
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลชัยบุรี  อ าเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที ่สฎ ๐๐32.๓๐5/049                                 วันที่ 25  พฤศจิกายน  ๒๕63        

เรื่อง  ขออนุมัติแผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไดด้ าเนินการจัดท า
แผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรีประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ส าหรับดูแลสุขภาพประชาชน ซ่ึงในการจัดท าครั้งนี้ เน้น
กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ รวมถึงยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ปี ๒๕64 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่  

ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ได้ด าเนินการจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว    
จึงขออนุมัติแผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64
เพ่ือน าไปเป็นแผนพัฒนางานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                               
 
                    (นางสาววิลาสิน ีฉิมภักดี) 

                     ประธานคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
 

 
 



นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน ปี ๒๕๖4 
พญ.วิลาสินี ฉิมภักดี 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

การท างานด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาสาธารณสุข ประกอบด้วย การแก้ปัญหา
สาธารณสุข ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และตามสถานการณ์ภัย
สุขภาพในพ้ืนที่ การท างานให้ประสบความส าเร็จ หรือมีผลสัมฤทธิ์งานที่ดี จะต้องมีการวางแผนในการ
ด าเนินงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแผนก าลังคน แผนการเงินการคลัง แผนงานโครงการต่างๆ รวมถึงแผนงานคุณภาพ 
และมาตรฐานของสถานพยาบาลด้วย นอกจากอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับเป็นอย่างดี
แล้ว ยังต้องสร้างภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอ าเภอ ผู้น าชุมชน เครือข่าย อสม. องค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้บริหารสถานศึกษา และชมรมต่างๆ ในอ าเภอ 
 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จะมีความมุ่งม่ันในการท างาน และด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้ประสบความส าเร็จ โดย 

1. ให้บุคลากรทุกคนเน้นย้ าวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข และของเครือข่ายอ าเภอชัยบุรี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานให้ก่อเกิดเป็นรูปธรรม 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  ลดขั้นตอน
กระบวนการท างาน และระบบบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3. การยุติปัญหาวัณโรค ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 
4. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
5.พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน 
6. พัฒนาระบบ Fast Track โดยเน้น Stroke  Sepsis Trauma  
7. พัฒนาคุณภาพการให้บริการในงานอนามัยแม่และเด็ก โดยพัฒนาระบบการดูแลให้มีคุณภาพใน

ส่วนของ ANC และ LR ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนในการดูแลค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ การ
ติดตามการฝากครรภ์อย่างต่อเนื่อง 

8. พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในทุก
ระดับ  เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในการท างาน ให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างวิชาชีพ และภาคี
เครือข่ายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
นายพิสิฐ แป้นหอม 

สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ น าค่านิยมร่วม MOPH และ SMILE เป็น
สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความรักความสามัคคี และความผูกพันภายในองค์กร บนพ้ืนฐานขององค์กรแห่ง
คุณธรรม และการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และสร้างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  
 แนวทางการด าเนิน ปี ๒๕๖๔ 
 ๑. ให้ความส าคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

๒. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิสู่องค์กรแห่งคุณภาพ เน้นมาตรฐาน PMQA ITA รพ.สต.ติดดาว และ
คลินิกหมอครอบครัว  

๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โดยยึดค่านิยมร่วม MOPH และ SMILE ในการปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องกับความต้องการ และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามภาระงาน เน้นผลลัพธ์คนส าราญงาน
ส าเร็จ 

๔. ส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ โดยให้คนชัยบุรีทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 
๓ คน 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพทุกระดับทุกภาคส่วน  เน้นการบูรณาการ
ร่วมกัน ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/ต าบล  

๖. สร้างความมั่นใจและมั่นคงในการจัดการ โรค COVID-19 โรคไข้เลือดออก โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง และโรคที่เป็นปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ 

๗. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สู่ Herbal District เน้นการจัดบริการครบวงจรใน       
รพ.สต.  

๘. ด าเนินงานตามนโยบายต่างๆทุกระดับ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงินบํารุง เงินบํารุง UC รวม ผูรับผิดชอบ

ตําบล รพ. รพ. สต.
1. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการแพทยฉุกเฉิน 76,000 76,000 วิไลวรรณ

ปยะฉัตร

2. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการอนามัยแม
และเด็ก

40,000 5,000 45,000 อัมมร,วาสนา, นิสา  
ณัฐธยาน, สาลินี

3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย PPH และ 
PIH

5,000 5,000 อัมมร,วาสนา, นิสา  
 สาลินี

4. โครงการพัฒนาระบบบริการเด็กปฐมวัยและวัย
เรียน

77,500 77,500 นิสา, ศิริวรรณ, 
มยุรียสุธารัตน

5.โครงการพัฒนาระบบบริการเด็กปฐมวัยและวัย
เรียน

6,700 30,000 36,700 จินตนา, นิสา, เพ็ญ
นภา

6.โครงการเด็ก 0-12 ป ฟนดีไมมีผุ (cavity free) 20,000 20,000 พรทิพย, ศิริขวัญ

7.กิจกรรมการตรวจคัดกรองประชาชนวัยทํางาน  
อายุ 18 - 59 ป

0 จินตนา, ศินันญา

8.โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ"ขยับกายสบาย
ชีวี ดวยวิธีเตนแอโรบิค"

25,000 25,000 มยุรีย

9.โครงการหมูบานปรับเปล่ียนพฤติกรรมพิชิต
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

7,900 7,900 ศินันญา

10.โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

100,000 100,000 ศินันญา,ปยะฉัตร   

11.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพดวย
หลัก 3อ.2ส.

100,000 100,000 ศินันญา,ปยะฉัตร   

สรุปภาพรวมการใชจายงบประมาณเครือขาย คบสอ.ชัยบุรี ปงบประมาณ 2564



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงินบํารุง เงินบํารุง UC รวม ผูรับผิดชอบ

ตําบล รพ. รพ. สต.

สรุปภาพรวมการใชจายงบประมาณเครือขาย คบสอ.ชัยบุรี ปงบประมาณ 2564

12.โครงการพัฒนาและสรางเสริมสุขภาพกลุมวัย
ผูสูงอายุ

70,000 105,000 5,000 ๑๘๐,๐๐๐ ศุชญา, ปยะฉัตร

13.โครงการพัฒนาวัดสงเสริมสุขภาพ 40,000 20,000 60,000 สุชญา, ปยะฉัตร

14.โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ประจําปงบประมาณ 2564

11,400 99,700 111,100 สุริสา, ปยะฉัตร

15.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจําบาน 5,000 5,000 พิทักษ, ภมรรัตน

16.โครงการพัฒนายกระดับอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว (อสม.) เปน 
อสม.หมอประจําบาน

7,000 7,000 พิทักษ, ภมรรัตน

17.โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวช 35,000 35,000 สุภาพร                
 สาลินี

18.โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจิตเวชแบบ
บูรณาการและมีสวนรวมในชุมชน  ตําบลคลองนอย

8,900 8,900 มาลิสา

19.โครงการพัฒนาระบบการคนหา คัดกรองผูเสพ
ผูติดยาเสพติด และบุหร่ี สุราในชุมชนการ
บําบัดรักษาและติดตามชวยเหลือตอเน่ือง

5,000 30,000 50,000 85,000 ภาวดี, สาลินี, อรนุช

20.โครงการปองกันและควบคุมวัณโรค และการ
ติดตามทํา DOT 100%

30,000 30,000 ศรัณยพร               
 อรพรรณ



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงินบํารุง เงินบํารุง UC รวม ผูรับผิดชอบ

ตําบล รพ. รพ. สต.

สรุปภาพรวมการใชจายงบประมาณเครือขาย คบสอ.ชัยบุรี ปงบประมาณ 2564

21.การขับเคล่ือนคุณภาพชีวิต อําเภอชัยบุรี 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

15,000 15,000 มงคล                  
 ศุชญา

22.การขับเคล่ือนพัฒนาระบบการเฝาระวังควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อําเภอชัยบุรี

9,000 9,000 ศุชญา                   
 อรพรรณ

23.พัฒนาระบบการเฝาระวังควบคุมและปองกัน
โรคติดเช้ือจากยุงลายเปนพาหะในอําเภอชัยบุรี

30,000 30,000 อรพรรณ               
  อรนิสา

24.โครงการอบรม อสม.ใหม ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ภมรรัตน 
25.โครงการพัฒนาศักยภาพในวัน อสม.แหงชาติ 
อําเภอชัยบุรี ป ๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ภมรรัตน 

26.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยฉุกเฉิน 8,500 31,125 39,625 วิไลวรรณ              
 ปยะฉัตร

27.โครงการพัฒนาคุณภาพบริการผูปวยโรค 
STEMI

8,000 2,000 10,000 วิไลวรรณ

28.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  และโรคไต
เร้ือรัง

15,000 15,000 สุวรรณทิพย           
 ปยะฉัตร

29.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  และโรค
ไตเร้ือรัง

5,000 5,000 สุวรรณทิพย           
 ปยะฉัตร



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงินบํารุง เงินบํารุง UC รวม ผูรับผิดชอบ

ตําบล รพ. รพ. สต.

สรุปภาพรวมการใชจายงบประมาณเครือขาย คบสอ.ชัยบุรี ปงบประมาณ 2564

30.โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.พ่ีเล้ียง  ในการ
ดูแลผูปวยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  และโรคไต
เร้ือรัง

17,000 17,000 สุวรรณทิพย           
 ปยะฉัตร

31.เครือขายเขมแข็ง RDU เขมขน ชุมชนปลอดภัย 25,000 25,000 สวนิตย

32.พัฒนาระบบ Alarm and Alert โรคหลอด
เลือดสมอง

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ศศิณา

33.โครงการ “พัฒนาระบบดูแลผูปวยระยะกลาง 
(Intermediate care) ดูแลตอเน่ืองในชุมชน”

18,000 18,000 เบญจวรรณ            
   อรชร

34.โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูการ 
Re-accredit คร้ังท่ี 2

323,340 323,340 ศุชญา, พิทักษ, พร
ทิพย,   สุภาวดี, 
อรนุช,  ศรัณยพร

35.พัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ รพ.สต.
ติดดาว

10,000 10,000 มงคล

36.พัฒนาคุณภาพสํานักงานสาธารณสุขอําเภอชัย
บุรีตามเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

10,000 10,000 มงคล

37.โครงการแพทยแผนไทย”ปนนํ้าใจ สูชุมชน 1,000 1,000 ศิรดา                   
 ปยะฉัตร

38.โครงการสมุนไพรริมร้ัว 0 พนิดา                  
ปยะฉัตร



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงินบํารุง เงินบํารุง UC รวม ผูรับผิดชอบ

ตําบล รพ. รพ. สต.

สรุปภาพรวมการใชจายงบประมาณเครือขาย คบสอ.ชัยบุรี ปงบประมาณ 2564

39.โครงการกระเปายา 0 พนิดา                   
 ปยะฉัตร

40.โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม 0 สุภาวดี

41.โครงการสรางสานสัมพันธและกิจกรรม
จริยธรรม

0 สุภาวดี

42.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการบริการดวย
ใจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

600,000 600,000 สุริสา

43.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
โรงพยาบาลชัยบุรี ปงบประมาณ 2564

18,000 18,000 อรนุช

44.โครงการตรวจสุขภาพประจําป เครือขาย
บริการสุขภาพอําเภอชัยบุรี
ปงบประมาณ 2564

67,000 67,000 สุริสา

45.โครงการสรางสุขภาพ  เครือขายบริการ
สุขภาพชัยบุรี อําเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฏรธานี  
ปงบประมาณ 2564

85,000 85,000 ศรัณยพร

46.ประชุมคณะกรรมการ CFO เครือขาย 0 สิริกร

47.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กาวสู Smart
 Hospital  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอชัยบุรี 
ประจําป 2563

20,000 20,000 ธีรยุทธ                  
 ธีรนพ



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงินบํารุง เงินบํารุง UC รวม ผูรับผิดชอบ

ตําบล รพ. รพ. สต.

สรุปภาพรวมการใชจายงบประมาณเครือขาย คบสอ.ชัยบุรี ปงบประมาณ 2564

48.พัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินงานการดําเนินงานองคกรคุณธรรมและ
ความโปรงใสในหนวยงานเครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอชัยบุรี

0 มงคล, สุภาวดี

49.โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูงานวิจัย/
นวัตกรรม/CQI

10,000 10,000 พรทิพย

50.โครงการ R2R 75,000 75,000 ศุชญา พรทิพย

รวม 200,600 110,000 539,000 0 1,453,465 5,000 230,000 2,538,065

                        ลงช่ือ....................................................ผูเสนอแผนฯ ลงช่ือ....................................................ผูเห็นชอบแผนฯ

                                     นายพิสิฐ  แปนหอม

                                สาธารณสุขอําเภอชัยบุรี                           ผูอํานวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

                                                                                          ลงช่ือ.....................................ผูอนุมัติแผนฯ

นางสาววิลาสินี   ฉิมภักดี



ค ำน ำ  

แผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนางาน การสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรระดับปฏิบัติงาน การ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และเป็นโอกาสให้ผู้รับผิดชอบเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน 
ประกอบด้วยการก าหนดแผนพัฒนางานสาธารณสุข การจัดท าแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนางาน
สาธารณสุขทุกระดับ และการวางแผนเพื่อน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนางานสาธารณสุข เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกฝ่าย ร่วมระดม
ความคิดเห็น ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพ้ืนที่ นโยบายสาธารณสุขทุกระดับ น าไปวางแผนหา
แนวทางแก้ไข สรุปเป็นแผนงาน/โครงการต่างๆ ทั้งในเรื่อง Input, Process, Output and Outcome เพ่ือให้
ได้แผนพัฒนางานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน  

 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ คณะกรรมการและบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี และผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูแลสุขภาพประชาชน อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ร่วมมือ ระดมความคิด 
และจัดท าเอกสารฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร องค์กร 
ส่วนราชการต่างๆ และผู้ที่สนใจ    

 
            คณะผู้จัดท า 
                 พฤศจิกายน  ๒๕63 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  

(PP&P Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ  

(Service Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

(People Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ   

(Govermance Excellence) 

การวิเคราะห์องค์กร                                                                                                

แบบสรุปประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ปีงบประมาณ 2564                                      
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๑ 
แผนพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2560-2564 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทุกกลุม่วัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (SO) 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ   (ST) 

ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล  (WO)  

 ยุทธศาสตร์4 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ  (WT) 
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วิสัยทัศน์ :  คนชัยบุรีมีสุขภาวะ 
พันธกิจ      

  ๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ๓. ส่งเสริมระบบการดูแลสุขภาพประชาชนโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
  ๒. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร สร้างบุคลากรที่เก่ง ดี มีสุข 

 

   ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ        
มีความพึงพอใจ 

  ระบบการให้บริการสุขภาพมี
คุณภาพ 

ระบบส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทีม่ีประสิทธภิาพ 

การบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ         มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะมี

ความสุข และมีสขุภาพทีดี่ 

มีการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้
ด้านสุขภาพ 

พัฒนาการบริหารงาน แบบธรรมาภิบาล 

 

   ประชาชนมีสขุภาวะ    ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนทกุกลุ่มวัย 



2 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2564   
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

1.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P 
Excellence) 

พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินโดยภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วม   

1. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
26 

นางวิไลวรรณ  พัฒนประดิษฐ ์
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

2. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน) 

ไม่เกิน 17 นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายุ ≤๑๒ สัปดาห์ 

ร้อยละ 85 นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์
คุณภาพครบ ๕ ครัง้ ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 75 นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

5.ทารกแรกเกิดน้่าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 9 นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

6.อัตราการขาดออกซิเจนในทารก แรกเกิด  < ร้อยละ 10 
 

นางอัมมร  บุญช่วย  

7.อัตราตายทารกแรกเกิด  < 3.6 ต่อพัน 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

นางอัมมร บุญช่วย 
น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 

 

8.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 

ร้อยละ 90 นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 27 
 ต่อพัน 

น.ส.วาสนา  ถิ่นขนอน 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

10.อัตราการตั้งครรภ์ซ้่าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 
ปี 

< ร้อยละ 8.5 
 

น.ส.วาสนา  ถิ่นขนอน 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2564   
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

1.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P 
Excellence) 

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

11. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
นางนิสา  เรืองรัตน์ 

 

12. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ร้อยละ 62 น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
นางนิสา  เรืองรัตน์ 

PA 

13.เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 100 ร้อยละ 100 น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
นางนิสา  เรืองรัตน์ 

PA 

14.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามพัีฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วยเครื่องมือ มาตรฐาน 

ร้อยละ 65 นางนิสา  เรืองรัตน์ 
น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
 

PA 

15.ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี  สูงดีสมส่วน ร้อยละ 67 น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์
นางนิสา  เรืองรัตน์ 

 

16.ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0 - 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 
(cavity free) 

ร้อยละ 82 น.ส.ณัฐธยาน์ หาญพัฒนเจริญ 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

17.ร้อยละของประชากรวัยท่างานอายุ 18-59 ปี 
BMI ปกติ 

ร้อยละ 54 น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
น.ส. ศินันญา  เจริญรักษ์ 

 

18.ร้อยละของประชากรวัยท่างาน 25-59 ปีมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 40 น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
น.ส. ศินันญา  เจริญรักษ์ 

 

19.จ่านวนครอบครัวมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
น.ส. ศินันญา  เจริญรักษ์ 

PA 
 

20.ร้อยละการคัดกรองสารเคมีศัตรูพืชใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30  

น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 
น.ส. ศินันญา  เจริญรักษ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2564   
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

1.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วม (PP&P Excellence) 

พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพของประชาชนทุก
กลุ่มวัย 

21. สตรีที่มีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก  

≥ร้อยละ 40 นางสุริสา  เกาะกลาง 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

22.ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ 

รอ้ยละ 60 น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

PA 

23.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการ
ดูแลตาม Care Plan 

รอ้ยละ 85 น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

PA 

พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง 
ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

24.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก่าหนด 

ร้อยละ 80 นายสุทธิรักษ์  สวนสุข 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

25. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงกว่า
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  

ลดลง 10 น.ส.อรนิศา เปรมศิริน 
น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 

 

26.อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรน่า
ไวรัส 2019 

ร้อยละ 0 น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 
น.ส.อรนิศา เปรมศิริน 

 

27. อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ 

≥ร้อยละ 88 น.ส.ศรัณย์พร  อั้งสกุล 
น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 

 

28. ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ และกลับเป็นซ้่า  

≥ร้อยละ 85 น.ส.ศรัณย์พร  อั้งสกุล 
น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 

 

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ด่าเนินงานของภาคี
เครือข่าย 

29. ร้อยละของอ่าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (พชอ.) 

ร้อยละ 100 นายมงคล เจริญแพทย์ 
น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 

 

30.มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิที่เปิดด่าเนินการในพื้นที่ 

2 แห่ง นายมงคล เจริญแพทย์ 
น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

1.ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย โดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
(PP&P Excellence) 

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ด่าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

31.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอประจ่าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ร้อยละ 70 นายพิทักษ์ คงดี 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

PA 

32.จ่านวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อส
ม.หมอประจ่าบ้าน 

ร้อยละ 70 นายพิทักษ์ คงดี 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

33. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 

≥ ร้อยละ 71 น.ส.สภุาพร  ชื่นพระแสง 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

34. อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ  ≤ 8 ต่อแสน
ประชากร 

น.ส. สภุาพร  ชื่นพระแสง 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

35.อัตราการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วย
เรื้อรัง 

≥ รอ้ยละ 80 น.ส.สภุาพร  ชื่นพระแสง 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

36.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการ
บ่าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี 

ร้อยละ 22 นางภาวดี  พรหมทัต 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

37.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้เข้าสู่
กระบวนการรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง  

ร้อยละ 55 นางภาวดี  พรหมทัต 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

38.อัตราการเลิกบุหรี่ในประชาชนที่สูบบุหรี่ ≥ ร้อยละ 5 นางภาวดี  พรหมทัต 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์

 

39.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง ≤ 1.85 น.ส. ศินันญา  เจริญรักษ์ 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

40.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 

≥ ร้อยละ 5 น.ส. ศินันญา  เจริญรักษ์ 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

1.ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย โดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
(PP&P Excellence) 

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ด่าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

41.ร้อยละของการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยด้วยโรค
ความดันโลหิตสูง 

≥ ร้อยละ 70 น.ส. ศินันญา  เจริญรักษ์ 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

42.ร้อยละของการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยด้วย
โรคเบาหวาน 

≥ ร้อยละ 60 น.ส. ศินันญา  เจริญรักษ์ 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

43. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

≥ ร้อยละ 66 น.ส.สวุรรณทิพย์  ชูทัพ 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

2.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ 
(Service Excellence) 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ 

44. อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 

1 แห่ง นางวไิลวรรณ  พฒันประดิษฐ์ 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

45. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 นางศศิณา รักบ่ารุง  
46.อัตราตายของผู้ป่วย STEMI (ต่อแสนประชากร) <  8 นางวิไลวรรณ  พัฒนประดิษฐ์ 

น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 
 

47.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้่าตาลได้ดี 

> ร้อยละ 40 น.ส.สวุรรณทิพย์  ชูทัพ 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

48.ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ 

> ร้อยละ 60 น.ส.สวุรรณทิพย์  ชูทัพ 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

49.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วย
เบาหวาน 

< ร้อยละ 2 น.ส.สวุรรณทิพย์  ชูทัพ 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

50. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย 

1 แห่ง นายพิทักษ์  คงดี 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

51. อาหารในโรงพยาบาลไม่พบสารปนเปื้อนและ 
สารเคมีก่าจัดศัตรูพืช  

ร้อยละ 100 น.ส. ศิริภรณ์ บัวพรหม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

2.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ 
(Service Excellence) 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ 

52. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการ
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ร้อยละ 19.5 นางสาวศิรดา เปาะทองค่า 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

53.ระดับความส่าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงาน
การแพทย์แผนไทยครบวงจร 

ระดับ 3 นางสาวศิรดา เปาะทองค่า 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

54.ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการคลินิกกัญชามีผลการรักษา
ดีขึ้น 

 ร้อยละ 80 นางสาวศิรดา เปาะทองค่า 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

55. ระดับความส่าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงาน
การแพทย์แผนไทยครบวงจร 

ระดับ 3 นางสาวศิรดา เปาะทองค่า 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

56. โรงพยาบาลระดับ M และ F ให้บริการฟื้นฟู
สภาพ ระยะกลาง 

ร้อยละ 100 น.ส. เบญจวรรณ จันทระ 
น.ส. อรชร  อินแฉล้ม 

 

57ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการ
ต่างๆด้วย Opioid  

ร้อยละ 40 น.ส. อรชร  อินแฉล้ม 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

58. โรงพยาบาลมีการด่าเนินงานการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล RDU Hospital และ RDU community  

ระดับ 3 นางสวนิตย์  ดีอ้อม 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

59. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน  ผ่านการรับรอง HA 
ขั้น 3 

ร้อยละ 100 น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 
น.ส.ศรัณย์พร  อั้งสกุล 

 

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

60. ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนา
คุณภาพรพ.สต. ติดดาว 

ร้อยละ 100 นายมงคล  เจริญแพทย์ 
น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2564   
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

3. พัฒนาระบบบริหารบุคลากร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
(People Excellence)  

  

พัฒนาศักยภาพและสร้าง
ขวัญก่าลังใจบุคลากร และ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

61. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ 

ร้อยละ 75 นางสุภาวดี  งามประดิษฐ์ 
นายมงคล  เจริญแพทย์ 

 

62. ร้อยละของหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข 
(Happy organization) 

ระดับ 5 นางสุภาวดี  งามประดิษฐ์ 
นายมงคล  เจริญแพทย์ 

 

63.ร้อยละของหน่วยงานและบริการเป็นองค์กร
คุณธรรม 

ระดับ 5 นางสุภาวดี  งามประดิษฐ์ 
นายมงคล  เจริญแพทย์ 

 

ส่งเสริมบุคลากรให้มี
สุขภาพดี   

64. ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ่าปี 

ร้อยละ 100 นางสุริสา  เกาะกลาง 
น.ส.จินตนา ทิพย์ประสงค์ 

 

4.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ  
(Govermance Excellence) 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง   

65. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยา  วัสดุวิทยาศาสตร์  และวัสดุทันตกรรม 

ร้อยละ 35 น.ส.ศิวาภรณ์  โภคภิรมย ์
น.ส.ศรัณย์พร  อั้งสกุล 

 

66. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน 

ไม่เป็นวิกฤต
ระดับ 7 

น.ส.พิชญา ฉิมภักดี 
น.ส.จินตนา ทิพย์ประสงค์ 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ   

67.ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital  ระดับ 5 นายธีรยุทธ มิตตะกา 
น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 

 

68.การบริหารจัดการระบบสาระสนเทศของเครือข่าย
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ  
- ฐานข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
- การบันทึกข้อมูลในระบบเวชระเบียนมีความถูกต้อง
ครอบคลุม ตามมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน 
-การเชื่อมโยงระบบ Data Center ของเครือข่าย 

ร้อยละ 100 นายธีรยุทธ มิตตะกา 
น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2564   
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

4.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ  
(Govermance Excellence) 

พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการด่าเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

69.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ระดับ 5 นางสุภาวดี  งามประดิษฐ์ 
นายมงคล  เจริญแพทย์ 
 

 

ส่งเสริมการใช้งานวิจัย/
นวัตกรรมและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

70. จ่านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด 

10 เรื่อง น.ส.พรทิพย์ แซ่ลิ่ม 
นายมงคล  เจริญแพทย์ 
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ข้อมูลประกอบการนิเทศการด าเนินงานสาธารณสุข ปี 25๖4 
1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ประวัติอ าเภอชัยบุรี 
อ าเภอชัยบุรี เป็นอ าเภอที่แบ่งพ้ืนที่จากอ าเภอพระแสง ในพ้ืนที่ต าบลสองแพรกและต าบลชัยบุรี 

เนื่องจาก สภาพพ้ืนที่ของอ าเภอพระแสงมีอาณาเขตกว้างขวาง การปกครองดูแลและการให้บริการแก่ประชาชน
ท าได้ไม่ทั่วถึง พ้ืนที่แต่เดิมส่วนใหญ่ทุรกันดาร  การคมนาคมไม่สะดวก  การเดินทางไปติดต่อกับอ าเภอต้อง
เดินทางโดยทางน้ าคือเรือและแพ จึงท าให้การบริการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

ในวันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2519   พระครูสุวรรณโอภาส เจ้าอาวาสวัดสมัยสุวรรณ เจ้าคณะต าบล
สองแพรก ได้ลิขิตถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ เจริญพรถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  ขอให้ทางราชการพิจารณาตั้งเป็นท้องที่ต าบลสองแพรก เป็นอ าเภอ ทั้งนี้เพ่ือความสะดวก
ในการปกครอง และราษฎรในท้องที่ส่วนใหญ่มีความเห็นชอบ 

ในวันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524   กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอ าเภอชัยบุรี โดยแยก
พ้ืนที่ต าบลสองแพรกและต าบลชัยบุรี ของอ าเภอพระแสงออกมา  โดยใช้หอฉันท์   ของวัดสมัยสุวรรณ หมู่ที่ 1 
ต าบลสองแพรก เป็นที่ว่าการกิ่งอ าเภอชั่วคราว โดยมี นายวิสูตร ตันสุทธิวณิช เป็นปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง
อ าเภอชัยบุรีและเริ่มปฏิบัติงานบริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2524 จากนั้นได้ย้ายที่ว่าการกิ่ง
อ าเภอชัยบุรี มาอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต าบลชัยบุรี ในปี พ.ศ.2526 และได้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการกิ่งอ าเภอชัยบุรีเสร็จ
เรียบร้อยในปี พ.ศ.2527   จนถึงปัจจุบัน 

ส าหรับชื่อของอ าเภอชัยบุรีนั้น ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์กับ นายอ าเภอพระแสงคนแรก คือ ขุนชัยบุรี ตาม
หลักฐานท าเนียบนายอ าเภอพระแสง  ที่ค้นพบ อีกท้ังยังมีความหมายที่ดีอีกด้วย 

กิ่งอ าเภอชัยบุรี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม 111 ตั้งกิ่งอ าเภอชัยบุรี 
เป็นอ าเภอชัยบุรี โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอนที่ 21 ลงวันที่ 3 
มิถุนายน 2537 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป        
กิ่งอ าเภอชัยบุรี จึงได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอชัยบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2537 เป็นต้นมา โดยนาย
นิพันธ์ ชลวิทย์ ด ารงต าแหน่ง นายอ าเภอชัยบุรีเป็นคนแรก 

1.2 ท าเลที่ตั้ง 
อ าเภอชัยบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางจาก อ าเภอชัยบุรี ถึง 

อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทางหลวงแผ่นดิน สาย 4037 - 4035 ประมาณ 108 กิโลเมตร 
1) ขนาด  
         อ าเภอชัยบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 430 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 268,750 ไร่ 
2)  อาณาเขต   

ทิศเหนือ จด ต าบลไทรขึง อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันออก จด ต าบลสินปุน อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันตก จด ต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จด อ าเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ 
ทิศใต้  จด ต าบลเขาดิน อ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
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3)  ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
           สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาขนาบอยู่ทางทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คือ สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ ามัน สภาพอากาศ
โดยทั่วไป มีฝนตกชุกตลอดท้ังปี  

1.3 การปกครอง 
- การปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น  4 ต าบล 37 หมู่บ้าน จ านวน 11,134 หลังคาเรือน 
- การปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น  องคก์ารบริหารต าบล  4  แห่ง   

1.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
- มีแม่น้ าสายหลัก  คือ คลองโตรม ไหลผ่านต าบลชัยบุรี และต าบลสองแพรก 
- มีสวนป่าชุมชนซึ่งเป็นป่าดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก โดยมีชาวบ้านหมู่ที่ 8 บ้าน 

สระแก้ว  ต าบลไทรทอง  เป็นผู้ดูแล  จ านวนประมาณ  400 ไร่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

1.5 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑) การคมนาคม 

  อ าเภอชัยบุรี มีเส้นทางการคมนาคม คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4037 ตัดผ่าน รวม
ระยะทางที่ผ่านอ าเภอชัยบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังสามารถติดต่อกันได้
ตลอดทั้งปี ยกเว้น หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8 ต าบลไทรทอง ซึ่งในช่วงฤดูฝน การคมนาคมค่อนข้างล าบาก 

๒) การสื่อสาร 
- ที่ท าการไปรษณีย์  จ านวน 1 แห่ง, ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน  จ านวน 3 แห่ง 

๓) การไฟฟ้า 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 4 แห่ง 
- ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  

๔) การประปา 
- มีระบบประปากรมอนามัย  จ านวน 4 แห่ง 
- มีระบบประปาขนาดกลาง – เล็ก จ านวน 8 แห่ง 

1.6 ภาวะเศรษฐกิจ 
๑) รายได้ประชากร 

- เฉลี่ย ประมาณ 45,000 บาท / คน /ปี 
๒) อาชีพ 

- เกษตรกรรม  ร้อยละ 80  
- ค้าขาย   ร้อยละ 10   
- รับราชการ   ร้อยละ 5   
- รับจ้างและอ่ืนๆ    ร้อยละ 5  

๓) การท่องเที่ยว 
- ถ้ าหอมวิปัสสนา หมู่ที่ 4 ต าบลไทรทอง 
- ป่าชุมชน 400 ไร่  หมู่ที่ 8  ต าบลไทรทอง 
- น้ าตกบางแก้ว หมู่ที่ 7 ต าบลชัยบุร ี
- ป่าแหล่งน้ า หมู่ที่ 8 ต.คลองน้อย 
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1.7 การศึกษา 
 ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนโรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก ปี 2563  อ าเภอชัยบุรี  

สถานบริการ ร.ร.ประถมฯ ร.ร.มัธยมฯ ศูนย์เด็กเล็ก 

รพ.สต.ชัยบุร ี
ร.ร.บ้านยวนปลา - วัดนิคมคณาราม 
ร.ร.ปิยะพัฒน์ (เอกชน)  บ้านควนพุน 

รพ.สต.สองแพรก ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ 

รพ.สต.คลองน้อย 

ร.ร.บ้านปลายศอก - บ้านคลองน้อย 
ร.ร.บ้านบางหอย - บ้านควนฮาย 
ร.ร.บ้านควนพัฒนาฯ - บ้านยูงงาม 
ร.ร.บ้านปลายคลอง -  

รพ.สต.ไทรทอง 

ร.ร.บ้านบางปาน - วัดสองแพรก 
ร.ร.วัดสองแพรก - บ้านถ้ าหอมวิปัสสนา 
ร.ร.บ้านควนสระ - บ้านคลองเพ็ง 
ร.ร.บ้านควนสินชัย - บ้านควนสินชัย 

- - บ้านบางปาน 
รพ.ชัยบุรี ร.ร.บ้านคลองพังกลาง - - 

รวม 12  โรงเรียน 1  โรงเรียน 1๑ แห่ง 
 หมายเหตุ    *  ร.ร.ประถมศึกษา  12  โรงเรียน (เอกชน 1 โรง)  

      *  ร.ร.ประถมศึกษาขยายโอกาส   3  โรงเรียน 
      *  ร.ร.มัธยมศึกษา  1  โรงเรียน 

1.8 ศาสนา 
- วัด จ านวน 4 แห่ง  
- ส านักสงฆ์ จ านวน 5 แห่ง  
- นับถือศาสนาพุทธ 98 %  

1.9  ประชากร   
      มีประชากรทั้งหมด  28,115  คน เพศชาย 14,169 คน เพศหญิง 13,946 คน ความหนาแน่นของ

ประชากรโดยเฉลี่ย 65.38 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนหลังคาเรือนและประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จ าแนกรายต าบล 

ต าบล 
หมู่บ้าน
ทั้งหมด 

หลังคาเรือน
ทั้งหมด 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

ต าบลสองแพรก 9 2,688 3,019 3,103 6,122 

ต าบลชัยบุรี 10 2,943 3,468 3,332 6,800 

ต าบลคลองน้อย 10 2,464 3,903 3,781 7,684 

ต าบลไทรทอง 8 3,039 3,779 3,730 7,509 

รวม 37 11,134 14,169 13,946 28,155 

   ที่มา  :  จากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
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ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลประชากรของอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ  2563 แยกตามกลุ่มอายุ  

กลุ่มอายุ 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 

ชาย หญิง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0-4 846 3.01 868 3.09 1,714 6.10 
5-9 1,091 3.88 1,025 3.65 2,116 7.53 

11-14 1,124 4.00 1,104 3.93 2,228 7.92 
15-19 1,027 3.65 855 3.04 1,882 6.70 
20-24 1,036 3.68 1,008 3.59 2,044 7.27 
25-29 1,062 3.78 1,143 4.07 2,205 7.84 
30-34 1,269 4.51 1,177 4.19 2,446 8.70 
35-39 1,208 4.30 1,122 4.00 2,330 8.29 
40-44 1,084 3.90 1,152 4.10 2,236 7.95 
45-49 1,159 4.12 1,137 4.04 2,296 8.17 
50-54 1,078 3.83 941 3.34 2,019 7.18 
55-59 798 2.83 756 2.69 1,554 5.53 
60-64 476 1.69 519 1.85 995 3.54 
65-69 344 1.22 391 1.39 735 2.61 
70-74 220 0.78 266 0.95 486 1.73 
75-79 128 0.46 201 0.71 329 1.17 

 80 ขึ้นไป 220 0.78 281 1.00 501 1.18 
รวม 14,169 50.40 13,946 49.60 28,115 100.00 

ที่มา  : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2563 
แผนภูมิที่ 1 ปิรามิดประชากร ของอ าเภอชัยบุรี  ปีงบประมาณ  25๖3 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -  
   

ที่มา : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2563 
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2. ข้อมูลด้านทรัพยากร 

2.1 สถานบริการของรัฐ 
1)  โรงพยาบาลขนาด  30  เตียง     1      แห่ง 
2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      4      แห่ง 

2.2 สถานบริการของเอกชน     
1)  โรงพยาบาล            -          แห่ง            
2)  คลินิกแพทย์            1        แห่ง 
3)  คลินิกทันตกรรม         -       แห่ง 
4)  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     4     แห่ง 

    5)  สถานพยาบาลและผดุงครรภ์     9    แห่ง 
  6)  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ    -                 แห่ง 
 2.3 บุคลากรสาธารณสุข 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนบุคลากรสาธารณสุขและอัตราส่วนต่อประชากร 
วิชาชีพ จ านวน อัตราส่วนต่อประชากร หมายเหตุ 

แพทย์                     4 1 ต่อ 7,029 

ประชากร 
จากทะเบียน

ราษฎร์ 
28,115 คน 

ทันตแพทย์              3 1 ต่อ 9,372 
เภสัชกร                   4 1 ต่อ 7,029 
พยาบาลวิชาชีพ                      44  1 ต่อ 639 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                   3 1 ต่อ 9,372 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข        5 1 ต่อ 5,623 
นักการแพทย์แผนไทย                5 1 ต่อ 5,623 
นักวิชาการสาธารณสุข             16 1 ต่อ 1,757 
นักเทคนิคการแพทย์ /จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์                 2/1 1 ต่อ 9,372 
นักกายภาพบ าบัด                     2 1 ต่อ 14,058 
นักโภชนาการ /โภชนากร                        1/1 1 ต่อ 14,058 

ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนบุคลากรสาธารณสุขและสัดส่วนต่อประชากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

สถานบริการ เจ้าหน้าที่ 
จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวนหลังคาเรือน จ านวนประชากร 
ในเขต อัตราส่วน ในเขต อัตราส่วน 

รพ.สต. สองแพรก  8 7 1,789 1:224 4,635 1:579 

รพ.สต. ชัยบุรี 8 8 2,407 1:256 5,391 1:674 

รพ.สต. คลองน้อย 10 10 2,464 1:247 7,684 1:768 

รพ.สต. ไทรทอง 8 8 3,039 1:380 7,509 1:939 

รพ.ชัยบุรี 9 4 935 1:104 2,897 1:322 

รวม 51 37 11,361 1:223 28,115 1:551 

หมายเหตุ     เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  จ านวน  8  คน 
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2.3.1  การบริหารงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสร้างและผังการบริหารงาน คบสอ.ชัยบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการคบสอ. 
(CUP BOARD) 

     ผอ.รพ.ชัยบุรี                    ประธาน 
     สาธารณสุขอ าเภอ              รองประธาน     

คณะอนุกรรมการข้อมูลและสารสนเทศ 
น.ส.ปิยะฉัตร พรหมกุล         ประธาน 
นายธีรยุทธ มิตตะกา            เลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
นายสุทธิรักษ์  สวนสุข          ประธาน 
น.ส.ภมรรัตน์  ฤทธิ์รงค์         เลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณ 
และพัฒนาบุคลากร 

 นางสุภาวดี   งามประดิษฐ์            ประธาน 
 นางจินตนา  ทิพย์ประสงค์            เลขานุการ            
เลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการระบาดวิทยา 
และควบคุมโรค 

น.ส.ภมรรัตน์  ฤทธิ์รงค์         ประธาน 
นางสาวอรนิสา  เปรมศริน     เลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการสุขภาพภาคประชาชน
และแผนงานโครงการพิเศษ 

นายมงคล  เจริญแพทย์        ประธาน 
นายพิทักษ์  คงดี                 เลขานุการ              

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
นายมงคล  เจริญแพทย์           ประธาน 
นางสาวศุชญา  แก้วสกุลทอง  เลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม    
และประเมินผล 

นายมงคล  เจริญแพทย์         ประธาน 
นางสาวศรัณย์พร อ้ังสกุล       เลขานุการ 
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 2.4 อาสาสมัครสาธารณสุข 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 646 คน อัตราส่วนต่อหลังคาเรือน 1 ต่อ 18 

อัตราส่วนต่อประชากร  1 ต่อ ๔4 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขและอัตราส่วนต่อประชากร แยกรายสถานบริการ   

 

สถานบริการ 
จ านวน อสม. 

