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ส่วนราชการ  โรงพยาบาลชัยบุรี  อ าเภอชัยบุรี  จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี 

ท่ี สฎ ๐๐32.๓๐5/                                      วันที่  8   ธันวาคม   2564        

เรื่อง  ขออนุมัติแผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุร ี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

  ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี 
ไดด้ าเนินการจัดท าแผนพฒันางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบรุีประจ าปีงบประมาณ 
๒๕65 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านสาธารณสขุ ส าหรับดูแลสุขภาพประชาชน 
ซึ่งในการจัดท าครั้งนี้ เน้นกระบวนการการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับนโยบายทกุระดบั 
รวมถึงยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี ๒๕65 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
และปญัหาสาธารณสุขในพื้นที่  

ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ได้ด าเนินการจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว    
จึงขออนุมัติแผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕65เพื่อน าไปเป็นแผนพัฒนางานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนมุัต ิ
                    
            
 
                    (นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี) 

                     ประธานคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
 
 

 



 

นโยบาย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี  ปี 2565 

พญ.วิลาสินี ฉิมภักดี 

1. สร้างความม่ันใจและมั่นคงในการจัดการ โรค COVID-19 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคที่เป็น
ปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ 

๒. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิสู่องค์กรแห่งคุณภาพ เน้นมาตรฐาน PMQA ITA รพ.สต.ติดดาว และคลินิกหมอ
ครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ โดยให้คนชัยบุรีทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว ๓ 
คน 

๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โดยยึดค่านิยมร่วม MOPH และ SMILE ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง
กับความต้องการ และบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามภาระงาน เน้นผลลัพธ์คนส าราญงานส าเร็จ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และสรา้งเครือข่ายด้านสุขภาพทุกระดับทุกภาคส่วน  เน้นการบูรณาการร่วมกัน ขับเคลื่อน
โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/ต าบล  

5. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สู่ Herbal District เน้นการจัดบริการครบวงจรใน รพ.สต.  

6. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ลดขั้นตอนกระบวนการ
ท างาน และระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

7. พัฒนาระบบ Fast Track โดยเน้น Stroke  Sepsis Trauma  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
นโยบายสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี ปี 2565 

นายไชยา ไชยชนะ 
สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 

 
1. ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนว โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ   
     และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565  
2. พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการในสังกัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3. สร้างจุดเด่นในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี 
4. สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร และภูมิปัญญา 
5. บริหารด้วยหลักธรรมภิบาล 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงนิบ ารุง เงนิบ ารุง UC รวม ผู้รับผิดชอบ
ต าบล รพ. รพ. สต.

1. โครงการพัฒนาคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 4,000 2,000 6,000 วิไลวรรณ

2. โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉิน

12,000 12,000 วิไลวรรณ

3.โครงการห้องคลอดคุณภาพ 5,000 5,000 อมัมร
4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานอนามัย
แม่และเด็ก

0 อมัมร

5.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่นและต้ังครรภ์ไม่พร้อม 5,000 5,000

วาสนา,ภมรรัตน์

6.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ให้บริการตามมาตรฐานงานวัยรุ่น 5,000 5,000

วาสนา,ภมรรัตน์

7.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก 5,600 5,600

นิสา,ภมรรัตน์

8.โครงการกิน กอด เล่น เล่าเฝ้าดูฟนัในเด็กปฐมวยั 32,500 32,500 นิสา

9.โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพตามแนววิถีใหม่ Thai stop Covid plus 8,250 8,250

นิสา,ภมรรัตน์

10.โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแนว
วิถีใหม่ในยุคดิจิตัล

40,000 40,000 นิสา

11.คัดกรองประชาชนวัยท างาน อายุ 18-59 ปี 4,700 4,700 จินตนา,กมลทิพย์

สรุปภาพรวมการใชจ้า่ยงบประมาณเครือขา่ย คบสอ.ชยับุรี ปีงบประมาณ 2565



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงนิบ ารุง เงนิบ ารุง UC รวม ผู้รับผิดชอบ
ต าบล รพ. รพ. สต.

สรุปภาพรวมการใชจ้า่ยงบประมาณเครือขา่ย คบสอ.ชยับุรี ปีงบประมาณ 2565

12.เสริมสร้างความรอบรู้ กจิกรรมกา้วท้าใจ และ
Application H4U Plus

16,000 16,000 จินตนา,กมลทิพย์

13.โครงการเด็กปฐมวัยยิม้สดใส 18,750 23,450 42,200 จิดาภา,เกศรินทร์
14.โครงการส่งเสริมทักษะการแปรงฟันในเด็กวัย
เรียน

15,000 15,000 ศิริขวัญ

15.โครงการสุขภาพช่องปากดีเร่ิมที่แม่ 0 พรธิณีย์
16.โครงการวัยท างานฟันแข็งแรง 4,050  5,000 9,050 เกศรินทร์
17.โครงการสูงวัยฟันดี 0 พรทิพย์
18.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณา
การ SALE MODEL

100,000 100,000 25,000 225,000 ศุชญา,ภมรรัตน์

19.โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ 35,000 35,000 ศุชญา,ภมรรัตน์
20.โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี
 HPV DNA Testing ประจ าปีงบ 2565

7,800 ๙๔,๐๐๐ 101,800 สุริสา,มัลลิกา

21.โครงการป้องกนัควบคุมวัณโรค ติดตามท า 
DOT 100%

10,000 10,000 อรพรรณ,ศรัณย์พร

22.โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการ
อ าเภอชัยบุรี Drop in center

10,000 120,000 130,000 อรพรรณ,ศรัณย์พร

23.การขับเคล่ือนคุณภาพชีวิต อ าเภอชัยบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5

15,000 15,000 ศุชญา,อรพรรณ



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงนิบ ารุง เงนิบ ารุง UC รวม ผู้รับผิดชอบ
ต าบล รพ. รพ. สต.

สรุปภาพรวมการใชจ้า่ยงบประมาณเครือขา่ย คบสอ.ชยับุรี ปีงบประมาณ 2565

24.โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อการ
ขับเคล่ือนงานคุ้มคลองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

25,000 25,000 สุทธิรักษ์ 

25.โครงการสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้มาตรฐาน

0 สุทธิรักษ์

26.โครงการชัยบุรีร่วมใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน
ปีงบประมาณ 2565

20,000 20,000 พิทักษ์

27.โครงการชุมชนร่วมใจ  ใส่ใจสุขภาพจิตและจิต
เวช

35,000 35,000 สุภาพร,มัลลิกา

28.โครงการพัฒนาระบบการค้นหา คัดกรองผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติด และบุหร่ีในชุมชนการบ าบัดรักษา
และติดตามช่วยเหลือต่อเนื่อง

10,000 10,000 ศินันญา,มัลลิกา

29.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน
 ตามมาตรการ
โควิด-19 ปีงบประมาณ 2565

10,500 10,500 พิทักษ,์ภมรรัตน์

30.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.สู่องค์กร
คุณภาพ เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ อ าเภอชัยบุรี

103,650 103,650 พิทักษ,์ภมรรัตน์

31.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพลดเส่ียง
 ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และดูแล
ผู้ป่วยโรคเร้ือรังอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ 2565

0 มัลลิกา,กมลทิพย์



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงนิบ ารุง เงนิบ ารุง UC รวม ผู้รับผิดชอบ
ต าบล รพ. รพ. สต.

สรุปภาพรวมการใชจ้า่ยงบประมาณเครือขา่ย คบสอ.ชยับุรี ปีงบประมาณ 2565

32.โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10,000 10,000 อรนิสา,อรพรรณ
33.โครงการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรคไวรัส
โคโรน่า 19 (COVID-19)

12,000 12,000 อรนิสา,อรพรรณ

34.โครงการซ้อมแผนสาธารณะภัยด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน กรณีสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

20,000 20,000 อรนิสา,อรพรรณ

35.โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ

5,200 15,000 20,200 วิไลวรรณ

36.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1,500 1,500 ศศิณา

37.โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง และสนับสนุนการดูแลตนเอง
ต่อเนื่องที่บ้าน

50,000 50,000 สุวรรณทิพย,์มัลลิกา

38.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง

15,000 15,000 สุวรรณทิพย,์มัลลิกา

39.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 20,000 20,000 สุวรรณทิพย,์มัลลิกา
40.โครงการหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมพิชิต
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

10,250 10,250 กมลทิพย,์มัลลิกา

41.พัฒนาระบบบริการฟื้นฟู สมรรถภาพ ผู้ป่วย
ระยะกลาง

0 เบญจวรรณ,พรทิพย์
,ศุชญา



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงนิบ ารุง เงนิบ ารุง UC รวม ผู้รับผิดชอบ
ต าบล รพ. รพ. สต.

