขมแข็งลดลง 

โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ อําเภอทาชนะ 
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT) 
โครงการรณรงคปลูกฝงคานิยมปองกันไขหวัดใหญในชุมชน 
โครงการรณรงค ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและโรคมาลาเรีย 
โครงการทาชนะสุขสันต บอกรักวันละนิด พิชิตยุงลายปองกันไขเลือดออก  
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันเฝาระวังโรคฉ่ีหนู (Leptospirosis) 
โครงการซอมแผนรับอุบัติภัยหมูจากอุบัติเหตุทางถนน 
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันขับซอนมอเตอรไซค เปดไฟ ใสหมวกกันน็อค ล็อก
สายรัดคาง 

กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
งานหองอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน  
รพ.ทาชนะ / 
สสอ.ทาชนะ 
รพ.สต.สมอทอง 
รพ.สต.บานประสงค 
รพ.สต.บานสัมปง 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บานทาไท 
รพ.สต.บานคลองรอก 
 
 

 
 
 
 



 

 

๓๘ 
 

  แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาลม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อําเภอทาชนะ 
 
เปาประสงค  1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดคาใชจายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน  เฝาระวังภัยสุขภาพ (บุหร่ี สุรา ยาเสพติด) 
  
สถานการณ / สภาพปญหา 

สถานการณยาเสพติดในเครือขายบริการสุขภาพทาชนะ จากรายงานการติดตามหลังการบําบัดพบวา ผูปวยท่ีเขามารับการบําบัดและติดตามผล ในเดือนตุลาคม – 
พฤศจกิายน 2560 รวมท้ังหมด  9 ราย 

เปนปญหาท่ีคุกคามตอสุขภาวะของประชาชน   ไดแก ปญหาอาชญากรรม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การเจ็บปวยทางจิตเวช ความสุขความอบอุนใน
ครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว การแกปญหาท่ีสําคัญคือ การปองกัน และการลดผูเสพรายใหม  บําบัดผูเสพผูติดและติดตามชวยเหลือหลังการบําบัดปองกันการ
เสพซํ้า และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนอยางเปนระบบ 

 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลการบําบัดรักษาเพ่ือความครบถวนตอเนื่องในการติดตามชวยเหลือ  
2. สรางการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายตางๆ เพ่ือใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายในการปองกันและแกไขปญหาเสพติด  
3. อัตราการการเขาบําบัดครบตามเกณฑ 
 



 

 

๓๙ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหอัตราการปวยดวยภัย

สุขภาพลดลง 
1. อัตราการปวยดวยภัยสุขภาพลดลง โครงการทาชนะสุขสันต รวมสรางตลาดนัดประชารัฐ ไรแอลกอฮอล 

โครงการวัยเรียนวัยใสหางไกลยาเสพติด 
กลุมงานลริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ / 
รพ.สต.บานทาไท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๐ 
 

  แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารความรวมมือกับภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาลม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อําเภอทาชนะ 
 
เปาประสงค  1. ลดการเจ็บปวยรายใหมในโรคท่ีสําคัญ 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลสุขภาพ (รพ.สต.และชุมชน) 
3. เชี่ยวชาญการใหความรูและเสริมพลัง (Empowerment) 
4. ลดคาใชจายในโรคเร้ือรัง และกองทุนฯสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน  พัฒนางานคุมครองผูบริโภค ดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ 
  