ทั้งหมด 

จ านวน
หมู่บ้าน
ทั้งหมด 

ความรับผิดชอบ 
จ านวน 
หลังคา
เรือน 

อัตราส่วน 
จ านวน

ประชากร 
อัตราส่วน 

รพ.สต. สองแพรก 117 7 1,789 1:16 4,635 1:40 

รพ.สต. ชัยบุรี 143 8 2,407 1:17 5,391 1:38 

รพ.สต. คลองน้อย 184 10 2,464 1:14 7,684 1:42 

รพ.สต. ไทรทอง 132 8 3,039 1:23 7,509 1:57 

รพ.ชัยบุรี 70 4 1,662 1:24 2,896 1:42 

รวม 646 37 11,361 1:18 28,115 1:44 
 
2.5 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

2.5.1 โรงพยาบาลชัยบุรี ขนาด 30 เตียง   
 ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลชัยบุรี 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

1 อาคารส านักงาน / ผู้ป่วยนอก  2  หลัง  

2 อาคารผู้ป่วยใน 1  หลัง  
3 หอพัก / บ้านพัก 8  หลัง  
4 โรงรถ / โรงอาหาร / โรงซักฟอก 2  หลัง  
5 ระบบประปาขนาดใหญ่ 1  แห่ง  
6 รถยนต์ กระบะ/รถตู้ ๓  คัน  
7 รถ Refer ๓  คัน  
8 รถจักรยานยนต์ 3  คัน  
9 คอมพิวเตอร์      62  เครื่อง  

10 ที่ดิน        21 ไร่ 3 งาน  
11 ถนนคอนกรีต 1  สาย  
12 อาคารห้องน้ าผู้พิการ 1 หลัง  
13 เตาเผาขยะ 1 หลัง  
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2.5.2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
   ตารางท่ี 8  แสดงจ านวนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

1 อาคารส านักงาน ๑ หลัง  
๒ อาคารที่ท าการ อสม. ๑ หลัง  

๓ อาคารที่ท าการ ผส. ๑ หลัง  
๔ บ้านพัก ระดับ 3 – 4 1 หลัง  
๕ โรงจอดรถ (๔ช่องทาง) ๑ แห่ง  

๖ รถยนต์ 1 คัน  
๗ รถจักรยานยนต์ 2 คัน  

๘ Computer / Notebook   4/๓ เครือ่ง  

๙ ที่ดิน  1  ไร่  
 
2.6 สถานะเงินบ ารุงของสถานบริการ  
ตารางท่ี 9 แสดงสถานะการเงินแยกรายสถานบริการ ของคบสอ.ชัยบุรี  

ปีงบประมาณ 
รพ.สต.  
ชัยบุรี 

รพ.สต.  
สองแพรก 

รพ.สต.  
คลองน้อย 

รพ.สต. 
 ไทรทอง 

รพ. 
ชัยบุรี 

2558 
 

ยกมา ๑,๐๔๒,๗๖๗.๘๒ 1,123,690.12 1,25๖,๙๔๖.๐7 ๖๐๖,๙๑๐.๐๒ 17,621,784.70 

รับใหม่ 1,592,055.28 1,421,421.76 2,317,838.48 1,873,470.09 43,424,847.27 

จ่ายไป 1,507,867.27 1,208,601.16 2,193,702.20 2,178,023.95 55767193.57 

คงเหลือ 1,126,955.83 1,336,510.72 1,381,082.35 302,356.16 5,279,438.40 

 
2559 
 

ยกมา 1,126,955.83 1,336,510.72 1,381,082.35 302,356.16 5,279,438.40 

รับใหม่ 2,119,069.94 1,214,617.22 1,877,611.09 2,162,385.45 53,083,386.40 

จ่ายไป 1,576,681.29 1,671,832.96 2,646,076.02 2,145,167.19 54,632,921.23 

คงเหลือ 1,669,344.48 879,294.98 612,617.42 319,574.42 3,729,903.57 

 ยกมา 1,650,784.48 879,294.98 612,617.42 319,574.42 3,729,903.57 

2560 รับใหม่ 2,523,771.66 790,179.21 863,204.55 890,387.45 59,597,290.30 

 จ่ายไป 3,921,489.01 1,359,867.17 1,305,743.49 1,001,675.44 56,561,511.67 

 คงเหลือ 259,460.55 309,607.02 170,078.48 208,286.43 6,765,682.20 

 ยกมา 259,460.55 309,607.02 170,078.48 208,286.43 6,765,682.20 

2561 รับใหม่ 923,444.34 1,024,067.06 1,122,440.49 1,005,866.38 55,833,836.26 

 จ่ายไป 1,121,976.99 937,202.67 1,123,210.13 1,147,332.82 58,416,130.65 

 คงเหลือ 60,927.90 396,471.41 169,308.84 66,819.99 4,183,387.84 
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ปีงบประมาณ 
รพ.สต.  
ชัยบุรี 

รพ.สต.  
สองแพรก 

รพ.สต.  
คลองน้อย 

รพ.สต. 
 ไทรทอง 

รพ. 
ชัยบุรี 

 ยกมา 60,927.90 396,471.41 169,308.84 66,819.99 4,183,387.84 

2562 รับใหม่ 953,407.48 1,102,618.12 1,302,436.83 1,372,330.56 65,306,102.90 

 จ่ายไป 1,001,323.47 1,255,041.69 1,350,217.62 1,242,626.29 57,135,598.26 

 คงเหลือ 13,011.91 244,047.84 121,528.05 196,524.26 12,353,892.48 

 ยกมา 13,011.91 228,587.84 121,528.05 196,524.26 12,353,892.48 

2563 รับใหม่ 1,593,350.41 1,583,414.25 1,848,220.85 1,411,692.90 62,514,984.46  

 จ่ายไป 902,134.67 1,007,182.47 1,079,575.65 1,024,851.80 61,191,783.15  

 คงเหลือ 704,227.65 804,819.62 890,173.25 583,365.36 13,677,093.79 

ที่มา : รายงานการเงินของสถานบริการสาธารณสุข อ าเภอชัยบุรี ณ  30 กันยายน  2563 
3.ข้อมูลด้านสถานะสุขภาพ 

3.1  การให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ตารางที่  10  แสดงผลงานด้านการรักษาพยาบาล  คบสอ.ชัยบุรี  จ าแนกตามปีงบประมาณ  

ประเภทผู้ป่วย 

ผลการปฏิบัติงานตามปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี ๒๕61 ปี 2562  
ปี 2563 

 

สสอ. รพ. สสอ. รพ. สสอ. รพ. สสอ. รพ. 

ผู้รับบริการทั้งหมด (ครั้ง) 32,337 88,676 32,030 88,500 53,169 86,044 45,292 73,936 

ผู้รับบริการทั้งหมดเฉลี่ย
ต่อวัน 

129 242 88 242 146 236 169 203 

ผู้ป่วยนอก ทั้งหมด (ครั้ง) 32,473 70,395 15,069 65,774 28,681 69,130 38,411 60,085 

ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย ต่อวัน 127 193 42 180 79 189 143 165 

ผู้ป่วยในทั้งหมด  (คน) - 3,046 - 3,203 - 2,529 - 1,820 

ผู้ป่วยในเฉลี่ย ต่อวัน - 21 - 25 - 18 - 12 

จ านวนวันนอนเฉลี่ย/ราย - 2.61 - 2.86 - 2.65 - 2.29 

ร้อยละการครองเตียง - 70.28 - 78.51 - 65.60 - 36.27 

 ที่มา : สรุปรายงาน 401, 010 รง.5  ณ 30 กันยายน 2563  
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 3.2 สถิติชีพ   
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนและอัตราเกิด - อัตราตาย ของอ าเภอชัยบุรี จ าแนกตามปีงบประมาณ 

รายการ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1. เกิด (ต่อประชากร 1,000 คน) 131 4.๗๐ 116 4.13 99 3.52 

2. ตาย (ต่อประชากร 1,000 คน) 91 3.2๖ 81 2.88 87 3.09 
3. อัตราเพ่ิม (ต่อ ประชากร 100คน) 40 0.14 35 0.12 12 0.04 
ที่มา  :  สูติบัตรและมรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดการตาย ณ  30 กันยายน 2563 
           จากตาราง พบว่า อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ.2563 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
เนื่องจาก มีการให้ความส าคัญกับการวางแผนครอบครัวมากขึ้น ส าหรับอัตราการตายของปี 2563 เพ่ิมขึ้นจาก
ปี 2562 สาเหตุการตายส่วนใหญ่เกิดจากโรคระบบไหลเวียนโลหิต  

 3.3 สาเหตุการตาย 
 ตารางท่ี 12 แสดงสาเหตุการตายท่ีส าคัญของอ าเภอชัยบุรี 10 อันดับแรก พ.ศ. 2560– 2563 

สาเหตุการตาย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

โรคระบบไหลเวียนโลหิต 44 45.83 39 42.86 45 55.55 38 43.68 
มะเร็ง 13 13.54 12 13.19 19 23.46 9 10.34 
โรคระบบทางเดินหายใจ 16 16.66 17 18.68 6 7.41 20 23.00 
ฆาตกรรม 5 5.20 1 1.10 3 3.70 0 0 
อุบัติเหตุ 6 6.25 6 6.59 2 2.47 7 8.05 

โรคระบบภูมิคุ้มกัน 1 1.04 3 3.30 1 1.23 0 0 
สมองได้รับความ
กระทบกระเทือน 

0 0 0 0 1 1.23 1 1.15 

โรคระบบทางเดินอาหาร 2 2.08 1 1.10 0 0 3 3.45 

โรคระบบประสาท 4 4.16 0 0 0 0 1 1.15 
ฆ่าตัวตาย 1 1.04 1 1.10 0 0 0 0 
โรคระบบกล้ามเนื้อ 0 0 0 0 0 0 1 1.15 
อ่ืน ๆ (ไข้ไม่ทราบสาเหตุ) ๐ ๐ 11 12.9 4 4.94 7 8.05 

รวม ๘๙ 100 91 100 81 100 87 100 
        ที่มา :  มรณะบัตร  ณ  30 กันยายน 2563 

จากตารางพบว่า สาเหตุการตายที่ส าคัญของอ าเภอชัยบุรี ปี พ.ศ. 2563 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบ
ไหลเวียนโลหิต คิดเป็นร้อยละ 43.68 รองลงมาคือ โรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นร้อยละ 23.00 และมะเร็ง 
คิดเป็นร้อยละ 10.34 ตามล าดับ 
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3.4 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 
ตารางที่ 13 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21โรค) ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2560 

 

ล าดับ 
ที ่

สาเหตุการป่วย 
ปีงบประมาณ 2560 

 
จ านวน(ครั้ง) ร้อยละ 

1. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ 18,067 20.37 
2. โรคระบบไหลเวียนเลือด 14,121 15.92 
3. โรคระบบหายใจ 14,092 15.89 
4. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 10,584 11.93 
5. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 8,892 10.02 
6. โรคระบบกล้ามเนื้อ 7,659 8.63 
7. อาการ,อาการแสดงและความผิดปกติ 6,731 7.59 
8. โรคติดเชื้อและปรสิต 4,578 5.16 
9 โรคผิวหนัง 3,623 4.08 

10. สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย 2,309 2.60 
 
ที่มา:รายงาน 504 ของสถานบริการ 

 
ตารางที่ 14 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21โรค) ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕61 

 

ล าดับ 
ที ่

สาเหตุการป่วย 
ปีงบประมาณ 2561 

 
จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1. โรคระบบหายใจ 14,630 16.53 
2. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ 14,542 16.43 
3. โรคระบบไหลเวียนเลือด 13,916 15.72 
4. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 9,861 11.14 
5. อาการ,อาการแสดงและความผิดปกติ 7,280 8.22 
6. โรคระบบกล้ามเนื้อ 7,255 9.32 
7. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 5,235 5.91 
8. โรคติดเชื้อและปรสิต 4,223 4.77 
9 โรคผิวหนัง 3,808 4.30 

10. สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย 2,279 2.57 
 

ที่มา:รายงาน 504 ของสถานบริการ 
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ตารางที่ 15 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21โรค) ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕62 
 

ล าดับ 
ที ่

สาเหตุการป่วย 
ปีงบประมาณ 2562 

 
จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ 16,541 19.22 
2. โรคระบบไหลเวียนเลือด 14,300 16.61 
3. โรคระบบหายใจ 12,738 14.80 
4. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 9,127 10.60 
5. โรคระบบกล้ามเนื้อ 8,506 9.88 
6. อาการ,อาการแสดงและความผิดปกติ 7,824 9.09 
7. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 7,171 8.33 
8. โรคติดเชื้อและปรสิต 4,216 4.88 
9 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม 4,019 4.67 

10. โรคผิวหนัง 3,229 3.75 
 

ที่มา:รายงาน 504 ของสถานบริการ 
ตารางที่ 16 แสดงผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21โรค) ที่ส าคัญ 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ ๒๕63 

 
 

ล าดับ 
ที ่

สาเหตุการป่วย 
ปีงบประมาณ 2563 

 
จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ 16,008 21.65 
2. โรคระบบไหลเวียนเลือด 13,304 17.99 
3. โรคระบบหายใจ 9,956 13.46 
4. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 8,040 10.87 
5. โรคระบบกล้ามเนื้อ 6,923 9.36 
6. อาการ,อาการแสดงและความผิดปกติ 6,726 9.10 
7. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 5,731 7.75 
8. โรคติดเชื้อและปรสิต 4,798 6.48 
9 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม 2,812 3.80 

10. โรคผิวหนัง 2,748 3.71 
 

ที่มา:รายงาน 504 ของสถานบริการ 
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  3.5 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน 
        ตารางที่ 17 แสดงผู้ป่วยในจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุที่ส าคัญ 10 อันดับแรก  ปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ 
ที ่

สาเหตุการป่วย 
ปีงบประมาณ 2560 

 
จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1. Diarrhoea  and gastroenteritis 329 10.80 
2. Acute bronchiolitis 173 5.67 
3. Bacterial pneumonia 131 4.30 
4. Acute tubule-interstitial nephritis 118 3.87 

5. 
Chronic obstructive pulmonary disease 
with acute exacerbation 

110 3.61 

6. Dizziness 82 2.69 
7. Dyspepsia  66 2.16 
8. Status asthmaticus 59 1.93 
9. Congestive  heart failure 51 1.67 

10. Acute gastritis 50 1.64 
 
ที่มา:รายงาน 504 ของสถานบริการ 

ตารางที่ 18 แสดงผู้ปว่ยในจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุที่ส าคัญ 10 อันดับแรก  ปีงบประมาณ ๒๕61        

ล าดับ 
ที ่

สาเหตุการป่วย 
ปีงบประมาณ 2561 

 
จ านวน(ครั้ง) ร้อยละ 

1. Diarrhoea  and gastroenteritis 249 7.77 

2. Acute bronchiolitis 175 5.46 
3. Bacterial pneumonia 150 4.68 

4. 
Chronic obstructive pulmonary disease 
with acute exacerbation 

96 2.99 

5. Dengue haemorrhagic fever 84 2.62 
6. Acute tubule-interstitial nephritis 75 2.34 
7. Dyspepsia 72 2.24 
8. Dizziness 68 2.12 
9. Congestive  heart failure 57 1.77 

10. Status asthmaticus 56 1.74 
ที่มา:รายงาน 504 ของสถานบริการ 
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ตารางที่ 19 แสดงผู้ปว่ยในจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุที่ส าคัญ 10 อันดับแรก  ปีงบประมาณ ๒๕62       

ล าดับ 
ที ่

สาเหตุการป่วย 
ปีงบประมาณ 2562 

 
จ านวน(ครั้ง) ร้อยละ 

1. Diarrhoea  and gastroenteritis 149 6.13 

2. 
Chronic obstructive pulmonary disease 
with acute exacerbation 

85 2.38 

3. Urinary tract infection 80 3.29 
4. Dyspepsia 59 2.42 
5. Dizziness 58 2.38 
6. Dengue haemorrhagic fever 57 2.34 
7. Bronchopneumonia 56 2.30 
8. Bacterial pneumonia 55 2.26 
9. Acute bronchiolitis 55 2.26 

10. Acute bronchitis 55 2.26 
ที่มา:รายงาน 504 ของสถานบริการ 

 
ตารางที่ 20  แสดงผู้ปว่ยในจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุที่ส าคัญ 10 อันดับแรก  ปีงบประมาณ 2563    
 

ล าดับ 
ที ่

สาเหตุการป่วย 
ปีงบประมาณ 2563 

จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

1. Diarrhoea  and gastroenteritis 103 5.66 

2. Dengue fever 101 5.55 
3. Bacterial infection 69 3.79 

4. 
Chronic obstructive pulmonary disease 
with acute exacerbation 

64 3.52 

5. Acute bronchitis 61 3.35 
6. Asthma 35 1.92 
7. Dizziness 30 1.65 
8. Acute tubule-interstitial nephritis 28 1.54 
9. Bacterial pneumonia 27 1.48 

10. Acute gastritis 25 1.37 
ที่มา:รายงาน 504 ของสถานบริการ 
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๓.๖ โรคทางระบาดวิทยา  ๑o  อันดับ 

ตารางท่ี 21 แสดงโรคทางระบาดวิทยา ๑ มกราคม  ๒๕60 – 31 ธันวาคม ๒๕60 

โรค 
ปี ๒๕60 

จ านวน อัตรา (ต่อแสนประชากร) 
 โรคอุจจาระร่วง 183 65.39 

 มือ เท้า ปาก 48 17.15 
 ปอดบวม 27 9.64 
 อีสุกอีใส 22 7.86 
 อาหารเป็นพิษ 18 6.43 
 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 9 3.21 
 สครับไทฟัส 6 2.14 
 ไข้เลือดออก 4 1.42 
ตาแดง 3 1.07 
ไข้หวัดใหญ่ 3 1.07 

               ที่มา...บัตรรายงานโรค (รง.๕o๖) 
 
ตารางท่ี 22 แสดงโรคทางระบาดวิทยา ๑ มกราคม  ๒๕61 – 31 ธันวาคม ๒๕61 

โรค 
ปี 2561 

จ านวน อัตรา (ต่อแสนประชากร) 
ไข้เด็งก่ี 172 614.65 
โรคอุจจาระร่วง 131 468.14 
อีสุกอีใส 42 150.09 
มือ เท้า ปาก 35 125.07 
ไข้เลือดออก 28 100.06 
อาหารเป็นพิษ 11 39.30 
ปอดบวม 10 35.73 
ไข้หวัดใหญ่ 10 35.73 
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 9 32.16 
สครับไทฟัส 3 10.72 

               ที่มา...บัตรรายงานโรค (รง.๕o๖) 
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ตารางท่ี 23 แสดงโรคทางระบาดวิทยา ๑ มกราคม  ๒๕62 – 31 ธันวาคม ๒๕62 

โรค 
ปี 2562 

จ านวน อัตรา (ต่อแสนประชากร) 
โรคอุจจาระร่วง 161 575.34 
ไข้เด็งก่ี 100 357.35 
มือ เท้า ปาก 40 178.66 
ไข้หวัดใหญ่ 12 42.88 
อีสุกอีใส 11 39.30 
ไข้เลือดออก 4 14.29 
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1 3.57 
อาหารเป็นพิษ 0 0 
ปอดบวม 0 0 
สครับไทฟัส 0 0 

               ที่มา...บัตรรายงานโรค (รง.๕o๖) 

 
ตารางท่ี 24 แสดงโรคทางระบาดวิทยา ๑ มกราคม  ๒๕63 – 30 กันยายน 2563 

โรค 
ปี 2563 

จ านวน อัตรา (ต่อแสนประชากร) 
ไข้เด็งก่ี 130 464.57 
โรคอุจจาระร่วง 100 357.36 
ไข้เลือดออก 9 32.16 
อีสุกอีใส 7 25.02 
มือ เท้า ปาก 1 3.57 
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1 3.57 
อาหารเป็นพิษ 1 3.57 
ไข้หวัดใหญ่ 0 0 
ปอดบวม 0 0 
สครับไทฟัส 0 0 

               ที่มา...บัตรรายงานโรค (รง.๕o๖) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1.ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม   
เป้าประสงค์ ประชาชนมีสุขภาวะ 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ผู้ปุวยฉุกเฉินอ าเภอชัยบุรีเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ  
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน/สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร พัฒนาคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉินและศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

จากการข้อมูลการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนอ าเภอชัยบุรีมีแนวโน้มเรียกใช้บริการเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะผู้ปุวย Non-trauma เริ่มมีมากกว่ากลุ่มผู้ปุวย 
Trauma โดยผู้ปุวย Non-trauma ที่มีภาวะฉุกเฉินและเรียกใช้บริการได้แก่กลุ่มโรค COPD ,cardiac arrest,pneumonia, Sepsis ผู้คลอด และ Stroke  ส่วนผู้ปุวย Trauma 
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปุวยอุบัติเหตุทางถนน ตกจากที่สูง ในปี 2563 พบอัตราการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ปุวยฉุกเฉินประเภท Non-Trauma คิดเป็น 62.30 % 
และ Trauma คิดเป็น 37.70 % ซึ่งอ าเภอชัยบุรีมีหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ขึ้นทะเบียนและออกให้บริการเพียง 2 หน่วย ให้บริการในพ้ืนที่ 4 ต าบล คือ
โรงพยาบาลชัยบุรี เป็นระดับ ALS และมูลนิธิกุศลศรัทธา เป็นระดับ BLS ไม่มีการจัดบริการในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นระดับต าบล (FR) ท าให้ขาดความครอบคลุมของ
หน่วยบริการ การออกให้บริการเกิดความล่าช้าจากความห่างไกล และจากผลการด าเนินงานพบว่าประชาชนที่เรียกใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ปุวยกลุ่มสีเหลือง โดยในปี 2561-
2563 พบว่าผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต(สีแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉิน คิดเป็น ร้อยละ 4.18 ,5.93 และ 9.49 ตามล าดับ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินโดยภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วม   

ผู้ปุวยฉุกเฉินอ าเภอชัยบุรี
เข้าถึงระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
 

นางวิไลวรรณ  พัฒน
ประดิษฐ์ 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีสุขภาวะ 
กลยุทธ์/มาตรการ: พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม   

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

-เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ในผู้ปุวยฉุกเฉิน (สีแดง)  
-ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินมี
ศักยภาพ 
-ประชาชนได้รับการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินตาม
มาตรฐาน 

1.อบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์(EMR)ใหม่ 
 
 
2.อบรมฟ้ืนฟูอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ 
 
 
3.ให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ณ 
จุดเกิดเหตุ (triage) แก่การ
พยาบาล 
4.ให้ความรู้เรื่องโรคและภาวะ
ฉุกเฉิน 
5.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
1669    
6.ปรับปรุงระบบบริการของ
หน่วยบริการให้มีความรวดเร็ว 

-อาสาสมัคร
ฉุกเฉิน
การแพทย์ 
จ านวน40 คน 
-อาสาสมัคร
ฉุกเฉิน
การแพทย์ 
จ านวน 30 คน 
-พยาบาล
จ านวน 37 คน 
 
 
-ประชาชน
ทั่วไปและผู้ปุวย
กลุ่มโรคเรื้อรัง 

ธ.ค.63 
 
 
 

มี.ค.64-
พ.ค.64 

 
 
 

ก.พ.64-
เม.ย.64 

 
 
 

ก.พ.64-
เม.ย.64 

70,000 
 
 
 

6,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

-สสจ. 
 
 
 

-เงินบ ารุง รพ. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

-นางวิไลวรรณ    
พัฒนประดิษฐ์ 
-น.ส.ปิยะฉัตร    
พรหมกุล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1. ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน   พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนงานอนามัยแม่และเด็ก 
เป้าประสงค์ 1. เครือข่ายบริการสุขภาพมีคุณภาพ 2. ประชาชนมีสุขภาวะ 3. ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน 
 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด -หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด ได้รับการบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ -ระบบบริการสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็กมีคุณภาพ 

 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ - พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินหญิงตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด/การบันทึกข้อมูล 

- การเฝูาระวังอาการ ความผิดปกติ 
- พัฒนาเครือข่ายการส่งต่อ 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร -พัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก  
-พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล 
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สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
               การฝากครรภ์และการคลอด เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาคุณภาพประชากร โดยเริ่มให้การดูแลตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดปราศจาก
ภาวะแทรกซ้อน มารดาและทารกมีสุขภาพแข็งแรง เด็กมีพัฒนาการสมวัย เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ซึ่งต้องค านึงถึงคุณภาพของการให้บริการที่ ส าคัญ คือ ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการบริการ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ในการให้บริการสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็กในปี พ.ศ.25 61-2563 พบว่า 
หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ  77.8 , 78.11 และ 86.75 ตามล าดับ (เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85) ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 57.60, 61.31 และ 77.18 ตามล าดับ (เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75) ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์ จากการ
ทบทวน พบว่ามีสาเหตุเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ไม่สม่ าเสมอ มีการโทรตามให้มาฝากครรภ์.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 
คิดเป็น 70.80 ,93.19 และ93.48 (ร้อยละ 100) ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 15-19 
ปี ในปี พ.ศ.2561 - 2563 คิดเป็น 29.61 , 15.46 และ  ต่อพันประชากร (ไม่เกิน 27 ต่อพัน) มีแนวโน้มการคลอดลดลง และไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องจากการ
รณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายท าให้มีการตื่นตัวมากขึ้น และยังมีการส่งเสริมการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในหญิงหลังคลอดที่มีอายุน้ อยกว่า 20 ปี ทุกราย เพ่ือลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ซ้ าต่อไป 
               อัตราการขาดออกซิเจนที่ 1 นาที ในทารกแรกเกิดต่อพันการเกิดมีชีพ คิดเป็นอัตรา 28.16 ,41.66 และ 22.22 (เปูาหมาย<25:1000) ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น 
จากการวิเคราะห์พบว่าเกิดจากการเบ่งคลอดยาวนาน และภาวะ Thick meconium และทารกคลอดก่อนก าหนด  อัตราการตกเลือดหลังคลอด คิดเป็นอัตรา4.19 , 5.73 
และ7.14 (เปูาหมาย < ร้อยละ 5) ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์แต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จากการวิเคราะห์เกิดจากการเบ่งคลอดนาน มดลูกหดรัดตัวไม่ดี และมารดาครรภ์หลัง และรกค้าง 
ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 9 ) คิดเป็นร้อยละ 7.9 , 8.69 และ 3.73 ซ่ึงมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก มีการประเมินภาวะทุพ
โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ และการดูแลติดตามภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้นหากมีการให้บริการฝากครรภ์เร็ว หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ก็จะส่งผลต่อการคลอดของมารดาให้เกิดความปลอดภัยทั้งมารดาและทารก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 
 
กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.พัฒนาและเสริมพลังให้บริการ
ระบบบริการ ANC, LR ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลและรพ.สต.ทุก
แห่งพัฒนาคุณภาพบริการ
ผ่านเกณฑ์ ANC, LR  
คุณภาพ 

1.อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 
17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  
2.หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อนหรือ
เท่ากับ 12 สัปดาห์≥ร้อยละ 75 
3.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
บริการฝากครรภ์คุณภาพครบ5ครั้ง
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 
4.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเสริม
ไอโอดีนธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 
ร้อยละ 90 

1.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
อนามัยแม่และเด็ก 
 -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามองค์ความรู้มาตรฐาน ANC, LR  
คุณภาพ 
-จัดประชุม MCH board ของ  
-โครงการอบรม NCPR 
2.โครงการพัฒนาระบบการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะ PPHและ PIH 
-อบรมให้ความรู้ อสม. และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องในการเฝูาระวังหญิงครรภ์ 
ที่มีภาวะ PPHและ PIH ในชุมชน 
-การท า Mapping หญิงตั้งครรภ์ 
ที่มีภาวะ PPHและ PIH ในชุมชน 

1.อัมมร บุญช่วย 
2.วาสนา ถิ่นขนอน 
3.นิสา เรืองรัตน์ 
4.ณัฐธยาน์ หาญพัฒน
เจริญ 
5.สาลินี เขียวสวสัดิ์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ : 1. เครือข่ายบริการสุขภาพมีคุณภาพ 2. ประชาชนมีสุขภาวะ 3. ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน 
กลยุทธ/มาตรการ : 1.พัฒนาและเสริมพลังให้บริการระบบบริการ ANC, LR ของหน่วยบริการได้มาตรฐานอย่างครอบคลุม 
                         ๒.การสร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม 
ล า
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ 
พื้นที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการอนามัย
แม่และเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการในงานอนามัยแม่
และเด็ก  
2.เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์เข้าถึง
บริการและได้รับบริการที่ได้
มาตรฐาน 
3.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าของ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ให้กับประชาชน 
4.เพ่ือเพ่ิมทักษะเจ้าหน้าที
และบุคลากรที่เก่ียวข้องใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลัง
คลอด  

1.จัดอบรม อสม.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ อสม. ในการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์มารดา/ทารกหลังคลอด  
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนใน
การดูแลค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่  
3.จัดบริการในคลินิกฝากครรภ์ตาม
มาตรฐาน ANC,LR,คุณภาพ  
4.จัดประชุม MCH board ของ
เครือข่ายบริการสุขภาพทุก 3 เดือน 
5.จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ให้บริการตามองค์ความรู้
มาตรฐานการ ANC, LR 
6.ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ 
มารดาและทารกหลังคลอด     
7.โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในงานอนามัยแม่และเด็ก 
-อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา    

1.หญิงตั้งครรภ์ 
มารดา/ทารก
หลังคลอด 5
หน่วยบริการ 
2.เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และ
เด็ก 5 หน่วย
บริการ 
3.อาสาสมัคร 
สาธารณสุข
จ านวน 37 
หมู่บ้าน 
 

ม.ค.-ก.ย.
64 

5,000 
 
 
5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 
 
25,000 
 

-QOF 
 
 