สรุปภาพรวมการใชจ้า่ยงบประมาณเครือขา่ย คบสอ.ชยับุรี ปีงบประมาณ 2565

42.โครงการพัฒนาการด าเนินงาน GREEN & 
CLEAN โรงพยาบาลชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปี 2565

3,000 3,000 พิทักษ์

43.โครงการคัดกรองตาต้อกระจกโดยจักษุแพทย์ 3,000 3,000 ศุชญา

44.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย

20,000 20,000 วริศรา

45.โครงการพอกเข่าสมุนไพรลดปวดในผู้สูงอายุ 30,000 30,000 สิริวิภา

46.โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดโดย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย

4,700 4,700 ขวัญชนก 

47.โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง
เบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

15,000 15,000 วริศรา

48.โครงการศาสตร์แพทย์แผนไทยชะลอโรคผู้ป่วย
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน

32,300 32,300 ขวัญชนก 

49.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30,000 30,000 สิริวิภา

50.โครงการ  สมุนไพรริมร้ัว “บ้านนี้มีใช้สมุนไพร” 25,750 25,750 ขวัญชนก 

51.โครงการจัดการความรู้หมอพื้นบ้าน 2,000 2,000 ศิรดา

52.พัฒนาระบบบริการแบบประคับประคอง 0 อรชร

53.เครือข่ายเข้มแข็ง RDU เข้มข้น ชุมชนปลอดภัย 19,000 19,000 สวนิตย์



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงนิบ ารุง เงนิบ ารุง UC รวม ผู้รับผิดชอบ
ต าบล รพ. รพ. สต.

สรุปภาพรวมการใชจ้า่ยงบประมาณเครือขา่ย คบสอ.ชยับุรี ปีงบประมาณ 2565

54.โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพซ้ าคร้ังที่ 3
 (Re-accreditation) ตามมาตรฐาน HA

150,000 150,000 ศุชญา

55.พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว

12,000 12,000 มงคล,ศุชญา

56.พัฒนาคุณภาพส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัย
บุรีตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

10,000 10,000 มงคล

57.ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 0 สุภาวดี
58.Happy MOPH องค์กรแห่งความสุข 0 สุภาวดี
59.ขับเคล่ือนการด าเนินงาน หน่วยงานคุณธรรม 0 สุภาวดี
60.พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี

๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ มงคล,สุภาวดี

61.ประชุมคณะกรรมการ CFO เครือข่าย 0 เสาวนีย,์พิชญา,จินตนา

62.ตรวจสอบภายในตามแผน 0 สุภาวดี,จินตนา

63.โครงการประกวดผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
CQI/R2R/เร่ืองเล่า หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2565

11,060 11,060 พรทิพย,์ปิยะฉัตร



โครงการ/กิจกรรม QOF PPA กองทุน สปสช. เงนิบ ารุง เงนิบ ารุง UC รวม ผู้รับผิดชอบ
ต าบล รพ. รพ. สต.

สรุปภาพรวมการใชจ้า่ยงบประมาณเครือขา่ย คบสอ.ชยับุรี ปีงบประมาณ 2565

64.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 ธีรยุทธ

รวม 173,750 92,550 436,250 33,700 454,560 145,000 117,650 1,457,510

                        ลงชื่อ....................................................ผู้เสนอแผนฯ ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบแผนฯ
                                     นายไชยา  ไชยชนะ
                                สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

                                                                                          ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติแผนฯ

นางสาววิลาสินี   ฉิมภักดี



ค ำน ำ  

แผนพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 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 
                 ธันวาคม  ๒๕64 
 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

  หน้า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนที่ยุทธศาสตร์                                                                               1 

ตัวชี้วัดของเครือข่าย 2 

ข้อมูลทั่วไป 9 

ข้อมูลด้านทรัพยากร 

ข้อมูลด้านสถานะสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

(PP&P Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

(Service Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารบุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

(People Excellence) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

(Governance Excellence) 

การวิเคราะห์องค์กร 

แบบสรุปประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ปีงบประมาณ 2565 
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๑ 
แผนพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2565-2570 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและ
การเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
(SO) 

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ   (ST) 

ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล  (WO)  

 ยุทธศาสตร์4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ  (WT) 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ฯ 
 

 

คุณ
ภา

พฯ
                                                                    

ปร
ะส

ิทธ
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ค์ก

ร  

 

วิสัยทัศน์ :  เครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ ด้านการบริการสุขภาพ  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข  
พันธกิจ      

  ๑. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการทั้งเครือข่าย ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีการจัดการสุขภาพด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
  ๒. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร สร้างบุคลากรที่เก่ง ดี มีสุข 

 

   ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ        
มีความพึงพอใจ 

  ระบบการให้บริการสขุภาพมี
คุณภาพ 

ระบบส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธภิาพ 

พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการดูแลผู้ป่วยโรค COVID 19 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ         

มีบุคลากรเพียงพอ มีสมรรถนะมี

ความสุข และมีสขุภาพทีดี่ 

มีการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้
ด้านสุขภาพ 

พัฒนาการบริหารงาน แบบธรรมาภบิาลและระบบ

บริหารการเงินการคลังทีม่ีประสทิธิภาพ 

 

   ประชาชนมีสขุภาวะ    ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 

พัฒนาระบบการดูแลสขุภาพของ

ประชาชนทกุกลุ่มวัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2565   
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
และการเฝ้าระวังโรค โดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P 
Excellence) 

พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินโดยภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วม   

1. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
26 

นางวิไลวรรณ  พัฒนประดิษฐ ์
น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 

 

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

2. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน) 

ไม่เกิน 17 นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื ออายุ ≤๑๒ สัปดาห์ 

ร้อยละ 75 นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์
คุณภาพครบ ๕ ครั้ง ตามเกณฑ ์

ร้อยละ 75 นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

5.อัตราการขาดออกซิเจนในทารก แรกเกิด  < ร้อยละ 10 
 

นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

6.อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
28 วัน 

< 3.6 ต่อพัน 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

นางอัมมร บุญช่วย 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

7.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 

ร้อยละ 90 นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

8. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 25 
 ต่อพัน 

น.ส.วาสนา  ถิ นขนอน 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

9.อัตราการตั้งครรภ์ซ้่าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี < ร้อยละ 8.5 
 

น.ส.วาสนา  ถิ นขนอน 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

10. ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 นางนิสา  เรืองรัตน์ 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2565   
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
และการเฝ้าระวังโรค โดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P 
Excellence) 

พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

11. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
และมีส่วนสูงเฉลี ยที อายุ 5 ปี (113/112 cm) 

ร้อยละ 64 นางนิสา  เรืองรัตน์ 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

12.เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี ยไม่ต ่ากว่า 100 ร้อยละ 100 น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 
นางนิสา  เรืองรัตน์ 

 

13.ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี  สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 นางนิสา  เรืองรัตน์ 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

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

ร้อยละ 90 น.ส.ณัฐธยาน์ หาญพัฒนเจริญ 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

15.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก และขัดท่าความสะอาดฟัน 

ร้อยละ 30 น.ส.ณัฐธยาน์ หาญพัฒนเจริญ 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

16.ร้อยละของผู้สูงอายุที ติดบ้านติดเตียงได้รับการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก 

ร้อยละ 40 น.ส.ณัฐธยาน์ หาญพัฒนเจริญ 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

17.ร้อยละของประชากรวัยท่างานอายุ 18-59 ปี 
BMI ปกติ 

ร้อยละ 51 น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
น.ส.กมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ 

 

18.ร้อยละของวัยท่างานอายุ 25-59 ที มีการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยมี
พฤติกรรมสุขภาพที พึงประสงค์ 

ร้อยละ 50 น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
น.ส.กมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ 

 

19.จ่านวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ  น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
น.ส.กมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ 

 

20.ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที พึงประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  

น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2565   
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและ
การเฝ้าระวังโรค โดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P 
Excellence) 

พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพของประชาชนทุก
กลุ่มวัย 

21. สตรีที มีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก  

≥ร้อยละ 60 นางสุริสา  เกาะกลาง 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 

22.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อายุ 50-70 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งล่าไส้ใหญ่ และไส้ตรงด้วย
วิธี FIT Test 

ร้อยละ 10 นางสุริสา  เกาะกลาง 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 

23.ร้อยละของต่าบลที มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในชุมขนผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 98 น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง 
ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

24.ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี ยงที ได้รับ
การตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที ก่าหนด 

ร้อยละ 80 นายสุทธิรักษ์  สวนสุข 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 

25. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงกว่า
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  

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

 

26. อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ 

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

 

27. ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ และกลับเป็นซ้่า  

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

 

28.ร้อยละของสถานประกอบการ การผลิตภัณฑ์ 
และบริการสุขภาพได้รับการตรวจเฝ้าระวัง 

ร้อยละ 95 นายสุทธิรักษ์ สวนสุข 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 

29.ร้อยละของอาหารสด และอาหารแปรรูปมี
ความปลอดภัย จากการปนเปื้อน  

ร้อยละ 90 นายพิทักษ์ คงดี 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

  

30.ร้อยละของสถานบริการผ่านการรับรองเป็น
ศูนย์ DIC และ DIC-Cluster  

3 แห่ง 
1 แห่ง  

น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 
น.ส. กาญจนี คงเนียม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

1.พัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชนและการเฝ้าระวัง
โรค โดยภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วม (PP&P 
Excellence) 

ส่งเสริมการขับเคลื อนการ
ด่าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

31.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที ได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอประจ่าบ้านมีคุณภาพชีวิตที ดี 

ร้อยละ 75 นายพิทักษ์ คงดี 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 

 

32. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 

≥ ร้อยละ 74 น.ส.สภุาพร  ชื นพระแสง 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 

33. อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ  ≤ 8 ต่อแสน
ประชากร 

น.ส. สภุาพร  ชื นพระแสง 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 

34.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที เข้าสู่กระบวนการ
บ่าบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ อย่าง
ต่อเนื อง จนถึงการติดตาม  

ร้อยละ 58 น.ส. ศินันญา  เจริญรักษ์ 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 

35. ร้อยละของอ่าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที มีคุณภาพ (พชอ.) 

ร้อยละ 100 น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 
น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 

 

36.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 

≥ ร้อยละ 80 น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 
น.ส.กมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ 

 

37.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน 

≥ ร้อยละ 80 น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 
น.ส.กมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ 

 

พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและ
การดูแลผู้ป่วยโรค COVID 19 

38. อ่าเภอสามารถควบคุมสถานการณ์ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21-28 วัน 

5 แห่ง น.ส.อรนิศา เปรมศิริน 
น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 

 

39.ระดับความส่าเร็จในการเตรียมความพร้อม และ
ตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ระดับดีมาก น.ส.อรนิศา เปรมศิริน 
น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

2.พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ (Service 
Excellence) 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ 

40. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7 
 

นางศศิณา รักบ่ารุง  

41.อัตราตายของผู้ป่วย STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานตามเวลาที ก่าหนด 

<  8 นางวิไลวรรณ  พัฒนประดิษฐ์ 
 

 

42.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที ควบคุมระดับ
น้่าตาลได้ดี 

≥ ร้อยละ 40 น.ส.สวุรรณทิพย์  ชูทัพ 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 

43.ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับ
ความดันโลหิตได้ 

≥ ร้อยละ 60 น.ส.สวุรรณทิพย์  ชูทัพ 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 

44. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

≥ ร้อยละ 66 น.ส.สวุรรณทิพย์  ชูทัพ 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 

45.ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การด่าเนินงาน 
ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 

1 ชุมชน น.ส.กมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 

46.ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care ได้รับ
การบริบาลฟ้ืนสภาพ และติดตามจนครบ 6 เดือน 
หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน 

≥ ร้อยละ 70 น.ส. เบญจวรรณ จันทระ 
น.ส.พรทิพย์ ช่วยบ่ารุง 
น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 

 

47. ร้อยละของโรงพยาบาลที พัฒนาอนามัย
สิ งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital)  

ระดับดีมาก 
plus 

นายพิทักษ์  คงดี 
 

 

48. ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding 
Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

ร้อยละ 85 นางสาวศุชญา แก้วสกุลทอง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

2.พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ (Service 
Excellence) 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ให้มีคุณภาพ 

49. ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที ได้รับบริการตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ร้อยละ 20.5 นางสาวศิรดา เปาะทองค่า 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 
 

50.ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที มีการ
จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

 ร้อยละ 
100 

นางสาวศิรดา เปาะทองค่า 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

51. ระดับความส่าเร็จของการขับเคลื อนระบบงาน
การแพทย์แผนไทยครบวงจร 

ระดับ 3 นางสาวศิรดา เปาะทองค่า 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

52. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด < ร้อยละ 
38.73 

น.ส. เสาวรส แก้วเหมือน 
น.ส.อรพรรณ รักวงค์ 

 

53.ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า 
(Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพ  

ร้อยละ 50 น.ส. อรชร  อินแฉล้ม 
 

 

54. โรงพยาบาลมีการด่าเนินงานการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล RDU Hospital และ RDU community  

ระดับ 3 นางสวนิตย์  ดีอ้อม 
 

 

55. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

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

 

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

56. ร้อยละของ รพ.สต.ที ผ่านเกณฑ์ การพัฒนา
คุณภาพรพ.สต. ติดดาว 

ร้อยละ 100 นายมงคล  เจริญแพทย์ 
น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 

 

57.ร้อยละความส่าเร็จของส่วนราชการที ด่าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที 
ก่าหนด (PMQA) 

ร้อยละ 100 นายมงคล  เจริญแพทย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปี 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หน้า 

3. พัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรภายใต้หลักธรร
มาภิบาล  
(People Excellence)  

พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญ
ก่าลังใจบุคลากร และภาคี
เครือข่ายที เกี ยวข้อง 

58. ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที มีการ
บริหารจัดการก่าลังคนที มีประสิทธิภาพ 

< ร้อยละ 4 
 

นางสุภาวดี งามประดิษฐ์ 
นายมงคล  เจริญแพทย์ 

 

59. ร้อยละของหน่วยงานที เป็นองค์กรแห่งความสุข 
(Happy organization) 

ระดับ 5 คุณสุภาวดี งามประดิษฐ์ 
นายมงคล  เจริญแพทย์ 

 

60.ร้อยละของหน่วยงานและบริการเป็นองค์กร
คุณธรรม 

ระดับ 5 นางสุภาวดี งามประดิษฐ์ 
นายมงคล  เจริญแพทย์ 

 

4.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ  
(Govermance 
Excellence) 

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง   

61. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที 
ไม่ใช่ยา  วัสดุวิทยาศาสตร์  และวัสดุทันตกรรม 

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

 

62. ร้อยละของหน่วยบริการที ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน 

ไม่เป็นวิกฤต
ระดับ 7 

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

 

พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการด่าเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ 

63.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ระดับ 5 นางสุภาวดี งามประดิษฐ์ 
นายมงคล  เจริญแพทย์ 

 

64.ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

ร้อยละ 90 คุณสุภาวดี งามประดิษฐ์ 
น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 

 

ส่งเสริมการใช้งานวิจัย/
นวัตกรรมและการแลกเปลี ยน
เรียนรู้ 

65. จ่านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที คิดค้น
ใหม่หรือที พัฒนาต่อยอด 

11 เรื อง น.ส.พรทิพย์ แซ่ลิ ม 
น.ส. ปิยะฉัตร  พรหมกุล 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ   

66.ร้อยละหน่วยบริการที ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 100 นายธีรยุทธ มิตตะกา 
นายนันทศักดิ์  รักวงค์ 
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ข้อมูลทั่วไป   
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อ ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี  ปี 25๖5 

 

1.ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ประวัติอ ำเภอชัยบุรี 
อ ำเภอชัยบุรี เป็นอ ำเภอที่แบ่งพ้ืนที่จำกอ ำเภอพระแสง ในพ้ืนที่ต ำบลสองแพรกและต ำบลชัยบุรี 

เนื่องจำก สภำพพ้ืนที่ของอ ำเภอพระแสงมีอำณำเขตกว้ำงขวำง กำรปกครองดูแลและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
ท ำได้ไม่ทั่วถึง พ้ืนที่แต่เดิมส่วนใหญ่ทุรกันดำร  กำรคมนำคมไม่สะดวก  กำรเดินทำงไปติดต่อกับอ ำเภอต้อง
เดินทำงโดยทำงน้ ำคือเรือและแพ จึงท ำให้กำรบริกำรช่วยเหลือประชำชนเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก 

ในวันที่ 8 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2519   พระครูสุวรรณโอภำส เจ้ำอำวำสวัดสมัยสุวรรณ เจ้ำคณะต ำบล
สองแพรก ได้ลิขิตถวำยพระพรแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและได้ เจริญพรถึงรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย  ขอให้ทำงรำชกำรพิจำรณำตั้งเป็นท้องที่ต ำบลสองแพรก เป็นอ ำเภอ ทั้งนี้เพ่ือควำมสะดวกใน
กำรปกครอง และรำษฎรในท้องที่ส่วนใหญ่มีควำมเห็นชอบ 