สถานการณ / สภาพปญหา 
 เครือขายบริการสุขภาพทาชนะ มีสถานประกอบการในการกํากับดูแล ดานยา เครื่องมือแพทย วัตถุอันตราย สถานพยาบาล ธุรกิจบริการสุขภาพ และมีแนวโนม
เพ่ิมจํานวนข้ึนในทุกๆป ท้ังนี้ เครือขายบริการสุขภาพทาชนะรวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย ไดดําเนินการตรวจสอบเฝาระวังสถานท่ีผลิตและจําหนายผลิตภัณฑและ
บริการสุขภาพมาอยางตอเนื่อง แตจากคานิยมการบริโภคและความตองการของผูบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงกลยุทธรูปใหมๆของผูประกอบการท่ีรวดเร็วและทันสมัย สงผล
กระทบตอผูบริโภคในวงกวางและเกิดปญหาจากการใชผลิตภัณฑและบริการสุขภาพมากข้ึนเชนกัน ประกอบกับกรอบขอตกลงอาเซียน ซ่ึงนําไปสูการรวมกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในป 2558 สงผลใหมีการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑและบริการสุขภาพระหวางกลุมประเทศอาเซียนมากข้ึน อาจทําใหกระแสนิยมการบริโภคและ
อุปโภคภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการสงเสริมใหประชาชนไดรับรู เขาใจมีความตระหนักเทาทันสถานการณ การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิต การกํากับ
ดูแลตรวจสอบเฝาระวังสถานท่ีผลิตและคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือใหผลิตภัณฑและบริการสุขภาพของประเทศ เปนท่ียอมรับ
ของผูบริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงสรางความม่ันใจใหกับประเทศคูคามากข้ึน  
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. พัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ 



 

 

๔๑ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหอัตราความสําเร็จใน

การคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 

1. อัตราความสําเร็จในการ
คุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 

โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานชํา 
โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในรานขายของชํา 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันผลิตปลาเค็มทากระจายไรสารพิษ 
โครงการทาชนะสุขสันต รวมกันสรางอาหารปลอดภัยไรสารปนเปอน 
โครงการอสม.รวมใจสงเสริมการบริโภคอยางปลอดภัยท้ังตําบล  
โครงการอาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค 
โครงการอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ 
 

กลุมงานเภสัชกรรม 
กลุมงานบริการดาน
ปฐมภูมิและองครวม 
รพ.ทาชนะ / 
สสอ.ทาชนะ / 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บานคลองโสด 
รพ.สต.บานคลองรอก 
รพ.สต.บานสัมปง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๒ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาความเปนเลิศในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือขาย รพ.สต.ในเขตสุราษฎรธานี โซนเหนือ 
 
เปาประสงค  1. ผูใชบริการพึงพอใจ ไววางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา 

2. ไดรับการรับรองคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการท้ังเครือขาย 
4. การเงินการคลังมั่นคง (ประหยัดคาใชจาย รายไดเพิ่มขึ้น ตนทุนลดลง มีเงินเหลือใชเพื่อการพัฒนา) 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน พัฒนาสถานบริการใหมีคุณภาพ 
  
สถานการณ / สภาพปญหา 

โรงพยาบาลทาชนะเปนโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ F2 และเปนแมขายใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในเขตอําเภอทาชนะ จํานวน 11 แหง ผานการประเมิน
คุณภาพข้ันท่ี 2 จากสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลครั้งแรกเม่ือ 12 มีนาคม 2551 ตออายุการรับรองจนถึง  ป 2559 และผานการรับรองกระบวนการ
คุณภาพ ข้ัน 3 เม่ือ 9 พฤษภาคม 2560 - 9 พฤษภาคม 2562 ปจจุบันไดรับการตออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ป วันท่ีรับรอง            
12 พฤศจกิายน 2562 – 11 พฤศจกิายน 2565 

เครือขายอําเภอทาชนะไดพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ ตั้งแตป ๒๕๖1 มีการดําเนินงาน   คลินิกหมอครอบครัว (ทดลอง) รพ.สต.ประสงค ๑  Cluster ประกอบไป
ดวย รพ.สต.จํานวน ๓ ทีม ไดแก รพ.สต. ประสงค  รพ.สต.บานปากก่ิว  และ รพ.สต.วัง ใหสอดคลองตามบริบทและพ้ืนท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวพรอมดวย        
ทีมสหวิชาชีพรวมพัฒนาและเตรียมพ้ืนท่ี รพ.สต. ตามเกณฑมาตรฐาน PCC 

เครือขายอําเภอทาชนะอําเภอทาชนะมีสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.)จํานวน 11 แหง ซ่ึงในปงบประมาณ 2560 
เปนตนมา เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ ไดมีแผนดําเนินการพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว และมี  รพ.สต.ท่ีผานเกณฑมาตรฐาน  รพ.สต.ติดดาว       
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน 2 แหง คือ รพ.สต.ประสงค และ  รพ.สต.คันธุลี คิด เปนรอยละ 18.19 สวนในปงบประมาณ 2561 มี รพ.สต.ท่ีผานเกณฑ          