-PP Area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-QOF 
 

-QOF 

1.อัมมร  
บุญช่วย 
2.วาสนา  
ถิ่นขนอน 
3.นิสา  
เรืองรัตน์ 
4.ณัฐธยาน์ 
หาญพัฒน
เจริญ 
5.สาลินี เขียว
สวัสดิ ์
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เปูาประสงค์ : 1. เครือข่ายบริการสุขภาพมีคุณภาพ 2. ประชาชนมีสุขภาวะ 3. ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน 
กลยุทธ/มาตรการ : 1.พัฒนาและเสริมพลังให้บริการระบบบริการ ANC, LR ของหน่วยบริการได้มาตรฐานอย่างครอบคลุม 
                      ๒.การสร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม   
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเปูาหมาย/ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 จ านวน แหล่ง 

3 โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้ปุวย PPH และ 
PIH 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
ติดตามและเฝูาระวัง
ติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ภาวะ PPHและ PIH ใน
ชุมชน 

-อบรมให้ความรู้ อสม. และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการเฝูา
ระวังหญิงครรภ์ ที่มีภาวะ PPH
และ PIH ในชุมชน 

-การท า Mapping หญิงตั้งครรภ์ 

ที่มีภาวะ PPHและ PIH ในชุมชน 

- ระบบการส่งต่อสู่ชุมชน 

1.เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และ
เด็ก 5 หน่วย
บริการ 

2.อาสาสมัคร 
สาธารณสุข
จ านวน 37 
หมู่บ้าน 

ม.ค.-ก.ย.
64 

5,000 -PP Area 1.อัมมร บุญช่วย 

2.วาสนา ถิ่น
ขนอน 

3.นิสา เรืองรัตน์ 

4.สาลินี เขียว
สวัสดิ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน 1.พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะบุคลากร ๒.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
และวัยเรียน 
เป้าประสงค์  1. ประชาชนมีสุขภาวะ 2. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 3. ภาคเีครือข่ายเข็มแข็ง  
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด -เด็กอายุ ๐-๕  ปี ได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการดูแลแม่และเด็ก 

-เด็กปฐมวัยและวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ -ระบบบริการงานแม่และเด็กมีคุณภาพ 

-โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี  มีความสุข 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ -พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก/การบันทึกข้อมูล 

-พัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี          
-การเฝูาระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-พัฒนาเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัย 
-บูรณาการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี  มีความสุข+โรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ผ่านระบบ DHS  
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร -พัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก  
-พัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี 
-พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลและการส่งต่อ 
-พัฒนาระบบรายงาน HDC  
-พัฒนาระบบการดูแลเด็กกลุ่มเสียงอย่างต่อเนื่อง 
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สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

การด าเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้มีการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 ช่วงวัย โดยในปีงบประมาณ ๒๕61-๒๕63 ผลการด าเนินงาน ความครอบคลุม
ของการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 กลุ่มวัยนี้คิดเป็นร้อยละ 61.71 , 89.31และ87.54 ตามล าดับ ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์(เกณฑ์≥ร้อยละ 90)  เด็กมีพัฒนาการสมวัยคิดเป็น
ร้อยละ 56.73 , 87.84 และ 85.67 ตามล าดับ (เกณฑ์≥ร้อยละ 85) ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ในปี2561 เด็กสงสัยล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 22.66 ,36.44 และ38.79 ตามล าดับ 
(เกณฑ์≥ร้อยละ 20)ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกปี  เด็กที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการติดตามประเมินพัฒนาการซ้ าร้อยละ 67.92 , 97.18และ 95.59(เกณฑ์ร้อยละ 90)  ผ่าน
เกณฑใ์นปีงบประมาณ 2562-2563 เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDAI คิดเป็นร้อยละ 66.67,83.33 และ80(ผ่านเกณฑ์≥ร้อยละ 65)ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ทุกปี กระตุ้นครบเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ50,80และ 100ตามล าดับ เด็กที่กระตุ้นแล้วกลับมาสมวัยคิดเป็นร้อยละ 50 ,75และ75 ตามล าดับ ซึ่งปัจจัยที่ท าให้ความ
ครอบคลุมในการคัดกรองพัฒนาการและการติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าต่ า เนื่องจาก  ระบบฐานข้อมูลยังไม่มีความถูกต้องและครอบคลุม เด็กมีการย้ายที่อยู่ระหว่างปี 
เด็กไม่มารับการคัดกรองตามนัด ผู้ดูแลเด็กไม่เล็งเห็นความส าคัญในการประเมินพัฒนาการ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจระบบในการบันทึกข้อมูล ส่วนปัญหาที่ท าให้การ
ด าเนินงานกระตุ้นพัฒนาการไม่ครอบคลุมเนื่องจากการติดตามกลุ่มเปูาหมายไม่ต่อเนื่อง ผู้ดูแลเด็กไม่พาเด็กมารับบริการตามนัด เด็กที่ส่งต่อไปรพ.ศูนย์ไม่กลับมา กระตุ้น
พัฒนาการซ้ า ท าให้ต้องมีการจัดระบบการติดตามให้ครอบคลุม โดยอาศัยเครือข่ายบริการสุขภาพร่วมกับ อสม. และผู้ดูแลเด็กเพ่ือให้การกระตุ้นพัฒนาการมีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น 
 การดูแลด้านโภชนาการเด็กปฐมวัยในปีงบประมาณ 2563 เด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน (รายไตรมาส1-4) คิดเป็นร้อยละ 64.87 , 66.67 , 28.32 และ 23.04 
ตามล าดับ (ผ่านเกณฑ์≥ร้อยละ60) ซึ่งอ าเภอชัยบุรีไม่ผ่านเกณฑ์ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งปัญหาที่พบก็คือเนื่องจากในไตรมาสที่ 3 มีการระบาดของโรคโควิด ผู้รับบริการเข้า
รับการรักษาที่โรงพยาบาลน้อย การด าเนินงานเชิงรุกในชุมชนก็มีน้อย ท าให้ความครอบคลุมในการประเมินโภชนาการต่ า ส่วนในไตรมาสที่ 4 บางหน่วยบริการบันทึกข้อมูล
โภชนาการยังไม่ครอบคลุมท าให้เปอร์เซ็นต์ต่ า จึงได้มีการประสายงานภายในเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีการเร่งด าเนินงานให้ครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน  

การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ได้มีการประเมินโภชนาการนักเรียนทุกเทอมโดยมีการด าเนินงานร่วมกันระหว่างสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษา ซึ่งพบว่าใน
ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2(ผลการด าเนินงาน 1 ต.ค.62 – ม.ค. 63)พบเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนคิดเป็นร้อยละ 74.82 89  ภาคเรียนที่ 1 (ผลการ
ด าเนินงาน 1 ก.ค. 63 - ก.ย.63) สูงดีสมส่วนคิดเป็นร้อยละ 79.18 จากผลการด าเนินงานพบว่าเด็กไทยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ในด้านการเลือกรับประทาน
อาหารจ าพวก ขนมขบเคี้ยว น้ าหวาน น้ าอัดลม อาหารทอด และขาดการออกก าลังกาย ชุมชนมีการขายอาหารที่ไม่เหมาะสม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1.ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1.พัฒนาระบบการดูแลเด็ก0-5
ปี 
2.พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ใน
การตรวจประเมินพัฒนาการ
เด็ก/การบันทึกข้อมูล/ระบบการ
ส่งต่อเด็กล่าช้า 
3.พัฒนาความรู้ /ทั กษะของ
ผู้ดูแลเด็ก 0-5 ปี 
4.พัฒนาระบบการด าเนินงาน
โรง เรี ยนรอบรู้ สุ ขภาพดี   มี
ความสุข 
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยภาคี
เครือข่ายตามมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
6.สร้างเครือข่ายแกนน าเด็กไทย
ไม่กินหวาน 
 
 
 

1.พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ใน
การตรวจประเมินพัฒนาการ
เด็กทุกสถานบริการ 
2 . มี ร ะบ บ เ ฝู า ร ะ วั ง ก า ร
เจริญเติบโตและพัฒนาการ
เด็ก 0-๕ ปี 
3.สร้างเครือข่ายในการส่ง
ต่อ/ดูแลเด็กต่อเนื่องกรณี
พัฒนาการล่าช้า 
4.มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศงานอนามัยแม่
และเด็กที่มีประสิทธิภาพ 
5.เดก็ไทยสูงดีสมส่วน 
6 . เ ด็ ก ไ ท ย มี พ ฤ ติ ก ร ร ม
สุขภาพที่เหมาะสม 
7.เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
8.โรงเรียนมีการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานโรงเรียนรอบรู้
สุขภาพดี  มีความสุข 
 

1.เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 
≥ร้อยละ 85 
2.เด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
≥ร้อยละ 62 
3.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
คัดกรองและพบว่ามี พัฒนาการ
ล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ 65 
4.สถานบริการผ่านมาตรฐานระบบ
บริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
ร้อยละ 100 
5.ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี  สูง
ดีสมส่วน ≥ ร้อยละ 67 
6.มีโรงเรียนแกนน าเด็กไทยไม่กิน
หวาน 
7.โรงเรียนมีการด าเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี  
มีความสุข 
 
 

1.โครงการพัฒนาระบบบริการเด็ก
ปฐมวัยและวัยเรียน 
-แผนงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการ
เด็ก ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
1.1โครงการหนูน้อยพัฒนาการดี 
1.2โครงการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
เด็ก กลุ่มอายุ 9,18,30,42,60เดือน 
1.3โครงการเฝูาระวังพัฒนาการและ
ภาวะโภชนาการเด็ก อายุ 0-5 ปี 
1.4โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวั ยด้ าน  อา รมณ์  จิ ต ใ จและ
สติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคม
คณารามและศูนย์เด็กเล็กบ้านควนพุน 
ต าบลชัยบุรี  จั งหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปีงบประมาณ 2564 
1.5โครงการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้
สุขภาพดี  มีความสุข ปีงบประมาณ 
2564 
1.6โครงการลดอ้วนลดพุงในเด็กวัย
เรียน 
1.7โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็กไทยไร้พุง 

นางนิสา เรืองรัตน์ 
นางสาวสาลินี เขียวสวัสดิ์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาวะ 2. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 3. ภาคเีครือข่ายเข็มแข็ง 
กลยุทธ์/มาตรการ: 1.พัฒนาระบบการใหบ้ริการสุขภาพที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะบุคลากร ๒.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
และวัยเรียน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

4 โครงการพัฒนาระบบ
บริการเด็กปฐมวัยและวัย
เรียน 
4.1 โครงการหนูน้อย
พัฒนาการดี 

1.เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ 
2.เพ่ือให้เด็กปฐมวัย   
มีพัฒนาการ/โภชนาการ
สมวัย 
3.เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก/
โภชนาการตามวัย 
4.เพ่ือให้เด็กท่ี 
พัฒนาการล่าช้า ได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 
5.เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็ก
ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการส่งเสริม
พัฒนาการ 

1.จัดอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย   
2.ทดสอบพัฒนาการเด็กโดย
เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็ก 
3.คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 
9,18,30,42,60 เดือน 
4.ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก
0-5ปี ทุก 3 เดือน 
5.จัดกิจกรรมกระตุ้น
พัฒนาการในเด็กที่พัฒนาการ
ล่าช้า 
6.ส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้า
พบแพทย์ 
7.การดูแลต่อเนื่องติดตาม
เยี่ยมบ้านเด็กพัฒนาการช้า 
8.จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อย
พัฒนาการดี 
 

1.กิจกรรม
อบรม 
ผู้ดูแลเด็กและ
เด็ก  
จ านวน 70 คน 
2.กิจกรรม
ประกวดหนู
น้อยพัฒนาการ
ดี จ านวน 80 
คน 
รวม
กลุ่มเปูาหมาย
ทั้งสิ้น 150 
คน 
 

พ.ค.64 30,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
ชัยบุรี/สอง
แพรก 
 
 

-นางนิสา เรือง
รัตน์ รพ.ชัยบุรี 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาวะ 2. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 3. ภาคเีครือข่ายเข็มแข็ง 
กลยุทธ์/มาตรการ: 1.พัฒนาระบบการใหบ้ริการสุขภาพที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะบุคลากร ๒.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
และวัยเรียน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

 โครงการพัฒนาระบบ
บริการเด็กปฐมวัยและวัย
เรียน 
4.2 โครงการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก กลุ่มอายุ 
9,18,30,42,และ 60  
เดือน 
 

1.เด็กกลุ่มอายุ 
9,18,30,42,และ 60  
เดือน ได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการเด็ก 
2.เด็กท่ีสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการส่งต่อทุก
ราย 
 

ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
กลุ่มอายุ 9,18,30,42,และ 
60 เดือน ในรพ.สต.คลองน้อย  
ทุกเดือน 
1. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่อง
พัฒนาการเด็กสมวัย,ภาวะ
โภชนาการ 
2.ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
กลุ่มอายุ 9,18,30,42,และ 
60 เดือน 
 

เด็ก กลุ่มอายุ 
9,18,30,42,
และ 60 เดือน
จ านวน 250  
คน 

ม.ค. - ก.ย.
64 

10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
คลองน้อย 

นางมยุรีย์  ลิ้ม
อรัญ 
รพ.สต.คลองน้อย 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาวะ 2. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 3. ภาคเีครือข่ายเข็มแข็ง 
กลยุทธ์/มาตรการ: 1.พัฒนาระบบการใหบ้ริการสุขภาพที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะบุคลากร ๒.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
และวัยเรียน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

 โครงการพัฒนาระบบ
บริการเด็กปฐมวัยและวัย 
4.3 โครงการเฝูาระวัง
พัฒนาการและภาวะ
โภชนาการเด็ก อายุ 0-5 ปี 

1. เพื่อประเมินภาวะ
โภชนาการ ในเด็ก 0 - 
5 ปี และปัญหาภาวะ
น้ าหนักเกินเกณฑ์  
2. เพื่อประเมินและ
ส่งเสริมพัฒนาการ     
ในเด็ก 0 – 5 ปี ให้
เหมาะสมตามวัย 
 

1. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่อง
พัฒนาการเด็กสมวัย,ภาวะ
โภชนาการ 
2.ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
กลุ่มอายุ 9,18,30,42,และ 
60 เดือน 

เด็ก กลุ่มอายุ 
9,18,30,42,
และ 60 เดือน/
รพ.สต.สอง
แพรก 

ม.ค. - ก.ย.
64 

25,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
สองแพรก 

นางศิริวรรณ   
รัตนสุวรรณ 
รพ.สต.สองแพรก 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาวะ 2. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 3. ภาคเีครือข่ายเข็มแข็ง 
กลยุทธ์/มาตรการ: 1.พัฒนาระบบการใหบ้ริการสุขภาพที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะบุคลากร ๒.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
และวัยเรียน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

 โครงการพัฒนาระบบ
บริการเด็กปฐมวัยและวัย 
4.4 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้าน 
อารมณ์ จิตใจและ
สติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดนิคมคณารามและ
ศูนย์เด็กเล็กบ้านควนพุน 
ต าบลชัยบุรี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  ปีงบประมาณ 
2564 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
2.เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุก
คน ได้รับการตรวจ
พัฒนาการทุกด้านได้
เต็มศักยภาพและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3.เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มี
การพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
 

-อบรมในการดูแลและส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดนิคมคณา
ราม จ านวน 
30 คน 
-ศูนย์เด็กเล็ก
บ้านควนพุน 
จ านวน 20 คน 
รวม 50 คน 
 

ต.ค.63- 
ก.ย.64 

 

12,500 
บาท 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
ชัยบุรี 
 

นางสาวสุธารัตน์  
สกุลรัตน์ 
รพ.สต.ชัยบุรี 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาวะ 2. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 3. ภาคเีครือข่ายเข็มแข็ง 
กลยุทธ์/มาตรการ: 1.พัฒนาระบบการใหบ้ริการสุขภาพที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะบุคลากร ๒.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
และวัยเรียน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

5 โครงการพัฒนาระบบ
บริการเด็กปฐมวัยและวัย
เรียน 
5.1 โครงการพัฒนา
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มี
ความสุข 

 
 

1.เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 
3.เพ่ือให้ภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 
 
 
 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ/ให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่
ละหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอ าเภอ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน/ครู
อนามัยโรงเรียน 
2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ
ครูอนามัยในการพัฒนา
เครือข่ายโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ
ดี มีความสุข 
3.รับการประเมินจากศูนย์
อนามัยที่ 11 
4.ติดตามประเมินผล 
 

-เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
จ านวน 13 คน 
-ผู้อ านวยการ
โรงเรียน/ครู
อนามัย จ านวน 
24 คน 
รวมทั้งหมด 37 
คน 

ม.ค.64 6,700 QOF 
 
 

-นางจินตนา  
ทิพย์ประสงค์ 
-นางนิสา  
เรืองรัตน์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาวะ 2. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 3. ภาคเีครือข่ายเข็มแข็ง 
กลยุทธ์/มาตรการ: 1.พัฒนาระบบการใหบ้ริการสุขภาพที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะบุคลากร ๒.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
และวัยเรียน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

 โครงการพัฒนาระบบ
บริการเด็กปฐมวัยและวัย
เรียน 
5.2 โครงการลดอ้วนลด
พุงในเด็กวัยเรียน 
 

1.เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
ภาวะโภชนาการตาม
วัย 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 
3.เพ่ือปูองกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ 
2.จัดท าโครงการตามแผน 
3.ทดสอบความรู้ก่อนหลังอบรม 
4.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
นักเรียนเป็นระยะทุก 1 เดือน 
5.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  
6.จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย
ในโรงเรียน 
7.สอนและสาธิตการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก 
8.จัดนิทรรศการการ  
9.จัดตั้งแกนน ารณรงค์เด็กไทยไม่
กินหวานผ่านทางเสียงตามสาย 
10.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดตั้งชมรมเด็กไทยไม่กิน
หวาน 
11.ติดตามประเมินผล 

เด็กนักเรียนที่มี
ภาวะเริ่มอ้วน/
อ้วน จ านวน 
60 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.63- 
เม.ย.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
ชัยบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนิสา เรือง
รัตน์ รพ.ชัยบุรี 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาวะ 2. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 3. ภาคเีครือข่ายเข็มแข็ง 
กลยุทธ์/มาตรการ: 1.พัฒนาระบบการใหบ้ริการสุขภาพที่มีคุณภาพ พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะบุคลากร ๒.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
และวัยเรียน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

 โครงการพัฒนาระบบ
บริการเด็กปฐมวัยและวัย
เรียน 
5.3 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเด็กไทยไร้พุง 

1.เพ่ือให้เด็กวันเรียนมี
พฤติกรรมสุขภาพ  
3 อ 2 ส 
2.เพ่ือให้เด็กวัยเรียนที่
มีภาวะเริ่มอ้วนได้รับ
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
3.เพ่ือให้โรงเรียนและ
ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

-อบรมให้ความรู้สุขภาพ 3 อ 2 
ส 

เด็กนักเรียนที่มี
ภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วน
โรงเรียนอนุบาล  
ปิยะพัฒน์ 
จ านวน 40 คน 

มกราคม -
กันยายน 
64 
 

10,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
ชัยบุรี 
 
 

เพ็ญนภา รักธรรม 
รพ.สต.ชัยบุรี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1      ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน   ส่งเสริมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากท่ีจ าเป็นส าหรับเด็ก 0-12 ปี 
เป้าประสงค์                     เด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
  
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด เด็ก 0-12 ปีมีสุขภาพช่องปากท่ีดี ไม่มีฟันผุ (cavity free) ร้อยละ 80 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ระบบการให้บริการสุขภาพช่องปากในเด็ก 0-12 ปีที่มีคุณภาพ 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากท่ีจ าเป็นส าหรับเด็ก 0-12 ป ี
จะพัฒนาอะไรในองค์กร พัฒนารูปแบบการบริการทันตกรรมในเด็ก 0-12 ปี 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 2560-2564 Phase 1 โครงการที่ 
2 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (กลุ่มอายุ 0-12 ปี หมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียน
ประถมศึกษาทั้งที่ปกติและมีความพิการ ส่วนฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ านมหรือฟันแท้ในช่องปากท่ีปกติ หรือผุและได้รับการรักษาแล้ว โดยไม่มีความจ าเป็นต้องอุด ถอน 
รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอ่ืนใดอีก) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากท่ีจ าเป็น
ส าหรับเด็ก 0-12 ปี 
 
 

อายุ 0-12 ปีมีอัตราการเกิด
ฟันผุลดลง 

 

เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 
(cavity free) ร้อยละ 82 

เด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity 
free  
1.เด็กเล็กวัยใสใส่ใจสุขภาพช่องปาก 
2.การเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กวัยเรียน 

นางสาวณัฐธยาน์ 
หาญพัฒนเจริญ 



44 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์          เด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์/มาตรการ : ส่งเสริมการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากท่ีจ าเป็นส าหรับเด็ก 0-12 ปี 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

6 
 
 

เด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 
(cavity free) 
1.เด็กเล็กวัยใสใส่ใจสุขภาพ
ช่องปาก 
 

1. เพื่อให้เด็กอายุ     
0-5 ปีมีอัตราการเกิด
ฟันผุลดลง  

2. เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากของเด็ก 
0-5 ปีและสร้างความ
ตระหนักให้แก่
ผู้ปกครอง/คุณครู 

1. ตรวจคัดกรองสุขภาพช่อง
ปากเด็ก 0-5 ปี 
2. ให้ความรู้และสาธิตพร้อมฝึก
ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของเด็กเล็ก 0-5 ปี 
3. แจกนิ้วผ้าหรือแปรงสีฟันอัน
แรกคนละ 1 ชิ้นในเด็ก 0-2 ปี 
เพ่ือใช้ประกอบการฝึกท าความ
สะอาดช่องปากและเป็นอุปกรณ์
สนับสนุน 
4. ทาฟลูออไรด์วาร์นิช เพื่อ
ปูองกันฟันผุ 
5. ส่งเสริมการแปรงฟันด้วยยาสี
ฟันผสมฟลูออไรด์หลังอาหาร
กลางวัน ในเด็ก 3-5 ปี 
 

1.เด็ก 0-5 ปี 
 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

10,000 QOF นางสาวพรทิพย์ 
แซ่ลิ่ม 
นางจิดาภา  
นุ้ยปากช่อง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

 
 
 

เด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 
(cavity free) 
2.การเข้าถึงบริการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากท่ีจ าเป็น
ส าหรับเด็กวัยเรียน 

1.เด็กวัยเรียน (0-12 
ปี) ฟันดีไม่มีผุ 

1.การจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุก 
2.จัดชุดบริการส่งเสริมสุขภาพ
แบบ comprehensive care 
(ตรวจ ฝึก ท า) 
3.ส่งเสริมความร่วมมือ ใน
เครือข่าย (อสม.อาสารักษ์ฟัน) 
4.จัดหน่วยบริการทันตกรรม
ในพ้ืนที่ 
5.จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
6.โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี 
7.การประเมินทักษะการแปรง
ฟัน 
8.กิจกรรม เด็กไทยไร้พุง 
 
 

1.เด็ก 6-12 ป ี
 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

10,000 QOF 
  

นางสาวศิริขวัญ 
แสงมณี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1.ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence).. 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน..พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย.. 
เป้าประสงค์  ....ระบบการให้บริการสุขภาพได้มาตรฐาน......  
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด .ประชากรวัยท างานอายุ 18-59 ปี BMI ปกติ  .. 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ .DPAC ในชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ........................... 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ .ประชาชนวัยท างานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ........................... 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร .คลินิก DPAC .ในชุมชน.......................... 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 ประชากรวัยท างานอายุ 18-59 ปี ในปี 2563 ได้มีการคัดกรองครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 65.92  และมี BMI ปกติ คิดเป็นร้อยละ 45.80 มีซึ่งมีเกณฑ์การคัด
กรองครอบคลุม ร้อยละ 60 ซึ่งอ าเภอชัยบุรีผ่านเกณฑ์ความครอบคลุมในการคัดกรอง  ส่วนประชากรวัยท างานที่มี  BMI ปกติ นั้นมีเกณฑ์เปูาหมายที่ ร้อยละ 49  ซึ่ง
เครือข่ายชัยบุรีนั้นมีผลงาน คิดเป็นร้อยละ 45.8  ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาในปี2564 โดยการเพ่ิมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มวัยท างาน ที่มีค่า BMI เกินเกณฑ์ 18.5-
22.99 เพ่ือให้มีความตระหนักถึงภัยสุขภาพที่จะมาพร้อมกับโรคอ้วน อาทิเช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  เป็นต้น  พัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคในชุมชนโดยใช้
บุคคลต้นแบบที่มีในชุมชน  น ากลุ่มเสี่ยงมาเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก DPAC ในโรงพยาบาลและด าเนินงานขยายคลินิกลงสู่ชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1.ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence).. 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน..พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย.. 
เป้าประสงค์  ....ระบบการให้บริการสุขภาพได้มาตรฐาน......  
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ...ประชากรวัยท างาน 25-59 ปีมีพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ .ข้อมูลสุขภาพผ่านระบบ H4U ....................... 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ .มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพผ่านระบบH4U........................... 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร .ฐานข้อมูลระบบสุขภาพ H4U .......................... 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 ประชากรวัยท างาน 25-59 ปี มีพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ ในปี2563 เป็นตัวชี้วัดใหม่ในปี เปูาหมายการคัดกรองทั้งจังหวัด 600 คน จังหวัดสุราษฎร์ธานี คัดกรองได้  
6,254 คน คิดเป็น ร้อยละ 1,004.33 มีพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ 2,748 คน คิดเป็นร้อยละ 43.94 เครือข่ายอ าเภอชัยบุรี ได้คัดกรอง 17 ราย มีผลงานพฤติกรรมที่พ่ึง
ประสงค์ 12 ราย คิดเป็นร้อยละ70.59 แต่เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ในปี ความถึงการชี้แจ้งเรื่องการด าเนินงานยังไม่ชัดเจนเรื่องการเก็บข้อมูล ท าให้ทางเครือข่ายชัยบุรีไม่
สามารถท าการบันทึกข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน ส่งเสริมการออกก าลังกายโดยการใช้แอปก้าว
ท้าใจ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่. 1.ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence)  
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ประชากรวัยท างานมี BMI 
ปกติ 

1.ร้อยละของประชากรวัยท างาน
อายุ 18-59 ปี BMI ปกต ิร้อยละ 
54 

1.ท าฐานข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย 18-59 ปี 
2.ท าแผนการลงคัดกรองน้ าหนักส่วนสูง
กลุ่มเปูาหมาย 18-59 ป ี
3.ท าฐานข้อมูลกลุ่มเปูาหมาย 18-59 ปีที่
มี BMI เกินเกณฑ์ 
4.กลุ่มท่ีมีBMI เกินน าเข้ากลุ่มปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือปรับลดน้ าหนัก 
5.ปรับแก้ไขข้อมูลการคัดกรองหลังจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดน้ าหนักแล้ว 
6.บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล NCD screen 

ว่าที่ร.ต.หญิงศินันญา 
เจริญรักษ์ 
น.ส.จินตนา  ทิพย์
ประสงค์ 
 

 ประชากรวัยท างานมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

1.ร้อยละของประชากรวัยท างาน 
25-59 ปีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 40 

1.ท าฐานข้อมูลกลุ่มเปูาหมายวัยท างาน 
25-59 
2.นัดกลุ่มเปูาหมายให้ความรู้สุขศึกษาด้าน
สุขภาพในกลุ่มวัยท างาน 
3.ท าการประชาสัมพันธ์การประเมิน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ผ่านทางแอป 
H4U 
4.สรุปผลการการประเมินผลผ่านแอป 
H4U 

ว่าที่ร.ต.หญิงศินันญา 
เจริญรักษ์ 
น.ส.จินตนา  ทิพย์
ประสงค์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจ 
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย  
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

7 กิจกรรมการตรวจคัดกรอง
ประชาชนวัยท างาน  อายุ 
18 - 59 ปี  
(ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง) 

เพ่ือคัดกรองประชาชน
วัยท างาน อายุ 18 -
59 ปี 

1.จัดท าแผนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
2.ส ารวจจัดท าเปูาหมาย 
3.กิจกรรมคัดกรองเปูาหมาย 
ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
4.บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
5.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
อ้วนลงพุง 
6.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ประชาชนวัย
ท างาน อายุ  
18 – 59 ป ี

พ.ย.63 – 
พ.ค. 64 

 

- 
 

- 
 
 
 
 
 

น.ส.จินตนา  
ทิพย์ประสงค์ 
ว่าที่ร.ต.
หญิงศินันญา  
เจริญรักษ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

8 โครงการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ"ขยับกายสบายชีวี 
ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค" 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ 
ประชาชนในพื้นท่ีมี
สุขภาพแข็งแรงโดยการ
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
2.เพ่ือส่งเสริมความ
สามัคคีแก่หมู่คณะ 
3.เพ่ือเป็นแบบอย่าง
การส่งเสริมสุขภาพแก่
ชุมชนต่อไป 

ประกวดการเต้นออกก าลังกาย ประชาชนวัย
ท างานในพ้ืนที่
ต าบลคลองน้อย 
จ านวน 100  
คน 

 พ.ค. 64 
 

25,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
คลองน้อย 
 
 
 
 
 

มยุรีย์  ลิ้มอรัญ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1. ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence).. 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน..ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย.. 
เป้าประสงค์  ....ระบบการให้บริการสุขภาพคุณภาพ......  
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ...ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่เป็นกลุ่มปุวย... 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ...DPACในชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ..................... 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ..กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ........................... 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร ..คลินิก DPACในชุมชน /คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพแต่ละหมู่บ้าน/โปรแกรมบันทึก .......................... 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 อัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง  ในปี 2563,2562,2561 มีร้อยละ 1.4,1.56,2.16 มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น  โดยอัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จาก
กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในอ าเภอชัยบุรีร้อยละ 2.16 (ข้อมูลHDC 63) ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ มีผู้ปุวยใหม่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่ มเสี่ยงที่มีกลุ่มเสี่ยงลดน้อยลง กลุ่มเสี่ยง 
878,1,599,1,139 ในปี 2563,2562,2561 ตามล าดับ เพราะประชาชนยังให้ความส าคัญในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น เนื่องจากการได้ด าเนินการ โดยให้ความรู้ใน
ชุมชนเกี่ยวกับอันตรายและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น  เมื่อเป็นโรครวมถึงภาวะค่าใช่จ่ายที่ต้องดูแลและชุมชนต้องดูแล  จัดตั้งคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเจาะ
น้ าตาลซ้ าติดตามในทุกรายที่เป็นกลุ่มสงสัยรายใหม่ จัดตั้งชมรมเบาหวานในชุมชน มีการท ากลุ่ม Self –Health group มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม การ
ด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน โดยมีการด าเนินงานตามเส้นทาง 7 ขั้น สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค  Empowerment  ในชุมชนโดย
ใช้บุคคลต้นแบบที่มีในชุมชน  น ากลุ่มเสี่ยงมาเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก DPAC ในโรงพยาบาลและจะขยายคลินิกลงสู่ชุมชน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1.ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence).. 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน..ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย.. 
เป้าประสงค์  ....ระบบการให้บริการสุขภาพคุณภาพ......  
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ...ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่เป็นกลุ่มปุวยเบาหวาน... 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ...DPACในชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ..................... 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ..กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ........................... 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร ..คลินิก DPACในชุมชน /คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพแต่ละหมู่บ้าน/โปรแกรมบันทึก .......................... 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ในปี 2563,2562,2561 มีร้อยละ -7.92,-8.60,7.69 ผูปุ้วยมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึน  โดยอัตราผู้ปุวย
เบาหวานรายใหม่จากปีที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้น ในอ าเภอชัยบุรี ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนา 
 สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบไม่ถูกหลักโภชนาการ ขาดการออกก าลังกาย ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัย
ท างาน มีการจัดตั้งคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคในชุมชนโดยใช้บุคคลต้นแบบที่มีในชุมชน  น ากลุ่มเสี่ยงมาเข้ารับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก DPAC ในโรงพยาบาลและด าเนินงานขยายคลินิกลงสู่ชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1.ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence).. 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน..ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย.. 
เป้าประสงค์  ....ระบบการให้บริการสุขภาพคุณภาพ......  
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ...ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่เป็นกลุ่มปุวยเบาหวาน... 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ...DPACในชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ..................... 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ..กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ........................... 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร ..คลินิก DPACในชุมชน /คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพแต่ละหมู่บ้าน/โปรแกรมบันทึก .......................... 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 ร้อยละของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ในปี 2563,2562,2561 มีร้อยละ-4.74,34.65,14.04 ผู้ปวุยมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึน โดยอัตรา
ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากปีที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึน ในอ าเภอชัยบุรี ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนา 
 สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบไม่ถูกหลักโภชนาการ ขาดการออกก าลังกาย ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัย
ท างาน มีการจัดตั้งคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคในชุมชนโดยใช้บุคคลต้นแบบที่มีในชุมชน  น ากลุ่มเสี่ยงมาเข้ารับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก DPAC ในโรงพยาบาลและด าเนินงานขยายคลินิกลงสู่ชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1.ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence).. 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน..ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย.. 
เป้าประสงค์  ....ระบบการให้บริการสุขภาพคุณภาพ......  
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ..ประชาชนกลุ่มสงสัยรายใหม่ความดันโลหิตสูง ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน   
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ กลุ่มสงสัยรายใหม่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มสงสัยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านมากกว่าร้อยละ 60 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร โปรแกรมบันทึกข้อมูลและติดตามข้อมูล 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
            อัตรากลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ในปี 2563  เครือข่ายอ าเภอชัยบุรี ได้รับการวัดความดันโลหิตสูงที่บ้าน
กลุ่มสงสัยรายใหม่ความดันหิตสูง คิดเป็น ร้อยละ 74.24  เกณฑ์ตัวชี้วัดอยู่ที่ ร้อยละ40  ผ่านเกณฑ์ ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการเพ่ิมเกณฑ์การด าเนินงานตัวชี้วัดนี้มีปัญหา 
เรื่องเครื่องมือไม่พร้อมและขาดเครื่องวัดความดันโลหิต และการด าเนินงานในปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเครื่องวัดความดันโลหิตแบบซิ้งค์ข้อมูลในรพ.สต.ไม่สามารถซิ้งค์ข้อมูล แต่
แก้ไขด้วยการใช้เครื่องวัดความดันปกติ และในปี2563 ยังมีการเพ่ิมเกณฑ์ระยะเวลาหลังจากการคัดกรองแล้ว กลุ่มเสี่ยงจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัดความ
ดันซ้ า 7 วันที่บ้าน ภายในเวลา 90 วัน ซึ่งนับจากวันที่คัดกรอง ในเวลาคัดกรองเราจะใช้เวลาคัดกรองเป็นเวลา 3 เดือน ท าให้ในบางคนยังไม่ทันได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
วัดความดันที่บ้าน ท าให้ได้นับข้อมูลในส่วนที่เกิน ระยะเวลาไป ซึ่งเป็นโอกาสที่จะพัฒนางานติดตามกลุ่มสงสัยรายใหม่ความดันโลหิตสูงในปีต่อไป ในการติดตามข้อมูลก่อน 3 
เดือน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1. ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence).. 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

เพ่ือลดจ านวนอัตรา
การเกิดผู้ปุวย
โรคเบาหวานรายใหม่ 
ในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 

อัตราผู้ปุวยเบาหวานราย
ใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ‹1.85%    

1.ประชุมภาคีเครือข่าย จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ระดับอ าเภอ 
2.คัดกรองกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มสงสัยรายใหม่ 
กลุ่มเปูาหมาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ อ าเภอชัยบุรี 
3.เก็บรวบรวมข้อมูลผลการคัดกรองและสรุปผลการคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงโรค DM/HT จดัท าทะเบียนกลุ่มเสี่ยง 
4.เจาะน้ าตาลซ้ าในทุกรายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
5.ติดตามกลุ่มสงสัยรายใหม่วัดความดันโลหิตที่บ้าน ครบ 
7 วันในทุกหมู่บ้าน 37 หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40   
6.จัดท าโครงการโครงการ 
-โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง คบสอ.ชัยบุรี 
-จัดท าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อ าเภอชัยบุรี 
ประจ าปี 2563 คบสอ.ชัยบุรี 
-หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพิชิตโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง คบสอ.ชัยบุร ี
-โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความ
ดัน โดยโภชนาบ าบัด ประจ าปีงบประมาณ  2563 คบสอ.
ชัยบุรี 

ว่าที่ร้อยตรีศินันญา 
เจริญรักษ์ 
นางสาวปิยะฉัตร  
พรหมกลุ 

เพ่ือลดจ านวนอัตรา
การเกิดผู้ปุวยโรคความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่ ใน
กลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง 

อัตรากลุ่มสงสัยปุวย
ความดันโลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบ ได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน  
ร้อยละ 60 

ลดผู้ปุวยความดันโลหิต
สูงรายใหม่ 

ร้อยละของผู้ปุวยความ
ดันโลหิตสูงรายใหม่
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ลดผู้ปุวยเบาหวานราย
ใหม่ 

ร้อยละของผู้ปุวย
เบาหวานรายใหม่ลดลง
จากปีที่ผ่านมา 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ ..ระบบการให้บริการสุขภาพคุณภาพ.. 
กลยุทธ์/มาตรการ : ..ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย. 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

9 โครงการหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพิชิต
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง หมู่ 3, ๙ ต.สอง
แพรก  อ.ชัยบุรี  จังหวัด         
สุราษฎร์ธานี 

 

 

โครงการหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพิชิต
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง หมู่ 2, ๙ ต.ชัยบุรี  
อ.ชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์-
ธานี 

 

1. เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงมีความรู้
ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
2. เพ่ือลดจ านวน
ผู้ปุวยเบาหวานความ
ดันโลหิตสูง รายใหม่ 
 

1. ประชุมแกนน าสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้านจัดท าแผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตร์  
2.จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงตามหลัก 
3อ. 2ส 
3.กิจกรรมออกก าลังกาย 
4.กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัวริมรั้วในหมู่บ้าน 

1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง หมู่ 3,9 ต าบลสอง
แพรก อ าเภอชัยบุรีรวม 
50 คน 
2. แกนน าสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้านหมู่ 3 ,9 
ต าบลสองแพรก รวม 
30 คน 
 
1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน/ความดันโลหิต
สูง หมู่ 2,9 ต าบลชัยบุรี 
อ าเภอชัยบุรีรวม 50 
คน 
2. แกนน าสุขภาพ
ประจ าหมู่บ้านหมู่ 2,9 
ต าบลชัยบุรี รวม 30 
คน 

มกราคม –
มีนาคม 
2564 

7,900 -กองทุน
ต าบล 

 
 

ศินันญา  
เจริญรักษ์ 
 

 



57 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

เป้าประสงค์ ..ระบบการให้บริการสุขภาพคุณภาพ.. 
กลยุทธ์/มาตรการ : ..ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย. 
 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

10 โครงการคัดกรอง
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

1.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มอายุ 
35 ปีขึ้นปี ในพ้ืนที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

2.เพ่ือเฝูาระวังและค้นหา
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน ใน
ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 35 
ปีขึน้ไป 

3.เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานและ
สามารถปฏิบัติตนในการ
ปูองกันโรคได้อย่างถูกต้อง 

1.ตรวจคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

2.เพ่ือเฝูาระวังและค้นหา
ผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ในประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย 35 ปีขึ้นไป 

3.อบรมให้ความรู้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวานและ
สามารถปฏิบัติตน 

1.ประชาชนที่มี
อายุ 35 ปีขึ้นไป 
ได้รับการตรวจคัด
กรองโรคความดัน
โลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

พฤศจิกายน 
2563 

25,000 

25,000 

25,000 

25,000 

- 

กองทุน 

กองทุน 

กองทุน 

กองทุน 

 

รพ.สต.ชัยบุรี 

รพ.สต.คลองน้อย 

รพ.สต.ไทรทอง 

รพ.สต.สองแพรก 

รพ.ชัยบุรี 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

11 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ด้วยหลัก 3อ.2ส. 

