
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

 
 
 

 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

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

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน อัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคฉุกเฉินที่ส าคัญลดลง 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

จากข้อมูลย้อนหลัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองปี 2557 - 2560 มีจ านวน 5,23,32,87 ตามล าดับ ในปี 2561 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 19 คน 
และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต โรงพยาบาลท่าชนะ ได้รับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย Stroke fast tract และได้ส่งต่อผู้ป่วยไปท า             
CT-Scan ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทุกราย 

จากการทบทวนผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรค STEMI  ของโรงพยาบาลท่าชนะ ปี 2557 - 2560 ไม่พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล แต่พบผู้ป่วยมีภาวะ Cardiac 
arrest เสียชีวิต ก่อนถึงโรงพยาบาล 2559-2560 เท่ากับ 16 และ 11 ราย ตามล าดับพบปัญหาการเข้าถึงบริการคือไม่ทราบอาการของโรคและความเร่งด่วนของโรค 

จากรายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของโรงพยาบาลท่าชนะ ตั้งแต่ ปี 2557 - ปัจจุบัน มีจ านวน 2,647 ครั้ง และพบว่ามีผู้ป่วยบาดเจ็บ
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. การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
2. การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
3. การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ 
4. พัฒนาระบบการส่งต่อ 

 
เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด
สมองปลอดภัย 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะได้รับการดูแลอย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย 

1. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค MI ลดลง  
2. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค Stroke ลดลง 
3. อัตราตายของผู้บาดเจ็บต่อสมองลดลง 
4.  อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวกิฤติฉุกเฉินขณะส่งต่อลดลง 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

งานห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ท่าชนะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

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

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ระดับความส าเร็จในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเมตาบอลิก / 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 เพื่อให้ผู้ป่วยดูแลตนเอง ลดโรค และในรพ.สต.จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ติดตามผลน้ าตาลในเลือด ตามกรอบแนวคิด 1 เดือน 
3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี  มีทีม อสม. ติดตาม ดูแลผู้ป่วยตามความเหมาะสม และงานแผนไทย ใช้สมุนไพรท้องถิ่น เพ่ือลดระดับน้ าตาล/ลดโรคเบาหวาน 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
2. งานดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
3. งานดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
4. งานดูแลผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง 
5. การดูแลผู้ป่วยจิตเภท/ผู้ป่วยซึมเศร้า 
 
 



 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน

ควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ตามเกณฑ์และลด
ภาวะแทรกซ้อน 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้
ตามเกณฑ์และลด
ภาวะแทรกซ้อน 

3. เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ
ชะลอไตเสื่อมได้ตาม
เกณฑ์ 

4. เพ่ือให้อัตราการป่วย
โรคถุงลมโป่งพอง
ลดลง 

5. เพ่ือลดอัตราการฆ่าตัว
ตายส าเร็จ 

 

1. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน
เสียชีวิตลดลง 

2. อัตราผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงเสียชีวิตลดลง 

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

4. อัตราการป่วยโรคถุงลม
โป่งพองลดลง 

5. อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จของผู้ป่วยจิตเภท 

โครงการปรับสมดุลชีวิตพิชิตโรคเมตาบอลิก 
โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีบ้าน 
โครงการอาหารเช้าผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิกโรคเรื้อรังในต าบลสมอทอง  
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้(Knowledge Management) ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังห่างไกลโรคแทรกซ้อน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเภท/ผู้ป่วยซึมเศร้า 
 
 

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  ลดการป่วยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเร้ือรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเกี่ยวกับมารดาและเด็ก , 

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ระดับความส าเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis ในเครือข่ายบริการสุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพ 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

- 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. พัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วย Sepsis 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยด้วย Sepsis ใน

เครือข่ายบริการสุขภาพ 
1. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจาก

ภาวะ Sepsis เป็น 0 
 

โครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วย Sepsis ใน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 

งานห้องผู้ป่วยใน / 
ทีม PCT 
รพ.ท่าชนะ 
 

 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

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

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไข้เลือดออก 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือลดอัตราป่วยและปลอดภัยจาก

ภาวะแทรกซ้อนในโรคไข้เลือดออก 
1. อุบัติการณ์ผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิด 

Profound shock 
 

โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ งานห้องผู้ป่วยใน / 
ทีม IC  
รพ.ท่าชนะ 
ทีม SRRT  
คบสอ.ท่าชนะ 
 

 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

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

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อวัณโรค 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

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

1. การคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค 
2. การดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองอย่าง

ครบถ้วนครอบคลุม 
2. เพ่ือลดอัตราป่วยรายใหม่และเพ่ิมอัตราผู้ป่วยรักษา

ส าเร็จ 

1. อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรค
รายใหม่เสมหะพบเชื้อ 

 

โครงการควบคุมป้องกันและรักษาวัณโรคอย่าง
ครบวงจร 

คลินิกวัณโรค 
รพ.ท่าชนะ 

 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

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

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. คัดกรอง ตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
2. งานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการ

สุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
2. FSW เข้าถึงบริการ เชิงรุกและทราบสถานะของ

ตนเอง 

1. การักษาและติดตามผลการ
ให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย
เอดส์ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะงานเอชไอวี/เอดส์
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก 
 

คลินิกฟ้าใส  
รพ.ท่าชนะ 
 

 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

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

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุจจาระร่วง 
 
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงปลอดภัย,ไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน 
1. อุบัติการณ์การเกิดภาวะ Hypovolemic 

Shock ของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 
 

โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ทีม IC / 
ห้อง IPD /   
ฝ่าย OPD  
รพ.ท่าชนะ 
 