ในวันที่ 5 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2524   กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศจัดตั้งกิ่งอ ำเภอชัยบุรี โดยแยก
พ้ืนที่ต ำบลสองแพรกและต ำบลชัยบุรี ของอ ำเภอพระแสงออกมำ  โดยใช้หอฉันท์   ของวัดสมัยสุวรรณ หมู่ที่ 1 
ต ำบลสองแพรก เป็นที่ว่ำกำรกิ่งอ ำเภอชั่วครำว โดยมี นำยวิสูตร ตันสุทธิวณิช เป็นปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำกิ่ง
อ ำเภอชัยบุรีและเริ่มปฏิบัติงำนบริกำรประชำชนตั้งแต่วันที่ 14 กันยำยน พ.ศ.2524 จำกนั้นได้ย้ำยที่ว่ำกำรกิ่ง
อ ำเภอชัยบุรี มำอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต ำบลชัยบุรี ในปี พ.ศ.2526 และได้ก่อสร้ำงอำคำรที่ว่ำกำรกิ่งอ ำเภอชัยบุรีเสร็จ
เรียบร้อยในปี พ.ศ. 2527   จนถึงปัจจุบัน 

ส ำหรับชื่อของอ ำเภอชัยบุรีนั้น ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์กับ นำยอ ำเภอพระแสงคนแรก คือ ขุนชัยบุรี ตำม
หลักฐำนท ำเนียบนำยอ ำเภอพระแสง  ที่ค้นพบ อีกท้ังยังมีควำมหมำยที่ดีอีกด้วย 

กิ่งอ ำเภอชัยบุรี ได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็นอ ำเภอตำมพระรำชกฤษฎีกำ เล่ม 111 ตั้งกิ่งอ ำเภอชัยบุรี 
เป็นอ ำเภอชัยบุรี โดยประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม 111 ตอนที่ 21 ลงวันที่ 3 
มิถุนำยน 2537 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป         
กิง่อ ำเภอชัยบุรี จึงได้รับกำรยกฐำนะเป็นอ ำเภอชัยบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎำคม 2537 เป็นต้นมำ โดยนำยนิพันธ์ 
ชลวิทย์ ด ำรงต ำแหน่ง นำยอ ำเภอชัยบุรีเป็นคนแรก 

1.2 ท ำเลที่ตั้ง 
อ ำเภอชัยบุรี  ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระยะทำงจำก อ ำเภอชัยบุรี ถึง 

อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยทำงหลวงแผ่นดิน สำย 4037 - 4035 ประมำณ 108 กิโลเมตร 
1) ขนำด  
         อ ำเภอชัยบุรี มีพ้ืนที่ประมำณ 430 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 268,750 ไร่ 
2)  อำณำเขต   

ทิศเหนือ จด ต ำบลไทรขึง อ ำเภอพระแสง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ทิศตะวันออก จด ต ำบลสินปุน อ ำเภอพระแสง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ทิศตะวันตก จด ต ำบลบำงสวรรค์ อ ำเภอพระแสง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

จด อ ำเภอปลำยพระยำ  จังหวัดกระบี่ 
ทิศใต้  จด ต ำบลเขำดิน อ ำเภอเขำพนม จังหวัดกระบี่ 
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3)  ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอำกำศ 
           สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไป  ส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง มีภูเขำขนำบอยู่ทำงทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก  ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม คือ สวนยำงพำรำ และสวนปำล์มน้ ำมัน สภำพอำกำศ
โดยทั่วไป มีฝนตกชุกตลอดท้ังปี  

1.3 กำรปกครอง 
- กำรปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น  4 ต ำบล 37 หมู่บ้ำน จ ำนวน 11,381 หลังคำเรือน 
- กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น  องคก์ำรบริหำรต ำบล  4  แห่ง   

1.4 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
- มีแม่น้ ำสำยหลัก  คือ คลองโตรม ไหลผ่ำนต ำบลชัยบุรี และต ำบลสองแพรก 
- มีสวนป่ำชุมชนซึ่งเป็นป่ำดงดิบที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มำก โดยมีชำวบ้ำนหมู่ที่ 8 บ้ำน 

สระแก้ว  ต ำบลไทรทอง  เป็นผู้ดูแล  จ ำนวนประมำณ  400 ไร่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

1.5 โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑) กำรคมนำคม 

  อ ำเภอชัยบุรี มีเส้นทำงกำรคมนำคม คือ ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4037 ตัดผ่ำน รวม
ระยะทำงที่ผ่ำนอ ำเภอชัยบุรี ประมำณ 20 กิโลเมตร ถนนภำยในหมู่บ้ำนเป็นถนนลูกรังสำมำรถติดต่อกันได้
ตลอดทั้งปี ยกเว้น หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8 ต ำบลไทรทอง ซึ่งในช่วงฤดูฝน กำรคมนำคมค่อนข้ำงล ำบำก 

๒) กำรสื่อสำร 
- ที่ท ำกำรไปรษณีย์  จ ำนวน 1 แห่ง, ไปรษณีย์อนุญำตเอกชน  จ ำนวน 4 แห่ง 

๓) กำรไฟฟ้ำ 
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลมีไฟฟ้ำใช้ครบทั้ง 4 แห่ง 
- ชำวบ้ำนมีไฟฟ้ำใช้ครบทุกหมู่บ้ำน  

๔) กำรประปำ 
- มีระบบประปำกรมอนำมัย  จ ำนวน 4 แห่ง 
- มีระบบประปำขนำดกลำง – เล็ก จ ำนวน 8 แห่ง 

1.6 ภำวะเศรษฐกิจ 
๑) รำยได้ประชำกร 

- เฉลี่ย ประมำณ 45,000 บำท / คน /ปี 
๒) อำชีพ 

- เกษตรกรรม  ร้อยละ 80  
- ค้ำขำย   ร้อยละ 10   
- รับรำชกำร   ร้อยละ 5   
- รับจ้ำงและอ่ืนๆ    ร้อยละ 5  

๓) กำรท่องเที่ยว 
- ถ้ ำหอมวิปัสสนำ หมู่ที่ 4 ต ำบลไทรทอง 
- ป่ำชุมชน 400 ไร่  หมู่ที่ 8  ต ำบลไทรทอง 
- น้ ำตกบำงแก้ว หมู่ที่ 7 ต ำบลชัยบุร ี
- ป่ำแหล่งน้ ำ หมู่ที่ 8 ต.คลองน้อย 
- ภูเขำเพชร หมู่ที่ 4 ต.สองแพรก 
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        1.7 ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม 
                             - วัด จ ำนวน 6 แห่ง  
                             - ส ำนักสงฆ์ จ ำนวน 7 แห่ง  
                             - นับถือศำสนำพุทธร้อยละ 98 

1.8 ประชำกร   
      มีประชำกรทั้งหมด  28,122  คน เพศชำย 14,157 คน เพศหญิง 13,965 คน ควำมหนำแน่นของ

ประชำกรโดยเฉลี่ย 65.4 คนต่อตำรำงกิโลเมตร 

ตำรำงท่ี ๑  แสดงจ ำนวนต ำบล หมู่บ้ำน ในแต่ละต ำบลของอ ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 

 
ต ำบล 

พ้ืนที่ 
(ตร.ก.ม.) 

ห่ำง
จำก 

อ ำเภอ 
(ก.ม.) 

จ ำนวน (แห่ง) จ ำนวน 
หลังคำเรือน ต ำบล หมู่ 

บ้ำน 
เทศบำล อบต. 