1.เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมาย
สามารถคุมระดับความดัน
โลหิตและระดับน้ าตาลในเลือด  

1.กลุ่มเปูาหมาย ได้รับความรู้
และข้อมูลผลโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของ
ตนเอง 

ผู้ปุ วยโรคความ
ดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน 

กุมภาพันธ์ 
2564 

25,000 

25,000 

25,000 

25,000 

กองทุน 

กองทุน 

กองทุน 

กองทุน 

รพ.สต.คลองน้อย 

รพ.สต.ไทรทอง 

รพ.สต.ชัยบุรี 

รพ.สต.สองแพรก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยสูงอายุ 
เป้าประสงค์  ผู้สูงอายุในอ าเภอชัยบุรีสามารถดูแลตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นองค์รวม เสมอภาค เท่าเทียมกันโดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ๑.ผู้สูงอายุ ได้รับการประเมิน/คัดกรองภาวะสุขภาพและได้รับการดูแลเป็นองค์รวม ต่อเนื่อง จนถึงระยะท้ายของชีวิต 

๒.ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งสามารถดูแลตนเองและช่วยเหลือสังคมได้ตามศักยภาพ 
๓.ต าบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดยระบบสุขภาพอ าเภอ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนด 

องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่เชื่อมโยง ครบวงจร ระหว่างบ้าน ชุมชน และสถานบริการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่าง
มีคุณภาพ 

ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ การสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้บริบท และต้นทุนทางสังคมของพื้นที่ รวมถึงการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง  
จะพัฒนาอะไรในองค์กร รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีความหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
 
สถานการณ์ 

อ าเภอชัยบุรี มีประชากรสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 3,046 คน (ส านักทะเบียน กรมการปกครอง,กรกฎาคม ๒๕63) คิดเป็นร้อยละ 10.83 ของประชากรทั้งหมด แบ่ง
ตามกลุ่มอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี จ านวน 1,730 คน (ร้อยละ ๕6.79) อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี จ านวน  815 คน (ร้อยละ 26.75) อายุ ๘๐  ปีขึ้นไป จ านวน 510 คน (ร้อยละ    ๑
6.74) จากการประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (Activities daily living)  ปีงบประมาณ ๒๕63 พบว่า ได้รับการประเมิน ร้อยละ 94.72 ในจ านวนนี้แบ่ง
ได้เป็น กลุ่ม ๑ (กลุ่มติดสังคม) จ านวน 2,908 คน (ร้อยละ 95.46) กลุ่ม ๒ (กลุ่มติดบ้าน) จ านวน 104 คน (ร้อยละ 3.42) และ กลุ่ม ๓ (กลุ่มติดเตียง) จ านวน 34 คน 
(ร้อยละ 1.12)  กลุ่ม2 + กลุ่ม3  (กลุ่มติดบ้านติดเตียง)  จ านวน  138  คน (ร้อยละ4.54)  และการสุ่มส ารวจผู้สูงอายุจ านวน 100 คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 85.89 จากการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้กลยุทธ์ SALE Model  โดยก าหนด ๔ มาตรการหลักในการด าเนินงาน ได้แก่ (๑)การคัดกรอง/ประเมินภาวะ
สุขภาพผู้สูงอายุและการจัดท าฐานข้อมูล (๒) การสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ (๓) การด าเนินงานต าบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ที่ขับเคลื่อนโดย ระบบ
สุขภาพอ าเภอ และ(๔) การบูรณาการระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงกับชุมชน จนถึงระยะท้ายของชีวิต(End of life Care) มีการด าเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ประกอบด้วย 1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และวางแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล  
(Care plan) ร้อยละ87 2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพครบทุกต าบล 3.  มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย 
ท้องถิ่น และชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  4. มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ/เฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อม และปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล โดย แกนน าผู้สูงอายุ  อสม.  ผู้น าชุมชน 
อปท. และ Caregiver 
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ปัจจุบันอ าเภอชัยบุรีมี Care Manager (CM)  จ านวน 5 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลชัยบุรี 1 คน และรพ.สต.  3 คน เป็นนักวิชาการสาธารณสุข 1 คน  
ปี 2562 รพ.สต.ไทรทอง ไม่มี CM เนื่องจากย้ายไปรพ.สต.สองแพรก  ปัจจุบันรพ.สต.สองแพรก ม ีCM 2 คน  รพ.สต.คลองน้อยมี CM 1 คน และรพ.สต.ชัยบุรี มี CM 1 คน  
คบสอ.ชัยบุรี มี Care Giver ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง (กรมอนามัย) จ านวน 46 คน โดยรพ.ชัยบุรีได้จัดอบรมเพ่ิมเติมจ านวน 28 คนจากเดิมมี 18 คน โดย
ใช้งบประมาณจากกรมอนามัย ซ่ึงเพียงพอกับจ านวนผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

สภาพปัญหา  
1.การคัดกรองใช้เวลานานต่อการคัดกรองผู้สูงอายุ 1 คน ท าให้คัดกรองไม่ทัน ผู้คัดกรองต้องมีความรู้ความเข้าใจมาก จึงจะท าให้การคัดกรอง ถูกต้องแม่นย า 
2.การบันทึกข้อมูลในHDC/PDC ยังมีปัญหาในส่วนของแฟูมบุคคลซึ่งไม่ตรงกัน และการบันทึกมีรายละเอียดมาก ใช้เวลาในการบันทึกนาน 
3.รพ.สต.มี Computer ไม่เพียงพอท าให้บันทึกข้อมูลได้ล่าช้า ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด 
4.ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน CG รวมทั้งเจ้าภาพหลักในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
5.การสนับสนุนเงินจากสปสช. ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน ท าให้มีความเข้าใจไม่ที่ตรงกันในทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การสื่อสารจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติไม่ชัดเจน 
6.ปัญหาการท า Care Plan  

-มีข้ันตอนที่ยุ่งยากต้องบันทึกในระบบทั้งกรมอนามัยและสปสช.รวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่อบต.เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล 
-เมื่อเขียนแผนปฏิบัติงานแล้ว ผู้สูงอายุมีอาการป่วยมากกว่าในแผนท าให้การดูแลอาจไม่ครอบคลุม 

-หลังจากการท า Care plan ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนลงตามแผน 

-ท า Care plan แล้วไม่ได้เบิกเงิน เพราะกลัวเรื่องยุ่งยากในเรื่องของระเบียบต่างๆของทางราชการ 

-ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ผ่านการอบรม CM 
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กลยุทธ์/มาตรการด าเนินงาน 
 ๓.๑ การคัดกรอง/ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ 
 ๓.๒ การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ที่เชื่อมโยงระหว่างสถานบริการและชุมชน  

 ๓.๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจนระยะท้ายของชีวิต 
 

กลยุทธ์/มาตรการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ รับผิดชอบ 
1.ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสู่การ
เป็นผู้สูงอายุสุขภาพดี 

ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม ทั้งด้าน การ
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค 
การดูแลรักษา และฟ้ืนฟูทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

1.ร้อยละของผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 50 

1.โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 
 

ศุชญา แก้วสกุลทอง 
ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

2.พัฒนาระบบบริการการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวที่ เชื่อมโยง
ระหว่างสถานบริการและชุมชน 
 

ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
ในการมีส่วนร่วมดูแลระยะยาว 
ลดภาวะพ่ึงพิง ส่งเสริมให้ 
ผู้สูงอายุ ญาติ ครอบครัว ผู้ดูแล 
มีทักษะ สามารถดูแลตนเองได้ 

2.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care 
Plan ร้อยละ 85 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

เป้าประสงค์   ผู้สูงอายุในอ าเภอชัยบุรีสามารถดูแลตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นองค์รวม เสมอภาค เท่าเทียมกันโดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย 

กลยุทธ์/มาตรการ 
          ๓.๑ การคัดกรอง/ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
 ๓.๒ การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ที่เชื่อมโยงระหว่างสถานบริการและชุมชน  
 ๓.๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจนระยะท้ายของชีวิต 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเปูาหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

12 
 
 

โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน
โรค การดูแลรักษา และฟ้ืนฟู
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

1.พัฒนาระบบการดูแลระยะ
ยาว คบ.สอ.ชัยบุร ี
-อบรมฟ้ืนฟูความรู้ Care 
giver 
 
-ประชุมCare Managerและ
เครอืข่าย 
 
 

 
 
Care giver 
 45 คน 
 
Care Manager
เครือข่าย 20 คน 
 
 

 
 

ก.พ.64 
 
 
พ.ย.63-ก.ย.

64 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินบ ารุงรพ.
ชัยบุรี (งบ
กองทุนLTC
จาก สปสช.) 
 
 
 
 
 

ศุชญา 
แก้วสกุลทอง 
ปิยะฉัตร  
พรหมกุล 

กลยุทธ์/มาตรการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ รับผิดชอบ 
3 .พัฒนาการด า เนินงานวัด
ส่งเสริมสุขภาพ  

-พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง
เพ่ิมข้ึน และเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาสุขภาพ 
-วัดผ่านองค์ประกอบการด า 
เนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ 

3.จ านวนวัดที่ผ่านเกณฑ์วัด
ส่งเสริมสุขภาพ 
4.จ านวนพระสงฆ์ที่ผ่านการ
อบรมพระคิลานุปัฐฐาก 

2.โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ  ศุชญา แก้วสกุลทอง 
ปิยะฉัตร  พรหมกุล 
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-กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
การดูแลผส.ที่มีภาวะพ่ึงพิง
และการจัดท าCare Plan  

CM CG  
35 คน 

พ.ย.63-ก.ย.
64 

 

 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเปูาหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

 
 
 

  -เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง
แบบบูรณาการ 
คบสอ.ชัยบุรี 
 
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
สมองผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสื่อมคบสอ.ชัยบุรี 
 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ
คบสอ.ชัยบุรี 
2.การคัดกรองภาวะสุขภาพ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
 
3.การคัดกรองและปูองกัน

ผส.ติดเตียง35 
คน 
 
 
ผส.สมองเสื่อม 
30 คน 
 
 
สมาชิชมรม
ผู้สูงอายุ 5หน่วย
บริการ 
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป 
3,046 คน 
 
ผู้สูงอายุ 

ก.พ.64 
 
 
 

ม.ค.64 
 
 
 

ธ.ค.63 
.มี.ค.-ก.ค.64 

 
ต.ค.63-ก.ย.

64 
 
 

ต.ค.63-ธ.ค.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,000 

 
 
 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุน
ต าบล 
 
 
กองทุน

ศุชญา 
แก้วสกุลทอง 
ปิยะฉัตร  
พรหมกุล 
 
 
 
 
 
 
 
ศุชญา 
แก้วสกุลทอง 
ปิยะฉัตร  
พรหมกุล 
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ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
เขตรับผิดชอบรพ.ชัยบุรี 
4.กิจกรรมประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ รพ.ขัยบุรี 
 

296 คน 
 
ผู้สูงอายุ 
300 คน 
 

63 
 

เม.ย.64 
 

 
 
5,000 
 

ต าบล 
 
เงินบ ารุง
ของหน่วย
บริการ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเปูาหมาย/ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
 
 
 
 

  5.กิจกรรม วิถีธรรม สู่การ
ด าเนินชีวิต ผู้สูงอายุ ชมรม
ผู้สูงอายุรพ.ชัยบุรี 

ผู้สูงอายุ 30 คน พ.ค.64 5,000 เงินบ ารุง
รพ.ชัยบุรี 

ศุชญา 
แก้วสกุลทอง 
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โครงการพัฒนาวัด
ส่งเสริมสุขภาพ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการท านุบ ารุงพัฒนา
วัด เพื่อเป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนา 
 

6.การคัดกรองสุขภาพ
พระสงฆ์คบสอ.ชัยบุรี 
 
 
7.กิจกรรมอบรมพระคิลา
นุปัฐฐากอ าเภอชัยบุรี 
 

พระสงฆ์ 100 
รูป 
 
 
พระสงฆ์ 30 รูป 

ต.ค.63-ธ.ค.
63 

 
 

ต.ค.63-ธ.ค.
63 

 
 

ธ.ค.63-ม.ค.

20,000 
 
 
 

25,000 
 
 
 

15,000 

กองทุน
ต าบล 

 
 

PPA 
 
 
 

PPA 

ศุชญา 
แก้วสกุลทอง 
ปิยะฉัตร  
พรหมกุล 
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64 

 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่1. ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
เป้าประสงค์  ภาคเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ   
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด -สตรีกลุ่มเปูาหมายมีความรู้และเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

-สตรีกลุ่มเปูาหมายที่พบผลการตรวจผิดปกติได้รับการส่งต่อและวินิจฉัยที่ถูกต้อง 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ -สตรีกลุ่มเปูาหมายเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ตามเปูาหมาย 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ -บูรณาการการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกต าบล 

-เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย สร้างแรงจูงใจและความไว้วางใจในการตรวจคัดกรอง 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร -ระบบการออกตรวจคัดกรองในชุมชนโดยใช้รถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลุกเคลื่อนที่ 

-ระบบการส่งต่อ 
-ระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้ปุวย 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
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สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 และมีแนวโน้มการเจ็บปุวยและเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเป็น
ที่พบมากท่ีสุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในเพศหญิงเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม  

 ครอบคลุมสะสมในรอบ 5 ปีร้อยละ 80 จากผลการด าเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า สตรีกลุ่มเปูาหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สะสมต่ ากว่าเกณฑ์
มาก คือ ครอบคลุมเพียงร้อยละ 2.77 ของทั้งอ าเภอ ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย 

-สตรีอายุ 30 -70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก  
-สตรีอายุ 30-70 ปี ที่มีผลการตรวจคัดกรอง
ผิดปกติได้รับการส่งต่อรพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี
และได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง 

สตรีที่มีอายุ 30-70 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 

-โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก ประจ าปีงบ 2564 
-โครงการรณรงค์การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมใน
สตรีอ าเภอชัยบุรี ประจ าปี 2564 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ : ภาคเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ   
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จ านวน แหล่ง 

14 โครงการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

สตรีกลุ่มเปูาหมายใน
อ าเภอชัยบุรีได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 

1.ส ารวจกลุ่มเปูาหมาย 
2.จัดท าทะเบียนกลุ่มเปูาหมาย
ในการตรวจคัดกรอง 
3.ติดตามกลุ่มเปูาหมายเข้ารับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 
4.ออกตรวจคัดกรองมะเร็ง

สตรี
กลุ่มเปูาหมาย
จ านวน 720 
ราย 

ต.ค.63-ก.ย.
64 

99,7๐๐ 
 
 
11,400 

-กองทุน
ต าบล 

 
QOF 

นางสุริสา เกาะกลาง 
น.ส.ปิยะฉัตร พรหม
กุล 
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ปากมดลุกในชุมชน 
5.น าสิ่งส่งตรวจ ตรวจวินิจฉัย 
รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 
6.แจ้งผลการตรวจแก่
กลุ่มเปูาหมาย 
7.ติดตามผู้ที่มีผลการตรวจ
ผิดปกติ พบแพทย์เพ่ือรับตรวจ
รักษาและส่งต่อ 

 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ : มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะ มีความสุขและมีสุขภาพที่ดี 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแล 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ มีระบบการดูแลผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองได้ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 ปีงบประมาณ 2564 มีการด าเนินการ อบรมพัฒนาศักยภาพของ อสม. สู่ อสม. หมอประจ าบ้าน ทั้งนี้เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย ผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตีย ง ผู้
พิการหรือผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแล อย่างใกล้ชิด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 
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เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัดหลัก แผนงาน/โครงการหลัก ฝ่าย/งานรับผิดชอบ 
ผู้ปุวยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการ
ดูแล 

ร้อยละ 70 ของกลุ่มเปูาหมายได้รับ
การดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน 
 

นายพิทักษ์ คงดี 
นางสาวภมรรัตน์  ฤทธิรงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ : มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะ มีความสุขและมีสุขภาพที่ดี 
กลยุทธ์/มาตรการ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 

กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน 
(บาท) 

 

แหล่ง 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. หมอประจ าบ้าน 
 

พัฒนาศักยภาพ อสค.
ในการดูแลสุขภาพ  
กลุ่มเปูาหมายใน
ครอบครัวได้ 

๑.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
กับ อสม. ในพ้ืนที่ 
2. คัดเลือก อสม. เพื่ออบรม
หลักสูตรหมอประจ าบ้าน 

 อสม. หมอ
ประจ าบ้าน 1 
คน ดูแลผู้ปุวย 
3 คน 

ม.ค– ก.ค. 
๖4 

5,000 -QOF พิทักษ์ คงดี 
ภมรรัตน์ ฤทธิรงค์ 
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 3. อบรม อสม. หมอประจ า
บ้าน 
4. ผู้ปุวยได้รับการดูแลจาก  
อสม. หมอประจ าบ้าน ร้อยละ 
100 ของเปูาหมาย 
 5. ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้
ที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจ าบ้าน 
 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ : มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะ มีความสุขและมีสุขภาพที่ดี 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด อสม.หมอประจ าบ้านดูแลผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายได้ตามเกณฑ์ 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ อสม.หมอประจ าบ้านมีทักษะในการดูแลสุชภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพที่ดี 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้านให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองได้ 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 รัฐบาลได้มีนโยบายด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ให้เป็ น อสม.หมอประจ าบ้าน ควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาบทบาทด้านสุขภาพและยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ให้เป็น อสม.หมอประจ าบ้านเป็นแกนน าในการดูแล  ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพชิวิตที่ดีโดยเฉพาะผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง ผู้ปุวยโรค ไม่ติดต่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชนทั่ว ในปี 
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๒๕๖4 อ าเภอชัยบุรีมีเปูาหมายการพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอหมู่บ้าน จ านวน 100 คนเพ่ือได้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 :  ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัดหลัก แผนงาน/โครงการหลัก ฝ่าย/งานรับผิดชอบ 
อสม.ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร อสม.
หมอประจ าบ้านมีความรู้และทักษะใน
การดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ร้อยละ 70 จ านวน อสม.ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ เป็น อสม.หมอประจ า
บ้าน 

โครงการพัฒนายกระดับอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อสม.) เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
 

นายพิทักษ์ คงดี 
นางสาวภมรรัตน์ ฤทธิรงค์ 

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ : มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะ มีความสุขและมีสุขภาพที่ดี 
กลยุทธ์/มาตรการ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 

กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน 
(บาท) 

 

แหล่ง 

16 โครงการพัฒนายกระดับ
อาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อสม.) เป็น  
อสม.หมอประจ าบ้าน 

๑. พัฒนาศักยภาพ
และยกระดับ อสม.เป็น 
อสม.หมอหมู่บ้านดูแล

๑.ประชุมชี้แจง / วางแผน 
๒.ส ารวจ/ท าทะเบียน 
ครอบครัวเปูาหมาย 

- อสม.ผู้ดูแล 
ผู้ปุวยติดบ้าน
ติดเตียง ผู้พิการ

ม.ค.- ก.ย. 
๖4 

7,000 QOF นายพิทักษ์ คงดี 
นางสาวภมรรัตน์  
ฤทธิรงค์ 
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 สุขภาพคนในชุมชนให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.ผู้ปุวยกลุ่มเปูาหมาย 
ที่ได้รับการดูแลจาก 
อสม.หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

๓.หน่วยบริการฯอบรม อสม.
และประเมินศักยภาพ อสม.
หมอหมู่บ้าน 
๔.ติดตามตรวจสอบการบันทึก
ข้อมูล อสม.ในโปรแกรม 
5.จัดท าแบบประเมินการดูแล
ผู้ปุวยให้ อสมหมอหมู่บ้าน. 

ผู้ด้อยโอกาสที่มี
ภาวะพ่ึงพิง 
ผู้ปุวยโรคไต
เรื้อรัง (CKD) 
โรคไม่ติดต่อ
(NCD) 

 

 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1. ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

เป้าประสงค์ 1.เครือข่ายสุขภาพมีคุณภาพ  2.ประชาชนมีสุขภาวะ  3.ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ประชาชนเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า  ไม่มีการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชมีคุณภาพ 

ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

-พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการประเมิน  คัดกรองโรคซึมเศร้าและโรคจิต 

-พัฒนาเครือข่ายการส่งต่อผู้ปุวยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช / ชุมชนรวมถึงคนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยที่มีปัญหา
สุขภาพจิตและจิตเวช 
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-ติดตามนิเทศเครือข่ายและชุมชน 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร 
-พัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

-พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล  

 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

จากสถานการณ์  พบว่าการกระท าของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริงๆเพ่ือให้บุคคลหลุดจากการบีบคั้นหรือความขับข้องใจที่เกิดขึ้น
ในชีวิตซึ่งอาจกระท าอย่างตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อม ด้วยวิธีการต่างๆจนกระทั่งท าส าเร็จของอ าเภอชัยบุรี  ข้อมูลตั้งแต่ปี งบประมาณ   2561  ถึง 2563 คือ ปี 
2561   อัตราการฆ่าตวัตายส าเรจ็ 0  :แสนประชากร  ซึง่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด  และมแีนวโน้มลดลง  คือ  ป ี2562   อัตราการฆ่าตวัตายส าเร็จ  0  :แสนประชากร  ปี 
2563 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 3.59 :แสนประชากร 

จากผลการด าเนินงานอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของอ าเภอชัยบุรีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  และอัตราการเข้าถึงโรคซึมเศร้าของผู้ปุวยที่อายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไปยังต่ ากว่า
เกณฑ์   สืบเนื่องมาจากผู้ปุวยที่มีความเสี่ยงเช่นเป็นโรคเครียดและมีภาวะซึมเศร้าบางส่วนยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษา  ถ้าหากผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง เฝูาระวัง
สังเกตพฤติกรรม ปฏิกิริยาการสื่อสาร ถึงสัญญาณที่บอกถึงการท าร้ายตนเองของประชาชนหรือประชากรกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด แนะน าญาติเรื่อง
การจัดสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการท าร้ายตนเองพร้อมทั้งพูดคุยให้ประชาชนได้ระบายความรู้สึกและความทุกข์ใจและติดตามเยี่ยมบ้านจากทีมเครือข่ายการดูแลสุขภาพของ
อ าเภอชัยบุรีอย่างต่อเนื่อง  จะส่งผลให้อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของภาคี

- ประชากรที่มีอายุ  
15  ปีขึ้นไปได้รับการ

-ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ - โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิต
และจิตเวช 

น.ส. สภุาพร  ชื่นพระแสง 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ์ 
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เครือข่าย คัดกรองภาวะซึมเศร้า

และคัดกรองโรคจิต 

 

 

สุขภาพจิต  ≥ ร้อยละ 71 

-อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (ต่อประชากร
แสนคน)  ≤ 8 ต่อแสนประชากร 

-อัตราการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่ม
ผู้ปุวยเรื้อรัง  ≥ ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์: ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ :  

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 

 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน 
(บาท) 

 

แหล่ง 

17 โครงการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช 
 

๑.เพ่ือค้นหาผู้ปุวยที่มี
ภาวะเครียด  ภาวะ
ซึมเศร้า  ผู้ปุวยโรคจิต

๑.  จัดอบรมวิชาการเรื่อง
โรคซึมเศร้าและโรคจิตเวช

๑.ประชาชนทั้ง
กลุ่มท่ัวไป กลุ่ม

ต.ค.63 –
ก.ย.๖4 

35,000 เงินบ ารุง น.ส. สภุาพร  ชื่นพระแสง 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ์ 



74 
 

และเฝู าระวั งปัญหา
การฆ่าตัวตายในชุมชน  
๒ . เ พ่ื อ ให้ ผู้ มี ปัญห า
สุขภาพจิตและจิตเวช
ใ น ชุ ม ช น ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง
บริการและได้รับการ
ดูแลที่มีคุณภาพจาก
หน่วยบริการใกล้บ้าน 
ส่งต่อเพ่ือรักษาอย่าง
เป็นระบบ 
 

ให้แก่ อสม. แกนน าชุมชน 
เจ้าหน้าที่สสอ.และ
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
ในรพ.สต.ในอ าเภอชัยบุรี 
๒.ส ารวจและคัดกรองผู้ปุวย
ซึมเศร้าและโรคจิตที่ยังไม่
เข้าสู่ระบบ รวมถึงการคีย์
ข้อมูลในระบบอย่าง
ครบถ้วนตามกลุ่มเปูาหมาย 
3.นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
4.สรุปผลการด าเนินงาน 

เสี่ยงและกลุ่ม
ปุวย ในอ าเภอ
ชัยบุรี 
2.เจ้าหน้าที่
สสอ.และ
ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตใน
รพ.สต. 

 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

18  โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ปุวยจิตเวช
แบบบูรณาการและมี
ส่วนร่วมในชุมชน  ต าบล
คลองน้อย 
 

1.เพ่ือสร้างแกนน า
เครือข่ายดูแลผู้ปุวยจิต
เวชในชุมชนทุกหมู่บ้าน 
2.เพ่ือให้คุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวยจิตเวช  ญาติ
และคนรอบข้างดีขึ้น 

กิจกรรมที่1 กิจกรรม
ผ้าพาน้องไปหาหมอ 
กิจกรรมที่ 2   
กิจกรรมการติดตาม
เยี่ยมผู้ปุวยและญาติ
ในชุมชนแบบลิ้นชัก

1.แกนน าเครือข่าย 10 
หมู่บ้าน จ านวน 30 คน 
2 .ผู้ปุวยจิตเวชที่ขึ้น
ทะเบียน และญาติ  
จ านวน 45  คน 
พื้นที่ด าเนินการ 

 มี.ค.-พ.ค.64  8,900  กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล
คลองน้อย 
 
 

มาลิสา ทองชาติ 
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สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
ครอบครัวและสังคมได้
อย่างปกติสุข 
3.แกนน า เครือข่าย
สามารถ ค้นหาและคัด
กรองผู้ปุวยเบื้องต้น และ
ให้ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพจิตได้ 

รักตัวคุณ 
 

หมู่บ้านในเขตต าบล
คลองน้อย 10 หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1. ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
       2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง 
 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ผูปวยยาเสพติดไดเ้ขารับการบ าบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลอยางตอเนื่อง 1 ป สามารถลด ละ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนและใช้

ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ผูปวยยาเสพติดได้เขารับการบ าบัดรักษา ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด ผู้สูบบุหรี่ได้รับค าปรึกษา มี

ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากบุหรี่ สามารถลด ละ เลิกบุหรี่ได้ ผู้เจ็บปุวยจากการสูบบุหรี่ลู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการสูบบุหรี่ลดลง 
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ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ครอบครัว ชุมชนให้ความส าคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปุวยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา อยู่ในระบบจนครบโปรแกรม และได้รับ

การดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 1 ปี และสามารถประกอบอาชีพเพ่ือดูแลตัวเองละครอบครัวได้ 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบใน รพ.สต. พัฒนาผู้รับผิดชอบคลินิกบ าบัดในโรงพยาบาลด้านความรู้และทักษะในการบ าบัด/ติดตามผู้ผ่าน

การบ าบัด และการลงข้อมูล บสต. มีเครือข่ายในการเฝูาระวังติดตามดูแล 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย             
        ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอชัยบุรียังคงมีการระบาด ทั้งในกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานและมีแนวโน้มจะมีสัดส่วนผู้ติดเพ่ิมข้ึน รวมทั้งพบการใช้ยาเสพติดในเพศหญิง
เพ่ิมข้ึน ผู้เข้ารับการบ าบัดที่สมัครใจมาด้วยตนเองน้อยลง ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่มาจากการตั้งด่าน/ตรวจค้น จากข้อมูลการให้บริการของศูนย์คัดกรองโรงพยาบาลชัย
บุรี ผู้ที่ได้รับการตรวจค้นและน าส่งจาก ศป.ปส.อ.ชัยบุรี ในปีงบ 2561-2563 มีจ านวนเพิ่มขึ้น จาก 48 ,84 และ 95 รายตามล าดับ จากการคัดกรอง V2 พบว่ามีผู้ติด
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจาก ร้อยละ 2.13,19.05 และ 26.04 ตามล าดับ และจากผู้เข้ารับการบ าบัดในโปรแกรมกาย จิต สังคมบ าบัดในโรงพยาบาลทั้งสองระบบพบว่า
สัดส่วนผู้ติดเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ดังนี้ปีงบ 2561-2563 ร้อยละ30,25 และ 36.92 ตามล าดับ และผู้ปุวยยาเสพติดเพศหญิงก็เพ่ิมข้ึน จากในปีงบ 61 ไม่มีผู้ปุวยเพศหญิง ใน
ปี 2562-2563 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ20.59 เป็นร้อยละ 28.36 และการที่ผู้เข้ารับการบ าบัดมารับการบ าบัดเพราะกลัวถูกจับมากกว่าอยากเลิกด้วยตนเอง ท าให้อัตราการ
ขาดนัดเพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 20 ในปีงบ 2561 เป็นร้อยละ 26.87 ในปีงบ 2563 ท าให้การบ าบัดไม่ได้ผล กลับไปเสพซ้ า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของภาคี
เครือข่าย 

1.ประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพ 
2.ภาคีเครือข่ายมีความ
เข้มแข็ง 

 1.รอยละของผูปวยยาเสพติดเขารับการ
บ าบัดรักษาและติดตามดูแลอยางตอเนื่อง 
1 ป ร้อยละ 22 
2.ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติด เข้าสู่
กระบวนการบ าบัดรักษาได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 55  
3.อัตราการเลิกบุหรี่ในประชาชนที่สูบ
บุหรี่ ≥ ร้อยละ 5 

๑.โครงการพัฒนาระบบการค้นหาผู้
เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชนและ
บ าบัดรักษาติดตามต่อเนื่อง 
 -พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน รพ.สต.
และ รพ.ในการคัดกรอง บ าบัด 
ติดตาม และลงข้อมูล บสต. 
- พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝูา
ระวัง ติดตามในชุมชน 

นางภาวดี  พรหมทัต 
น.ส. สาลิน ีเขียวสวัสดิ ์
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-กิจกรรม To be number 1  
- สนับสนุนการจัดตั้งชมรม To be 
number 1 ในชุมชนน าร่อง 
-สนับสนุนการด าเนินงานชมรม To 
be number 1 ในโรงเรียน 
-สนับสนุนการด าเนินงาน ชมรม To 
be number 1 ในสถานประกอบการ 
บริษัท ป.พาณิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
       2. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์/มาตรการ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นทีด่ าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

19 โครงการพัฒนาระบบ
การค้นหา คัดกรองผู้
เสพผู้ติดยาเสพติด 
และบุหรี่ สุราใน

1.เพ่ือให้ค้นหาชุมชน ค้นหา
คัดกรองผูปวยยาเสพติดและ
สนับสนุนให้เขา้รับการ
บ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ

1.ให้ความรู้ผู้น าชุมชน อสม.
เกี่ยวกับอาการ พฤติกรรมของ
ผู้เสพยาเสพติด ผลกระทบที่
เกิดข้นจากการใช้ยาเสพ 

1.ผู้น าชุมชนและ 
อสม.จาก 37 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
4 คน รวม 148 

ม.ค.2564 5,๐๐๐ 
 
 

 QOF 
 
 

นางภาวดี  
พรหมทัต 
น.ส. สาลิน ี 
เขียวสวัสดิ์ 
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ชุมชนการ
บ าบัดรักษาและ
ติดตามช่วยเหลือ
ต่อเนื่อง  

เพ่ิมข้ึน 
2.เพ่ือให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิก
บุหรี่ได้มากข้ึน 

วิธีการบ าบัดรักษา ควบคู่กับ
การให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัย
จากบุหรี่และวิธีการในการลด 
ละ เลิกบุหรี่ ทักษะการปฏิเสธ
เวลาเพื่อนชวน เทคนิคการเลิก
บุหรี่ด้วยตนเอง 
2..สร้างภาคีเครือข่ายในการ
สนับสนุน ช่วยเหลือผู้เข้ารับ
การบ าบัด และติดตามต่อเนื่อง 
3.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ช่องทาง วิธีการ ระยะเวลาใน
การบ าบัดรักษา 
 
 

คน 
2.ผู้รับผิดชอบงาน
จาก สสอ 1 คน 
รพ.สต.4 แห่งๆละ 
2 คน จาก รพ.2 
คน รวม 11 คน 
 

 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ
ใน รพ.สต.ให้สามารถคัดกรอง 
บ าบัดผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด 
และส่งต่อผู้ติดยาเสพติดเข้ารับ
การบ าบัดในคลินิกบ าบัดยา
เสพติดในโรงพยาบาล 
สามารถติดตาม ดูแลช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบ าบัดให้สามารถ

1.อบรมให้ความรู้บุคลากรใน 
รพ.สต.เกี่ยวกับการคัดกรอง 
การบ าบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ ผู้ใช้ 
ผู้เสพยาเสพติดเบื้องต้น การส่ง
ต่อผู้สูบบุหรี่ หรือผู้ติดยาเสพ
ติดที่มีอาการซับซ้อนเข้ารับการ
บ าบัดที่ โรงพยาบาล 
การลงข้อมูลในระบบ บสต. 