 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
เป้าประสงค์  ลดการป่วยตายในโรคที่ส 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 และการคลอดในระยะท่ี 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 ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดพบว่ายังสูงกว่า
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 
 
เป้าหมาย/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 ร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่น 
โครงการอบรมหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดเพ่ือ
พัฒนาการที่ดีแก่ลูกน้อย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

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

โรคทันตสาธารณสุข  และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีปลอดภัย 
 
 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ส่งเสริมป้องกันโรคทันตสาธารณสุข 
 
 
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. งานส่งเสริมป้องกันโรคฟันผุ 
2. งานส่งเสริมป้องกันโรคเหงือกอักเสบ 
 
 
 
 



 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี

ภาวะปราศจากฟันผุ 
2. เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมี

ภาวะเหงือกอักเสบลดลง 
 

1. ร้อยละการมีภาวะปราศจาก
ฟันผุในทุกกลุ่มวัย 

2. ร้อยละการมีภาวะเหงือก
อักเสบในทุกกลุ่มวัยลดลง 

โครงการสุขภาพช่องปากดี ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ปราศจากฟันผุ 
โครงการส่งเสริม ป้องกัน ทันตสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โครงการเด็กคันธุลีฟันดี 
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย 
โครงการส่งเสริมทันตกรรมในโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมส 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 าเร็จในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซ้ า 

  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

- 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและงานคุณภาพ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ซ้ า 1. อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ GHI ซ้ า โครงการจัดการความเสี่ยงสู่องค์กรแห่งความปลอดภัย ทีม RM  

รพ.ท่าชนะ 
 

 
 
 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพองค์รวมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
 
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 
 
 
 
 
 



 
 

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

กับจ านวนผู้ป่วย 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 าเร็จในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 

  
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 
 
 
 



 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือความปลอดภัยและความผาสุกของผู้ป่วย 

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 

โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 
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 าเร็จในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในเครือข่ายบริการสุขภาพตามเกณฑ์คุณภาพ 

  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 -  
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. งานเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ    
2. งานเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อดื้อยา 
3. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อตามระบบ   
4. งานจ่ายกลาง 
5. เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแล ภาวะสุขภาพของบุคลากร 
 
 
 
 



 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อในเครือข่ายบริการสุขภาพ 
2. เพ่ือป้องกันและลดการติดเชื้อตามระบบต่างๆ      

(Target NI ) 
3. เพ่ือลดอตัราการส่งชุดอุปกรณ์เครื่องมือทาง

การแพทย์ re – sterile 
4. เพ่ือเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแล ภาวะสุขภาพของ

บุคลากร 
 

1. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล โครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในเครือข่าย
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 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหเ้วชระเบียนมีความสมบูรณ์ 
 

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 าเร็จของการบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และรังสีการแพทย ์

  
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 
 
 
 
 



 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้ผู้ป่วยวิกฤติได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว 

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. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 
 

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

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

1.  อัตราการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ใน 5 กลุ่มโรคท่ีส าคัญ 

โครงการ พัฒนาระบบการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ 

กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิและองค์รวม  
รพ.ท่าชนะ 
สสอ.ท่าชนะ 



 
 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาล์ม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ 
 
เป้าประสงค์  1. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคที่ส 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 (เป้าหมายร้อยละ ๙0)             
ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปลี่ยนเครื่องมือการประเมินพัฒนาการเด็กจาก TDSI เป็น DSPM โดยให้บุคลากรสาธารณสุขเน้นการคัดกรองเด็ก               
4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ส าหรับช่วงอายุอื่นๆ เน้นให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ 

ประชนชนในพ้ืนที่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและน 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 ป)ี 
5. พัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ 
 



 
 
เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมาย
ใน 5 กลุ่มวัยมี
พฤติกรรม
สุขภาพ
เหมาะสมตาม
เกณฑ์ 

1. อัตรา
กลุ่มเป้าหมาย
ใน 5 กลุ่มวัย
มีพฤติกรรม
สุขภาพ
เหมาะสมตาม
เกณฑ์ 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ป ี
โครงการอบรมนักเรียนแกนน าเด็กไทยท าได้พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันสร้างสุขภาพใหม่นักเรียนไทยน้ าหนักดี 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมสานฝันวัยรุ่นไทยให้เป็นจริง 
โครงการ “วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ 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 
โครงการวางแผนป้องกันโรคในผู้สูงอายุอ 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. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 โดยวางแผนการท 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 
 
 
 



 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 

CM และ CG ในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

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. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 เพื่อลดอตัราป่วยตายและตายด้วยโรคไม่ติดต่อ รวมทั้ง มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 



 
 

เป้าหมาย/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 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยอาสาสมัคร
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. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 
 
 
 
 



 
 

เป้าหมาย/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. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ 

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

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน แพทย์แผนไทยสามารถบูรณาการ การตรวจรักษาโรคกับแผนปัจจุบัน 

 
  

สถานการณ์ / สภาพปัญหา 
 - 
 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. แพทย์แผนไทยสามารถบูรณาการ การตรวจรักษาโรคกับแผนปัจจุบัน 
 
 
 
 
 



 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาระบบบริการแพทย์

แผนไทยสามารถบูรณาการ 
การตรวจรักษาโรคกับแผน
ปัจจุบัน 

 

1.  ร้อยละผู้ ป่ วยนอกได้ รั บ
บริการ การแพทย์แผนไทย
และ การแพทย์ทางเลือก 

โครงการผู้สูงวัยห่างไกลโรคข้อเข่าเสื่อม 
โครงการสมุนไพรริมรั้วเพ่ือการพึ่งพาตนเอง 
โครงการสุดยอดรางจืดล้างสารพิษ ลดภัยเสี่ยงต่อโรค 
โครงการส่งเสริมการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างถูกต้อง  
โครงการสมุนไพรเพ่ือชีวิต 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
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. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 และผู้สูงอาย ุ