 

 

๔๓ 
 

จํานวน 1 แหง ไดแก รพ.สต.วัง รวมผลงานสะสม คิดเปนรอยละ 27.28 และในปงบประมาณ 2562 มี รพ.สต.ท่ีผานเกณฑจํานวน 2 แหง ไดแก รพ.สต.บานคลองโสด 
และ รพ.สต.บานสัมปง รวมผลงานสะสม คิดเปนรอยละ 45.45  

ในปงบประมาณ ๒๕๖3 ไดดําเนินการพัฒนา รพ.สต.อีก 6 แหง โดยแบงเปน 3 กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายท่ี 1 รพ.สต.ท่ียังไมเคยไดรับการประเมิน ไดแก รพ.
สต.บานทาไท รพ.สต.บานปากก่ิว และ รพ.สต.คลองพา กลุมเปาหมายท่ี 2 รพ.สต.ท่ีไดรับการประเมินป 2562 แตผานเกณฑ 4 ดาว ไดแก รพ.สต.บานคลองรอก และ 
รพ.สต.สมอทอง  กลุมเปาหมายท่ี 3 รพ.สต.ท่ียังไดรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ในปงบประมาณ ๒๕๖๐  และตอง Re-accreditation ไดแก รพ.สต.ประสงค และ      
รพ.สต.คันธุลี 
 
 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 

1. เพ่ิมศักยภาพและเสริมพลังผูปฏิบัติงานเครือขายปฐมภูมิ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือให รพ.สต.ผานเกณฑ

ระดับการพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 

 

1. รอยละของ รพ.สต.ท่ีผานเกณฑระดับ
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายปฐมภูมิดวยระบบพ่ีเลี้ยง 
 

รพ.ทาชนะ / 
สสอ.ทาชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๔ 
 

แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาความเปนเลิศในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือขาย รพ.สต.ในเขตสุราษฎรธานี โซนเหนือ 
 
เปาประสงค  1. ผูใชบริการพึงพอใจ ไววางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา 

2. ไดรับการรับรองคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการท้ังเครือขาย 
4. การเงินการคลังมั่นคง (ประหยัดคาใชจาย รายไดเพิ่มขึ้น ตนทุนลดลง มีเงินเหลือใชเพื่อการพัฒนา) 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน  หนวยงานภายใน รพ. และภายนอกไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ  
  
สถานการณ / สภาพปญหา 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับท่ีมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน  (Happinometer) รายบุคคลโดยผานระบบ Online-based หรือ 
Mobile App-based หนวยงานนั้นมีการวิเคราะหผลการประเมิน และนําผลการวิเคราะหนั้นมาใช โดยแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

ระดับท่ี 1 ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทํางานและการนําดัชนีความสุขของคนทํางานไปใช 
ระดับท่ี 2 มีการสํารวจขอมูล 
ระดับท่ี 3 มีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และนําเสนอผลตอผูบริหาร 
ระดับท่ี 4 มีการทําแผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน 
ระดับท่ี 5 มีการใชแผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน 

นําผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน ( Happinometer) มาใชในการพัฒนาองคกร การบริหารงาน การดําเนินการตางๆเพ่ือสงเสริมความสุขในการ
ทํางานอยางตรงประเด็น ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมขององคกร “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
  



 

 

๔๕ 
 

กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 
1. งานพัฒนาระบบงานธุรการ 
2. งานเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน และการบัญชี 
3. งานปรับปรุงและพัฒนาระบบการงานพัสดุใหมีประสิทธิภาพ 
4. งานเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานการเจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ 
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหหนวยงานภายในโรงพยาบาล และ

ภายนอกไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารดานงานธุรการ อยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหหนวยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารดานงานการเงินและบัญชี อยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหหนวยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารดานงานพัสดุ อยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือใหหนวยงานภายในโรงพยาบาล และ
ภายนอกไดรับการสนับสนุนทรัพยากรการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. ระดับความสําเร็จในงานธุรการ 
2. ระดับความสําเร็จในงานการเงินและบัญชี 
3. ระดับความสําเร็จในงานงานพัสดุ 
4. ระดับความสําเร็จในงานการเจาหนาท่ี 
 