1.ผู้รับผิดชอบงาน
จาก สสอ. 1 คน 
รพ.สต.4 แห่งๆละ 
2 คน จาก รพ.2 
คน รวม 11 คน 
 
 
 

 ธ.ค.2563-
มี.ค.2564 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นางภาวดี  
พรหมทัต 
น.ส. สาลิน ี 
เขียวสวัสดิ์ 
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หยุดเสพยาได้อย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาผู้รับผิดชอบโดยเพิ่ม
ความรู้และทักษะในการ
บ าบัด/ติดตามผู้ผ่านการบ าบัด 
และการลงข้อมูล บสต. มี
เครือข่ายในการเฝูาระวัง 
ติดตามดูแล 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.เพ่ือให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่
ได้มากข้ึน 
2.เพ่ือให้เพ่ือให้ผูปวยยาเสพ
ติดเข้ารับการบ าบัดรักษาครบ
โปรแกรมเพ่ิมข้ึน 
3.เพ่ือให้ผู้ผ่านการบ าบัดรักษา
ได้รับการติดตามดูแล
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอีก 1 

1.คัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหรี่
ผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติดใน รพ.สต 
2.ส่งต่อผู้ติดบุหรี่หรือยาเสพ
ติดเข้ารับการบ าบัดในคลินิกยา
เสพติด 
6.ส่งต่อผู้ติดยาเสพติดที่มี
ปัญหาซ้ าซ้อนหรือมีอาการทาง
จิตเข้ารับการรักษาที่ รพ.สวน

1.ผู้สูบบุหรี่ที่ได้
จากการคัดกรองใน
ชุมชนที่ต้องการเลิก
สูบบุหรี่ 
2.ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้
ติดยาเสพติดที่มา
จากการค้นหาใน
ชุมชน หรือการตั้ง

 ตุลาคม 
2563 -
กันยายน 
2564 
 
 
 
 

50,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 งบยาเสพ
ติดที่ได้รับ
การจดัสรร
จากส านัก 
งาน
สาธารณสุ
ขจังหวัด 
 

นางภาวดี  
พรหมทัต 
ผู้รับผิด 
ชอบจาก 
รพ.สต.น า
ร่อง 
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ปี สามารถหยุดเสพยาได้อย่าง
ถาวร ประกอบอาชีพเป็น
กิจจะลักษณะ อยู่ร่วมกับชน
ชนได้อย่างปกติสุขผู้ปุวยยา
เสพติด ได้รับการบ าบัด ครบ
ตามเกณฑ์ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือ สามารถหยุดเสพยา
ได้ต่อเนื่อง สามารถประกอบ
อาชีพและอยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างปกติสุข 
 
 
 
 

สราญรมย์และสถาบันธัญญา
รักษ์สงขลา 
7.ติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ าบัดต่อเนื่อง 1 ปี 

ด่านตรวจค้น  
3.ผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติดที่ศาล หรือ
คุมประพฤติส่งมา
บ าบัดทั้งในระบบ
สมัครใจและบังคับ
บ าบัด 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

  เพ่ือให้เยาวชนมีกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ และห่างไกลจากยา
เสพติด 

-กิจกรรม To be number 1  
- การจัดตั้งชมรม To be 
number 1 ในชุมชนน าร่อง 
-สนับสนุนการด าเนินงานชมรม 
To be number 1 ใน
โรงเรียน 
-สนับสนุนการด าเนินงาน 
ชมรม To be number 1 ใน

1.บริษัท ป.
พาณิชรุ่งเรือง
ปาล์มออยล์ 
2.ชุนชนน าร่อง 1 
ชุมชน 
3.โรงเรียนมัธยม 
1 แห่ง 
4.โรงเรียนมัธยม

มกราคม-
มีนาคม 
2564 

 
 
 
 

30,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 -PP 
Area 
 
 
 
 
 

นางสาวอรนุช 
บัวพรหม 
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สถานประกอบการ 
บริษัท ป.พาณิชรุ่งเรืองปาล์ม
ออยล์ 
 1.ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้ง
ชมรม 
 2.รับสมัครและแต่งตั้ง
คณะกรรมการชมรม 
 3.รับสมัครสมาชิกชมรม 
 4.ประชุมสมาชิกเพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
 

ขยายโอกาสน า
ร่อง 1 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  1. พัฒนาระบบการปูองกันควบคุมโรค/ภัยคุกคามและการคุ้มครองผู้บริโภค   
เป้าประสงค์  1.ประชาชนมีสุขภาวะ  2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ประชาชนปุวย /ตาย ด้วยวัณโรคลดลง  สามารถทราบสถานการณ์เจ็บปุวยของตนเพ่ือส่งเสริมการสร้างสุขภาพในตนเอง                      
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ลดอัตราปุวย/ตาย/การดื้อยา และการติดเชื้อในชุมชน และลด Cost ที่เก่ียวกับการดูแลรักษาผู้ปุวย 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ การเฝูาระวัง ปูองกันวัณโรค และค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยภาคีเครือข่ายภายมีส่วนร่วม 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร พัฒนาระบบการท า DOT ในแต่ละหน่วยบริการ และส่งเสริมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคในชุมชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ในชุมชน 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
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ในปีงบประมาณ 2560-2563 พบผู้ปุวยวัณโรค จ านวน 21 , 24 ,12 และ 9 รายตามล าดับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ปุวยวัณโรคเสมหะบวกมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน โดยต าบลที่พบผู้ปุวยวัณโรคมากท่ีสุดคือต าบลคลองน้อย รองลงมาคือต าบลไทรทอง กลุ่มเสี่ยงที่พบวัณโรคมากท่ีสุดคือ กลุ่มผู้ปุวยที่มีโรคร่วมเบาหวาน โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้ปุวยโรคเอดส์  โดยในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561-2563 การด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ในส่วนของ อัตราความส าเร็จการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ เนื่องจากนโยบายการด าเนินงานของวัณโรค เป็นตัวชี้วัดในระดับกระทรวงท าให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความส าคัญ และตระหนักถึงการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 
โดยได้ปรับระบบการท า DOT ในกรณีที่พ่ีเลี้ยงเป็น อสม. ให้ถ่ายรูปส่งไลน์  วันต่อวัน เพ่ือส่งให้ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในแต่ละ รพ.สต. ได้ช่วยก ากับติดตามการกินยาต่อหน้า
ของผู้ปุวย  และปรับระบบการ Discharge planning ที่เชื่อมสู่ชุมชนท าให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน แต่ส าหรับความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ 
และกลับเป็นซ้ า ยังคงเป็นโอกาสในการพัฒนาการคัดกรองโดยเน้นประชากรกลุ่มเสี่ยงหลัก เพ่ือน าผู้ปุวยเข้ามาสู่ระบบการรักษาให้มากยิ่งขึ้น 
ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาระบบการ
ปูองกันควบคุมวัณโรค
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

1. ลดอัตราปุวย  อัตรา
ตายการดื้อยา และการติด
เชื้อในชุมชน 
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เข้าถึงบริการการตรวจ
รักษาได้อย่างครอบคลุม 

1. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณ
โรคปอดรายใหม่  ร้อยละ 88 
2. อัตราการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
วัณโรคในชุมชน ≥ ร้อยละ 95 
3.ความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณ
โรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ า ร้อยละ85 

1.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปูองกันโรค 
2. การค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเพื่อให้เข้าถึงบริการ 
3. การจัดตั้งศูนย์การคัดกรอง TB ในชุมชนเพ่ือให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 
4. การสนับสนุนกองทุนเพ่ือผู้ปุวยวัณโรค บูรณาการโรคเอดส์ 

ศรัณย์พร  
อ้ังสกุล 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีสุขภาวะ  2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนาระบบการป้องกันควบคุมวัณโรคให้มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

20 โครงการปูองกันและ
ควบคุมวัณโรค และ
การติดตามท า DOT 
100% 

1.เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ค้นหาผู้ปุวย 
วัณโรครายใหม่ ลด

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการปูองกันโรคใน
เวทีประชุมหมู่บ้าน ทุกสถาน
บริการ 

1. ต าบลน าร่องในการ
ด าเนินงานวัณโรค 
( 4 ต าบล) 
2. ประชากรกลุ่มเสี่ยง

ม.ค.-ก.ค. 
     64 

   30,000  
 
 

    PPA 
 
 

นางสาวศรัณย์พร 
อ้ังสกุล 
ผู้รับผิดชอบงาน 
สสอ.ชัยบุรี 
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 ภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรงของผู้ปุวยและ
ลดอัตราการปุวย/
ตายด้วยวัณโรค 
2. เพ่ือให้
กระบวนการท า 
DOT ของเครือข่าย
เป็นกระบวนการ 
DOT 100% 

2. การค้นหาประชาชนกลุ่มเสี่ยง
วัณโรคในชุมชน 
 3. จัดตั้งต าบลน าร่องในการ
ด าเนินงานวัณโรคต้นแบบใน
ชุมชน 
4. จัดตั้งศูนย์คัดกรอง TB ของ
ชุมชนในทุกต าบล 
5. ติดตามสุ่มกระบวนการท า 
DOT ของทุกสถานบริการ  
6. พัฒนาระบบการท า 
Discharge planning /ระบบ
การเยี่ยมบ้าน โดยภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วม 

วัณโรคได้แก่ กลุ่ม 
1. ผู้สัมผัสผู้ปวุยวัณ
โรค 
2.ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ 
3.DM ที่มีระดับ 
HbA1c มากกว่าหรือ
เท่ากับ 7 
4. ผู้ต้องขัง 
5. แรงงานข้ามชาติ 
6. ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม 
COPD,Lung Disease 
7.บุคลากรสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงาน 
วัณโรคท้ัง 4 แห่ง 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  (PP&P  Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
ประชาชนได้ระไร/ผลที่เกิด มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพสอดคล้องกับบริบท ความต้องการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ มีโครงสร้าง ระบบการจัดการสุขภาพ แนวทางการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนระดมความคิด วิเคราะห์ วางแผน สร้างกลไกการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร เสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีมแบบบูรณาการร่วมกัน 

 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
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 อ าเภอชัยบุรี ได้ด าเนินงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗ ได้รับการคัดเลือกเป็นอ าเภอ DHS ดีเด่นระดับเขตในปี ๒๕๕๙ และได้รับการคัดเลือกให้เป็น
อ าเภอน าร่อง ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชอ.)  โดยมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ขึ้น เพ่ือร่วมค้นหาและแก้ไขปัญหาประเด็นปัญหาสุขภาพหรือภัยคุกคามแก่ประชาชนระดับพ้ืนที่ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  (PP&P  Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและ
เครือข่ายมีความสามารถในการดูแล
ภาวะสุขภาพ 

อ าเภอชัยบุรี มีกลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

ร้อยละของ อ าเภอผ่านเกณฑ์
ประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ระดับ ๕) 

การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
อ าเภอชัยบุรี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

มงคล  เจริญแพทย์ 
ศุชญา แก้วสกุลทอง 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เปูาประสงค์ : ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเปูาหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

21 
 
 
 

การขับเคลื่อน
คุณภาพชีวิต อ าเภอ
ชัยบุรี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑.อ าเภอชัยบุรี
ด าเนินการแก้ไขประเด็น
ปัญหาสุขภาพหรือภัย
คุกคามแก่ประชาชน 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.
อ าเภอชัยบุรี 
๒.ประชุมคณะกรรมการ พชอ.เพ่ือ
คัดเลือกประเด็นปัญหาและ 

๑. เขตพ้ืนที่อ าเภอ
ชัยบุรี 
๒. คระกรรมการ 
พชอ. ๒๑ คน 

๑ ต.ค.๖๓  
– 

๓๐ ก.ย.๖๔ 

๑๕,๐๐๐ 
 

QOF มงคล  
เจริญแพทย์ 
ศุชญา  
แก้วสกุล
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อย่างน้อย ๒ ประเด็น
ปัญหา 
๒.คณะกรรมการ พชอ. 
มีการประชุมอย่างน้อย 
ปีละ ๕ ครั้ง 
๓.คณะกรรมการ พชอ.
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
 

วางแผน กลไกการด าเนินงานฯ 
๓.ชี้แจง อนุกรรมการ พชอ.ทุก
ต าบล 
๔.จัดทีมเยี่ยมเสริมพลัง 
๕.สรุปผลการด าเนินงานประเด็น
ปัญหา ODOP 
 

๓.ตัวแทน 
อนุกรรมการ พชอ. 
๔ คน 
๔.ทีมเลขานุการ 
พชอ. ๔ คน 
รวมทั้งหมด ๒๗  
คน 

ทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  (PP&P  Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
ประชาชนได้ระไร/ผลที่เกิด มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพสอดคล้องกับบริบท ความต้องการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ มีโครงสร้าง ระบบการจัดการสุขภาพ แนวทางการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนระดมความคิด วิเคราะห์ วางแผน สร้างกลไกการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร เสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีมแบบบูรณาการร่วมกัน 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
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   ตามที่ สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการระบาดเป็นวงกว้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา 
โดยเริ่มจากเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเปุย จนถึงปัจจุบันมีการระบาดทุกทวีปทั่วโลก การติดต่อผ่านทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของคนและสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งรัง
โรค ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนปูองกัน (อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย ทดลองใช้)ส่วนยารักษาจ าเฉพาะยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยเช่นกัน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public health of International Concern; PHEIC) ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงทางด้าน
สาธารณสุขต่อทุกประเทศทั่วโลกและมีผลกระทบในการแพร่ระบาดสูง ส าหรับประเทศไทยเริ่มแพร่เข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2563 และเริ่มมีการแพร่
เชื้อภายในประเทศต่อเนื่อง มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และด้วยการก าหนดใช้มาตรการต่างๆ เช่นการประกาศพรก. ฉุกเฉินการล็อคดาวน์ประเทศ 
จ ากัดการเดินทางเข้า-ออกประเทศ รวมถึงมาตรการเฉพาะบุคคล และมาตรการทางสังคมอย่างเข้มงวด ช่วยท าให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจ ากัด และ
ชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะกลับมาระบาดใหญ่ระลอก 2 ได้อีกในอนาคตโดยเฉพาะภายหลังจากการยกเลิกพรก. ฉุกเฉินให้มีการเปิดประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑  ส่งเริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  (PP&P  Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบการเฝูาระวังควบคุมโรค/
ภัยสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 

อ าเภอชัยบุรี มีระบบการจัดการ
ปูองกันโรคติดเชื้อไวรัส               
โควิด-19  ที่มีคุณภาพ 

อัตราปุวยตายของผู้ปุวยโรคติด
เชื้อโคโรน่าไวรัส  (โควิด -  19) 
< ร้อยละ 1.4 

การขับเคลื่อนพัฒนาระบบ
การเฝูาระวังควบคุมโรค
อ าเภอชัยบุรี  

ศุชญา แก้วสกุลทอง 
น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เปูาประสงค์ : ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเปูาหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

22 
 
 

การขับเคลื่อนพัฒนา
ระบบการเฝูาระวัง
ควบคุมโรคติดเชื้อ

๑.อ าเภอชัยบุรี
ด าเนินการแก้ไขประเด็น
ปัญหา โรคติดเชื้อไวรัส

๑.แต่งตั้งคณะท างานปูองกันโรค
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระดับ
อ าเภอ (EOC)  

๑. เขตพ้ืนที่อ าเภอ
ชัยบุรี 
๒. คณะกรรมการ 

๑ ต.ค.๖๓  
– 

๓๐ ก.ย.๖๔ 

9,๐๐๐ 
 

QOF ศุชญา แก้วสกุล
ทอง 
อรพรรณ รัก
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ไวรัสโควิด-19 
อ าเภอชัยบุรี  

โควิด-19 อ าเภอชัยบุรี  ๒.คณะท างานปูองกันโรคโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 ระดับอ าเภอ 
(EOC) วางแผน เตรียมความพร้อม
ส าหรับการด าเนินงานฯ 
๓.ประชุมชี้แจง กรรมการพชอ. 
และอนุกรรมการ พชอ.ทุกต าบล 
๔.จัดทีมเยี่ยมเสริมพลัง 
๕.สรุปผลการด าเนินงานประเด็น
ปัญหา  
 

พชอ. ๒๑ คน 
๓.ตัวแทน 
อนุกรรมการ พชอ. 
๔ คน 
๔.ทีมเลขานุการ 
พชอ. ๔ คน 
๕.คณะท างาน
ปูองกันโรคโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 
ระดับอ าเภอ (EOC)  
๓0  คน 
รวมทั้งหมด 
 ๕๗  คน 

วงค ์
 
 

 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  (PP&P  Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
ประชาชนได้ระไร/ผลที่เกิด มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพสอดคล้องกับบริบท ความต้องการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ มีโครงสร้าง ระบบการจัดการสุขภาพ แนวทางการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ทุกภาคส่วนระดมความคิด วิเคราะห์ วางแผน สร้างกลไกการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร เสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีมแบบบูรณาการร่วมกัน 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
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   ประเทศไทยมีข้อมูลเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ ๑ มกราคม – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  พบผู้ปุวย ๖๓,๘๔๓ ราย อัตราปุวย ๙๖.๑๓ ต่อประชากรแสนคน 
ผู้ปุวยเสียชีวิต ๔๕ ราย อัตราตาย ๐.๐๗  ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงล าดับ คือ ๑๕-๒๔ ปี (๒๖.๐๙ %) ๑๐-๑๔ ปี (๒๑.๗๗%) และ ๒๕-๓๔ ปี 
(๑๓.๗๒%) จังหวัดที่มีอัตราปุวยต่อประชากรแสนคนสูงสุด ๕ อันดับแรกคือ แม่ฮ่องสอน (๔๘๕.๒๐ ต่อประชากรแสนคน) นครราชสีมา (๒๒๗.๙๗ ต่อประชากรแสนคน) 
ชัยภูมิ (๒๑๒.๑๑ ต่อประชากรแสนคน) และชัยนาท (๒๐๘.๓๗ ต่อประชากรแสนคน) ตามล าดับ 

  ภาคท่ีมีอัตราปุวยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๒๑.๘๙ ต่อประชากรแสนคน) ภาคเหนือ (๑๐๙.๑๖ ต่อประชากรแสนคน) ภาคกลาง (๘๐.๗๓ ต่อ
ประชากรแสนคน) ภาคใต้ (๕๖.๖๒ ต่อประชากรแสนคน) ตามล าดับ 

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี:ข้อมูลเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ พบผู้ปุวย ๓๔๖ ราย (๓๒.๖๒ ต่อประชากรแสนคน) กลุ่ม
อายุที่พบมากที่สุด เรียงตามล าดับคือ ๑๐ – 14 ปี (๑๑2.๙5 ต่อประชากรแสนคน) ๕ – ๙ ปี (๗๓.๓๖ ต่อประชากรแสนคน) และ ๑๕ - ๑๔ ปี(๖๐.๔๑ ต่อประชากรแสนคน)  
อ าเภอที่มีอัตราปุวยต่อแสนประชากรสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ เกาะพงัน (๒๐๕.๔๓ ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ กาญจนดิษฐ์ (๗๖.๙๒ ต่อประชากร             แสนคน) 
บ้านนาเดิม (๖๖.๑๑ ต่อประชากรแสนคน) พระแสง (๔๗.๔๗ ต่อประชากรแสนคน) และบ้านนาสาร(๔๓.๗๒ ต่อประชากรแสนคน) ตามล าดับ 

  อ าเภอชัยบุรี มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา    สวนปาล์ม ซึ่งเป็น          
ปุารกครึ้ม  มีสภาพอากาศที่ชื้นและมีน้ าขังในถ้วยรองรับน้ ายางและใบไม้ เหมาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ ายุงลาย มีผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก จ านวนทั้งสิ้น ๖ ราย              
คิดเป็นอัตราปุวย ๒๑.๓๙  ต่อประชากรแสนคน อยู่ในอันดับที่ ๑๑ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่มีรายงานผู้ปุวยเสียชีวิต พบผู้ปุวยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง ๔ 
ราย  เพศชาย ๒  ราย  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 -  24  ปี จ านวน  ๓ ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  35 - 44 ปี จ านวน ๓  ราย และ 10 - 14  ปี จ านวน ๑ ราย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  (PP&P  Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบการเฝูาระวังควบคุมโรค/
ภัยสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 

อ าเภอชัยบุรี มีระบบการจัดการ
ปูองกันโรคติดเชื้อจากยุงลาย
เป็นพาหะ ที่มีคุณภาพ 

๑.อัตราปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ ๒๐ เทียบค่ามัธยฐาน 
๕ ปีย้อนหลัง  

๑.รณรงค์ท าลายแห่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงในชุมชน 
๒.สุ่มตรวจประเมินความชุกของ
ลูกน้ ายุงลาย 
๓.ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพ

อรพรรณ  รักวงศ์ 
อรนิสา  เปรมศริน 
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๒.ค่า HI/CI ไม่เกิน๑๐ ทุกชุมชน 

๓.ค่า HI/CI = ๐                   
ในศาสนสถาน 

สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
สถานที่ราชการ 

๔.อัตราปุวยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส
ซิก้าเท่ากับ ร้อยละ ๐ 
 

 

ทีมเฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ระดับพ้ืนที่(SRRT) 
๔.ประชุมทบทวนระบบการ
สอบสวนโรคติดต่อ 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เปูาประสงค์ : ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเปูาหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

23 
 

พัฒนาระบบการเฝูา
ระวังควบคุมและ

๑.เพ่ือพัฒนาให้อ าเภอ
ชัยบุรี มีระบบการ

๑.รณรงค์ท าลายแห่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงในชุมชน 

๑. เขตพ้ืนที่อ าเภอ
ชัยบุรี 

๑ ต.ค.๖๓  
– 

๓๐,๐๐๐ 
 

UC อรพรรณ  รักวงศ์ 
อรนิสา  เปรมศริน 
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ปูองกันโรคติดเชื้อ
จากยุงลายเป็นพาหะ
ในอ าเภอชัยบุรี 

จัดการปูองกันโรคติดเชื้อ
จากยุงลายเป็นพาหะท่ีมี
คุณภาพ 
๒.เพ่ือลดอัตราปุวยด้วย
โรคติดเชื้อจากยุงลาย
เป็นพาหะ 

๒.สุ่มตรวจประเมินความชุกของ
ลูกน้ ายุงลาย 
๓.ประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพทีม
เฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ระดับพ้ืนที่(SRRT) 
๔.ประชุมทบทวนระบบการ
สอบสวนโรคติดต่อ 

๒. ทีมเฝูาระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่
เร็วระดับพ้ืนที่ 
(SRRT) จ านวน ๔๐ 
คน 
๓. ทีมเฝูาระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่
เร็วระดับอ าเภอ
(SRRT) จ านวน ๒๕ 
คน 
๓.อสม.ในพ้ืนที่
อ าเภอชัยบุรี 
จ านวน ๑๐๐ คน 
 

๓๐ ก.ย.๖๔ 

 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑       ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน   ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์                     ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง   
 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด มีภาคีเครือข่ายสุขภาพที่มาจากตัวแทนของประชาชน สามารถดูแลสุขภาพได้ตรงกับความต้องการ ครอบคลุม และทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ มีภาคีสร้างเครือข่ายสุขภาพร่วมดูแลสุขภาพประชาชน ลดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ขยายเครือข่าย เพ่ิมศักยภาพ สร้างแรงจูงใจ เพิ่มความสามัคคี สู่การท างานแบบ Team work 
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จะพัฒนาอะไรในองค์กร พัฒนาการศักยภาพภาคีเครือข่าย ทักษะ การดูแลสุขภาพประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุข ภาพของประชาชนใน
ชุมชน สามารถช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้มีการ สรรหา อสม.เพ่ือร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน โดย อสม. 
๑ คน รับผิดชอบ ๘-๑๕ หลังคาเรือน มีการพัฒนาศักยภาพ ฟ้ืนฟูความรู้ ทักษะต่างๆ สู่การเป็น อสม.เชี่ยวชาญ และให้มีการจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจ 
ตลอดจนสร้างความสามัคคี สู่ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
 อ าเภอชัยบุรี ได้ด าเนินการอบรม อสม.ใหม่ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือทดแทน อสม.ที่เสียชีวิต ลาออก และพ้นสภาพ ที่ผ่านมามีจ านวน อสม. เพีย งพอ ครอบคลุมในการ
ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง และจะมีการจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพในวัน อสม. แห่งชาติ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ของทุกปี ซึ่งจากการสรุปผลโครงการ พบว่า อสม.มีความรู้
เพ่ิมขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความพึงพอใจ โดยกิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชน สร้างภาคี เครือข่ายให้เข้มแข็ง และลดปัญหา
บุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอ   
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
ร่วมดูแลคุณภาพชีวิต
ประชาชน และภัยสุขภาพ 

๑.อ าเภอมี อสม.ดูแลประชากร 
ครอบคลุมตามเกณฑ์ฯ ร้อยละ 
๑๐๐ 
๒.อ าเภอมีการจัดกิจกรรมวัน อสม.

๑.โครงการอบรม อสม.ใหม่ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพในวัน อส
ม.แห่งชาติ อ าเภอชัยบุรี ปี ๒๕๖๔ 

น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิรงค์ 
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แห่งชาติ ตามนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
เป้าประสงค์ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง   
กลยุทธ์/มาตรการ : ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

24 โครงการอบรม อสม.ใหม่ ๑.เพ่ือทดแทน อสม.ที่ ๑.วิเคราะห์ / สรรหา อสม. อสม.ใหม่ ๔๐ ส.ค.๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ UC น.ส.ภมรรัตน์ 
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสียชีวิต ลาออก และ
พ้นสภาพ 
๒.เพ่ือให้มี อสม.
ครอบคลุมตามเกณฑ์ฯ 
๓. ประชาชนได้รับการ
ดูแลสุขภาพโดยภาคี
เครือข่าย ครอบคลุม 
ทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ 

ใหม่ 
๒.เตรียมหลักสูตร วิทยากร 
เปูาหมาย สถานที่ และ
งบประมาณ 
๓.จัดอบรมตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
๔.สรุปประเมินผล 

คน บาท ฤทธิรงค์ 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพใน
วัน อสม.แห่งชาติ อ าเภอชัย
บุรี ปี ๒๕๖๔ 

๑.เพ่ือให้ อสม.มีความรู้
เพ่ิมข้ึน ≥ร้อยละ ๘๐ 
๒.เพ่ือให้ อสม. มีเวที
แลก เปลี่ยนเรียนรู้  
๒.เพ่ือให้ อสม.มีความ
พึงพอใจ  ร้อยละ ๘๐ 

๑.แต่งตั้งคณะท างาน 
๒.เตรียมเปูาหมาย สถานที่ 
งบประมาณ 
๓.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
๔.จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและ
สร้างขวัญก าลังใจ  อสม. ที่มี
ผลงานดีเด่น 
๕.สรุปประเมินผล 

-อสม. ๖๐๖ คน 
-จนท.สส. ๔๔ 
คน 

๒๐ มี.ค.๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

UC น.ส.ภมรรัตน์ 
ฤทธิรงค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างครบวงจร 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปูองกันภาวะทุพพลภาพที่อาจจะเกิดข้ึนทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ระบบการดูแลรักษาผู้ปุวยฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 

มีความพร้อมของทรัพยากรในการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่มีมาตรฐานมีผลลัพธ์ที่ดี 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการด าเนินการเพ่ือ พัฒนาระบบ ECS 
ท าการประเมินตนเอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และด าเนินการตามแนวทางพัฒนา ECS คุณภาพ 
มีแผนรองรับภัยสุขภาพด้านต่างๆและมีการฝึกซ้อมแผน 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
โรงพยาบาลชัยบุรีเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 ที่ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆประกอบด้วย การ

ปูองกันก่อนเกิด (prevention) การดูแล ณ จุด เกิดเหตุ (pre hospital care) ต่อเนื่องถึง การดูแล ณ ห้องฉุกเฉิน (ER ) การดูแลรักษาในโรงพยาบาล (In hospital care) 
การส่งต่อ (Referral System) รวมถึง การจัดระบบบริบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ (Mass Casualties Incident) และ การเตรียมแผนรองรับภัยพิบัติโรงพยาบาล (Disaster 
preparedness & Hospital preparedness for Emergency) การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินหมู่ แต่พบว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังขาดทักษะ ความ
เข้าใจและความพร้อมในการด าเนินการเพื่อ พัฒนาระบบ ECS   และในปี 2563 จากการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล ทั้ง 12 องค์ประกอบของการ
ประเมิน Hospital Based Emergency Care System พบว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ 50% ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญท่ียังต้องพัฒนาต่อเช่น องค์ประกอบที่ 1 เรื่องอาคารสถานที่ ,2 
บุคลากร ,4  เรื่อง ความสามารถในการรองรับภาวะฉุกเฉินหมู่ และภาวะภัยพิบัติ (MCI และ Disaster management),7 ระบบสนับสนุน ,8 Pre – hospital EMS 
Intervention และ 9  ระบบบริหารจัดการ เป็นต้น 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ 

ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการดูแลที่มี
คุณภาพ 

อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 

นางวิไลวรรณ    พัฒนประดิษฐ์ 
-น.ส.ปิยะฉัตร    พรหมกุล 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์/มาตรการ: พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

26 โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน 

1.เพ่ือให้ผู้เจ็บปุวย
ฉุกเฉินเข้าถึงบริการด้วย
วามรวดเร็ว 
2.ลดความแออัดของ
ห้องฉุกเฉิน 
3.ลดการเสียชีวิตของ
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 

1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
-ประชาสัมพันธ์ 1669 
-ให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินต่างๆ
โดยเฉพาะโรค STEMI Stroke 
โดยท าร่วมกับเครือข่าย 
-ปรับปรุงระบบบริการ
การแพทย์ให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น 
2.ลดความแออัดของห้อง
ฉุกเฉิน 
-.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน
พร้อมก าหนดนโยบายและ
ปรับปรุงผังโครงสร้าง ICS 
-ท าการประเมินตนเองด้านการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลพร้อมวิเคราะห์  

-ประชาชน
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บุคลากร 
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 

-บุคลากร 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 63-
มิ.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63- 
 
 
 
 

ม.ค.-มี.ค.
64 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

-นางวิไลวรรณ    
พัฒนประดิษฐ์ 
-น.ส.ปิยะฉัตร    
พรหมกุล 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

   สังเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการตามแนวทางพัฒนา 
ปรับปรุงตามองค์ประกอบที่ยัง
เป็นจุดด้อย 
-อบรม/นิเทศติดตามการใช้ 
MOPH ED Triage 
3.ลดการเสียชีวิตของผู้ปุวย
ฉุกเฉิน 
-จัดอบรมหลักสูตร ICS ให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  
 
 
-จัดอบรมการช่วยฟื้นคืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
-บุคลากร
เครือข่าย
สาธารณสุข 
จ านวน  40 
คน 
-บุคลากร
ทางการ
พยาบาลจ านวน 
62 คน 
-บุคลากร
เครือข่ายบริการ
สาธารณสุขอ่ืนๆ
จ านวน 134 
คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-มี.ค.
64 

 
 
 

ก.พ.-มิ.ย.
64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,5๐๐ 
 
 
 
 

14,775 
 
 
 

3,350 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QOF 
 
 
 
 

เงินบ ารุง ร.พ. 
 