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

 



 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

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

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือให้อัตราการป่วยด้วย

โรคตามเกณฑ์อ าเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งลดลง 

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

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอท่าชนะ 
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 
โครงการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมป้องกันไข้หวัดใหญ่ในชุมชน 
โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ บอกรักวันละนิด พิชิตยุงลายป้องกันไข้เลือดออก 
โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมกันเฝ้าระวังโรคฉี่หนู (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. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส าคัญ 

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

 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  เฝ้าระวังภัยสุขภาพ (บุหร่ี สุรา ยาเสพติด) 
  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา 

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

เป็นปัญหาที่คุกคามต่อสุขภาวะของประชาชน  ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเจ็บป่วยทางจิตเวช ความสุขความอบอุ่นใน
ครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว การแก้ปัญหาที่ส าคัญคือ การป้องกัน และการลดผู้เสพรายใหม่  บ าบัดผู้เสพผู้ติดและติดตามช่วยเหลือหลังการบ าบัดป้องกันการ
เสพซ้ า และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบ 

 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

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



 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหอั้ตราการป่วยด้วยภัย

สุขภาพลดลง 
1. อัตราการป่วยด้วยภัยสุขภาพลดลง โครงการท่าชนะสุขสันต์ ร่วมสร้างตลาดนัดประชารัฐ ไร้แอลกอฮอล์ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนกลยุทธ์การด าเนนิงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในเขตเมือง สวนปาล์ม สวนยางพารา ในพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ 
 
เป้าประสงค์  1. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากค่านิยมการบริโภคและความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมขึ้น รวมถึงกลยุทธ์รูปใหม่ๆของผู้ประกอบการที่รวดเร็วและทันสมัย ส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้างและเกิดปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน ประกอบกับกรอบข้อตกลงอาเซียน ซึ่งน าไปสู่การรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ส่งผลให้มีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น อาจท าให้กระแสนิยมการบริโภคและ
อุปโภคภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจมีความตระหนักเท่าทันสถานการณ์ การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิต การก ากับ
ดูแลตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิตและคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพของประเทศ เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงสร้างความม่ันใจให้กับประเทศคู่ค้ามากข้ึน 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

1. พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 



 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือใหอั้ตราความส าเร็จใน

การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 

1. อัตราความส าเร็จในการ
คุ้มครองผู้บริ โภคด้าน
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
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 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ 1 รพ.สต.ที่ยังไม่เคยได้รับการประเมิน ได้แก่ รพ.
สต.บ้านท่าไท รพ.สต.บ้านปากก่ิว และ รพ.สต.คลองพา กลุ่มเป้าหมายที่ 2 รพ.สต.ที่ได้รับการประเมินปี 2562 แต่ผ่านเกณฑ์ 4 ดาว ได้แก่ รพ.สต.บ้านคลองรอก และ 
รพ.สต.สมอทอง กลุ่มเป้าหมายที่ 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 
 

เป้าหมาย/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 างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
  



 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 

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

เป้าหมาย/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 าเร็จในงานการเจ้าหน้าที ่
 

โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาระบบ
สนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหาร 
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 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานการเงิน

การคลังในส่วนงานรายได ้
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานการเงิน

การคลังในส่วนงานรายจ่าย 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานการเงิน

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. โครงการเฝ้าระวังภาวะวิกฤติทางการเงิน 
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 าหนดเป้าหมายเพ่ือลดภาระในการจัดเก็บข้อมูล 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 และความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูล ในระบบ 43 แฟ้ม 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 
 

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

เชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวง เขต 
จงัหวัด 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.2565 
 

 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

2. การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
3. การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ 
4. พัฒนาระบบการส่งต่อ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ  จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการอบรมฟ้ืนฟู 
อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ 
(Emergency Medical 
Responder : EMR) 

เพ่ือให้อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์มีความรู้ และ
ทักษะเฉพาะในการดูแล
ผู้บาดเจ็บ ที่เป็นระบบทั้ง
ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ก า ร
วิเคราะห์ปัญหา การดูแล
การจัดการ การประเมินผล 
การสื่อสาร และการส่งต่อ
ผู้ บ า ด เ จ็ บ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

- อบรมฟ้ืนฟู อาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ ได้แก่  จนท.มูลนิธิ 
จนท.กู้ชีพ 2 วัน 

จนท.มูลนิธิ
กุศลศรัทธา 
จนท.กู้ชีพ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

19,468 
 
 
 
 
 

- งบเงิน
บ ารุง 

รพ.ท่าชนะ 

 
 
 



 
 

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เป้าหมาย/          ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ  จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ 

2. โครงการซ้อมแผนรับ
อุบัติภัยหมู่จากอุบัติเหตุ
ทางถนน 
 

1.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฯมีความ
พร้อมในการับสาธารณภัย 
2.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบถึง
บทบาทและสามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเมื่อเกิดสาธารณ
ภัย 
 

1. จัดท าแผนระดับอ าเภอ 
2. ประชุมชี้แจงแผนฯ 
3. ซ้อมแผนฯ 

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข    

คบสอ.ท่าชนะ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

70,000 - งบ 
เงินบ ารุง 

 

รพ.ท่าชนะ 
 

3. โครงการสวมหมวก
นิรภัยในโรงเรียนท่าชนะ 

1. เพ่ือรณรงค์ให้
กลุ่มเป้าหมายสวมหมวก
กันน็อค  
2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายนมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร  
3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ
(Cardiopulmonary 
resuscitation : CPR) 

1. จัดอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการแก่
กลุม่เป้าหมาย 

ตัวแทนนักเรียน 
รร.ท่าชนะ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

28,900 - งบ 
เงินบ ารุง 

รพ.ท่าชนะ 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

2. งานดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
3. งานดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

ศักยภาพการ
จัดการผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ควบคุมระดับน้ าตาลได้
ตามเกณฑ์และลด
ภาวะแทรกซ้อน 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงควบคุม
ระดับความดันโลหิตได้
ตามเกณฑ์และลด
ภาวะแทรกซ้อน 

3. เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ
ชะลอไตเสื่อมได้ตาม
เกณฑ ์

1. สื่อเสริมพลังเพ่ือดูแลตนเอง 
DM HT CKD 

2. ฟ้ืนฟูวิชาการ DM HT CKD 
3. CPR ผู้ป่วย/ญาติ DM เสี่ยง MI 
4. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยขาดนัด/ขาดยา 

ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

อ าเภอท่า
ชนะ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

7,500 
 
 
 

- งบเงินบ ารุง 
 
 

รพ.ท่าชนะ 
 

 
 



 
 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

2. โครงการรณรงค์คัด
กรองภาวะแทรกซ้อน
ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์
และลดภาวะแทรกซ้อน 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ตามเกณฑ์และลด
ภาวะแทรกซ้อน 

3. เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถชะลอไต
เสื่อมได้ตามเกณฑ์ 

1. คัดกรอง CVD Risk 
ตา เท้า ฟัน 

 

ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

อ าเภอท่า
ชนะ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

33,200 
 
 

- งบเงินบ ารุง 
 
 

รพ.ท่าชนะ 
 

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์
และลดภาวะแทรกซ้อน 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ตามเกณฑ์และลด
ภาวะแทรกซ้อน 

3. เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถชะลอไต
เสื่อมได้ตามเกณฑ์ 

1. จัดท า CNPG DM 
2. อบรมการใช้ CNPG 

DM/ ทบทวน CPG 
DM HT CKD 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

 

ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 

อ าเภอท่า
ชนะ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

15,000 
 
 
 

- งบเงินบ ารุง 
 
 

รพ.ท่าชนะ 
 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการป่วยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. การดูแลผู้ป่วยจิตเภท/ผู้ป่วยซึมเศร้า 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการท่าชนะสุข
สันต์ ร่วมกันส่งเสริม
สุขภาพจิตวัยรุ่นไทย 
ให้พิชิตฝัน 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความรู้ในเรื่องกสุขภาพจิต
ในวัยรุ่น 

1. กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม เพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2. กิจกรรมกระบวนการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. กล่าวสรุปประเด็น
ทั้งหมดพร้อมทั้ง
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 

กลุ่มเยาวชนอายุ
ระหว่าง 

๑๒ – 20 ปี 
ในต าบลท่าชนะ 
ผู้ปกครองของ

เยาวชน 
ในต าบลท่าชนะ 

 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

20,100 
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

รพ.ท่าชนะ 

 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการป่วยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุม่โรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. การคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยงวัณโรค  2. การดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการคัดกรองวัณ
โรคในชุมชน 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการคัด
กรองอย่าง
ครบถ้วน
ครอบคลุม 

2. เพ่ือลดอัตราป่วย
รายใหม่และเพ่ิม
อัตราผู้ป่วยรักษา
ส าเร็จ 

1. การคัดกรองโรคในกลุ่มเสี่ยง 
2. การก ากับการกินยาในผู้ป่วยวัณโรค 
3. การดูแลผู้ป่วยวัณโรค 
4. ติดตามเยี่ยมบ้าน 
 

ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง เขต 
รพ.สต.คลอง

พา 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

31,520 
 
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

รพ.สต.คลองพา 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

อบรมนมแม่ 
1. ลดภาวะแทรกซ้อนจาก

การตกเลือดหลังคลอด 
2. ลดภาวะขาดออกซิเจน

แรกคลอด 
3. ลดอาการปวดส าหรับ

มารดาก่อนคลอด 
4. ป้องกันการเจ็บครรภ์

คลอดก่อนก าหนด 
 
 

1. กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ 
2. อบรมเรื่องฝากครรภ์คุณภาพ 
3. ติดตามเยีย่ม รพ.สต. เรื่อง ANC คุณภาพ 
4. จัดซื้ออุปกรณ์ 
5. ฟ้ืนความรู้การดูแลมารดาระยะคลอดและ
หลังคลอด 

หญิง
ตั้งครรภ์ใน
อ าเภอท่า

ชนะ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

24,000 - งบ  
เงินบ ารุง 

รพ.ท่าชนะ 
 
 

2. โครงการ
รณรงค์การ
ตั้งครรภ์ก่อน 
12 สัปดาห์ 
 

1. ลดตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 
 

1. อบรมเรื่องเพศศึกษา 
2. ให้ค าปรึกษาในคลินิกวัยรุ่น 
3. อบรมเรื่องการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 
 

กลุ่มเสี่ยง 
ในอ าเภอ
ท่าชนะ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

2,000 - งบ  
เงินบ ารุง 

รพ.ท่าชนะ 
 

 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

ชนะสุขสันต์ 
ร่วมป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 

๑.  เพ่ือสร้างความ
ตระหนัก และองค์
ความรู้เรื่องบทบาท 
และคุณค่าของความ
เป็นชาย/หญิง ใน
สังคม พัฒนาการทาง
เพศ การจัดการ
อารมณ์ สัมพันธภาพ
ทางเพศ พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น 
การ เสริมสร้างสุขภาพ
วัยรุ่น  