นคร เมือง ต ำบล 

ต ำบลชัยบุรี 156.4 1 1 10 - - - 1 2,972 
ต ำบลสองแพรก 78.86 5 1 9 - - - 1 2,723 
ต ำบลคลองน้อย 96.04 6 1 10 - - - 1 2,497 
ต ำบลไทรทอง 98.70 9.5 1 8 - - - 1 3,189 
รวม 430 - 4 37 - - - 4 11,381 

ที่มำ : ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน  กรมกำรปกครอง  (1 กรกฎำคม 2564) 

ตำรำงที ่ ๒   แสดงจ ำนวนประชำกรปี 2564 แยกรำยต ำบล 
ต ำบล ชำย หญิง รวม 

ต ำบลสองแพรก 3,478 3,352 6,830 
ต ำบลชยับุร ี 3,016 3,109 6,125 
ต ำบลคลองน้อย 3,908 3,766 7,674 
ต ำบลไทรทอง 3,755 3,738 7,493 
         รวม 14,157 13,965 28,122 

ทีม่ำ :  ส ำนักบริหำรกำรทะเบียน  กรมกำรปกครอง  (1 กรกฎำคม 2564) 

ตำรำงที่  ๓  แสดงจ ำนวนประชำกรอ ำเภอชัยบุร ี จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุและเพศ   
กลุ่มอำยุ เพศ รวม ร้อยละ 

  ชำย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ     

0-4 798 2.84 797 2.83 1,595 5.67 
5-9 1,060 3.77 1,041 3.70 2,101 7.47 

10-14 1,119 3.98 1,084 3.85 2,203 7.83 
15-19 1,031 3.67 853 3.03 1,884 6.70 
20-24 950 3.38 953 3.39 1,903 6.77 
25-29 1,089 3.87 1,096 3.90 2,185 7.77 
30-34 1,211 4.31 1,190 4.23 2,401 8.54 
35-39 1,248 4.44 1,139 4.05 2,387 8.49 



13 
 
ตำรำงที่  ๓  แสดงจ ำนวนประชำกรอ ำเภอชัยบุร ี จังหวัดสรุำษฎร์ธำนี จ ำแนกตำมกลุ่มอำยุและเพศ  (ต่อ) 

กลุ่มอำยุ เพศ รวม ร้อยละ 
  ชำย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ     

40-44 1,092 3.88 1,142 4.06 2,234 7.94 
45-49 1.112 3.95 1,143 4.06 2,255 8.02 
50-54 1,103 3.92 967 3.44 2,070 7.36 
55-59 852 3.03 796 2.83 1,648 5.83 
60-64 540 1.92 566 2.01 1,106 3.93 
65-69 372 1.32 426 1.51 798 2.84 
70-74 228 0.81 280 1.00 508 1.81 
75-79 133 0.47 200 0.71 333 1.18 

 80 ขึ้นไป 219 0.78 292 1.04 511 1.82 
รวม 14,157 50.35 13,965 49.65 28,122 100 

 
ที่มำ : ส ำนักบรหิำรกำรทะเบียน  กรมกำรปกครอง  (1 กรกฎำคม 2564) 
หมำยเหตุ : เฉพำะผู้มีสัญชำติไทย (ไม่รวมบุคคลบ้ำนกลำงและระหว่ำงย้ำย) 
 
แผนภูมิที ่1  แสดงปิรำมิดประชำกร ของอ ำเภอชัยบุรี  ปีงบประมำณ  25๖5  
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 จำกปิระมิดประชำกรของอ ำเภอชัยบุรีพบว่ำเป็นแบบเสถียร (stable pyramid) ที่มีรูปแบบคล้ำยกับ
ระฆังคว่ ำ  หรือมีโครงสร้ำงประชำกรที่คงที่ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของอัตรำกำรเกิดและอัตรำกำรตำยของประชำกร
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง ประชำชนส่วนใหญ่ของอ ำเภอชัยบุรีอยู่ในกลุ่มวัยท ำงำน อยู่ในช่วงกลุ่มอำยุ 30 - 34 ปี  คิด
เป็นร้อยละ  8.54 รองลงมำเป็น ช่วงกลุ่มอำยุ 35 - 39 ปี  คิดเป็นร้อยละ 8.49 และกลุ่มอำยุ 45 - 49 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 8.02 ตำมล ำดับ   

ดังที่ทรำบแล้วว่ำปัจจุบันมีอัตรำกำรกำรเกิดของประชำกรที่ค่อนข้ำงคงที่  สำเหตุเนื่องมำจำกประเทศ
ไทยมีนโยบำยในกำรคุมก ำเนิดที่ได้ผลดีมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ผู้หญิงไทยในวัยท ำงำนมีแนวโน้มที่จะ
แต่งงำนช้ำและเป็นโสดมำกข้ึน ตลอดจนโครงสร้ำงของสังคมที่เปลี่ยนมำเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวมำกขึ้นจึงมี
ภำระและต้นทุนของค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตลอดจนกำรเลี้ยงดูบุตรที่มำกขึ้นตำมไปด้วย เป็นต้น ทั้งนี้พบว่ำอ ำเภอชัยบุรี
ก ำลังจะก้ำวเข้ำสู่สังคมของผู้สูงอำยุในอนำคต โดยประชำกรในวัยเด็กจะลดลงในขณะเดียวกันประชำกรผู้สูงอำยุ 
(อำยุ 60 ปีขึ้นไป) จะเพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือให้เห็นแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และใน
อนำคตเป็นรูปธรรม  

ทั้งนี้ในส่วนของประชำกรของอ ำเภอชัยบุรีเอง จึงต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะก้ำวไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงนี้ด้วย  กล่ำวคือต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมของสมำชิกในครอบครัว  มีกำรวำงแผนกำรใช้ชีวิตใน
ทุกๆ ด้ำน  ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และควำมเป็นอยู่ต่ำงๆ  เพ่ือให้เกิดภำระที่น้อยที่สุดของสมำชิกในครอบครัว
และต่อสังคมโดยรวม 
 
1.9 ด้ำนกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี 4 แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำและอัตรำส่วนครู : นักเรียน 
 

สังกัด สถำนศึกษำ ผู้สอน นักเรียน/นักศึกษำ อัตรำส่วน   
ครู:นักเรียน 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  รัฐบำล 12 239 4,282 1 : 18 
  เอกชน 1 29 350 1 : 12 
  เทศบำล/อบจ. - - - - 
  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ - - - - 
ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
  อำชีวศึกษำ (รัฐบำล) - - - - 
  อำชีวศึกษำ (เอกชน) - - -  
ระดับอุดมศึกษำ 
  รัฐบำล - - - - 
  เอกชน - - - - 
ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ - - - - 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ 

- - - - 
ศูนย์กำรเรียนปัญญำภิวัฒน์  
สุรำษฎร์ธำนี 

- - - - 
 

ที่มำ : แผนพัฒนำงำนสำธำรณสุขเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอชัยบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ 2565  
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ข้อมูลทรัพยำกรสำธำรณสุข 

สถำนบริกำรสำธำรณสุข  
 

ร้ำนขำยยำ       
 แผนปัจจุบันที่มีเภสัชกร    จ ำนวน     5    แห่ง 
 แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ    จ ำนวน     -    แห่ง 
 แผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส ำหรับสัตว์   จ ำนวน     3       แห่ง 
 แผนโบรำณ     จ ำนวน     -    แห่ง 
 ผลิตยำแผนโบรำณ    จ ำนวน     -    แห่ง 



บุคลำกรสำธำรณสุข 
 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  มีบุคลำกรสำธำรณสุขทั้งภำครัฐ  รัฐวิสำหกิจและเอกชน  (ไม่รวมลำศึกษำต่อ) ดังนี้ 
          แพทย์                จ ำนวน    5  คน อัตรำส่วน  1 : 5,623 
 ทันตแพทย์  จ ำนวน    3  คน อัตรำส่วน  1 : 9,372 
 เภสัชกร   จ ำนวน    5  คน อัตรำส่วน  1 : 7,029 
 พยำบำลวิชำชีพ  จ ำนวน    44  คน อัตรำส่วน  1 :  
 นักวิชำกำรสำธำรณสุข จ ำนวน    16  คน อัตรำส่วน  1 : 1,480 
 เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข จ ำนวน     8  คน อัตรำส่วน  1 : 4,687 
 จพ.ทันตสำธำรณสุข จ ำนวน     5  คน อัตรำส่วน  1 :  
 แพทย์แผนไทย  จ ำนวน     6      คน อัตรำส่วน  1 : 4,686 

ภำคเอกชนและรัฐวิสำหกิจ  
          แพทย์                จ ำนวน    1  คน อัตรำส่วน  1 : 28,122 
 ทันตแพทย์  จ ำนวน     -   คน อัตรำส่วน   - 
 เภสัชกร   จ ำนวน    5  คน อัตรำส่วน  1 : 5,624 
 พยำบำลวิชำชีพ  จ ำนวน    8  คน อัตรำส่วน  1 : 3,515 
 พยำบำลเทคนิค  จ ำนวน    -    คน อัตรำส่วน   - 

อำสำสมัครสำธำรณสุข 
   อำสำสมัครสำธำรณสุข จ ำนวน  631 คน     อัตรำส่วน  1 : 45 คน หรือ 1 : 18 ครัวเรือน 
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ข้อมูลสถำนะสุขภำพ 
ตำรำงท่ี 5 แสดงจ ำนวนและอัตรำสถิติชีพ 

รำยกำร 
2561 2562 2563 

2564 
(1 ม.ค.- 31 ต.ค 64) 

 จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ 

อัตรำเกิด ( ต่อ 1,000 
ประชำกร ) 
อัตรำตำย ( ต่อ 1,000 
ประชำกร ) 
อัตรำเพิ่มตำมธรรมชำติ  
( ต่อ 100 ประชำกร ) 
อัตรำทำรกแรกเกิดตำย 
(อำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 
28 วัน) ( ต่อ 1,000 เกิดมี
ชีพ ) 
อัตรำมำรดำตำย  
( ต่อ 100,000 เกิดมีชีพ ) 
 

131 
 

91 
 

40 
 
- 
 
 
- 

4.70 
 

3.26 
 

0.14 
 
- 
 
 
- 

116 
 

81          
 

35 
 

- 
 
 
- 

4.13 
 

2.88 
 

0.12 
 
- 
 
 
- 

123 
 

103 
 

20               
 
- 
 
 
- 

4.37 
 

3.66 
 

0.07 
 
- 
 
 
- 

66 
 

68 
 

-2 
 
- 
 
 
- 

2.34 
 

2.42 
 

  -0.08 
 
- 
 
 
- 

ที่มำ :  สถิติกำรเกิดโรงพยำบำลชัยบุรี, มรณะบัตร (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564)  
               

       จำกตำรำง พบว่ำ อัตรำเพ่ิมตำมธรรมชำติมีแนวโน้มลดลง โดยในปีงบประมำณ 2561-2564 (1 ม.ค.- 
31 ต.ค.64) พบอัตรำเพ่ิมตำมธรรมชำติ คิดเป็น 0.14, 0.12, 0.07 และ- 0.08 (ต่อ 1,000 ประชำกร ) 
ตำมล ำดับ จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำในกำรด ำเนินงำนมีกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงแผนครอบครัวมำกขึ้น
จึงท ำให้อัตรำกำรเกิดอยู่ในอัตรำที่ต่ ำ ส ำหรับในปีงบประมำณ 2561 - 2564 ไม่พบอัตรำทำรกแรกเกิดตำย 
และมำรดำตำย เนื่องจำกเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอชัยบุรีได้มีกำรพัฒนำระบบบริกำรตำมมำตรฐำนงำน
อนำมัยแม่และเด็ก มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร MCH board  มีกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนทุก 3 
เดือน และมีกำรก ำกับติดตำมนิเทศกำรด ำเนินงำนอนำมัยแม่และเด็กอย่ำงต่อเนื่อง  ตลอดจนมีกำรพัฒนำ
ศักยภำพของผู้ปฏิบัติงำนอนำมัยแม่และเด็กให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน  
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งำนบริกำรสำธำรณสุข 
ตำรำงที่ 6  แสดงจ ำนวนและอัตรำผู้มำรับบริกำรของอ ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
 ปีงบประมำณ 2562 – 2564  (1 ตุลำคม 2563 -  30 มิถุนำยน 2564) 

         รำยกำร 
2562 2563 2564 

จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ 
จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ 
จ ำนวน 
(คน) 

อัตรำ 

1. ผู้ป่วยรับกำรรักษำแผนกผู้ป่วย
นอก (ร้อยละของประชำกร ) 86,044 

  

317.37 
 

73,936 272.71 54,244 193.85 

 2. ผู้ป่วยรับกำรรักษำแผนกผู้ป่วยใน 
2,529 

  

9.33 
 

1,820 6.71 1,306 4.67 
 (ร้อยละของประชำกร ) 

3. ส่งผู้ป่วยไปรักษำต่อภำยในจังหวัด 
3,114 

  
3.62 

 
3,084 4.17 2,213 4.08 

(ร้อยละของผู้ป่วยนอก) 

4. ส่งผู้ป่วยไปรักษำต่อต่ำงจังหวัด  
4 

 
0.005 
  

1 0.055 1 0.077 
(ร้อยละของผู้ป่วยนอก) 

 

ที่มำ : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสำธำรณสุข  (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564) 
 

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำจ ำนวนผู้มำรับบริกำรในสถำนพยำบำลของอ ำเภอชัยบุรีในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
มีจ ำนวนผู้รับบริกำรลดลงเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โรค COVID 19 มีกำรระบำดในช่วง 
ปี 2563 - 2564 ท ำให้กำรให้บริกำรบำงรำยกำรไม่สำมำรถให้บริกำรได้ เช่น ทันตกรม แพทย์แผนไทย 
กำยภำพ เป็นต้น แต่จะเน้นกำรให้บริกำรในด้ำนกำรส่งเสริมป้องกันโรคเพ่ือป้องกันกำรเกิดโรค COVID 19 และ
โรคอ่ืนๆโดยให้ประชำชนสำมำรถดูแลตนเองด้ำนสุขภำพได้อย่ำงถูกต้อง 
 

ตำรำงท่ี 7   แสดงสำเหตุกำรตำย 10 อันดับแรก ของอ ำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปีงบประมำณ 2562 – 2564         
               (1 มกรำคม 2564 -  31 ตุลำคม 2564)  
 

สำเหตุกำรตำย 2562 2563 2564 (1 ม.ค.-31 ต.ค.64) 
จ ำนวน (คน) อัตรำ จ ำนวน (คน) อัตรำ จ ำนวน (คน) อัตรำ 

โรคระบบ
ไหลเวียนโลหิต 

45 55.55 31 32.29 26 
38.24 

มะเร็ง 19 23.46 11 11.46 6 8.82 
โรคระบบทำงเดิน
หำยใจ 

6 7.41 10 10.42 6 
8.82 

ฆำตกรรม 3 3.70 0 0.00 0 0 
อุบัติเหตุ 2 2.47 8 8.33 2 2.94 
โรคระบบ
ภูมิคุ้มกัน 

1 1.23 0 0.00 4 
5.88 
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ตำรำงท่ี 7   แสดงสำเหตุกำรตำย 10 อันดับแรก ของอ ำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
ปีงบประมำณ 2562 – 2564  (1 ตุลำคม 2563 -  30 มิถุนำยน 2564) (ต่อ) 
 

สำเหตุกำรตำย 2562 2563 2564 (1 ม.ค.-31 ต.ค.64) 
จ ำนวน (คน) อัตรำ จ ำนวน (คน) อัตรำ จ ำนวน (คน) อัตรำ 

สมองได้รับควำม
กระทบกระเทือน 

1 1.23 0 0.00 1 1.47 

โรคระบบทำงเดิน
อำหำร 

0 0 3 3.13 0 0 

โรคระบบประสำท 0 0 0 0.00 0 0 
จมน้ ำ 0 0 0 0.00 0 0 
ฆ่ำตัวตำย 0 0 11 11.46 2 2.94 
อ่ืน ๆ  4 4.94 22 22.92 21 30.88 

 

 ที่มำ :  รำยงำนกำรตำย / ใบรับแจ้งกำรตำย (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564) 
 
 สรุปสถำนกำรณ์สำเหตุกำรตำย ในปี 2562-2564 ประชำกรอ ำเภอชัยบุรี ในปี 2564 ตำยด้วย
สำเหตุ  อันดับแรก คือ โรคระบบไหลเวียนโลหิตคิดเป็นอัตรำร้อยละ 38.24 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด อันดับที่ 2
รองลงมำคือ มะเร็ง อัตรำร้อยละ 8.82 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด และอันดับ 3 คือ โรคระบบทำงเดินหำยใจ อัตรำ
ร้อยละ 8.82 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด ตำมล ำดับ 
 

ตำรำงที่ 8 แสดงสำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกตำมกลุ่มโรค 10 อันดับแรก (อัตรำต่อประชำกรแสนคน)  
ของอ ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปีงบประมำณ 2562 – 2564  (1 ตุลำคม 2563 -  30 มิถุนำยน
2564) 

ชื่อกลุ่ม 

2562 

ชื่อกลุ่ม 

2563 

ชื่อกลุ่ม 

2564 

จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 

โรคระบบไหลเวยีน
เลือด 

12,930 47,691 โรคระบบไหลเวยีน
เลือด 

11,676 43,066 โรคระบบไหลเวยีน
เลือด 

9,387 33,545 

โรคระบบหำยใจ 12,508 46,135 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 10,476 38,640 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 8,131 29,057 

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 11,233 41,432 โรคระบบหำยใจ 9,634 35,534 โรคระบบหำยใจ 5,993 21,417 

โรคระบบย่อยอำหำร 8,326 30,710 โรคระบบย่อยอำหำร 7,505 27,681 โรคระบบย่อยอำหำร 5,090 18,190 

โรคระบบกล้ำมเนื้อ 8,180 30,171 โรคระบบกล้ำมเนื้อ 6,437 23,742 โรคระบบสืบพันธุร์่วม
ปัสสำวะ 