 
 

เงินบ ารุง ร.พ. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

     
 
 
-จัดท า/ปรับปรุงแผนและ 
ฝึกซ้อมแผนภัยสุขภาพ/ภัย
พิบัติ 
-.ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์
รุนแรงในโรงพยาบาล 
-ปรับปรุงระบบ Fast Track 

-ประชาชน
ทั่วไป จ านวน 
320 คน 
-บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
-บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 

พ.ค.-ก.ค.
64 

 
 
 

13,000 
 
 
 

 
 
 

เงินบ ารุง รพ 
 
 

เงินบ ารุง รพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ระบบการให้บริการสุขภาพได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด อัตราการเสียชีวิตจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  ลดลง 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ระบบบริการที่มีคุณภาพ  
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ การปูองกันและลดปัจจัยเสี่ยง การคัดกรองและปรับพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจ พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐาน เข้าถึงบริการได้

ง่าย มีมาตรการการฟ้ืนฟ ูลดอัตราการเป็นซ้ า  
จะพัฒนาอะไรในองค์กร พัฒนาระบบบริการและศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงโดยพบว่าผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจ าตัว 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และยังมักพบในผู้ชาย อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่  ดื่มสุรา หรือกลุ่มที่มีภาวะเครียดสูง โดยในปี 2561-2563 มีผู้ปุวยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) สะสม จ านวน 17 , 21 และ 23 ราย ตามล าดับ และยังพบว่าในปี 2563 ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (SK) และส่งผู้ปุวย
ไปท า PCI ได้ทันภายในเวลาที่ก าหนดตามเกณฑ์ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคของระบบบริการบางส่วน และพบอัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (STEMI) ในปี 2561-2563 คิดเป็น ร้อยละ 17.65 (3ราย), 9.52 (2ราย),  และ 0 (0ราย) ตามล าดับ  

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ 

ผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันชนิด STEMI  
เสียชีวิตลดลง 

อัตราตายของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 
< ร้อยละ 9 

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการผู้ปุวย STEMI 

นางวิไลวรรณ พัฒนประดิษฐ์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ ระบบการให้บริการสุขภาพได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์/มาตรการ: พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

27 โครงการพฒันาคุณภาพ
บริการผู้ปุวยโรค STEMI 

เพ่ือปูองกันและลด
อัตราการเสียชีวิตใน
ผู้ปุวย STEMI 

1.ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
-คัดกรอง DM, HT 
-ประเมินความเสี่ยง CVD ใน
ผู้ปุวย DM,HT 
2.จัดการปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
เรื้อรังรายบุคคลในคลินิก 
DPAC 
3. ลดปัจจัยเสี่ยงในประชากร
ทั่วไป  
-ต าบลจัดการสุขภาพดี 
-หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ 
-องค์กรต้นแบบไร้พุง 
-ลดบุหรี่และสุรา 
4.เพ่ิมการเข้าถึงบริการ 
-การให้ความรู้เรื่องโรคและ
ภาวะฉุกเฉินของ STEMI 

-ประชาชนใน
พ้ืนที่4 ต าบล 
 

ม.ค.-ก.ค.
64 

8,000 
 

-QOF 
 
 

-วิไลวรรณ พัฒน
ประดิษฐ์ 
 



99 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

   -ลดขั้นตอนในการรับบริการ
ของกลุ่มท่ีสงสัย STEMI 
5.การอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในเรื่องการประเมิน 
การดูแลผู้ปุวย STEMI 
6.ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใน
การดูแล ระบบการขอ
ค าปรึกษาและระบบการส่งต่อ 
ให้ชัดเจนทั้งเครือข่าย 
7.การจัดหาเครื่องมือที่จ าเป็น
ในการให้บริการผู้ปุวย STEMI 
เช่น AED 
8.จัดระบบการดูแลต่อเนื่องใน
ผู้ปุวย STEMI เพ่ือปูองกันการ 
Attack ซ้ า 

 
 
-บุคลากร
ทางการ
พยาบาล 48 
คน 
 

 
 
มี.ค.-เม.ย.

64 

 
 
2,000 

 
 
เงินบ ารุง รพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน 1.พัฒนาการด าเนินงาน NCD Clinic Plus และ CKD Clinic เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี 
               2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  1. ประชาชนมีสุขภาวะ 2. ระบบบริการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพ  3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด 1. ผู้ปุวยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาล  2. ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์  3. ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอ

การเลื่อมของไตได้  4. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน   
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ปุวยจากโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยที่เชื่อมโยงทั้งเครือข่าย  จัดระบบบริการในการดูแลต่อเนื่องลงสู่ชุมชน   

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ปุวย  การมีส่วนร่วมของญาติและครอบครัวในการดูแลผู้ปุวย  และการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการดูแลผู้ปุวย 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร พัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน NCD  Clinic Plus และ CKD Clinic 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
จากสถานการณ์อัตราปุวยโรคเรื้อรังของอ าเภอชัยบุรี ในปี 2561-2563  พบอัตราปุวยโรคเบาหวานต่อแสนประชากร 3,164.44   3,177.56  และ 3,219.02 

ตามล าดับ    อัตราปุวยความดันโลหิตสูง  8,121,.64 , 8,126.81  และ 8,318.19 ตามล าดับ และจากการวิเคราะห์การควบคุมระดับน้ าตาลในผู้ปุวยเบาหวาน ในปี 
2561-2563  พบว่าผู้ปุวยสามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ร้อยละ  41.36   32.00 และ 48.45 ตามล าดับ  ผู้ปุวยความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต
ได้ ร้อยละ  53.93  55.14 และ 55.07 ตามล าดับ  ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่าผู้ปุวยยังมีพฤติกรรมการรับประทานยาที่ไม่ถูกต้อง  และไม่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
รองลงมาคือการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ได้แก่การบริโภคน้ าตาล  และเกลือโซเดียมที่มากเกินความต้องการของร่างกาย  รวมถึงปัญหาการขาดนัด  ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการควบคุมระดับน้ าตาล และระดับความดันโลหิตได้ไม่ดี ส่งผลท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา  เช่นภาวะแทรกซ้อนทางตา  ไต  โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง  ซึ่งในปี 2561-2563 มีผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังท่ีเข้ารับบริการใน CKD Clinic จ านวน  123  157  และ 187 ราย คิดเป็นอัตราปุวยต่อแสนประชากร 972.60 , 
814.11 และ 658.77 ตามล าดับ  พบว่าผู้ปุวย CKD มีอัตราการลดลงของ GFR < 5 ml/min/1.73 m2/ปี  ร้อยละ  57.58  70.95  และ 79.66 ตามล าดับ ซึ่ง
ถึงแม้ว่าอัตราการลดลงของ GFR แนวโน้มที่ดีขึ้น  การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรังนั้น  จ าเป็นต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ปุวยมีสุขภาพที่ดี ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
แผนงานโครงการ 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย
โรคเบาหวาน  โรคความดัน
โลหิตสูง  และโรคไตเรื้อรัง  
 

1.ผู้ปุวยสามารถควบคุม
ระดับน้ าตาล  และความดัน
โลหิตได้ตามเกณฑ์ 
2. ลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย
เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
3. ชะลอการเสื่อมของไตใน
ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง 

1. ผู้ปุวยเบาหวานสามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์ 
(HbA1C < 7 %) > ร้อยละ 40 
2.ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงสามารถ
ควบคุมความดันโลหิตไดตามเกณฑ์ 
> ร้อยละ 50 
3.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลันในผู้ปุวยเบาหวาน < 
ร้อยละ 2 
4.อัตราการเกิด Stroke ในผุ้ปุวย
ความดันโลหิตสูง < ร้อยละ 1 
5. อัตราผู้ปุวย CKD ที่มีการลดลง
ของ
eGFR<5ml/min/1.73m2/yr  
≥ ร้อยละ 66 
 

1.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย
โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  
และโรคไตเรื้อรัง 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรีใน
การดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวาน  โรคความ
ดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง 
3.โครงพัฒนาศักยภาพอสม.พ่ีเลี้ยงใน
การดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวาน  โรคความ
ดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง 
 

น.ส.สวุรรณทิพย์  ชูทัพ 
น.ส.ปิยะฉัตร  พรหมกุล 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป้าประสงค์ เป้าประสงค์  1. ประชาชนมีสุขภาวะ  2.  ระบบการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพ  3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ: พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

28 โครงการพัฒนา
ระบบการดูแล
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิต
สูง  และโรคไต
เรื้อรัง 
 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง  
และโรคไตเรื้อรัง 
2. ผู้ปุวยเบาหวาน  
สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ตามเกณฑ์ 
3. ผู้ปุวยความดันโลหิต
สูงสามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ตาม
เกณฑ์ 
4 ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
สามารถชะลอการเสื้อม
ของไตได้ 
5.ลดอัตราการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวย
เบาหวาน  และความดัน
โลหิตสูง 
 

1.ประชุมคณะกรรม NCD 
Board ทุก 3 เดือน 
2. จัดท าทะเบียนผู้ปุวยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง  และโรคไต
เรื้อรังให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
ครอบคลุมในทุกหน่วยบริการ 
3.จัดท าแผนในการดูแลผู้ปุวย
เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง และ
โรคไตเรื้อรังในทุกหน่วยบริการ 
4. จัดท าแนวปฏิบัติ  และสื่อ
ต่างๆ ในการในการดูแลผู้ปุวย 
5.ให้บริการตามมาตรฐานการ
ดูแลผู้ปุวยเบาหวาน  ความดัน
โลหิตสูง  และโรคไตเรื้อรัง 
6.ติดตามผู้ปุวยที่ขาดนัดเพ่ือให้
ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง 
7.ติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน
โดยภาคีเครือข่าย 
 

ผู้ปุวยโรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง 
และโรคไตเรื้อรัง 
ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบอ าเภอ
ชัยบุรี  และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

พ.ย. 63-ส.ค.
64 

 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ DM 
HT (เงิน
บ ารุงรพ.
ชัยบุรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.สวุรรณทิพย์  
ชูทัพ 
น.ส.ปิยะฉัตร  
พรหมกุล 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป้าประสงค์ เป้าประสงค์  1. ประชาชนมีสุขภาวะ  2.  ระบบการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพ  3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ: พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

29 โครงการพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรในการดูแล
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง  
และโรคไตเรื้อรัง 

บุคลากรมีสมรรถนะใน
การดูแลผู้ปุวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

1.จัดท าแนวปฏิบัติและคู่มือใน
การดูแลผู้ปุวยเบาหวาน  ความ
ดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่
บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอชัยบุรี 
3. ติดตามนิเทศการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
4. ประเมินสมรรถนะบุคลากร 

บุคลากรผู้ดูแล
ผู้ปุวยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง  
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอ    
ชัยบุรี (รพ.และรพ.
สต.) 

ธ.ค. 63.-ม.ค. 
64 

5,000 งบ DM 
HT (เงิน
บ ารุงรพ.
ชัยบุรี) 
 

น.ส.สวุรรณทิพย์  
ชูทัพ 
น.ส.ปิยะฉัตร  
พรหมกุล 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป้าประสงค์ เป้าประสงค์  1. ประชาชนมีสุขภาวะ  2.  ระบบการให้บริการสุขภาพมีคุณภาพ  3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ: พัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พืน้ที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

30 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอสม.พ่ีเลี้ยง  
ในการดูแลผู้ปุวย
เบาหวาน  ความดัน
โลหิตสูง  และโรคไต
เรื้อรัง 

1.เพ่ือให้อสม.ที่ได้รับ
การอบรมสามารถเป็น
พ่ีเลี้ยงให้แก่ อสม. 
อ่ืนๆ ในหมู่บ้านและ
สามารถดูแลผู้ปุวยใน
ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อสร้างแกนน า
สุขภาพในการดูแล
ผู้ปุวยเบาหวาน  ความ
ดันโลหิตสูง และโรคไต
เรื้อรังในชุมชน 
3. เพื่อสร้างเครือข่าย
ในการดูแลผู้ปุวยใน
ชุมชน 

1.อบรมและฝึกทักษะการดูแล
ผู้ปุวยเบาหวาน  ความดันโลหิต
สูง  และโรคไตเรื้อรังแก่อสม. 
พ่ีเลี้ยง  
2. ให้ค าปรึกษาแก่อสม.พี่เลี้ยงใน
การด าเนินงานดูแลผู้ปุวยใน
ชุมชน 
3. ติดตามการขยายผลการ
ด าเนินงานของอสม.พ่ีเลี้ยงทุก  
3 เดือน 
4.สรุปผลการด าเนินทุก 3 เดือน
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
NCD Board  และวางแผนการ
พัฒนางานในไตรมาสถัดไป 

อสม. หมู่บ้านละ 2 
คน (74 คน) 

ม.ค. 64 17,000 เงินบ ารุง
รพ.ชัยบุรี 
(งบ
เบาหวาน  
ความดัน
โลหิตสูง) 

น.ส.สวุรรณทิพย์  
ชูทัพ 
น.ส.ปิยะฉัตร  
พรหมกุล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์   ประชาชนมีสุขภาวะ ภาคีเครือขายเข้มแข็ง 
      
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด 1.ลดปัญหาการดื้อยาในผู้ปุวย ท าให้ประชาชนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.ประชาชนมีความรู้ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล/ดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บปุวยได้   
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ระบบบริการสุขภาพมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปลอดภัย 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร สร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในภาคีเครือข่ายให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

ปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลของประชาชนเป็นปัญหาที่ซับซ้อน มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งจากตัวผู้ใช้เอง ผู้สั่งใช้ยา ผู้ผลิตยา การกระจายยา และการ
ควบคุมก ากับตามกฎหมาย ซึ่งยังมีความบกพร่องท าให้เกิดปัญหาด้านยาตามมา ทั้งเชื้อดื้อยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มูลค่ายาที่สูงเกินความ
จ าเป็น การส่งเสริมใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลช่วยลดการใช้ยาซ้ าซ้อนและให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล ลดปัญหาการดื้อยาในผู้ปุวย ท าให้
ประชาชนได้รับยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งประชาชนมีความรู้ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล/ดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บปุวยได้   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1.สร้างความเข้มแข็งให้กับ
คณะกรรมการ PTC  
2.สร้างเครือข่ายให้เข้มแข้ง 
3.พัฒนา RDU สู่ชุมชน 
4..สร้างความรอบรู้ด้านการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน 

1.ผ่านระดับ 3  
2.ผ่านระดับ 3 

1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
สู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล(RDU Hospital) 
2.ระดับความส าเร็จการส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU 
Community) 

1.เครือข่ายเข้มแข็ง RDU เข้มข้น 
ชุมชนปลอดภัย 
 
 

ภญ.สวนิตย์  ดีอ้อม 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีสุขภาวะ ภาคีเครือขายเข้มแข็ง   
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

31 เครือข่ายเข้มแข็ง RDU 
เข้มข้น ชุมชนปลอดภัย 

-เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลแก่เครือข่าย
ในชุมชน  โดยเฉพาะ 
อย.น้อยในโรงเรียน เพ่ือ
เป็นชุมชนต้นแบบ 

-เพ่ือให้ชุมชนมี
เครือข่ายโรงเรียน
ต้นแบบ ที่สามารถให้
ความรู้หรือบอกต่อคน
ในชุมชนได้ 

-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ท ากิจกรรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และกิจกรรมการระดม
ความคิด  

-การให้ความรู้เรื่องการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในชมรม
ผู้สูงอายุในอ าเภอชัยบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

คณะกรรมการ
ชมรม/แกน
น าอย.น้อยและ
คุณครูในเขต
ต าบลคลองน้อย 
ชัยบุรี สอง
แพรก จ านวน 
210  คน 

มิถุนายน –
สิงหาคม 
2564 

 
 
 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2564 

25,000 
บาท 

QOF 
 
 

ภญ.สวนิตย์  ดี
อ้อม 

 
 
 
 



107 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์    ลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมผู้ปุวยไม่ตายในโรงพยาบาลและได้รับการฟื้นฟูหลังเกิดโรคลดการพิการ 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ระบบบริการผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองเครือข่ายคบสอ.ชัยบุรีมีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองในอนาคต 

ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ -พัฒนาบุคลากรในเครือข่ายให้มีความรู้ การดูแลโรคหลอดเลือดสมองครอบคลุม 4 มิติ 
เน้นการเข้าถึงและการฟ้ืนฟูต่อเนื่อง 
-พัฒนาความรู้ของประชาชนให้มีความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดโรคได้ถูกต้อง 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร พัฒนาระบบ Alarm and Alert โรคหลอดเลือดสมองโดย 
1.พัฒนาแนวทางการดูแลโรคหลอดเลือดสมองให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
2.พัฒนาระบบการส่งต่อ 
3.พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของคบสอ.ชัยบุรี 
4.ทบทวนระบบการดูแลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทุก3เดือน 
5.พัฒนาการดูแลฟ้ืนฟูหลังผู้ปุวยส่งกลับมาดูแลระยะกลางจนกระท่ังครบ 6 เดือน 
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สถานการณ์/สภาพปัญหา 

สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองของเครือข่ายบริการสาธารณสุขชัยบุรี  ในปี 2559-2563 พบว่า มีผู้ปุวยโรคหลอดเลือดในสมองจ านวน   43 คน 31 คน43 คน
65 คนและ46 คน ตามล าดับโดยในปีงบประมาณ2561-2563 ไม่พบผู้ปุวยเสียชีวิตที่ถูกวินิจฉัยการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดทุกสาเหตุของโรคที่นอนในโรงพยาบาลเกิน 
4 ชั่วโมง ซึ่งจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561-2563 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อัตราผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงบริการล่าช้า(มากกว่า 3 ชม. ในขณะที่มี
อาการจนถึงโรงพยาบาล)พบว่ามีแนวโน้มลดลง โดยในปีงบประมาณ 2561-2563 คิดเป็นร้อยละ 57.89,ร้อยละ 52.17 และ35.71 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่ากลุ่มผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยที่น้อยลง โดยอยู่ในช่วงอายุ 40-50 ปี เป็นกลุ่มวัยท างาน ซึ่งปรับเปลี่ยนจากปีที่ผ่านมา กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะอยู่ใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมท าให้คิดว่าตัวเองไม่น่าจะปุวยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนขาดความตระหนักและใส่ใจในเรื่องโรคและประกอบ กับกลุ่มเปูาหมายบางส่วนมา
ด้วยกลุ่มอาการท่ีไม่ชัดเจน เช่นอาการอ่อนเพลีย และคิดว่าสามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ท าให้ผู้ปุวยบางส่วนเข้าถึงบริการช้า โดยในปีงบประมาณ 2563 อัตราผู้ปุวย Stroke 
fast track ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย คิดเป็นร้อยละ88.89 (16/18 คน) จากการด าเนินงานยังพบว่า ผู้ปุวยมาด้วยอาการกลุ่มโรคที่คล้าย 
Stroke เช่นกลุ่มอาการเวียนศีรษะจึงถูกคัดกรองไปOPD จึงท าให้การด าเนินงานยังไม่บรรลุตามเปูาหมาย ซึ่งจะเป็นโอกาสพัฒนาในกระบวนการคัดกรองเพ่ือให้ผู้ปุวย Stroke 
ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย และการที่ผู้ปุวย Stroke ได้รับการเข้าถึงบริการ 1669 ให้ได้มากที่สุดเพื่อลดอัตราตายและพิการในกลุ่มโรคดังกล่าว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
แผนการด าเนินงาน อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ป ี2563 เป้าหมายปี
2563 

ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ 

           65  /  0 คน  ลดอัตราตาย
ของผู้ปุวยโรค
หลอดเลือด
สมองใน
โรงพยาบาล 0 
คน 

อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมองในโรงพยาบาล 

พัฒนาระบบ Alarm 
and Alert โรคหลอด
เลือดสมอง 

 ศศิณา รักบ ารุง 

           32 คน /22 คน 
           68.75% 

 ผู้ปุวยเข้าถึง
บริการเร็วและ
การรักษา
เหมาะสม 
≥60% 

ร้อยละผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลันที่
มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับ
การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด
(นับระยะเวลาที่ได้นับการรักษาท่ี
เหมาะสมตั้งแต่ผู้ปุวยมาถึง
โรงพยาบาล 

          88.89 % 
       18 คน /16 คน 

 ส่งต่อทันเวลา
100% 
 

ร้อยละผู้ปุวย Stroke fast track 
ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที
หลังได้รับการวินิจฉัย 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เปูาประสงค ์ ลดอัตราการตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ไห้การรักษาเหมาะสม 
กลยุทธ์/มาตรการ : ลดอัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาให้เหมาะสมส่งต่อทันเวลา 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเปูาหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

  32 พัฒนาระบบ 
Alarm and Alert 
โรคหลอดเลือด
สมอง 

ผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมองได้รับ
การดูแลอย่าง
เหมาะสมผู้ปุวยไม่
ตายในโรงพยาบาล 

-จัดท าและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการดูแล
ผู้ปุวย Stroke ในโรงพยาบาลและระบบ
การส่งต่อผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
-ลงพื้นที่สื่อสารความเสี่ยงและการสังเกต
อาการของผู้ปุวยการเข้าถึงบริการภายใน 3 
ชั่วโมงเพ่ือให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอด
เลือดด าภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ
และได้รับส่งต่อภายใน 30 นาทีเพ่ือการ
วินิจฉัยด้วย CT ทุกราย โดยแจกแผ่นพับ
ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน 
- ท าปูายรณรงค์ในชุมชนและโรงพยาบาล
เพ่ือถ้ามีอาการเตือนรีบมารักษาเพ่ือคัด
กรองและวินิจฉัยรวดเร็วรักษาเหมาะสม
และส่งต่อภายใน30นาทีเม่ือแพทย์วินิจฉัย 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคลากร
ในเครือข่ายเพ่ือพัฒนางาน 
 

 -ประชาชนใน
อ าเภอชัยบุรี 4 
ต าบล 
 
 

 มี.ค.2564 5,000 -เงินบ ารุง รพ. 
 
 

ศศิณา รักบ ารุง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การพัฒนาระบบดูแลผู้ปุวยระยะกลาง (Intermediate care) 
เป้าประสงค์  1.พัฒนาระบบดูแลผู้ปุวยระยะกลางให้มีคุณภาพ 
               2.มีระบบการส่งต่อและบันทึกข้อมูลผู้ปุวยระยะกลางที่มีคุณภาพ 
                3.มีรูปแบบการให้บริการดูแลเฉพาะส าหรับผู้ปุวยระยะกลางโดยทีมสหวิชาชีพที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
              4.ผู้ปุวยระยะกลางได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม และได้รับการติดตามต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน 
              5.ผู้ดูแลผู้ปุวยระยะกลางมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม 
              6.เครือข่ายชุมชนมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยระยะกลางต่อเนื่องในชุมชน  

ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด -ผู้ปุวยระยะกลางได้รับการการฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
-ผู้ดูแลผู้ปุวยระยะกลางมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม 
-เครือข่ายชุมชนมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยระยะกลางต่อเนื่องในชุมชน 

องค์กรได้อะไร/คุณภาพ -มีระบบดูแลผู้ปุวยระยะกลางที่มีคุณภาพ 
-มีระบบการส่งต่อและบันทึกข้อมูลผู้ปุวยระยะกลางที่มีคุณภาพ 
-มีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน 
-ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ปุวยในอนาคต 

ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ -พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายให้มีความรู้ ความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพ  
-มีการประชุมทีมสหวิชาชีพระบบการดูแลผู้ปุวยระยะกลางอย่างสม่ าเสมอ 
-สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้ปุวยผู้ดูแลและชุมชน 
-ติดตามผู้ปุวยระยะกลางต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร -พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ปุวยระยะกลางให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
-พัฒนาระบบส่งต่อและตอบกลับข้อมูลผู้ปุวยระยะกลาง 
-พัฒนาการให้บริการผู้ปุวยระยะกลางให้ได้ตามมาตรฐานทั้งใน OPD IPD เยี่ยมบ้านรวมถึงการดูแลต่อเนื่องร่วมกับชุมชน 
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สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 จากการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี เนื่องด้วยโรงพยาบาลชัยบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ก าหนดให้เปิดบริการ 
intermediate care เพ่ือให้บริบาลฟ้ืนสภาพผู้ปุวยระยะกลางแก่ผู้ปุวย stroke, spinal cord injury และ traumatic brain injury โดยมีรูปแบบการให้บริการดูแลเฉพาะ
ส าหรับผู้ปุวยระยะกลาง (Intermediate care) ของโรงพยาบาลชัยบุรี ประกอบด้วยการให้บริการ 3 รูปแบบ คือ IPD,OPD และเยี่ยมบ้าน ซึ่งพบว่าผู้ปุวยระยะกลาง ในปี 
2561 มีจ านวนผู้ปุวยทั้งหมด 13 ราย ผู้ปุวยที่ได้รับบริการฟ้ืนฟูครบ 6 เดือนหรือจน BI ADL เท่ากับ 20 คะแนน จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.53 ในปี 2562 มี
จ านวนผู้ปุวยทั้งหมด 13 ราย ผู้ปุวยที่ได้รับบริการฟ้ืนฟูครบ 6 เดือนหรือจน BI ADLเท่ากับ 20 คะแนน จ านวน 10ราย คิดเป็นร้อยละ 76.92 และในปี 2563 (ก.ย.63) 
มีจ านวนทั้งหมด 10 ราย ผู้ปุวยที่ได้รับบริการฟ้ืนฟูครบ 6 เดือนหรือจน BI ADLเท่ากับ 20 คะแนน จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสาเหตุที่ผู้ปุวยได้รับบริการไม่ครบถ้วน เนื่องจาก ญาติไม่สะดวกพามารับบริการ , ผู้ปุวยย้ายที่อยู่, ผู้ปุวยปฏิเสธการรักษา, มี
ภาวะแทรกซ้อนอื่น และเสียชีวิต รวมถึงญาติและผู้ดูแลหลักยังไม่เห็นถึงความส าคัญในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่มีเวลาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายให้ผู้ปุวย เนื่องจากมีภาระจากการท างาน จากปัญหาดั่งกล่าวจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกลุ่มผู้ปุวยระยะกลางที่จะต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ร่างกายอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยญาติหรือผู้ดูแลหลักมีส่วนส าคัญมากในการดูแลผู้ปุวย หากญาติและผู้ดูแลหลักเห็นถึงความส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม จะท าให้ผู้ปุวยสามารถท ากิจวัตรประจ าวัน ช่วยเหลือตนเองได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น เช่น ข้อต่อยึดติด, แผลกดทับ, ข้อไหล่หรือข้อสะโพกเคลื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงความส าคัญของ อสม.ในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยระยะกลาง เพ่ือเป็นตัวแทนชุมชนในการดูแลผู้ปุวยระยะกลาง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
การพัฒนาระบบดูแล
ผู้ปุวยระยะกลาง 
(Intermediate care) 

1.พัฒนาระบบดูแลผู้ปุวยระยะกลางให้มีคุณภาพ 
2.มีระบบการส่งต่อและบันทึกข้อมูลผู้ปุวยระยะ
กลางที่มีคุณภาพ 
3.มีรูปแบบการให้บริการดูแลเฉพาะส าหรับ
ผู้ปุวยระยะกลางโดยทีมสหวิชาชีพที่ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ 
4.ผู้ปุวยระยะกลางได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม และได้รับการติดตาม
ต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน 
5.ผู้ดูแลผู้ปุวยระยะกลางมีความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 
6.เครือข่ายชุมชนมีความรู้ และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้ปุวยระยะกลางต่อเนื่องในชุมชน 

ตัวชี้วัดหลัก 
-ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M 
และ F ที่ให้บริการ  การดูแล
ระยะกลาง (Intermediate 
Care) ร้อยละ 75 
ตัวชี้วัดรอง 
-ผู้ปุวย stroke,TBI และ SCI ที่
รอดชีวิตและมีคะแนน BI < 15 
รวมคะแนน BI ≥15 with 
multiple impairment ได้รับ
บริการฟื้นสภาพระยะกลาง 
และติดตามจนครบ 6 เดือน
หรือจน BI =20 

1.เข้าร่วมประชุมทีม
ผู้รับผิดชอบการบริการการดูแล
ผู้ปุวยระยะกลาง  
2.ประชุมทีมสหวิชาชีพของรพ.
ชัยบุรี และผู้รับผิดชอบงานรพ.
สต.เพ่ือก าหนดรูปแบบการ
ให้บริการดูแลเฉพาะส าหรับ
ผู้ปุวยระยะกลาง  
3.ด าเนินการให้บริการตาม
รูปแบบการให้บริการดูแล
เฉพาะ 
4.จัดท าโครงการพัฒนาการ
ดูแลผู้ปุวยผู้ปุวยระยะกลาง 
โดยจัดอบรมผู้ดูแล และ อสม. 
 

น.ส. เบญจวรรณ จันทระ 
น.ส. อรชร  อินแฉล้ม 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ 1.พัฒนาระบบดูแลผู้ปุวยระยะกลางให้มีคุณภาพ 
 2.ผู้ปุวยระยะกลางได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม และได้รับการติดตามต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน 
 3.ผู้ดูแลผู้ปุวยระยะกลาง และเครือข่ายชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีถูกต้องและเหมาะสม  
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพระยะกลาง เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน และลดความพิการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเปูาหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

33 โครงการ 
“พัฒนาระบบ
ดูแลผู้ปุวย
ระยะกลาง 
(Intermediat
e care) ดูแล
ต่อเนื่องใน
ชุมชน” 

1.พัฒนาระบบดูแลผู้ปุวยระยะกลาง 
ให้มีคุณภาพ 
2.มีระบบการส่งต่อและบันทึกข้อมูล
ผู้ปุวยระยะกลางที่มีคุณภาพ 
3.มีรูปแบบการให้บริการดูแลเฉพาะ
ส าหรับผู้ปุวยระยะกลางโดยทีมสห
วิชาชีพที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
4.ผู้ปุวยระยะกลางได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในระยะเวลาที่เหมาะสม 
และได้รับการติดตามต่อเนื่องจนครบ 
 6 เดือน 
5.ผู้ดูแลผู้ปุวยระยะกลางมีความรู้ 
ความเข้าใจในการดูแลและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
6.เครือข่ายชุมชนมีความรู้ และมีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ปุวยระยะกลาง 
ต่อเนื่องในชุมชน 

1. จัดท าทะเบียนผู้ปุวย
ระยะกลางในพ้ืนที่แต่ละ
ต าบลของอ าเภอชัยบุรี 
2. จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ดูแล และอสม.ในพ้ืนที่ 
หมู่บ้านละ 2 คน 
จ านวน 80 คน 2 วัน 
3. จัดท าทะเบียนกลุ่มที่
มีปัญหาสุขภาพเพ่ือ
ติดตามดูแลต่อเนื่องที่
บ้านรวมกับผู้ดูแล 
และอสม. 
5. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ผู้ดูแล และอสม.
ในพ้ืนที่ หมู่บ้าน
ละ 2 คน 
จ านวน 80 คน 

มีนาคม  
2564 

18,000 บาท เงินบ ารุง 
รพ. 
 