๒.  เพ่ือเสริมสร้างความ
ภาคภูมิ ใจในตนเอง
ข อ ง วั ย รุ่ น  แ ล ะ มี
ทักษะในการปฏิเสธ
ต่อพฤติกรรมที่ เสี่ยง
ต่อการด ารงชีวิต 

 

1. จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายโดยให้
ความรู้เรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
2. จัดตั้งแกนน าสุขภาพคลินิกวัยใส 

นักเรียน
โรงเรียน
ท่าชนะ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

8,100 - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.ท่าชนะ 
 
 

 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   ลดการป่วยตายในโรคที่ส าคัญ 5 โรค กลุ่มโรคฉุกเฉิน , กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคติดเชื้อ , กลุ่มโรคเก่ียวกับมารดาและเด็ก , โรคทันตสาธารณสุข   
   และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย 
กลยุทธ/มาตรการ   1. งานส่งเสริมป้องกันโรคฟันผุ 2. งานส่งเสริมป้องกันโรคเหงือกอักเสบ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก 

1. เพ่ือให้ประชาชน
ทุกกลุ่มวัยมีภาวะ
ปราศจากฟันผุ 

2. เพ่ือให้ประชาชน
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.64 
- 

ก.ย.65 

121,650 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน 
 
 

รพ.สต.บ้านสัมปัง 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านปากก่ิว 

 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

สุขสันต์ ร่วมกัน
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน 
GREEN & 
CLAEN 
Hospital Plus 
ในโรงพยาบาล 

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

2. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ 
และผู้มาใช้บริการ ได้รับความ
ปลอดภัย เชื่อถือในการให้บริการ 

3. เพ่ือให้โรงพยาบาลท่าชนะเป็น
สถานที่ที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อ
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.64 
- 

ก.ย.65 

20,000 
 

- งบ  
เงินบ ารุง 
 

รพ.ท่าชนะ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 
เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการเฝ้าระวัง
และส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

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.ประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 
0–5 ปีโดยผู้ปกครอง 

3.ประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 
9 , 18 , 30 และ 42 
เดือนโดยเจ้าหน้าที่ 

 

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

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

72,000 
 
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

รพ.ท่าชนะ 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านปากก่ิว 

2. โครงการท่าชนะสุข
สันต์ ร่วมส่งเสริม
พัฒนาการและ
โภชนาการเด็ก
ปฐมวัยในวันเด็ก
แห่งชาติ 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็กอายุ 0-5 
ปี มีความรู้ในการส่งเสริม และ
กระตุ้นพัฒนาการ 

2. เพ่ือให้ผู้ปกครองประเมิน
พัฒนาการเด็กได้ถูกต้อง 

3. เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กอายุ  
9 , 18 , 30 และ 42 เดือน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการ วันเด็กแห่งชาติ ปี 
2564 

- ผู้ปกครอง
และเด็กอายุ  
0 - 5 ปี  
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

5,000 - งบ  
เงินบ ารุง 

รพ.ท่าชนะ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 
เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการท่าชนะสุข
สันต์ ร่วมกันสร้าง
สุขภาพใหม่นักเรียน
ไทยน้ าหนักดี 

1. เพ่ือให้เด็กวัยเรียนได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ทางด้านภาวะโภชาการท่ีดี 
2. เพ่ือให้เด็กวัยเรียนที่มีภาวะ
เริ่มอ้วนและอ้วน ลดลง 
 

1. กิจกรรมอบรมให้
ความรู้คุณครู ผู้ปกครอง  
นักเรยีน  และแกนน า
นักเรียน  
2. กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มี
ปัญหาทางด้านภาวะ
โภชนาการ  
    -กิจกรรม Long 
Breath 
    -กิจกรรมการออกก าลัง
กายท่ีถูกต้อง  
3. กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง
เด็กวัยเรียนให้มีที่มีภาวะ
โภชนาการที่ดี  

เด็กวัยเรียนที่มี
ปัญหาด้านภาวะ
โภชนาการและ

ผู้ปกครอง 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

6,225 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

รพ.ท่าชนะ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 
เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงโรคเบาหวาน
และความดันโลหิต 
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอท่าชนะ 
ปีงบประมาณ 2564  

1.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง มี
ความรู้ในการดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัยต่อ
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 
 
2.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
สงสัยป่วยโรคเบาหวาน
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.64 
- 

ก.ย.65 

260,795 
 
 
 
 

123,725 
 
 
 
 

- งบเงิน
บ ารุง 
 
 
 
- งบ
กองทุน
หลักประ
กันฯ 

สสอ.ท่าชนะ 
 
 
 
 
รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.คันธุลี 
รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
รพ.สต.วัง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน

(บาท) 
แหล่งงบ  

2. โครงการตรวจ
สุขภาพเจ้าหน้าที่ 

1.เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลท่า
ชนะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดโรค อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลท่า
ชนะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพลดโรคอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
3.   เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลท่า
ชนะลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังต่างๆ 
4.เพ่ือเป็นบุคลากรต้นแบบในการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลัง
กายแก่ชุมชนต่อไป 

๑. ตรวจสุขภาพ บุคลากร.คบ
สอ.ท่าชนะ 
2. ท ากิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้สมุด
บันทึกการออกก าลังกายท าดี
ด้วยหัวใจ 

บุคลากรของ
คบสอ.ท่าชนะ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

50,000 - งบเงินบ ารุง รพ.ท่าชนะ 
 
 
 

3. โครงการท่าชนะสุข
สันต์ ร่วมกันคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูกในสตรี 30 
– 60 ป ี

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก 
2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ
ส่งต่อในรายที่พบความผิดปกติ 
 