โครงการเพ่ิมศักยภาพพัฒนาระบบ
สนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ 

ฝายบริหาร 
รพ.ทาชนะ / 
สสอ.ทาชนะ / 

 
 
 



 

 

๔๖ 
 

  แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาความเปนเลิศในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือขาย รพ.สต.ในเขตสุราษฎรธานี โซนเหนือ 
 
เปาประสงค  1. ผูใชบริการพึงพอใจ ไววางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา 

2. ไดรับการรับรองคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3. เชี่ยวชาญการบริหารจัดการท้ังเครือขาย 
4. การเงินการคลังมั่นคง (ประหยัดคาใชจาย รายไดเพิ่มขึ้น ตนทุนลดลง มีเงินเหลือใชเพื่อการพัฒนา) 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน  บริหารการเงินการคลังหนวยบริการอยางมีประสิทธิภาพ  
 
สถานการณ / สภาพปญหา 

สรุปรายรับ รายจาย ยอดคงเหลือ เงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ ปงบ 2562 (เดือน ต.ค.61 - ก.ย.62) 
ที ่ สถานบริการ ยอดยกมา (บาท) รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
1 รพ.ทาชนะ 11,615,603.68 78,210,860.54 69,158,223.62 20,668,240.60 
2 รพ.สต.สมอทอง 1,837,529.36 578,715.53 1,261,252.42 1,154,992.47 
3 รพ.สต.ประสงค 1,193,722.58 505,988.42 621,170.78 1,078,540.22 
4 รพ.สต.คันธุลี 1,338,682.87 810,601.55 1,854,554.84 294,729.58 
5 รพ.สต.วัง 1,613,572.33 449,796.95 1,118,901.14 944,468.14 
6 รพ.สต.คลองพา 1,149,325.24 405,422.52 676,892.57 877,855.19 
7 รพ.สต.บานประสงค 1,178,200.26 851,914.72 1,468,505.90 561,609.08 
8 รพ.สต.บานสัมปง 1,636,011.89 493,306.93 717,778.15 1,411,540.67 
9 รพ.สต.บานคลองโสด 1,224,133.91 542,035.16 674,144.50 1,092,024.57 

10 รพ.สต.บานคลองรอก 1,774,443.84 572,631.43 918,742.86 1,428,332.41 
11 รพ.สต.บานทาไท 1,030,902.35 512,697.07 1,137,276.52 406,322.90 
12 รพ.สต.บานปากกิ่ว 495,529.84 391,078.72 640,527.67 246,080.89 

รวม 26,087,658.15 84,325,049.54 80,247,970.97 30,164,736.72 



 

 

๔๗ 
 

กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 
1. จัดกลุมการควบคุมกํากับ ติดตามประเมินผลดานการเงินการคลัง เปน 3 กลุม ไดแก กลุม CFO เครือขาย, กลุม QOF, และกลุมบัญชีเครือขาย 
2. ใหคําปรึกษาแกพ้ืนท่ีในดานการเงินการคลัง การเรียกเก็บ และการบริหารกองทุน และรวมแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  
3. ปรับเปลี่ยน รปูแบบการจัดสรรเงินเหมาจายรายหัวใน คบสอ.จาก 2 ครั้งตอป เปน 3 ครั้งตอป 

 4. ติดตามควบคุม สถานะทางการเงินหนวยบริการ และรวมประชุม CFO เครือขาย เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา การขาดสภาพคลองของหนวยบริการท่ีมีปญหา  
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ของงานการเงิน

การคลังในสวนงานรายได 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ของงานการเงิน

การคลังในสวนงานรายจาย 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานการเงิน

การคลังในสวนงานตนทุน 

1. ระดับความสําเร็จ ของงาน การเงินการคลัง ใน
สวนงานรายได 

2. ระดับความสําเร็จ ของงาน การเงินการคลัง ใน
สวนงานรายจาย 

3. ระดับความสําเร็จ ของงาน การเงินการคลัง ใน
สวนงานตนทุน 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