 
 

น.ส.เบญจวรรณ จันทระ 
น.ส. อรชร  อินแฉล้ม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence)   
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 1.ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
       2.ผู้ปุวยในกลุ่มโรคส าคัญได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ ลดภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
       3.ผู้รับบริการพึงพอใจ 
ประชาชนได้อะไร/ผลผลิต ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ 1.ระบบงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในโรงพยาบาล มีการท างานเป็นทีม 

2.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3.บุคลากรในองค์กรท างานภายใต้ระบบความเสี่ยงต่ าสุด มีความคล่องตัวในการท างาน 

ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 1.จัดท า Roadmap การพัฒนาคุณภาพที่มีเปูาหมายการรับรองท่ีชัดเจน 
2.ตรวจสอบระบบงานตามมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร 1.การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
2.คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก 
3.คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
4.ระบบเวชระเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
สถานการณ ์

โรงพยาบาลชัยบุรี มีการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (HA)ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) โดยคณะผู้บริหาร 
ทีมน า และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้ด าเนินการพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มงานพัฒนาคุณภาพเมื่อปี 2547 และได้ รับการรับรอง HA ขั้นที่ 1 เมื่อปี 2548 
หลังจากนั้นมีการด าเนินงานพัฒนางานคุณภาพอย่างจริงจังมากขึ้นโดยการท างานเป็นทีมพัฒนามาเรื่อย ๆ จนผ่านการรับรอง HA ขั้นที่ 2  เมื่อปี 2551 และผ่านการรับรอง 
HA ขั้นที่ 2 มาทุกปี ในปี 2555 มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการและการด าเนินงานโดยมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนางานคุณภาพขึ้น มีคณะกรรมการและเลขานุการประศูนย์ ผู้น า
และทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพอย่างจริงจัง ได้เข้าร่วม โครงการ Provincial KM กับ สรพ.2 ครั้ง และได้ผ่านบันไดขั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน 2555 และได้เข้าสู่กระบวนการ การเข้าเยี่ยมให้ค าปรึกษาเข้ม (Intensive Consultation Visit : ICV) จากสรพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ง สรพ.
รับรองให้ผ่านกระบวนการ ICV และสามารถผ่านการประเมินคุณภาพขั้นที่ 3 (Accreditation)จากสรพ. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ตาม
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วิสัยทัศน์ขององค์กร ภายในปี 2557 หลังจากผ่านการประเมินคุณภาพขั้นที่ 3 (Accreditation) โรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและต่อยอดการพัฒนาจน
สามารถผ่าน Re – accreditation ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2559  มีการติดตามความก้าวหน้าหลังผ่านการรับรอง Re – accreditation ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2561 และเข้าสู่กระบวนการรับรอง Re – accreditation ครั้งที่ 2 ในระหว่าง เดือนธันวาคม2562 – เดือนมกราคม 2563  โดยโรงพยาบาลได้ส่งเอกสารเพ่ือ
ยืนยันการรับการประเมินเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 และได้รับแจ้งจากสรพ.จะด าเนินการเยี่ยมส ารวจในเดือนพฤษภาคม 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคไวรัสโคโร่น่า ที่มี
การระบาดทั่วโลกและรุนแรงท าให้สรพ.ต่ออายุการรับรองให้กับโรงพยาบาลชัยบุรี 1 ปี โดยมีระยะการรับรอง 1 พ.ค.63 – 30 เมษายน 2564 และก าหนดการเยี่ยมรับรอง
ใหม่ก่อนหมดอายุ 6 เดือน โดยรพ.ชัยบุรีได้ด าเนินการส่งเอกสารเพ่ือขอการรับรองในปี 2564 ภายในเดือน ตุลาคม 2563 
สภาพปัญหา 

- มีบุคลากรที่เป็นวิชาชีพด้านรังสีการแพทย์ไม่เพียงพอ 
- บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา / การประชุมทีม 
- องค์ความรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

  -    ทักษะของทีมน า ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล 
- ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาล (ทีม QRT จังหวัด) อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

กลยุทธ/มาตรการด าเนินงาน 
 พัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ 

พัฒนาและจัดระบบบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม 
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ได้ 

โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพซ้ าครั้งที่ 2 (Re-
accreditation)  ตาม
มาตรฐาน HA , HPH  PLUS, 
QA, LAB, X-ray  
 

โ ร ง พ ย า บ า ล ผ่ า น ก า ร
รับรองคุณภาพซ้ าครั้งที่ 2 
(Re-accreditation) ตาม
มาตรฐาน HA 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การ 
Re-accredit ปี 2564 

ทีมน าพัฒนาคุณภาพและ
ทีมคร่อมสายงาน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เป้าประสงค์  1.ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน 

แผนกลยุทธการด าเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเปูาหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

34 โครงการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
สู่การ Re-accredit 
ครั้งที่ 2 

โรงพยาบาลผ่านการ
รับรองคุณภาพ 
(Accreditation) 
และรับรองคุณภาพซ้ า
(Re-accreditation)  
ตามมาตรฐาน HA , 
HPH  PLUS, QA, 
LAB, X-ray  
 

1.ประชุมทีมน าทุก
เดือน 
2.ประชุมทีมน า
ระบบงานทุก 2 
สัปดาห์ 
3.ประกวด 5 ส.ใน
หน่วยงาน 
4.Big Cleaning day  
5.จัดประกวด
นวัตกรรม/CQI.ในรพ. 
6.ประชุม R2R 
7.ซ้อมแผนอัคคีไฟ 
8.โครงการ IC Day 
ฟ้ืนฟูวิชาการการ
ปูองกันและควบคุม
การติดเชื้อใน
สถานพยาบาล 
 

ทีมน าพัฒนาคุณภาพ
รพ. 
ชัยบุรี 
หน่วยงานในรพ.
จ านวน 20 
หน่วยงาน 
จนท.รพ.ชัยบุรี  
จ านวน 154 คน 
 
 
 
 

ต.ค.63-
ก.ย.64 

185,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 

เงินบ ารุง(รพ.) ศุชญา แก้วสกุล
ทอง 
 
 
ศุชญา แก้วสกุล
ทอง 
พิทักษ์ คงดี 
ทพญ.พรทิพย์ แซ่
ลิ่ม 
สุภาวดี งาม
ประดิษฐ์ 
อรนุช บัวพรหม 
เสาวรส แก้ว
เหมือน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เป้าประสงค์  1.ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน 

แผนกลยุทธการด าเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเปูาหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

 โครงการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
สู่การ Re-accredit 
ครั้งที่ 2 

โรงพยาบาลผ่านการ
รับรองคุณภาพ 
(Accreditation) 
และรับรองคุณภาพซ้ า
(Re-accreditation)  
ตามมาตรฐาน HA , 
HPH  PLUS, QA, 
LAB, X-ray  
 

9.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฝึกซ้อมตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินกรณี
โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ า 
10.พัฒนาระบบ
บริการพยาบาลในกลุ่ม
โรคที่มีความส าคัญ    
11. โครงการพัฒนา
ระบบบริการผู้ปุวย
นอก 
12. การพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
พยาบาลใน
โรงพยาบาล และ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพ 
 
 

ทีมน าพัฒนาคุณภาพ
รพ. 
ชัยบุรี 
หน่วยงานในรพ.
จ านวน 20 
หน่วยงาน 
จนท.รพ.ชัยบุรี  
จ านวน 154 คน 
 
 
 
 

ต.ค.63-
ก.ย.64 

10,000 
 
 
 

10,340 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 
 
 

เงินบ ารุง (รพ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสาวรส แก้ว
เหมือน 
 
 
ศรัณย์พร  
 อ้ังสกุล 
 
สุวรรณทิพย์   
ชูทัพ 
 
ศรัณย์พร  
 อ้ังสกุล 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เปูาประสงค์  1.ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน 

แผนกลยุทธการด าเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเปูาหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

 โครงการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล
สู่การ Re-accredit 
ครั้งที่ 2 

โรงพยาบาลผ่าน
การรับรองคุณภาพ 
(Accreditation) 
และรับรองคุณภาพ
ซ้ า(Re-
accreditation)  
ตามมาตรฐาน HA , 
HPH  PLUS, QA, 
LAB, X-ray  
 

13. โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใน
งานให้ค าปรึกษา 
14. โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางการพยาบาล
ปีงบประมาณ 2564 
15.โครงการพัฒนา
จริยธรรมของบุคลากร
ทางการพยาบาล 
16.โครงการส่งเสริมการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรมในหน่วยบริการ
พยาบาล 
17. กิจกรรมประชุม
วิชาการและสรุปผลการ
ด าเนินงาน คบสอ.ชัยบุรี 

พยาบาลวิชาชีพและ 
จพ.สาธารณสุข คบ
สอ.ชัยบุรี 
 
 
 

ต.ค.63-
ก.ย.64 

10,000 
 
 
15,000 
 
 
 
 
11,000 
 
 
7,000 
 
 
 
50,000 

เงินบ ารุง (รพ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุภาพร  
ชื่นพระแสง 
 
ศรัณย์พร  
 อ้ังสกุล 
 
 
 
ศรัณย์พร  
 อ้ังสกุล 
 
ศรัณย์พร  
 อ้ังสกุล 
 
 
ศุชญา แก้วสกุล
ทอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service  Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าประสงค์  เครือข่ายระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 
ประชาชนได้ระไร/ผลที่เกิด ประชาชนได้รับบริการดูแลสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน มีความเชื่อมั่นศรัทธา และพึงพอใจต่อการบริการ 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ สถานบริการและบุคลากรมีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาสถานบริการตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร พัฒนาสถานบริการในประเด็น บริหารดี  ประสานงานดี บุคลากรดี บริการดี และประชานสุขภาพดี ( ๕ ดาว ๕ ดี) 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว ซึ่งเริ่มด าเนินงานในปี ๒๕๖๐ เปูาหมายคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)                  
ทั่วประเทศ ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๙,๘๐๖ แห่ง ซึ่งในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ มีหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ ระดับ ๕ ดาว 
ร้อยละ ๗๐.๑๐ โดยเกินเปูาหมายที่ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๒ คือ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ระดับ ๕ ดาว ร้อยละ ๖๐.๐๐ และกระทรวงสาธารณสุขเห็นความส าคัญและประโยชน์ของ
โครงการนี้ จึงได้ด าเนินการต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๓ โดยตั้งเปูาหมาย รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ ๕ ดาว ทั่วประเทศ ร้อยละ ๗๕.๐๐ (สะสมปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓) และ รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ ๕ ดาว ทุกแห่งภายในปี ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อ าเภอชัยบุรีได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 

 ในระยะเวลา ๓  ปีงบประมาณที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอชัยบุรี ผ่านเกณฑ์ประเมิน                  
ทั้ง ๔ แห่ง ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยังต้องด าเนินการพัฒนาหน่วยงานให้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาวซ้ า (Re-accreditation) จ านวน ๒ แห่ง 
คือ รพ.สต.คลองน้อย และ รพ.สต.ชัยบุรี และ พัฒนา รพ.สต.ให้คงสภาพ ๒ คือ รพ.สต.สองแพรก และ รพ.สต.ไทรทอง ต่อไป 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service  Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาว 
 

สถานบริการสุขภาพปฐมภูมิมี
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ ทั้ง ๔ 
แห่ง และประชาชนมีความมั่นใจใน
การมารับบริการ 

ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว (ผ่าน Re-
accreditation ร้อยละ ๑๐๐) 

การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว 

มงคล  เจริญแพทย์ 
ศุชญา แก้วสกุลทอง 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เปูาประสงค์ : เครือข่ายระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเปูาหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

35 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาหน่วยบริการ
ปฐมภูมิตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว 

๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
รพ.สต.ให้ผ่านการ
รับรองประเมินซ้ าตาม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว            
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

๑.แต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยงพัฒนา รพ.สต.
ติดดาว 
๒.ประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยงข้อง 
๒.ด าเนินการพัฒนาหน่วยบริการ
ปฐมภูมิเปูาหมายตามเกณฑ์
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 
๓.รพ.สต.ประเมินตนเอง 
๔.ด าเนินการจัดท าเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์รับการ
ประเมินฯ 
๕.รับการประเมินฯจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัดฯ 
 

๑. รพ.สต.ชัยบุร ี
๒. รพ.สต.คลอง
น้อย 

๑ ต.ค.๖๓  
– 

๓๐ ก.ย.๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 
 

QOF มงคล   
เจริญแพทย์ 
ศุชญา  
แก้วสกุล
ทอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service  Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าประสงค์  ระบบการให้บริการสุขภาพได้มาตรฐาน 
ประชาชนได้ระไร/ผลที่เกิด ประชาชนได้รับบริการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างมีมาตรฐาน มีความเชื่อมั่นศรัทธา และพึงพอใจต่อการบริการ 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ส านักงานสาธารณสุขและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐาน PMQA และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA (หมวด ๑ – หมวด ๗) 

 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุขทั้ง ระดับปฐมภูมิ คือ รพ.สต.ติดดาว 
จ านวน ๔ แห่ง  ระดับหน่วยบริการสุขภาพทุติยภูมิ โรงพยาบาลชัยบุรี คือ มาตรฐาน HA  และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรีซึ่งเป็นส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
คือ เกณฑ์มาตรฐาน PMQA ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรีต้องมีการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA เป็นประจ าทุกปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service  Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี
ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ผ่านเกณฑ์ (หมวด ๑ – ๗) 

ร้อยละความส าเร็จของที่
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ระดับ ๕)  

พัฒนาคุณภาพส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรีตาม
เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

มงคล  เจริญแพทย์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เปูาประสงค์ : ระบบการให้บริการสุขภาพได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเปาูหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

36 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพ
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอชัยบุรีตาม
เกณฑ์การบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอชัยบุรีได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ          
ผ่านเกณฑ์ ตามเกณฑ์
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)  
 
 

๑.จัดท าคุณลักษณะส าคัญของ
องค์กร 
๒.ประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยงข้อง 
๓.สสอ.ประเมินตนเอง 
๔.ด าเนินการจัดท าเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์รับการ
ประเมินฯ 
๕.ประเมินผลการด าเนินงานฯ  
รายไตรมาส 
 

สสอ.ชัยบุร ี ๑ ต.ค.๖๓  
– 

๓๐ ก.ย.๖๔ 

๑๐,๐๐๐ 
 

QOF มงคล เจริญ
แพทย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2        พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน    1.พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
                                     2.เพ่ิมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เป้าประสงค์                      ผู้ปุวยนอกทั้งหมดได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา โรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
ในปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรีได้เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยจ านวน 5 แห่ง คือ รพ.ชัยบุรี, รพ.สต.ไทรทอง, รพ.สต.ชัยบุรี, รพ

สต.สองแพรก และรพสต.คลองน้อย โดยมีแพทย์แผนไทยประจ าอยู่ทุกหน่วยบริการ  ท าให้ประชาชนอ าเภอชัยบุรีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา โรคด้วยการแพทย์แผนไทย
อย่างทั่วถึงมากขึ้น และได้รับการบริการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 พบว่า ร้อยละผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 27.65 และทุกหน่วย
บริการผ่านการประเมินมาตรฐานบริการแพทย์แผนไทยปี 2563  

 
 
 
 
 
 

ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด 
 

- ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐได้รับการบริการด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีมาตรฐาน 
- ประชาชนได้รับบริการด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างทั่วถึง 

องค์กรได้อะไร/คุณภาพ - ระบบบริการด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบริหารจัดการและบริการด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- พัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/การบันทึกข้อมูล 
- เพ่ิมการเข้าถึงบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา โรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร - พัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรด้านแพทย์แผนไทย 
- การพัฒนาระบบการบริการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
- การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2        พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
แผนการด าเนินงาน   

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1.พัฒนาระบบบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
2.เพ่ิมการเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเชิงรุก 
 

1.ประชาชนได้รับการตรวจ
วินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย การรักษาด้วยยา
สมุนไพร นวดรักษา ประคบ
สมุนไพร การทับหม้อเกลือ การ
อบไอน้ าสมุนไพร และการให้
ค าแนะน าการดูแลสุขภาพด้วย
การสอนและสาธิต 
 
 
2.ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกอย่าง
ทั่วถึง 
 
 

ร้อยละของผู้ปุวยนอกทั้งหมด
ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา 
โรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้
มาตรฐาน 
เกณฑ์ผ่านระดับอ าเภอ:  
 > ระดับ 3  
 รพช.  > ร้อยละ 21 
 รพ.สต.> ร้อยละ 34 

 
 
 
 
 
 
 

1.เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย
คู่ขนานในหน่วยบริการทุกแห่งที่มี
แพทย์แผนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงการแพทย์แผนไทย”ปันน้ าใจ สู่
ชุมชน. 
 
2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการบริการ
แพทย์แผนไทยทุกหน่วยบริการใน 
CUP ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์รพ./เครือข่ายรพ.สต. 
,facebook 

นางสาวศิรดา  
เปาะทองค า 
นางสาวปิยะฉัตร  
พรหมกุล 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์          ผู้ปุวยนอกท้ังหมดได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา โรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์/มาตรการ:   1.พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
                          2.เพ่ิมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแพทย์แผน
ไทย”ปันน้ าใจ สู่
ชุมชน 
 
 
 

1.เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง
บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือกแก่ประชาชน 
 
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้แก่ประชาชน 
 

แพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ 
-ให้บริการตรวจรักษา
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย โดยการจ่ายยา
สมุนไพรส าเร็จรูป การ
นวดรักษาประคบ
สมุนไพร และการให้
ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ 
ด้วยการสอนและสาธิต
นอกหน่วยบริการ ใน
พื้นที่ห่างไกล 4 ต าบล 
 
 
 
 
 

ประชาชนในพื้นท่ี
ห่างไกลทั้ง 4 
ต าบล 

ม.ค. 64 1,000 
 
 

เงิน
บ ารุง
รพ. 

 
 

นางสาวศิรดา 
เปาะทองค า 
นางสาวปิยะฉัตร 
พรหมกุล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2        พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน    1.การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
                                     2.เพ่ิมการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในผู้ปุวยที่มีข้อบ่งชี้ 
เป้าประสงค์                      ผู้ปุวยนอกทั้งหมดได้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
ในปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรีได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทยจ านวน 1 แห่ง คือ รพ.ชัยบุรี ส่วนรพ.สต.ที่มีแพทย์แผนไทย

ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์ได้เปิดให้บริการคลินิกให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้กัญชาทางการแพทย์ คือ รพ.สต.ไทรทอง, รพสต.คลองน้อย  ท าให้ประชาชน
อ าเภอชัยบุรีเข้าถึงการบริการรักษากัญชาทางการแพทย์แผนไทยมากข้ึน  

สรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 พบว่า ประชาชนในอ าเภอชัยบุรี มีความสนใจการใช้คลินิกกัญชาทางการแพทย์จ านวนมาก แต่ไม่ทราบข้อมูลการรับ
บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานล่าช้า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและ
การค้นหากลุ่มเปูาหมายเป็นไปได้ยาก ช่วงไตรมาสที่ 4  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น สามารถให้ความรู้อสม.ในอ าเภอชัยบุรีได้ และ
ค้นหากลุ่มเปูาหมายได้เพ่ิมมากข้ึน พร้อมด้วยการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในรพ.ชัยบุรีแล้วเสร็จ พบข้อบกพร่องในระบบการบริการและระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ยุ่งยากซับซ้อนหลายด้าน แต่สามารถแก้ไขปัญหาให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพภายในปี 2564 นี้ 

 
 

 

ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด 
 

- ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐได้รับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐาน 
- ประชาชนได้รับบริการด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างทั่วถึง 

องค์กรได้อะไร/คุณภาพ - ระบบบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบริหารจัดการและบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
- พัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยด้านกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
 - ค้นหาและก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร - พัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรด้านกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
- การพัฒนาระบบการบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
- การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2        พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
แผนการด าเนินงาน   

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1.การจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยใน
สถานบริการให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.เพ่ิมการเข้าถึงบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ในผู้ปุวยที่มีข้อบ่งชี้ 
 

1.ประชาชนได้รับบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย 
2.ผู้ปุวยที่เข้ารับบริการคลินิก
กัญชามีผลการรักษาดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
รักษากัญชาทางการแพทย์แผน
ไทยอย่างทั่วถึง 

1.ทุก รพ. และ รพ.สต. ที่มี
แพทย์แผนไทยเปิดคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย(2 แห่ง) 
2. > ร้อยละ 80 ของผู้ปุวยที่เข้า
รับบริการคลินิกกัญชามี
ผลการรักษาดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 

1.เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการทุกแห่ง
ที่มีแพทย์แผนไทย 
2.การให้ความรู้ Health Literacy กัญชา
ในทุกระดับ 
-รพ.มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการ
อบรม (ร้อยละ 100)  
-อสม.ผ่านการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 
3.การติดตามประเมินผลการใช้  
กัญชาผ่านระบบ อย.& สปสช. 
(SAS,AUR, ADR) และระบบ C-MOPH 
4.รพ.ที่ให้บริการคลินิกกัญชา 
มีการรายงานครบถ้วน 
5.คณะท างานติดตามและประเมินผล 
วางแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดภาวะ
ฉุกเฉินจากการใช้กัญชา 
1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการบริการ
แพทย์แผนไทยทุกหน่วยบริการใน CUP 
ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์รพ./
เครือข่ายรพ.สต. ,facebook 

นางสาวศิรดา  
เปาะทองค า 
นางสาวปิยะฉัตร 
พรหมกุล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2        พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน   1.การพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 
                                     2.การพัฒนางานแพทย์แผนไทยเชิงลึก 
                                     3.การพัฒนางานแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน 
                                     4.การส่งเสริมการปลูก แปรรูปและใช้ยาสมุนไพร 
เป้าประสงค์                      ความส าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานแพทย์แผนไทยครบวงจรในอ าเภอ เพ่ือการพัฒนางานแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
การด าเนินงานแพทย์แผนไทยของอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 พบว่า ความส าเร็จของการขับเครื่อง

ระบบงานแพทย์แผนไทยครบวงจรในอ าเภอผ่านการประเมินอยู่ในระดับ 4 (74 คะแนน) โดยมีด าเนินการดังนี้ ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานแพทย์แผนไทยระดับ CUP ทุก
เดือนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานแพทย์แผนไทยและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น , ทุกหน่วยบริการพัฒนาการให้บริการนวด อบ ประคบเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์รพ.สส.พท แต่
สถานที่หรือการให้บริการบางอย่างไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงได้เนื่องจากไม่มีงบประมานสนับสนุน , การวิเคราะห์แผนทางการเงินพบปัญหาอัตราค่ารับบริการต่างๆไม่ชัดเจน 
ลงข้อมูลการเงินไม่ครบถ้วน ท าให้ไม่สามารใช้ประโยชน์จากแผนการเงินนี้ได้ , มีการจ่ายยาปรุงเฉพาะรายทุกหน่วยบริการ ,แพทย์แผนไทยในหน่วยบริการลงเยี่ยมบ้าน/รักษา

ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด 
 

- ประชาชนได้รับการนวด อบ ประคบ การใช้ยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 
- ประชาชนกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้รับการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
 - ประชาชนในชุมชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาระบบการปลูก แปรรูปและใช้ยาสมุนไพร 

องค์กรได้อะไร/คุณภาพ - ระบบงานแพทย์แผนไทยครบวงจรในอ าเภอ 

ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ - พัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ปุวยระดับพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท. 
- การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการให้บริการแพทย์แผนไทย 
- การดูแลผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การจ่ายยาปรุงเฉพาะราย 
- การน าภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในสถานบริการ 
- พัฒนาระบบการปลูก แปรรูป และการใช้ยาสมุนไพรในอ าเภอ 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร - พัฒนาระบบงานแพทย์แผนไทยครบวงจรในอ าเภอ 
- พัฒนางานแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืนในอ าเภอโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตทุกรายในพื้นท่ีรับผิดชอบ ,มีการบูรณาการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในรูปแบบต่างๆ , มีแผนการด าเนินงานโครงการสมุนไพรริมรั้วใน
พ้ืนที่ต าบลไทรทอง, มีกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ 1 กลุ่มแต่ไม่สามารถเรียกกลุ่มผู้ปลูกมาชี้แจ้งรายละเอียด เพ่ือพัฒนาได้ 
 ในปีงบประมาณ 2564 นี้ ต้องการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในรพ.สต.เพ่ิมขึ้น , ติดตามหน่วยบริการที่พัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์รพ.สส.พท.หลังประเมินแล้ว 3 
เดือนเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารและเกิดประโยชน์กับผู้รับบริการมากท่ีสุด ,ประชุมแพทย์แผนไทยใน CUP เพ่ือหาแนวทางการลงข้อมูลการเงินใหม่ , แพทย์แผนไทย
ทุกหน่วยบริการให้ความส าคัญกับการรักษาด้วยยาปรุงเฉพาะรายแก่ผู้ป่วย และจะลงเยี่ยมบ้าน/รักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตทุกรายในพ้ืนที่รับผิดชอบ , มีการด าเนินงาน
โครงการสมุนไพรริมรั้วทุกพ้ืนที่ตามกระบวนการอย่างชัดเจน , มีการด าเนินโครงการกระเป๋ายาในพ้ืนที่ต าบลไทรทองที่ห่างไกล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2        พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
1.การพัฒนาระบบบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
3.การพัฒนางานแพทย์แผน
ไทยเชิงลึก 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
4.การพัฒนางานแพทย์แผน

1.หน่วยบริการสาธารณสุข
ภาครัฐทุกแห่งใน CUP เปิด
ให้บริการนวด อบ ประคบที่
ผ่านเกณฑ์รพ.สส.พท. 
 
2.มีแผนทางการเงินในการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาและ
วางแผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
 
3.1.ผู้ปวุยกลุ่มโรคเบาหวาน 
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้รับการ
ดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย 
3.2.ประชาชนได้รับการรักษา
ด้วยยาสมุนไพร/ยาปรุงเฉพาะ
ราย 
 
 
 
4.ในชุมชนมีการปลูก แปรรูป

ระดับความความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนระบบงานแพทย์แผน
ไทยครบวงจร      
เกณฑ์ผ่านระดับอ าเภอ:  
 >ระดับ 3 (60 คะแนน) 

             

1.ประเมินคะแนนมาตรฐานรพ.
สส.พท.ทุกหน่วยบริการใน CUP และ
ติดตามผลหลังการประเมินแล้ว 3
เดือน 
 
2.หน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทยใน 
CUP มีการวิเคราะห์แผนการเงินทุก
เดือน 
 
 
3.3..มีการบูรณาการแผนไทยในการ
ดูแลผู้ปุวยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะ
เสี่ยงเบาหวาน 
3.1.การเข้าถึงผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ในหน่วยบริการใน CUP ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
3.2.มีการจ่ายยาปรุงเฉพาะรายใน
หน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทย 
 
 
4.1.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในรพ./

นางสาวศิรดา  
เปาะทองค า 
นางสาวศศินันท์  
ไพบูลย์รุ่งโรจน์ 
นางสาวปิยะฉัตร พรหม
กุล 
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ไทยอย่างยั่งยืน 
 

และการใช้ยาสมุนไพร ,
ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
5.หน่วยบริการสาธารณสุข
ภาครัฐทุกแห่งมีการใช้ขนมหรือ
เครื่องดื่มที่ท าจากสมุนไพร 

รพ.สต. 
4.2.มีการด าเนินงานโครงการสมุนไพร
ริมรั้ว 
4.3.มีการด าเนินงานโครงการกระเป๋า
ยา  
4.1.ส่งเสริมการใช้ขนมหรือเครื่องดื่ม
ที่ท าจากสมุนไพรในการประชุม/
อบรม/สัมนาต่างๆในหน่วยบริการทุก
แห่ง 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์          ความส าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานแพทย์แผนไทยครบวงจรในอ าเภอ เพ่ือการพัฒนางานแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กลยุทธ์/มาตรการ:  1.การพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 
                         2.การพัฒนางานแพทย์แผนไทยเชิงลึก 
                         3.การพัฒนางานแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน 
                         4.การส่งเสริมการปลูก แปรรูปและใช้ยาสมุนไพร 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

38 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

โครงการสมุนไพรริมรั้ว 
 

 

 

1.ส่งเสริมการปลูก
สมุนไพรในบ้าน/สวน 
2.เพ่ือให้ประชาชนน า
สมุนไพรที่ปลูกไปใช้
ประโยชน์ทางยา 
 

 

 

1.จัดอบรมและให้ความรู้
สมุนไพรต่างๆที่สามารถ
ปลูกได้ตามริมรั้วบ้านแก่ 
อสม. 
2.แพทย์แผนไทย
และอสม.ในพ้ืนที่
รับผิดชอบส ารวจสมุนไพร
แต่ละครัวเรือนมีก่ีรายการ 
น าไปใช้ประโยชน์ทางยากี่
รายการ 
3.ให้ความรู้สมุนไพรต่างๆ
ที่ปลูกในครัวเรือน เพื่อจะ
ได้น าไปใช้ถูกต้อง 
4.จัดท าหนังสือสมุนไพร
ริมรั้วประจ าครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการ จ านวน

ประชาชนอ าเภอ 
ชัยบุรี 
 
 
 
 

 

 

เม.ย.64 
 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

นางสาวพนิดา 
แก้วรุ่งเรือง 
นางสาวปิยะ
ฉัตร พรหมกุล 
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100 เล่ม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์          ความส าเร็จของการขับเคลื่อนระบบงานแพทย์แผนไทยครบวงจรในอ าเภอ เพ่ือการพัฒนางานแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กลยุทธ์/มาตรการ:  1.การพัฒนาระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ 
                         2.การพัฒนางานแพทย์แผนไทยเชิงลึก 
                         3.การพัฒนางานแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน 
                         4.การส่งเสริมการปลูก แปรรูปและใช้ยาสมุนไพร 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการกระเป๋ายา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ห่างไกลใช้ยา
สมุนไพรในกระเป๋า
ยารักษาอาการ
เบื้องต้น  
2.ลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาพบ
แพทย์ท่ีรพ. 

1.ประชุมอสม.ในพ้ืนที่เพ่ือ
หาแนวทางในการด าเนิน
โครงการ 
2.ก าหนดผู้รับผิดชอบ
กระเป๋ายา และแนะน า
วิธีการใช้ยาสมุนไพรรักษา
อาการเบื้องต้น 
3.จัดท ากระเป๋ายาและใส่ยา
สมุนไพรส าเร็จรูปไม่น้อย
กว่า 10 รายการ 
 
 
 
 

ประชาชนต าบล
ไทรทอง หมู่ 5 
ควนสินชัย  
 
 
 

ม.ค.64 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพนิดา 
แก้วรุ่งเรือง 
นางสาวปิยะ
ฉัตร พรหมกุล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่3 : พัฒนาระบบบริหารบุคลากรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล (People Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน : พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญก าลังใจและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์  มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะ มีความสุข และมีสุขภาพที่ดี   
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความช านาญเพียงพอและครอบคลุมทุกสาขาในการจัดบริการ 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ -วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการและอัตราก าลังรายสาขาวิชาชีพเพ่ือก าหนดความต้องการและสาขาความ

เชี่ยวชาญในการจัดบริการที่ชัดเจน 
-ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามสิทธิที่ควรได้ และจัดสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ตามบริบทที่มีได้ 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร -จัดท าแผนพัฒนาสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี มีบุคลากรจ านวน 196 คน เป็นแพทย์จ านวน 4 คน  ทันตแพทย์ จ านวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 42 คน           
เภสัชกร จ านวน 4 คน แพทย์แผนไทย จ านวน  5  คน นักกายภาพบ าบัด จ านวน  2  คน  นักโภชนาการ จ านวน  1  คน นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน  18  คน                   
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จ านวน  3  คน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 คน นักเทคนิคการแพทย์ จ านวน 2 คน  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จ านวน 5 คน         
นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 คน เจ้าพนักงานเวชสถิติ จ านวน 2 คน  (ข้าราชการจ านวน 79 คน ลูกจ้างประจ าจ านวน  9 คน พนักงานราชการจ านวน  2 คน พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 51 คน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน  5  คน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จ านวน  35 คน  จ้างเหมา จ านวน  15 คน ) การย้าย/ลาออกส่วนใหญ่                 
เพ่ือกลับภูมิล าเนา ติดตามสามี ดูแลบิดามารดา ภาระงานหนัก โรงพยาบาลพยายามรักษาก าลังคนและลดอัตราการย้าย/ลาออกโดยปรับปรุงสถานที่ท างาน ปรับปรุงภูมิทัศน์     
จัดหาอุปกรณ์ในการท างานให้เพียงพอ ปรับปรุงบ้านพักให้มีสภาพที่ดี และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้บุคลากรมีความพึงพอใจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล (People Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภายใต้แนวคิด SURAT MOPH 

ร้อยละของหน่วยบริการ
สาธารณสุขที่มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

ร้อยละของหน่วยบริการ
สาธารณสุขที่มีบุคลากร
สาธารณสุขเพียงพอ 
 

-วางแผนก าลังคน 
-ก าหนดแผน/จัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจธ ารงรักษา
บุคลากรให้คงอยู่ในระบบ 
-ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

นางสุภาวดี งาม
ประดิษฐ์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะ มีความสุข และมีสุขภาพที่ดี   
กลยุทธ์/มาตรการ : บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้แนวคิด SURAT MOPH 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

40 โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ 

1.เพ่ือให้บุคลากรใหม่ มีความรู้   
ความเข้าใจใน วิสัยทัศน์      พันธกิจ  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โรงพยาบาล ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ ที่
ส าคัญ ได้แก ่ประวัติ  คณะผู้บริหาร
หน่วยงานต่างๆ บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากร  

2.  ได้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ รู้
ระเบียบวินัย รวมทั้งสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการ  และพัฒนาตนในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม  และมี
ความเจริญก้าวหน้า   มีความ
ภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง 

 

จัดอบรมบุคลากรใหม่ตาม
ก าหนดการ 

บุคลากรใหม่  ต.ค.63-
ก.ย.64 

- - นางสุภาวดี งาม
ประดิษฐ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที ่3 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน พัฒนาให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 
เป้าประสงค์  มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะ มีความสุข และมีสุขภาพที่ดี   
 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ มีบุคลากรที่มีความสุขมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร วิเคราะห์น าผลมาจัดท าแผนสร้างสุขให้ตรงกับปัญหา 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร มีการจัดท าแผนพัฒนาความสุขและมีการใช้แผนพัฒนาความสุขให้บุคลากรมีความสุขยิ่งขึ้น 
 
สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 

ในปี 2563 โรงพยาบาลชัยบุรี มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online โดยการประเมินเจ้าหน้าที่ทุกคน 
100% และมีการประเมินผล และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์มาวางแผนสร้างความสุขในแต่ละกลุ่มบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้การวัดดัชนีความสุขของ
บุคลากรในโรงพยาบาลชัยบุรี ได้ด าเนินการอย่างจริงจัง มีการก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความสุขของบุคลากรในองค์กร เช่น การจัดกิจกรรมแข่งกีฬาภายในโรงพยาบาล กิจกรรม
รับน้องใหม่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและการท าบุญตักบาตร เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภายใต้แนวคิด SURAT MOPH 

หน่วยงานมีการด าเนินงานตาม
แผนสร้างความสุขให้กับบุคลากร 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีองค์กร
แห่งความสุข (Happy 
Organization) 

สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลชัยบุรี 

นางสุภาวดี งามประดิษฐ์ 
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แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป้าประสงค์ มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะ มีความสุข และมีสุขภาพที่ดี   
กลยุทธ์/มาตรการ : บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใต้แนวคิด SURAT MOPH 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 

41 โครงการสร้างสานสัมพันธ์
และกิจกรรมจริยธรรม 
-กิจกรรมท าความสะอาดวัด 
ส านักสงฆ์ในอ าเภอชัยบุรี 
-จัดกิจกรรม”ท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง”ในวัน
ส าคัญต่างๆ 

1.ให้เจ้าหน้าที่มีการผ่อน
คลายที่ดี 
2.เพ่ือเกิดความรัก สามัคคีใน
ท้องถิ่นและเกิดความร่วมมือ
ในการท างาน 
 

1.บุคลากรร่วมท าความ
สะอาดวัด ส านักสงฆ์ใน
อ าเภอชัยบุรี 
2.บุคลากรร่วมท าบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง”
ในวันส าคัญต่างๆ 
 

บุคลากร
เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอชัยบุรี 

ต.ค.63-
ก.ย.64 

- - นางสุภาวดี งาม
ประดิษฐ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ พื้นที่

ด าเนินการ 
จ านวน แหล่ง 

42 
 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการ
บริการด้วยใจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

1.เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้
บุคลากรสามารถน าหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ในการ
ด าเนินชีวิต 
2.เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่
ดี มีทัศนคติที่ดีต่องาน มี
พฤติกรรมบริการด้วยใจ  
เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร 
3.เพ่ือให้บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา
คุณภาพในการปฏิบัติงาน 
บูรณาการการท างาน 
ร่วมกัน 

1.อบรมเกี่ยวกับพลังจิตใต้
ส านึกแนวใหม่ เพื่อสร้าง
สุขและความส าเร็จในงาน
บริการทางสาธารณสุข 
2.กิจกรรม  Walk  Rally  
เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
สื่อสารและการท างานเป็น
ทีม 
3.กิจกรรมสรุปบทเรียน
จาก  Walk  Rally 
 

 

 
 

-บุคลากร
เครือข่าย
สุขภาพอ าเภอ
ชัยบุรี จ านวน 
196 ราย 

 ก.ย.63-
ต.ค.64 

600,000 เงินบ ารุง นางสุริสา เกาะ
กลาง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

43 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากรโรงพยาบาลชัย
บุรี ปีงบประมาณ 2564 

1.  เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้
และทักษะในการดูแลสุขภาพ
ตามหลัก 3อ2ส  
2.  เพ่ือสร้างความตระหนักให้
บุคลากรเห็นความส าคัญของการ
ดูแลสุขภาพ  
3.  เพ่ือป้องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มบุคลากร 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
การดูแลสุขภาพภายในองค์กร 

1.อบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง เรื่อง 
-  ให้ความรู้ “กินอย่างไร 
ให้หุ่นดี” 
-  ให้ความรู้ “บริหาร
อย่างไร ให้คลายปวด” 
-  ให้ความรู้ “ท าอย่างไร 
ให้คลายเครียด” 

อบรมให้ความรู้
แก่บุคลากร
กลุ่มเสี่ยง 
จ านวน 60 
ราย  

ต.ค.63-ก.ย.
64 

18,000 เงินบ ารุง น.ส.อรนุช  
บัวพรหม 

44 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัยบุรี 
ปีงบประมาณ 2564 

1.ประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากร  
2.ทราบถึงสภาวะสุขภาพของ
บุคลากร  
3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาวะ
สุขภาพของบุคลากร  
4.เปรียบเทียบภาวะสุขภาพของ
บุคลากรของเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัยบุรี ในปีที่แล้ว
กับปีนี้  
5.ส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแล
สุขภาพตนเอง  

1.แยกกลุ่มบุคลกรตาม
สิทธิการรักษา 
2.จัดโปรแกรมการตรวจ
แต่ละราย 
3.ออกวันนัดตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
4.พบแพทย์เพ่ือแจ้งผล
การตรวจสุขภาพ 
5.จัดท าผลสรุปผลการ
ตรวจสุขภาพของบุคลากร 
 

บุคลากรทั้ง
เครือข่าย
สุขภาพอ าเภอ
ชัยบุรี จ านวน 
196 ราย 

พ.ค.64-ก.ย.
64 

67,000 เงินบ ารุง นางสุริสา เกาะ
กลาง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 

45 โครงการสร้างสุขภาพ  
เครือข่ายบริการสุขภาพชัย
บุรี อ าเภอชัยบุรี  จังหวัด
สุราษฏร์ธานี  ปีงบประมาณ 
2564 

๑. เพ่ือสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ 
๒. เพ่ือสร้างกระแสให้เกิดการ
สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และการ
ด าเนินงานในเครือข่าย 
4. ส่งเสริมการออกก าลังกาย
ในบุคลากรเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัยบุรี 
 
 

1.กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เทคนิคการ
สร้างสุขภาพ 
2. กิจกรรมถอดรหัสลับ
พิชิตอ้วนพิชิตพุง 3 อ. + 
2 ส. 
3.กิจกรรมการอยู่อย่างไร
ให้ไกลจากโรค 
4. การตอบปัญหาชิง
รางวัล การสร้างสุขภาพ 
5.บุคลากรเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอชัย
บุรีเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาภายใน 
 

บุคลากร
เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอชัยบุรี 

ธ.ค.64 85,000 เงินบ ารุง 
รพ. 