1. ประชุมชี้แจ้งโครงการและ
ก าหนดวันจัดกิจกรรม 
2. ให้ความรู้แกก่ลุ่มเป้าหมาย 
3. ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้หญิงอายุ  
30 – 60 ปี 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

24,435 
 
 
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
 

รพ.ท่าชนะ 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.คลองพา 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

ชนะสุขสันต์ 
ร่วมกันคัด
กรองมะเร็ง
เต้านมใน
สตรี 30 – 
70 ปี 

1. เพ่ือทบทวนความรู้และทักษะใน
การตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่แกน
น า (อสม.และจิตอาสา) 

2. เพ่ือให้แกนน าสามารถตรวจคัด
กรองมะเร็งเต้านมได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ีอให้แกนน าสามารถแนะน า
กลุ่มเป้าหมายในการตรวจมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเองได้ถูกต้อง 

 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ และ
ก าหนดวันจัดโครงการ 
2. ทบทวนความรู้และการตรวจ
เต้านมให้แก่แกนน า 
3. สาธิตและทดลองการตรวจเต้า
นม 
4. แกนน าติดตามกลุ่มเป้าหมาย
การตรวจเต้านมด้วยตนเองใน
ชุมชน 
(กลุ่มเป้าหมายอายุ 30 - 70 ปี) 
5. รายงานผลให้ รพ.สต.ทราบ 
 

กลุ่มสตรี
เป้าหมาย 
อายุ 30 - 70 
ปี 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

27,179 - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

รพ.ท่าชนะ 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.คลองพา 

5. โครงการท่า
ชนะสุขสันต์
ร่วมกันรักษ์
ล าไส้ตรง
และล าไส้
ใหญ่ห่างไกล
มะเร็ง 

1. เพ่ือค้นหาและป้องกันภาวะเสี่ยง
จากมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง 
เพ่ือให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะ
เริ่มแรกในกลุ่มประชากรที่มี อายุ 
50-70 ปี    

2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
การส่งต่อ และดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง 

3. เพ่ือลดอัตราการเกิดมะเร็งล าไส้
ใหญ่และล าไส้ตรงระยะลุกลาม 

1. จัดอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ  
2. จัดรณรงค์การคัดกรองมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรงทั้งเชิงรุก 
และเชิงรับ  
3. แจ้งผล / ติดตามและส่งต่อ
ผู้ป่วยกรณีพบความผิดปกติทุกราย 

ประชาชน 
50 – 70 ปี 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

2,000 
 
 

9,975  
 

- งบเงิน
บ ารุง 
 
- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

สสอ.ท่าชนะ 
 
 
รพ.ท่าชนะ 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

สุขสันต์ ร่วมกัน
คัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

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
ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการ
คัดกรองในหมู่บ้าน โดยใช้แบบ
บันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ พร้อมให้ความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

 

ผู้สูงอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

27,975  
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 
 

รพ.ท่าชนะ 
 

 



 
 

 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

สุขสันต์ ใส่ใจ
สุขภาพผู้สูงอายุ 

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.64 
- 

ก.ย.65 

4,250 
 
 
 

- งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.ท่าชนะ 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

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

กลยุทธ/มาตรการ   1. ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

ส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรค
โดย
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ า
หมู่บ้าน  
(อสม.) 

1 .  ส นั บ ส นุ น ช ม ร ม อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขอ า เภอท่าชนะ ให้มี
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
สาธารณสุ ขมู ล ฐาน  ช่ ว ย เหลื อ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น ก า ร
ด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพเชิง
รุก 

2.  เ พ่ือ เป็น เวทีแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้
ประสบการณ์และสามารถบริหาร
จัดการชมรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างภาคี
เ ค รื อข่ า ยสุ ขภ าพ  อาสาสมั ค ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่
สาธารณสุข ให้มีการด าเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชนของอ าเภอท่า
ชนะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1. จัดประชุมประจ าเดือนของ
คณะกรรมการบริหารชมรม
ร่วมกับประธานหมู่บ้าน 

2.  ให้ความรู้ เกี่ ยวกับภาวะ
สุขภาพตามสถานการณ์ 
ปั จ จุ บั น โ ด ย เ จ้ า ห น้ า ที่
สาธารณสุข 

3. ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
เชิงรุกในพ้ืนที่  เ พ่ือแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 

4. น าเสนอผลการด าเนินงาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น พ้ื น ที่ 
หมุนเวียนสับเปลี่ยน เดือน
ละ 1 ต าบล 

5. ร่วมอภิปรายการปฏิบัติงาน
ของอสม.ในพ้ืนที่ต่างๆ 

คณะกรรมการ
บริหารชมรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข

อ าเภอท่าชนะ 
และประธาน
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ทุกหมู่บ้าน 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

64,190 - งบเงิน
บ ารุง 

สสอ.ท่าชนะ 
รพ.ท่าชนะ 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

คัดเลือก
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ า
หมู่บ้าน 
(อสม.)ดีเด่น 
ระดับอ าเภอ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อม อสม.ดีเด่น
อ า เภอเข้าคัด เลื อก อสม .ดี เด่น
จังหวัด/เขตปี 2564 

2. เ พ่ือสร้างขวัญก าลังใจและเชิดชู
เกียรติคุณ อสม.ในการพัฒนางาน
สุขภาพภาคประชาชนในชุมชน 

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ อสม. 
เป็นตัวอย่างและเป็นผู้น าที่ดีด้าน
สุขภาพ 

๑. ชี้แจงหลักเกณฑ์และ แนว
ทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น
ระดับอ า เภอ แก่  ชมรม   
อสม.ทุกต าบล   