3,924 14,023 

โรคระบบสืบพันธุร์่วม
ปัสสำวะ 

6,440 23,753 โรคระบบสืบพันธุร์่วม
ปัสสำวะ 

5,447 20,091 โรคระบบกล้ำมเนื้อ 3,889 13,898 

โรคตดิเช้ือและปรสติ 4,122 15,204 โรคตดิเช้ือและปรสติ 4,709 17,369 โรคตดิเช้ือและปรสติ 2,609 9,324 

ภำวะแปรปรวนทำงจิต
และพฤติกรรม 

3,477 12,825 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนัง 

2,723 10,044 ภำวะแปรปรวนทำง
จิตและพฤติกรรม 

1,590 5,682 
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ตำรำงที่ 8 แสดงสำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกตำมกลุ่มโรค 10 อันดับแรก (อัตรำต่อประชำกรแสนคน)  
ของอ ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปีงบประมำณ 2562 – 2564  (1 ตุลำคม 2563 -  30 มิถุนำยน
2564) (ต่อ) 

ชื่อกลุ่ม 

2562 

ชื่อกลุ่ม 

2563 

ชื่อกลุ่ม 

2564 

จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 

โรคตำรวมถึง
ส่วนประกอบของตำ 

1,712 6,315 ภำวะแปรปรวนทำงจิต
และพฤติกรรม 

2,287 8,435 โรคตำรวมถึง
ส่วนประกอบของตำ 

807 2,884 

โรคระบบประสำท 1,478 5,451 โรคหูและปุ่มกกห ู 1,142 4,212 โรคระบบประสำท 782 2,795 
 

ที่มำ :  รำยงำนสำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอก (รง.504) 
จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำสำเหตุกำรป่วยผู้ป่วยนอกในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ของอ ำเภอชัยบุรีในปี 2562 

สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอกอัตรำป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด  โรคระบบหำยใจ และโรคเก่ียวกับ
ต่อมไร้ท่อ ตำมล ำดับ ในปี 2563 อัตรำป่วยสูงสุด ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด  โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ และ
โรคระบบหำยใจ ตำมล ำดับ และในปี 2564 อัตรำป่วยสูงสุด ได้แก่ ได้แก่ โรคระบบไหลเวียนเลือด  โรคเก่ียวกับ
ต่อมไร้ท่อ และโรคระบบหำยใจ ตำมล ำดับ ในช่วงปี 2562 - 2564 โรคที่พบอัตรำป่วยสูงสุดคือ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด ในปี 2563 -2564 มีอัตรำกำรป่วยลดลง 
 

ตำรำงที่ 9   แสดงสำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยในตำมกลุ่มโรค 10 อันดับแรก (อัตรำต่อประชำกรแสนคน)  
ของอ ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปีงบประมำณ 2562 – 2564  (1 ตุลำคม 2563 -  30 มิถุนำยน 
2564) 

ชื่อกลุ่ม 

2562 

ชื่อกลุ่ม 

2563 

ชื่อกลุ่ม 

2564 

จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 

Diarrhoea  and 
gastroenteritis 

149 550 Diarrhoea  and 
gastroenteritis 

103 380 Acute bronchitis 84 300 

Chronic obstructive 
pulmonary disease 
with acute 
exacerbation 

85 314 Dengue fever 101 373 Diarrhoea  and 
gastroenteritis 

68 243 

Urinary tract 
infection 

80 295 Chronic obstructive 
pulmonary disease 

with acute 
exacerbation 

69 254 Bacterial infection 43 154 

Dyspepsia 59 218 Bacterial  infection 64 236 Chronic kidney 
disease 

37 132 

Dizziness 58 214 Acute bronchitis 61 225 Urinary tract infection 37 132 
Dengue 
haemorrhagic fever 

57 210 Dizziness 35 129 Chronic obstructive 
pulmonary disease 

35 125 

Bronchopneumonia 56 207 Chronic kidney 
disease , stage 5 

30 111 Pneumonia 28 100 
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ตำรำงที่ 9   แสดงสำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยในตำมกลุ่มโรค 10 อันดับแรก (อัตรำต่อประชำกรแสนคน)  
ของอ ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปีงบประมำณ 2562 – 2564  (1 ตุลำคม 2563 -  30 มิถุนำยน 
2564) (ต่อ) 

ชื่อกลุ่ม 

2562 

ชื่อกลุ่ม 

2563 

ชื่อกลุ่ม 

2564 

จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 

Bacterial 
pneumonia 

55 203 Asthma 28 103 Dizziness 27 96 

Acute bronchiolitis 55 203 Bacterial pneumonia 27 100 Stroke 23 82 

Acute bronchitis 55 203 Acute gastritis 25 92 Heart failure 22 79 

ที่มำ :  รำยงำนสำเหตุกำรป่วยผู้ป่วยใน ( รง.505 )  
           

จำกตำรำงที่ 9   พบว่ำสำเหตุกำรป่วยผู้ป่วยใน ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ของอ ำเภอชัยบุรีในปี 2562 
สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยในอัตรำป่วยสูงสุด ได้แก่ Diarrhoea  and gastroenteritis   Chronic obstructive 
pulmonary disease with acute exacerbation  และ Urinary tract infection ตำมล ำดับ ในปี 2563 อัตรำป่วย
สูงสุด ได้แก่ Diarrhoea  and gastroenteritis  Dengue fever  และ Chronic obstructive pulmonary disease with 
acute exacerbation ตำมล ำดับ และในปี 2564 อัตรำป่วยสูงสุด ได้แก่ ได้แก่ Acute bronchitis  Diarrhoea  and 
gastroenteritis และ Bacterial infection ตำมล ำดับ  
 

 ตำรำงที่  10  แสดงโรคทำงระบำดวิทยำ (อัตรำต่อประชำกรแสนคน)  ของอ ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปี
พ.ศ.2562 – 2564  (1 มกรำคม 2562 -  30 มิถุนำยน 2564) 

ชื่อกลุ่ม 2562 ชื่อกลุ่ม 2563 ชื่อกลุ่ม 2564 
จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ จ ำนวน 
(ครั้ง) 

อัตรำ 

โรคอุจจำระร่วง 161 594 ไข้เด็งกี่ 130 479 ไข้ไม่ทรำบสำเหตุ 282 1,008 
ไข้เด็งกี่ 100 369 โรคอุจจำระร่วง 100 369 โรคอุจจำระร่วง 264 943 

มือ เท้ำ ปำก 40 148 ไข้เลือดออก 9 33 ปอดบวม 114 407 
ไข้หวัดใหญ่ 12 44 อีสุกอีใส 7 26 มือ เท้ำ ปำก 39 139 
อีสุกอีใส 11 41 มือ เท้ำ ปำก 1 4 ไข้หวัดใหญ่ 24 86 

ไข้เลือดออก 4 15 ไข้ไม่ทรำบสำเหตุ 1 4 ไข้เด็งกี่ 15 54 
ไขไ้ม่ทรำบสำเหต ุ 1 4 อำหำรเป็นพิษ 1 4 Leptospirosis 15 54 
อำหำรเป็นพิษ 0 - ไข้หวัดใหญ่ 0 - อีสุกอีใส 11 39 

ปอดบวม 0 - ปอดบวม 0 - สครับไทฟัส 5 18 
สครับไทฟัส 0 - สครับไทฟัส 0 - ตับอักเสบ 4 14 
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   ที่มำ : รำยงำนระบำดวิทยำ (รง.506) 
 
 จำกตำรำงที ่10 พบว่ำโรคที่มีอัตรำกำรป่วยสูงสุด 3 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ.2562-2664) ของอ ำเภอชัย
บุรี พบว่ำในปี 2562 มีกำรป่วยด้วยโรคอุจจำระร่วง มีอัตรำสูงสุดเป็นอัตรำ 594 ต่อแสนประชำกร ในส่วนของ
ปี 2563 มีกำรป่วยด้วยโรคไข้เด็งก่ี มีอัตรำสูงสุดเป็นอัตรำ 479  ต่อแสนประชำกร และในปี 2564 มีกำรป่วย
ด้วยโรคไข้ไม่ทรำบสำเหตุ มีอัตรำสูงสุดเป็นอัตรำ 1,008 ต่อแสนประชำกร จะเห็นได้ว่ำในแต่ละปีมีกำรระบำด
วิทยำของโรคที่ต่ำงกัน 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินโดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม   

-เพ่ือให้ประชาชนที่เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤติสามารถได้เข้าถึง
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ประชากรเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 26 

1.โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
2.โครงการพัฒนาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

นางวิไลวรรณ  พัฒนประดิษฐ์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม   

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

1  โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 เพ่ิมการเข้าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินใน
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ 

 -อบรมฟ้ืนฟูอาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ 
 
-การประชาสัมพันธ์ระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1669 
-การสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง
หน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 
-การระบุต าแหน่งบ้าน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรค 
STEMI ,Stroke ด้วย 
Application 
 -พัฒนาระบบการออก
เหตุแบบการเปลี่ยนถ่าย
ระหว่างทางในพ้ืนที่
ห่างไกล 

-อาสาสมัคร
ฉุกเฉินการแพทย์ 
จ านวน 20 คน 
- พ้ืนที ่4 ต าบล 
ของอ าเภอชัยบุรี 
 
-องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 4 แห่ง 
 
-ผู้ป่วยDM,HTที่มี
ค่า CVD Risk 
มากกว่า 30 
คะแนน 
-มูลนิธิกุศลศรัทธา 
 

ก.พ.-เม.ย.
65 

 
ธ.ค.64-
มิ.ย.65 

 
พ.ค.-มิ.ย.