ศรัณย์พร อ้ังสกุล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Governance  Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
เป้าประสงค์  หน่วยบริการไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 7   
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ประชาชนเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม  
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ องค์กรมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ - จัดท าและใช้แผน Planfin เป็นบวกพร้อมควบคุมก ากับ 

- มีมาตรการจัดหารายได้เพ่ิม 
- มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร มีแผนการเพ่ิมรายได้และแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
          จากการวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมา พบว่า โรงพยาบาลชัยบุรี ประสบปัญหาวิกฤติการเงินระดับ ๗ และ 6 ในปีงบประมาณ  2558-2561 ระดับ 2 ในปี 2562 และ
ปัจจุบันปี 2563 ณ.เดือนสิงหาคม วิกฤติการเงินอยู่ที่ระดับ 0 สถานการณ์การเงินมีแนวโน้มในทิศทางท่ีดีขึ้นเป็นล าดับ 
         ตารางแสดงวิกฤติการเงินระดับ 7 ปีงบประมาณ 2557 – 2563 
ปีงบประมาณ Current 

Ratio 
Quick 
Ratio 

Cash 
Ratio 

NWC NI+Depleclation Risk Scoring 

2557 1.46 1.36 1.69 3,743,220.80 -407,103.48 2 
2558 0.54 0.40 0.36 -8,607,628.81 -11,749,403.81 7 
2559 0.56 0.39 0.27 -5,414,244.50 -1,604,194.32 7 
2560 1.03 0.87 0.55 338,845.06 -2,347,469.59 6 
2561 0.84 0.70 0.35 -1,797,058.30 -668,632.89 7 
2562 1.14 1.01 0.75 1,493,302.44 2,843,670.30 2 

ส.ค.2563 1.89 1.70 1.43 8,374,224.64 3,306,382.79 0 



144 
 

         วิเคราะห์ผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา พบว่าโรงพยาบาลชัยบุรีประสบปัญหาวิกฤติการเงินระดับ 6- 7 ตั้งแต่ป ี2558 ถึงปี  2561 ปี 2562 ระดับ 2 ปจัจุบันป ี
2563 ณ.เดือนสิงหาคม วิกฤติระดับ 0 เมื่อวิเคราะห์ด้านการจัดหารายได้ จากแผนการจดัหารายได ้ต.ค.62-ส.ค.63 เท่ากับ 81.00 ลา้นผลการด าเนินงานอยู่ที่ 77.17 
ล้านบาท การจัดหาได้น้อยกวา่แผนอยู่ที ่3.83 ล้านบาท สว่นหนึ่งมาจากปัญหาโรคระบาดไวรสัโคโรน่า (โควิด 19) ท าให้มีผู้ป่วยมารับบริการน้อยลงในไตรมาสที ่3-4 ท า
ให้การจัดหารายไดล้ดลง น้อยกว่าแผนงบประมาณท่ีตั้งไว ้ประกอบด้วยรายได้ UC ลดลง -1.69 ล้านบาท รายได้ประกันสังคมลดลง -6.29 แสนบาท รายได้ค่ารักษา
เบิกจ่ายตรงกรมบญัชีกลางลดลง -6.13 แสนบาท รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท ลดลง -1.68 แสนบาท รายได้เบิกต้นสังกัดลดลง -4.0 หมืน่บาทและรายได้ค่ารักษา
และบริการอื่นๆลดลง -5.18 แสนบาท ส่วนด้านค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลมภีาระค่าใช้จ่าย คา่จ้าง ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายดว้ยเงินบ ารุงสงูเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ทุรกันดาร 
มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการน้อย บุคลากรสว่นใหญ่เปน็ลูกจ้างที่จ่ายด้วยเงินบ ารงุ อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คิดเป็นรอ้ยละ 73.72 % ของค่าใช้จา่ยทั้งหมด สว่น
ค่าใช้จ่ายมีการควบคุมได้ดีไม่เกินแผนค่าใชจ้่ายจงึท าให้ผลประกอบการในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ส.ค.63) เปน็บวกเท่ากับ 3,306,382.79 บาท 
 
กลยุทธ์การบริหารการเงินการคลัง 

กลยุทธ์ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑.มีคณะท างานพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การเงินการคลังหน่วยบริการ 

เครือข่ายบริการสุขภาพ ไม่
ประสบปัญหาวิกฤติทาง
การเงินระดับ 7 

- ร้อยละ 100 ของ รพ.มี
คณะกรรมการ  CFO/มีแผน
แก้ไขฯ    
และมีการประชุมอย่างน้อยไตร
มาส ละ 1 ครั้ง  
  

1.ประชุม CFO เครือข่ายทุกไตร
มาส 
2.จัดท ารายงานวิกฤติระดับ 7 
เป็นประจ าทุกเดือน 
 

นางสุภาวดี งามประดิษฐ์       
นางสิริกร  ชูนาวา 
นางสาวพิชญา  ฉิมภักดี 
นางสาวเสาวนีย์  ศรีเทพ 

๒.หน่วยบริการ  “มี”และ 
“ใช้”แผนทางการเงิน Planfin 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลังหน่วยบริการ 

ใช้แผน Planfin ควบคุม
ก ากับการด าเนินงาน 

- ร้อยละของแผน Planfin มีผล
การด าเนินงานมีความต่างไม่
เกิน ร้อยละ 5 
 

1. จัดท าแผน Planfin แบบ
เกินดุลและประเมินผลงาน
เปรียบเทียบแผนกับผลเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 
 

นางสุภาวดี งามประดิษฐ์  
นางสาวพิชญา  ฉิมภักดี 
นางสิริกร  ชูนาวา 
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กลยุทธ์การบริหารการเงินการคลัง 
กลยุทธ์ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ 

๓.มีการพัฒนาการจัดท าต้นทุน
บริการ Unit cost เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการบริหาร 

มีต้นทุนต่อหน่วยบริการ 
OP/IP เสนอผู้บริหารทุกไตร
มาส 

-โรงพยาบาลมีต้นทุน OP/IP 
อยู่ในเกณฑ์เดียวกับกลุ่มระดับ
บริการ ด้วยวิธีการ Quick 
Method(ค่า Mean+1sd) 
 

1.จัดท าต้นทุนหน่วยบริการ Unit 
Cost เป็นประจ าทุกเดือน 

นางสิริกร  ชูนาวา 
 

5.มีการประเมิน 7 Plus 
efficiency 7 ระดับ 

ระดับ A (ผลงานร้อยละ 80 
- 100) 

- โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

1.จัดท ารายงานการประเมิน
ประสิทธิภาพ 7 Plus efficiency 
เป็นประจ าทุกเดือน 
 

นางสิริกร  ชูนาวา 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 
เป้าประสงค์ : ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงิน ระดับ 7 ของหน่วยบริการ 
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนาระบบบริหารการด้านเงินการคลัง 

ล าดับ แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 

46 
 
 
 
 
 
 

ประชุม
คณะกรรมการ 
CFO เครือข่าย 

1.เพ่ีอให้การบริหาร 
การเงินการคลังของ
เครือข่ายมีประสิทธิภาพ
ไม่ประสบปัญหาวิกฤติทาง
การเงินระดับ 7 

1.พิจารณาจัดสรรเงิน UC 
ในเครือข่ายบริการสุขภาพ 
2.พิจารณาสถานะทาง
การเงินของหน่วยบริการ
ในเครือข่าย 
 

คณะกรรมการ 
CFO ของ
เครือข่าย 

1 ต.ค.2563- 
30 ก.ย.2564 

 
- 

 
- 

 
นางสาวเสาวนีย์ ศรีเทพ 
สิริกร ชูนาวา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Governance  Excellence) 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในระบบสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ได้รับการบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและละระยะเวลาการรอคอย 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ ได้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการท างานและบริหารจัดการ 
จะท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 1. จัดให้มีระบบการเตือนคิว ในรูปแบบดิจิทัล 

2.มีการสร้าง Application บนอุปกรณ์มือถือ ในรูปแบบสมุดประชาชน H4U 
3. จัดท าให้เป็น Paperless OPD 100% ด้วยการบันทึก Electionic Medical Pecard เต็มรูปแบบ 
 

จะพัฒนาอะไรในองค์กร 1.พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการน ามาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพแก่บุคลากร
อย่างเหมาะสม 
2. พัฒนาความรู้ในการลงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสมในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
3.เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค /ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือที่จะรองรับการพัฒนาเป็น Smart Hospital 

 
สถานการณ์/สภาพปัญหา 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการยกระดับประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง ด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน งานด้านสาธารณสุข เป็น
หนึ่งในองค์ประกอบแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่มีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้านการแพทย์ นวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ เพ่ือเป็น
อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตและในการด าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยการก้าวสู่ Smart Health หรือ Smart Hospital  
 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี มีการน าเทคโนโลยีมาให้บริการด้านบริการสาธารณสุข แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ Smart Hospital จึงมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน สะดวกรวดเร็ว ปลอดภยัให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ลดเวลาในการรอคอย ลดความผิดพลาดและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ( Governance  Excellence)  
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. มีระบบการให้บริการแจ้งเตือนการนัด
หมายแก่ผู้รับบริการแบบออนไลน์ เพื่อลด
การรอคอย การผิดนัด การเลือนนัด 
2.มีการสร้าง Application บนอุปกรณ์
มือถือ ในรูปแบบสมุดประชาชน H4U 
เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลการรักษา
ของตนเอง 
3. มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็คโทนิค 
4. มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย 
ในรูปแบบอิเล็คโทรนิค แทนการใช้ OPD 
Card แบบกระดาษ 

ร้อยละของหน่วยบริการที่
เป็น Smart Hospital ผ่าน
เกณฑ์ระดับ 5  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ก้าวสู่ 
Smart Hospital  เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอชัยบุรี ประจ าปี 2564 

นายธีระยุทธ มิตตะกา 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 
เป้าประสงค์ : เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในระบบสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
กลยุทธ/มาตรการ: พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/

พื้นที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

47 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
ก้าวสู่ Smart 
Hospital  
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัย
บุรี ประจ าปี
2564 

 

เพ่ือให้โรงพยาบาลเป็น
หน่วยบริการที่เป็น 
Smart Hospital   

1.ประชุมทีมเพ่ือชี้แจงนโยบาย
แนวทางปฏิบัติพัฒนาระบบ 
H4U สมุดสุขภาพประชาชน 
รู้ทันสุขภาพตนเอง ระบบ 
Paper Less ในส่วนผู้ป่วยนอก 
ระบบเพ่ือนช่วยเตือน ลด เลื่อน 
การผิดนัด 
2. สอนวิธีการใช้โปรแกรม 
Smart Hospital  แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
3.ประเมินความพึงพอใจ/
ปัญหา/อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการที่
สนใจในเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอชัย

บุรี 

ตุลาคม 63 – 
กันยายน 64 

20,000 QOF คุณธีรยุทธ 
มิตตะกา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Governance  Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  พัฒนาการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
ประชาชนได้ระไร/ผลที่เกิด ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธา และพึงพอใจต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ บุคลากรมีคุณธรรมและความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ด าเนินงานตามเกณฑ์แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity) 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร ปลูกจิตส านึกบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและองค์กร 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผลักดันให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นวาระส าคัญ โดยส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ และร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทการปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรีและโรงพยาบาลชัยบุรีเป็นหน่วยงานราชการที่เป็นเป้าหมายในการเข้ารับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพใน
ระยะเวลา ๓  ปีงบประมาณที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ ๑๐๐ ทั้ง ๒ หน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔                
ยังต้องด าเนินการพัฒนาหน่วยงานให้ผ่านเกณฑ์ประเมินองค์กรคุณธรรม (ITA) อย่างต่อเนื่อง โดยมี ดัชนีชี้วัด ๕ ดัชนี ประกอบด้วย ๑) ดัชนีความโปร่งใส ๒) ดัชนีความรับ
ผิด ๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยมีข้อก าหนดให้คะแนนตาม
แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Governance  Excellence) 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมและ 
ธรรมาภิบาล 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
และโรงพยาบาลชัยบุรีผ่านเกณฑ์
ประเมิน ITA ระดับ ๕  

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
ประเมิน ITA ระดับ ๕ 

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล 

สุภาวดี งามประดิษฐ์ 
มงคล  เจริญแพทย์ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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เป้าประสงค์ : พัฒนาการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

48 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน
องค์กรคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
หน่วยงานเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ
ชัยบุรี 

๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
๒.เพ่ือให้ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นศรัทธาและ
มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารราชการของ
หน่วยงาน 
๓.เพ่ือรับการประเมินผล
ขององค์กรด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๑.ประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยงข้อง 
๒.จัดท ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
๓.บริหารจัดการเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
๔.ด าเนินการจัดท าเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์รับการ
ประเมินฯ 

๑. สสอ.ชัยบุร ี
๒. รพ.ชัยบุร ี

๑ ต.ค.๖๓  
– 

๓๐ ก.ย.๖๔ 

- - มงคล เจริญ
แพทย์ 
สุภาวดี งาม
ประดิษฐ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  (Govermance Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน ส่งเสริมการใช้งานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
เป้าประสงค์  มีจ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด   
ประชาชนได้อะไร/ผลที่เกิด ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
องค์กรได้อะไร/คุณภาพ บุคลากรและองค์กรมีงานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้ในการ

ดูแลสุขภาพของประชาชน 
ท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการคิดค้นงานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอดใหม่ๆ 
จะพัฒนาอะไรในองค์กร - พัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรด้านวิชาการ 

- พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

สถานการณ์/สภาพปัญหา/นโยบาย 
 ในยุคนโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ในงานทางด้านสาธารณสุขก็เห็น
พ้องกับนโยบายในการน าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ ให้เกิดผลงานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อ
ยอด เพ่ือสามารถใช้องค์ความรู้เหล่านั้นส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสุขภาพกายและใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้และ
ทักษะแก่บุคลากรด้านวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และเพ่ือให้เกิดระบบบริการด้านสุขภาพขององค์กรทีม่ีประสิทธิภาพ  

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรีได้คิดค้นงานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด และแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆใน
องค์กรและระหว่างองค์กรอยู่เป็นประจ า เพ่ือต่อยอดแนวคิด และน าองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
แผนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมการใช้งานวิจัย/
นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนา
ต่อยอด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านสุขภาพ 

มีจ านวนงานวิจัย/
นวัตกรรม/CQI หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนา
ต่อยอด 5 เรื่อง/ปี 

จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/CQI 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด 5 เรื่อง/ปี 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย/
นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 

น.ส.พรทิพย์ แซ่ลิ่ม 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
เป้าประสงค์ : มีจ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด   
กลยุทธ์/มาตรการ : ส่งเสริมการใช้งานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

49 โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจัย/
นวัตกรรม/CQI 
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัย
บุรี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ปีงบประมาณ 
2564 

1. เพ่ือสร้างหรือต่อยอด
งานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
2. เพ่ือให้มีเวทีในการน าเสนอ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
งานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด 
3. เพ่ือน างานวิจัย/
นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยี
สุขภาพมาแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
ของประชาชนให้มีคุณภาพมาก 
ขึ้น 
 

1. ให้ผู้บริหารระดับสสอ. รพ.
และรพ.สต.ออกนโยบาย
กระตุ้นให้เกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือที่
พัฒนาต่อยอด  
2. จัดการประกวดงานวิจัย/
นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพ ที่คิดค้นใหม่หรือที่
พัฒนาต่อยอด  
3. มอบรางวัลแก่บุคลากรที่
คิดค้นหรือพัฒนาต่อยอด
งานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพ 

บุคลากรด้าน
สุขภาพใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอ
ชัยบุรี 

ต.ค. 63 -  
ก.ค. 64 

10,000 QOF น.ส.พรทิพย์  
แซ่ลิ่ม 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
เป้าประสงค์ : มีจ านวนงานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด   
กลยุทธ์/มาตรการ : ส่งเสริมการใช้งานวิจัย/นวัตกรรม/CQI หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

50 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่
ด้านงานวิจัยและ
พัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย(R2R) 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ด้านงานวิจัยและ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย
(R2R) 

จัดอบรม สร้างงานวิจัยและ 
R2R 

บุคลากรด้าน
สุขภาพใน
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอ
ชัยบุรี 

มีนาคม 
2564 

75,000 เงินบ ารุง รพ.
ชัยบุรี 

น.ส.ศุชญา  
แก้วสกุลทอง 
น.ส.พรทิพย์  
แซ่ลิ่ม 
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การวิเคราะห์องค์กรปีงบประมาณ 2564  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี  
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑.ผู้น ามีวิสัยทัศน์ 
S๒.บุคลากรมีความสามัคคี เข้มแข็ง และมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนางาน 
S๓.บุคลากรมีศักยภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
S๔.การพัฒนาระบบบริการมุ่งเข้าสู่มาตรฐาน มีเปา้หมายที่
ชัดเจน มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบายในการ
ด าเนินงาน 
S๕.มีระบบการบริหารจัดการที่ด ี
S๖.มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว 
S๗.มีช่องทางการเข้าถึงบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ 
S๘.มีบรรยากาศในการท างานท่ีด ี
S๙.มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ที่ชัดเจน 
S๑๐.มีการท างานเป็นทีม 
S๑๑.บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 S๑๒.มสีหวิชาชีพครอบคลุมในการดูแลประชาชน 
S13.บุคลากรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานมีภูมลิ าเนาอยู่ในพื้นที ่
S๑4.เป็นเครือข่ายที่เล็กการประสานงานได้ดี  

W๑.การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลสาระสนเทศยังไม่เป็น
ระบบ 
W2.องค์กรยังขาดการน าองค์ความรู้ใหม่ การคิดค้น
นวัตกรรม และการผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
W3.ขาดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
W4.ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W5.บุคลากรกลุ่มลูกจ้างขาดขวัญก าลังใจและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
W6.การจัดการความรู้ การรวบรวมและการน าไปใช้ยังไม่
ต่อเนื่อง 
W7.การนิเทศติดตามก ากับยังขาดความต่อเนื่อง 
W8.งบประมาณยังไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
W9.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
น้อย 
W๑0.อัตราก าลังบุคลากรตามกรอบโครงสร้าง (FTE) ของ
เครือข่ายยังไม่เพียงพอ (สสอ.และรพ.สต.) 

  
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O๑.รัฐบาลมีนโยบาย และมีระเบยีบกฎหมายด้านการจัดการ
สุขภาพฯชัดเจน  
O๒.ชุมชนให้ความร่วมมือ มีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมคีวาม
เอื้ออาทร อยู่แบบสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
O๓.ภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพเข็มแข็ง 
O๔.อ าเภอ มีการจดัท าและใช้แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 
O๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ 
O๖.มีการถ่ายโอนนโยบายด้านสาธารณสุขลงสูร่ะดับท้องถิ่น 
O๗.มีการสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการ ที่มุ่งสู่บริการที่
เป็นเลิศ เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชนจากองค์กรภายนอก 
O๘.การปฏิรปูระบบสุขภาพช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพ และช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานต้องเร่งรัดและ
วางแผนระบบบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ 

T๑.มีอุบัติการณ์การเกิดโรคทีเ่กิดจากพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้น 

T๒.นโยบายและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขมีการปรบัเปลีย่นบ่อย 
T๓.ประชาชนในพ้ืนท่ีบางส่วนยังขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ 
T๔.ประชาชนบางพื้นที่มีการมั่วสมุอบายมุข (หวย สรุา และยาเสพติด) 
T๕.ประชาชนส่วนหนึ่งยา้ยที่อยู่บอ่ย ท าให้ความครอบคลุมในการ
ให้บริการไม่ดเีท่าที่ควร  
T๖.มีประชาชนแฝงเพิ่มขึ้น (ประชากรต่างถิ่น ต่างชาติ) อพยพ เข้ามา
ประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีมากขึ้น ก่อให้เกิดโรคและท าให้การควบคุมโรคท า
ได้ยาก เช่น โรคเอดส์ วัณโรค 
T๗.การเกดิโรคอุบัติใหมม่ีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
T๘.มีผลกระทบด้านภาวะสุขภาพจากสาธารณภยั 
T๙.ประชาชนคาดหวังต่อคุณภาพบริการภาครัฐสูง มีการเรียกร้องสทิธิ
ของผู้ป่วยกรณมีีความผิดพลาด  
T๑๐.ประชาชนยังมีการฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ไมส่วมหมวกนิรภยั/คาด
เข็มขัด 
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O๙.มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสรมิสุขภาพ
จากองค์กรภายนอก 
O๑๐.ประชากรมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุม 
O๑๑.มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

T1๑.ผู้สูงอายแุละผู้ป่วยท่ีมีภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มมากขึ้นและขาดผูดู้แล
หลัก  
T1๒. ภาวะเศรษฐกิจความยากจนของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนเกิด
ภาวะเครียด  
 

SWOT  MATRIX เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ 2564 
 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 
S๑.ผู้น ามีวิสัยทัศน์ 
S๒.บุคลากรมีความสามัคคี เข้มแข็ง และมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนางาน 
S๓.บุคลากรมีศักยภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
S๔.การพัฒนาระบบบริการมุ่งเข้าสู่มาตรฐาน มีเปา้หมายที่
ชัดเจน มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบายในการ
ด าเนินงาน 
S๕.มีระบบการบริหารจัดการที่ด ี
S๖.มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว 
S๗.มีช่องทางการเข้าถึงบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ 
S๘.มีบรรยากาศในการท างานท่ีด ี
S๙.มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ที่ชัดเจน 
S๑๐.มีการท างานเป็นทีม 
S๑๑.บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 S๑๒.มสีหวิชาชีพครอบคลุมในการดูแลประชาชน 
S13.บุคลากรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานมีภูมลิ าเนาอยู่ในพื้นที ่
S๑4.เป็นเครือข่ายที่เล็กการประสานงานได้ด ี
  

O๑.รัฐบาลมีนโยบาย และมีระเบยีบกฎหมายด้านการจัดการ
สุขภาพฯชัดเจน  
O๒.ชุมชนให้ความร่วมมือ มีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมคีวาม
เอื้ออาทร อยู่แบบสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
O๓.ภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพเข็มแข็ง 
O๔.อ าเภอ มีการจดัท าและใช้แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 
O๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ 
O๖.มีการถ่ายโอนนโยบายด้านสาธารณสุขลงสูร่ะดับท้องถิ่น 
O๗.มีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการ ที่มุ่งสู่บริการที่
เป็นเลิศ เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชนจากองค์กรภายนอก 
O๘.การปฏิรปูระบบสุขภาพช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพ และช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานต้องเร่งรัดและ
วางแผนระบบบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ 
O๙.มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสรมิสุขภาพ
จากองค์กรภายนอก 
O๑๐.ประชากรมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุม 
O๑๑.มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 
 

 
SO: กลยุทธ์เชิงรุก (ใช้จุดแข็งขององค์กรกับโอกาสที่มีมาก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก) 
SO1: ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย S1,2,3,4,6,7,12,14 O2,3,4,5,6,8,9,11 
SO2: พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค S5,6,7,10,11,14 O2,3,9,11 
SO3: พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม S5,6,7,9,10,14 O3,5,6,9 
SO4: พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย S1,2,3,4,5,6,7,10,12,14 O1,2,3,4,5,6,9,10,11 
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ประเด็นยุทธศาสตร์    :   ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P 
Excellence) 
 
 

 

 

 
 
 
 

SWOT  MATRIX เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ 2564 
จุดแข็ง (Strength) อุปสรรค (Threat) 

 S๑.ผู้น ามีวสิัยทัศน ์
S๒.บุคลากรมีความสามัคคี เข้มแข็ง และมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนางาน 
S๓.บุคลากรมีศักยภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
S๔.การพัฒนาระบบบริการมุ่งเข้าสู่มาตรฐาน มีเปา้หมายที่
ชัดเจน มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบายในการ
ด าเนินงาน 
S๕.มีระบบการบริหารจัดการที่ด ี
S๖.มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว 
S๗.มีช่องทางการเข้าถึงบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ 
S๘.มีบรรยากาศในการท างานท่ีด ี
S๙.มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ที่ชัดเจน 
S๑๐.มีการท างานเป็นทีม 
S๑๑.บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 S๑๒.มสีหวิชาชีพครอบคลุมในการดูแลประชาชน 
S13.บุคลากรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานมีภูมลิ าเนาอยู่ในพื้นที ่
S๑4.เป็นเครือข่ายที่เล็กการประสานงานได้ด ี

T๑.มีอุบัติการณ์การเกิดโรคทีเ่กิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

T๒.นโยบายและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขมีการ
ปรับเปลีย่นบ่อย 
T๓.ประชาชนในพ้ืนท่ีบางส่วนยังขาดความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพ 
T๔.ประชาชนบางพื้นที่มีการมั่วสมุอบายมุข (หวย สรุา และ
ยาเสพตดิ) 
T๕.ประชาชนส่วนหนึ่งยา้ยที่อยู่บอ่ย ท าให้ความครอบคลุม
ในการให้บริการไมด่ีเท่าท่ีควร  
T๖.มีประชาชนแฝงเพิ่มขึ้น (ประชากรต่างถิ่น ต่างชาติ) 
อพยพ เข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีมากขึ้น ก่อให้เกิดโรค
และท าให้การควบคุมโรคท าได้ยาก เช่น โรคเอดส์ วัณโรค 
T๗.การเกดิโรคอุบัติใหมม่ีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
T๘.มีผลกระทบด้านภาวะสุขภาพจากสาธารณภยั 
T๙.ประชาชนคาดหวังต่อคุณภาพบริการภาครัฐสูง มีการ
เรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยกรณมีีความผิดพลาด  
T๑๐.ประชาชนยังมีการฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ไมส่วมหมวก
นิรภัย/คาดเข็มขัด 
T1๑.ผู้สูงอายแุละผู้ป่วยท่ีมีภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มมากขึ้นและ
ขาดผู้ดูแลหลัก  
T1๒. ภาวะเศรษฐกิจความยากจนของประชาชน ส่งผลให้
ประชาชนเกิดภาวะเครียด  

ST: กลยุทธ์เชิงรับ (ใช้จุดแข็งขององค์กรมาก าหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อรับมือกับอุปสรรค) 
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ST1:พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ S1,2,3,5,9,10,12  T1,3,6,7,8,9,11 
ST2:พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน S1,4,5,6,7,9,10,11,12,14 T1,3,6,7,8,9,11 
ST3:พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ S3,5,8,9,10,11 T2,9 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT  MATRIX เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ 2564 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 

W๑.การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลสาระสนเทศยัง
ไม่เป็นระบบ 
W2.องค์กรยังขาดการน าองค์ความรู้ใหม่ การคิดค้น
นวัตกรรม และการผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
W3.ขาดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
W4.ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
W5.บุคลากรกลุ่มลูกจ้างขาดขวัญก าลังใจและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
W6.การจัดการความรู้ การรวบรวมและการน าไปใช้
ยังไม่ต่อเนื่อง 
W7.การนิเทศติดตามก ากับยังขาดความต่อเนื่อง 
W8.งบประมาณยังไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
W9.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์น้อย 
W๑0.อัตราก าลังบุคลากรตามกรอบโครงสร้าง (FTE) 
ของเครือข่ายยังไม่เพียงพอ (สสอ.และรพ.สต.) 

O๑.รัฐบาลมีนโยบาย และมีระเบยีบกฎหมายด้านการจัดการ
สุขภาพฯชัดเจน  
O๒.ชุมชนให้ความร่วมมือ มีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมคีวาม
เอื้ออาทร อยู่แบบสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
O๓.ภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพเข็มแข็ง 
O๔.อ าเภอ มีการจดัท าและใช้แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 
O๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ 
O๖.มีการถ่ายโอนนโยบายด้านสาธารณสุขลงสูร่ะดับท้องถิ่น 
O๗.มีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการ ที่มุ่งสู่บริการที่
เป็นเลิศ เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชนจากองค์กรภายนอก 
O๘.การปฏิรปูระบบสุขภาพช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพ และช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานต้องเร่งรัดและ
วางแผนระบบบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ 
O๙.มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสรมิสุขภาพ
จากองค์กรภายนอก 
O๑๐.ประชากรมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุม 
O๑๑.มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 
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WO: กลยุทธ์พัฒนา (ใช้โอกาสมาก าหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนขององค์กร) 
WO1: พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง W5,6,7,8,10  O1,2,3,7 
WO2: ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดี  W3,7,8  O1,5,7,8,9 
ประเด็นยุทธศาสตร์    :   พัฒนาระบบบริหารบุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล    (People Excellence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SWOT  MATRIX เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ 2564 
จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค (Threat) 

W๑.การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลสาระสนเทศยัง
ไม่เป็นระบบ 
W2.องค์กรยังขาดการน าองค์ความรู้ใหม่ การคิดค้น
นวัตกรรม และการผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
W3.ขาดการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
W4.ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
W5.บุคลากรกลุ่มลูกจ้างขาดขวัญก าลังใจและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
W6.การจัดการความรู้ การรวบรวมและการน าไปใช้
ยังไม่ต่อเนื่อง 
W7.การนิเทศติดตามก ากับยังขาดความต่อเนื่อง 
W8.งบประมาณยังไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
W9.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

T๑.มีอุบัติการณ์การเกิดโรคทีเ่กิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

T๒.นโยบายและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขมีการ
ปรับเปลีย่นบ่อย 
T๓.ประชาชนในพ้ืนท่ีบางส่วนยังขาดความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพ 
T๔.ประชาชนบางพื้นที่มีการมั่วสมุอบายมุข (หวย สรุา และ
ยาเสพตดิ) 
T๕.ประชาชนส่วนหนึ่งยา้ยที่อยู่บอ่ย ท าให้ความครอบคลุม
ในการให้บริการไมด่ีเท่าท่ีควร  
T๖.มีประชาชนแฝงเพิ่มขึ้น (ประชากรต่างถิ่น ต่างชาติ) 
อพยพ เข้ามาประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีมากขึ้น ก่อให้เกิดโรค
และท าให้การควบคุมโรคท าได้ยาก เช่น โรคเอดส์ วัณโรค 
T๗.การเกดิโรคอุบัติใหมม่ีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร์น้อย 
W๑0.อัตราก าลังบุคลากรตามกรอบโครงสร้าง (FTE) 
ของเครือข่ายยังไม่เพียงพอ (สสอ.และรพ.สต.) 
 

T๘.มีผลกระทบด้านภาวะสุขภาพจากสาธารณภยั 
T๙.ประชาชนคาดหวังต่อคุณภาพบริการภาครัฐสูง มีการ
เรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยกรณมีีความผิดพลาด  
T๑๐.ประชาชนยังมีการฝ่าฝืนกฎหมาย เช่น ไมส่วมหมวก
นิรภัย/คาดเข็มขัด 
T1๑.ผู้สูงอายแุละผู้ป่วยท่ีมีภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มมากขึ้นและ
ขาดผู้ดูแลหลัก  
T1๒. ภาวะเศรษฐกิจความยากจนของประชาชน ส่งผลให้
ประชาชนเกิดภาวะเครียด  
 

 
WT:กลยุทธ์ป้องกัน (ใชจุ้ดอ่อนและข้อจ ากัดขององค์กรพิจารณาร่วมกันก าหนดเป็นกลยุทธ์ป้องกัน) 
WT1:พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  W3,4,7,8  T1,4,6,7,8,9,11 
WT2:พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  W1,2,3,4,6,7,8  T1,5,6,7,8,9,11 
WT3:พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ W1,2,3,4,5,7,8,10    
       T1,5,6,7,8,9,11 
WT4: ส่งเสริมการใช้งานวิจัย/นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ W1,2,3,4,6,7,8   
        T1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
ประเด็นยุทธศาสตร์    : พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  (Govermance Excellence) 

 



เครือขาย

บริการ คาวัสดุทั่วไป ตามจายในจังหวัด อื่นๆ รวม  (2-8)

สุขภาพอําเภอชัยบุรี

1 2 3 4 5 6 7 8

ผลดําเนินงานดานรายจาย ป 2563 31,435,223.76  13,540,860.01   15,769,730.84   2,039,623.61  9,961,869.18     1,513,526.73   701,175.98   17,664,996.80  61,191,783.15  

ประมาณการรายจาย รพ.ชัยบุรี 2564 33,690,437.82  13,484,486.45   17,590,845.20   2,048,268.00  10,348,579.81   3,016,135.00   684,870.40   9,429,425.00    56,602,609.86  

ผลดําเนินงานดานรายจาย ป 2563 1,110,720.00  406,044.00        131,340.00        55,585.38       35,937.00          203,281.36      -                69,946.93         902,134.67       

ประมาณการรายจาย รพ.สต.ชัยบุรี 2564 1,555,008.00  568,461.60        183,876.00        77,819.53       50,311.80          284,593.90      -                97,925.70         1,262,988.54    

ผลดําเนินงานดานรายจาย ป 2563 770,280.00     269,968.60        161,740.00        74,224.97       142,231.15        159,609.37      -                199,408.38       1,007,182.47    

ประมาณการรายจาย รพ.สต.สองแพรก 2564 1,078,392.00  377,956.04        226,436.00        103,914.96     199,123.61        223,453.12      -                279,171.73       1,410,055.46    

ผลดําเนินงานดานรายจาย ป 2563 1,402,080.00  141,570.00        94,380.00           55,867.84       125,572.00        23,802.30        -                638,383.51       1,079,575.65    

ประมาณการรายจาย รพ.สต.คลองนอย 2564 1,962,912.00  198,198.00        132,132.00        78,214.98       175,800.80        33,323.22        -                893,736.91       1,511,405.91    

ผลดําเนินงานดานรายจาย ป 2563 794,520.00     356,400.00        122,300.00        75,693.19       121,744.80        57,415.14        -                291,298.67       1,024,851.80    

ประมาณการรายจาย รพ.สต.ไทรทอง 2564 1,112,328.00  498,960.00        171,220.00        105,970.47     170,442.72        80,381.20        -                407,818.14       1,434,792.52    

เงินงบประมาณ
(เงินเดือน)

ประมาณการดานรายจายปงบประมาณ 2564

แหลงเงินนอกงบประมาณ

คาจางชั่วคราว คาตอบแทน
คายา เวชภัณฑและ

วัสดุการแพทย
คาสาธารณูปโภค