๒ . แจ้ ง ให้  รพ . สต .ทุ กแห่ ง
คัดเลือก อสม. เข้ารับการ
คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับ
อ าเภอ 

๓. พัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น 
ระดับอ า เภอ ให้มีความ
พร้ อ มที่ จ ะ เ ข้ า รั บ  ก า ร
คัดเลือกเป็น อสม.ดี เด่น
ระดับจังหวัด ต่อไป 

 

อสม.ดีเด่น 
ระดับต าบล  
ปี 2564 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

6,820 
 
 
 

- งบเงิน
บ ารุง 

สสอ.ท่าชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

กลยุทธ/มาตรการ   ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

คัดกรองสารเคมี
ในเลือดของ
เกษตรกร 

1. เพ่ือให้กลุ่มเกษตรได้รับ
การตรวจสุขภาพหา
สารเคมีตกค้างในเลือด 
2. เพ่ือให้ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการใช้
สารเคมีเพ่ือการเกษตร 
3. เพ่ือป้องกันโรคและ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น
จากสารเคมีทาง
การเกษตรเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน 
 

จัดอบรมและตรวจสุขภาพหา
สารเคมีตกค้างในเลือดส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย          

เกษตรกรในพ้ืนที่ ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

15,000 - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.วัง 

 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

ดูแลส่งเสริม
ผู้สูงอายุแบบ
บูรณาการด้วย
ศาสตร์แผนไทย 

1.เพ่ือส่งเสริมแพทย์แผน
ไทยในในชุมชนให้
แพร่หลายมากข้ึน 

2.เพ่ือให้ประชาชนความรู้
เกี่ยวกับการใช้และแปร
รูปสมุนไพรในชุมชนเพ่ือ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ได้ 

3.ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
เรื่องภาวะข้อเข่าเสื่อม
ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

1 ส่งเสริมแพทย์แผนไทยในในชุมชน
ให้แพร่หลายมากข้ึน 

2.ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้
และแปรรูปสมุนไพรในชุมชนเพ่ือ
ดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ 

3.ให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องภาวะข้อเข่า
เสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย 

 
 
 
 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

40,000  - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.คลองพา 
รพ.สต.คันธุลี 
 

 
 



 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

ความรู้เรื่อง
กัญชาทาง
การแพทย์แผน
ไทย 

1.เพ่ือให้พืชสมุนไพรเป็นทางเลือก
หนึ่งในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ของคนในชุมชน และเป็นการลด
รายจ่ายในการดูแลสุขภาพและ
รักษาพยาบาล 

2.ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
การน า พื ชสมุ น ไพรมา ใช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน  

3.ชุมชนได้เรียนรู้ น าไปใช้
ประโยชน์ และน าไปปฏิบัติ 

 

1 ส่งเสริมแพทย์แผนไทยใน
ในชุมชนให้แพร่หลายมาก
ขึ้น 

2.ให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย 

 
 
 
 
 

ประชาชน ในเขต
พ้ืนที่ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

15,350  - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.วัง 
 
 

3. โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรทาง
การแพทย์แผน
ไทยสู่ชุมชน 

1 .  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม รู้ ใ น เ รื่ อ ง 
“สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน” 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ สามารถเป็น
หมอดูแลตัวเองและครอบครัวได้               

3. เพ่ือสร้างงาน เสริมสร้างรายได้
ให้เกิดข้ึนในชุมชนและสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปต่อยอด
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1 ส่งเสริมแพทย์แผนไทยใน
ในชุมชนให้แพร่หลายมาก
ขึ้น 

2.ให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับท าลูกประคบ
สมุนไพร 

 
 
 
 
 

ประชาชนทั่วไป 
 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

40,000 - งบ  
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.สต.บ้านปากก่ิว 
รพ.สต.คันธุลี 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป้าประสงค์   1. ลดการเจ็บป่วยรายใหม่ในโรคท่ีส 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 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน
ชมุชน 

1. เพ่ือลดอัตราการป่วยด้วย
ไข้เลือดออก 

1. ส ารวจ รณรงค์ ก าจัด
และท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

๒. กิจกรรมโรงเรียนผนึก
พลังเยาวชนไทยต้าน
ภัยไข้เลือดออก 
 

หลังคาเรือนใน
อ าเภอท่าชนะ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

85,425 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.ท่าชนะ 
รพ.สต.วัง 
รพ.สต.คันธุลี 

2. โครงการท่าชนะ
สุขสันต์ ร่วมกัน
เฝ้าระวังโรคมือ
เท้าปากในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่อง
โรคมือเท้าปาก  

2. เพ่ือลดอัตราป่วยด้วยโรค มือ
เท้า ปาก 

3. เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารป้องกัน
โรค มือ เท้า ปาก 

 

1. จัดอบรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการแก่
กลุม่เป้าหมาย 

ผู้ปกครองของเด็ก 
ศพด. 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

2,2950 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.ท่าชนะ 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

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

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

ชนะสุขสันต์ 
ร่วมกันสร้าง
เสริม วัยรุ่น 
วัยใส ให้
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. จัดอบรม สร้างความสัมพันธ์และวางใจ 
บรรยายถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติดใน
ปัจจุบัน 
3. บรรยายให้ความรู้ถึงสถานการณ์ปัญหายา
เสพติดในปัจจุบัน ทักษะในการปฏิเสธ และการ
สังเกตเมื่อคนในครอบครัวติดยาเสพติด 
4. ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการช่วยกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีในชุมชน เพื่อสร้าง
เป็นรั้วป้องกันภัยยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ชุมชนที่
ตนอยู่อาศัย 