การเงินการคลัง (CFO) 
3. โครงการจัดทําตนทุนหนวยบริการ 
4. แผนงานลดคาใชจายเครือขายบริการ 
5. โครงการเฝาระวังภาวะวิกฤติทางการเงิน 
6. โครงการจัดหารายได 
7. โครงการตรวจสอบภายในเครือขาย 
 

คณะกรรมการ CFO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๘ 
 

  แผนกลยุทธการดําเนินงานเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 เพ่ิมประสิทธภิาพการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพดิจิตอล 
 
เปาประสงค  1. รวดเร็ว (ลดระยะเวลารอคอย ขั้นตอน กระบวนงานตางๆ) 

2. HIMSS  
1. สารสนเทศทางการแพทย  
2. สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (DSS)  
3. MIS การเขาถึงบริการรวดเร็ว (ลดระยะเวลารอคอยขั้นตอน กระบวนงานตางๆ) 

3. เชี่ยวชาญการใชสารสนเทศในการทํางาน 
4. ลดตนทุนในการใหบริการและบริหารจัดการ 

 
แผนกลยุทธการดําเนินงาน พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูล ดานการแพทยและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 
สถานการณ / สภาพปญหา 
 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ใหมีการปฏิรูประบบขอมูลสุขภาพ โดยกําหนดเปาหมายเพ่ือลดภาระในการจัดเก็บขอมูล และการจัดทํารายงานของ
เจาหนาท่ี ระดับปฏิบัติการโดยมุงหวังให เจาหนาท่ีมีเวลาในการดูแลและใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึง และมีขอมูลดานสุขภาพท่ีจําเปน และมีคุณภาพ โดยยกเลิกการ
จัดสงรายงานท่ีมีอยูในระบบคลังขอมูลสุขภาพ โดยใหเขต กระทรวง ออกรายงานจากคลังขอมูลระดับเขต กระทรวง 
 ลําดับ ประเภทหนวยงาน   จํานวน (แหง)  โปรแกรมท่ีใช  
   1  โรงพยาบาลชุมชน                1   Hos-Xp  
   2  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล                   1 1  JHCIS 
                       รวม         1 2  แหง  



 

 

๔๙ 
 

 
สภาพปญหา 

1. มีขอผิดพลาดในการสงออกขอมูล สงออกขอมูลไดไมครบถวน เนื่องจากโปรแกรมฐานขอมูลของโรงพยาบาลใชของเอกชน  
2. โปรแกรมตรวจสอบความถูกตอง ของขอมูล และความสัมพันธระหวางแฟมขอมูล ในระบบ 43 แฟม ยังไมมีประสิทธิภาพ  
3. โปรแกรมคลังขอมูลระดับจังหวัด HDC ไมสามารถออกรายงานไดครบถวน ไมสามารถประเมินผลตัวชี้วัดของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะได 
4. ขาดความเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยบริการเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ 
5. ขอมูลในคลังของมูลไมสามารถตอบตัวชี้วัด ของเครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะได 
6. เครือขายบริการสุขภาพอําเภอทาชนะ ยังไมมีผูดูแลระบบขอมูลในระดับอําเภอ 

 
กลยุทธ/มาตรการดําเนินงาน 
  พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพระดับอําเภอ ใหสามารถเชื่อมโยงกับหนวยบริการในอําเภอและจังหวัด  
 

เปาหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผูรับผิดชอบ 
1. มีคลังขอมูลสุขภาพระดับอําเภอเพ่ือ

เชื่อมโยงขอมูลกับกระทรวง เขต 
จังหวัด และสถานบริการในสังกัด 

1. สารสนเทศทางการแพทย อัตราการเสียหาย
ของระบบเครื่อง SERVER เก็บขอมูลระบบ
โปรแกรม HOSXP ลดลง 

2. สารสนเทศการบริหารจัดการ (อัตราการบันทึก
ขอมูลไดถูกตอง ครบถวน) 

3. อัตร าการเชื่อมโยงของระบบขอมูลขัดของ 
ลดลง 

 

โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ
คุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

รพ.ทาชนะ/  
สสอ.ทาชนะ 

 
 