นักเรียนมัธยมใน
พ้ืนที่ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

5,700 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.ท่าชนะ 

 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

กลยุทธ/มาตรการ   1. พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

ชนะสุขสันต์ 
ร่วมกันสร้าง
อาหาร
ปลอดภัยไร้
สารปนเปื้อน 

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการและผู้
สั ม ผั ส อ าห า ร  มี ค ว าม รู้ ใ น ก า ร
ป ร ะกอบอ าหา รที่ ส ะอ าดแล ะ
ปลอดภัย 
2. เพ่ือตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ของอาหารในสหกรณ์ และโรงครัว
ของโรงพยาบาลท่าชนะ 
3. เพ่ือตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ในร้านอาหารของหมู่บ้าน 
4.  เ พ่ือให้สถานที่ ประกอบการ
อาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานและ
ได้ รั บ เครื่ อ งหมาย  Clean Food 
Good Taste 

1. จัดอบรมผู้ประกอบกิจการ 
และผู้สัมผัสอาหาร 
2. ตรวจอาหารด้วยน้ ายาตรวจ
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) 
3. มอบประกาศนียบัตรส าหรับ
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้
ประกอบกิจการ 
4. มอบป้าย Clean Food 
Good Taste 

ผู้ประกอบ
กิจการ และผู้

สัมผัสอาหารใน
พ้ืนที่ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

11,350 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.ท่าชนะ 

 
 
 



 
 

 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

ชนะสุขสันต์ 
ร่วมกันผลิต
ปลาเค็มท่า
กระจายไร้
สารพิษ 

1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความรู้ใน
การประกอบอาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน 
2. เพ่ือตรวจสารฟอร์มาลิน สารฆ่า
แมลง และสีในปลาเค็ม 
3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการผ่านการ
รับรองคุณภาพปลาเค็มท่ากระจายไร้
สารพิษ 
 

1. จัดอบรมผู้ผู้ประกอบการ
ผลิตและจ าหน่ายปลาเค็ม 
2. ตรวจอาหารด้วยน้ ายาตรวจ
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(SI-2) 
ชุดทดสอบฟอร์มาลิน ชุด 
ทดสอบยาฆ่าแมลง ชุดทดสอบ
สีผสมอาหาร 
3. มอบประกาศนียบัตรส าหรับ
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้
ประกอบกิจการ 
4. มอบและสติ๊กเกอร์ปลาเค็ม
ท่ากระจายไร้สารพิษ 
 

ผู้ประกอบการ
ผลิตและ

จ าหน่ายปลา
เค็ม ในพ้ืนที่ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

11,525 - งบ
กองทุน
หลักประ
กัน
สุขภาพ 

รพ.ท่าชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

คุณภาพ HA QA 
เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับ
การประเมิน  
Re-
accreditation 
HA โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมทีมน าทุกเดือน 
2.ประชุมทีมน าระบบงานทุก 2 สัปดาห์ 
3.Round หน้างานทุกเดือน 
4.ประกวด 5 ส.ในหน่วยงาน 
5.Big Cleaning day 
6.จัดประกวดนวตกรรม 
7.จัดประชุม R2R 
8. Re – Accredit LA 
๑๐.พัฒนางานป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ 
๑๑.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานQAนอก
เครือข่าย 
12.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cup 
ท่าชนะ 

ทีมน าพัฒนา
คุณภาพรพ. 
หน่วยงานใน
รพ. 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

130,000 เงินบ ารุง รพ.ท่าชนะ 

 

https://www.ha.or.th/TH/FileDownload/AS%2BRS%2BDHSA/GetDownloads/2639
https://www.ha.or.th/TH/FileDownload/AS%2BRS%2BDHSA/GetDownloads/2639
https://www.ha.or.th/TH/FileDownload/AS%2BRS%2BDHSA/GetDownloads/2639
https://www.ha.or.th/TH/FileDownload/AS%2BRS%2BDHSA/GetDownloads/2639
https://www.ha.or.th/TH/FileDownload/AS%2BRS%2BDHSA/GetDownloads/2639


 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

พัฒนา) 
กลยุทธ/มาตรการ   1. งานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลัก 

อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 
เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยนับ ด าเนินการ   จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบ  

1. โครงการอบรมให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการมี
วินัย รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระท าผิด
วินัย การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตและ
ต่อต้านการทุจริต
ภายใต้แนวคิด "จิต
พอเพียงต้านทุจริต" 
 

1. เพ่ือให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล 
และภายนอกได้รับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและ
การมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้
กระท าผิดวินัย การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
2. เพ่ือให้หน่วยงานภายในโรงพยาบาล 

และภายนอกได้รับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการ
ทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียง
ต้านทุจริต" 

อบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมและ
การมีวินัย รวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระท าผิด
วินัย การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
สุจริตและต่อต้านการ
ทุจริตภายใต้แนวคิด "จิต
พอเพียงต้านทุจริต" 

จนท. 
รพ.ท่าชนะ 

ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

4,000 เงินบ ารุง รพ.ท่าชนะ 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

กลยุทธ/มาตรการ   พัฒนาระบบคลังข้อมูลสุขภาพระดับอ าเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยบริการในอ าเภอและจังหวัด 
 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน 
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมหลัก 
อะไร/ที่ไหน/อย่างไร 

เป้าหมาย/          ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
เครือข่ายบริการบริการสุขภาพ 
- เพ่ือลดภาระในการจัดเก็บ
ข้อมูลและการจัดท ารายงาน 

- ส ารวจระบบสารสนเทศของ
หน่วยบริการในเครือข่าย 
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
- จัดหาซ่อมบ ารุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

รพ.ท่าชนะ ต.ค.64 
- 

ก.ย.65 

600,000 เงินบ ารุง รพ.ท่าชนะ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 