65 
 
 
ก.พ.-ก.ค.

65 
 
 
ม.ค.-ก.พ.

65 

4,000 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

 

เงินบ ารุง 
ร.พ. 

 
UC 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

 

 นางวิไลวรรณ  
พัฒนประดิษฐ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

2  โครงการพัฒนาระบบ
บริการการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 

1.เพ่ือให้ผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินเข้าถึงบริการด้วย
ความรวดเร็ว 
2.ลดการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

1.การซ้อมแผนรับอุบัติภัย
หมู่ 
1.1 การทบทวนปรับปรุง
แผนรับอุบัติภัย/สาธารณ
ภัยหมู่ 
1.2 การประชุมเตรียม
ความพร้อมในการซ้อม
แผน 
1.3 การซ้อมแผนตามวัน
เวลาที่ก าหนด 
2.การรณรงค์/
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
3.จัดอบรมหลักสูตร ICS 
ให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข  
 

บุคลากร
สาธารณสุขและ
ภาคีเครือข่าย 
จ านวน 120 คน 
 
 
 
 
 
 
-พ้ืนที่ 4 ต าบล  
ของอ าเภอชัยบุรี 
 
-บุคลากรเครือข่าย
สาธารณสุข 
จ านวน  40 คน 
 

มี.ค.-เม.ย. 
65 

 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.64
เม.ย.65 

 
มี.ค.-เม.ย.

65 

12,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12,400 

UC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UC 
 
 
 
 
 

 

นางวิไลวรรณ  
พัฒนประดิษฐ์ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาสุขภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัย 
1.1การจัดการระบบเฝ้า
ระวังมารดาตาย 
1.2การจัดการบริการ
ตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
1.3 สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพกลุ่มสตรี 

-สุขภาพแม่และเด็ก 
-พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์สุขภาพ
ดี ดูแลตัวเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันการ
ตายของมารดาและทารก 
-การดูแลหญิงตั้งครรภ์ตาม
มาตรฐาน 

-อัตราส่วนการตายมารดา
ไทยต่อการเกิดมีชีพแสน
คน 
-ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อนหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์ 
-ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับบริการฝากครรภ์
คุณภาพครบ 5 ครั้งตาม
เกณฑ์ 
-ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
ยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก และกรดโฟลิก 
 

1.ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 
-การป้องกันการเกิดภาวะเสียงในหญิง
ตั้งครรภ์ที่ป้องกันได้ 
-โครงการห้องคลอดคุณภาพ 
-การสร้างทีมฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ 
-การสร้างทีมระบบการส่งต่อใน
เครือข่าย 

นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
การจัดการบริการตาม
มาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก 

การดูแลสุขภาพทารก 
-ลดอัตราการตายของทารกแรกเกิด 

-อัตราการตายทารกแรก
เกิด<3.7 ต่อ 1,000 
-อัตราการขาดออกซิเจนที่ 
1 นาทีในทารกแรกเกิดต่อ
พันการเกิดมีชีพ <25 ต่อ
1,000 
-ร้อยละของทารกแรกเกิด
น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 
กรัม ไม่เกินร้อยละ 7 

 นางอัมมร  บุญช่วย 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

3 โครงการห้องคลอดคุณภาพ -เพ่ือให้มารดาและทารก
ได้รับการดูแลตาม
มาตรฐาน 
-ป้องกันการเกิดภาวะ
เสี่ยงที่ป้องกันได้ 

-การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง 
-การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การช่วยฟื้นคืนชีพทารก 
-การอบรมการแปลผล
EFM และการประเมิน
มาตรฐานการคลอดตาม
กรมการแพทย์ 
-การทบทวนเหตุการณ์
ส าคัญ 

-บุคลากรด้านการ
ดูแลมารดา และ
ทารก 
-มารดาและทารก 

มีนาคม 
65 

5,000 เงินบ ารุง 
รพ. 

นางอัมมร   
บุญช่วย 
 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในงานอนามัยแม่
และเด็ก 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงานอนามัย 
แม่และเด็ก 

-ประชุมคณะกรรมการ 
MCH board ระดับ
อ าเภอทุก 3 เดือน 
-เข้าร่วมประชุมPerinatal 
conference 

-บุคลากรด้านการ
ดูแลมารดา และ
ทารก 

ธ.ค.
2564- 

ส.ค. 
2565 

 

- - นางอัมมร   
บุญช่วย 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาสุขภาพคนไทยทุกกลุ่ม
วัย 
   1.1 ขับเคลื่อน พรบ.การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 
 
 
 
   1.2 บริการตามมาตรฐาน
งานวัยรุ่น (กรมอนามัย) 

 
 
-ลดอัตราการคลอดในหญิง
อายุ 15-19 ปี 
-เพ่ิมอัตราการคุมก าเนิดกึ่ง
ถาวรในหญิงอายุน้อยกว่า 
20 ปี หลังคลอดหรือแท้ง 
 
 
-จัดบริการคลินิกวัยรุ่นและ
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
ให้บริการตามมาตรฐานงาน
วัยรุ่น 
 

 
 
- อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-
19 ปี < 25 ต่อพันประชากร 
- ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 
20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่
คุมก าเนิดได้รับการคุมก าเนิดด้วยวิธี
กึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วง
อนามัย)  
- มีคลินิกวัยรุ่นให้บริการในทุกรพ.
สต. 

 
 
1.โครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
 
 
 
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
ให้บริการตามมาตรฐาน
งานวัยรุ่น (กรมอนามัย) 

วาสนา  ถิ่นขนอน 
ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 ขับเคลื่อน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

5  โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นและตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

 เพ่ือลดอัตราการ
คลอดในหญิงอายุ 
15-19 ป ี

 1.ประชุมคณะท างาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
2.จัดหา +จัดซื้อเวชภัณฑ์
ในการให้บริการคุมก าเนิด
กึ่งถาวร 
3.ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 

 - ผู้รับผิดชอบงาน
วัยรุ่นเครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอชัยบุรี และ
ภาคีเครือข่าย 
-วัยรุ่นอายุ 14-
19 ปี จ านวน 50 
คน 

ม.ค.2565 
 
 
 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

5,000  QOF วาสนา  ถิ่นขนอน 
ภมรรัตน์ ฤทธิ์
รงค์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.2 บริการตามมาตรฐานงานวัยรุ่น (กรมอนามัย) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

6  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการให้บริการ
ตามมาตรฐานงานวัยรุ่น 
(กรมอนามัย) 

 1.เพ่ือให้ผู้ให้บริการ
และภาคีเครือข่ายมี
ความรู้ในการให้บริการ
ตามมาตรฐานงานวัยรุ่น 
2.มีบริการคลินิกวัยรุ่น
ครอบคลุมทุกหน่วย
บริการ 

1.ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน 
2.ประเมินความพร้อมของ
หน่วยบริการตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย 
3.อบรมพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบคลินิกวัยรุ่น
และอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ 
 

  - ผู้รับผิดชอบ
งานวัยรุ่น
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัย
บุรี และภาคี
เครือข่าย 

ม.ค. – ส.ค.
2565 

5,000 QOF  วาสนา  ถิ่นขนอน 
ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และการเฝ้าระวังโรค โดยภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วม  (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพของประชาชนทุก
กลุ่มวัย 
1.1พัฒนาระบบการดูแล
เด็ก0-5ปี 
1.2พัฒนาทักษะของ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจ
ประเมินพัฒนาการเด็ก/
การบันทึกข้อมูล/ระบบ
การส่งต่อเด็กล่าช้า 
1.3.พัฒนาองค์ความรู้/
ทักษะของผู้ดูแลเด็ก 0-
5 ปี 
1.4.ขับเคลื่อนมหัศจรรย์
1,000 วัน Plus/9 ย่าง
เพ่ือ สร้างลูก 
1.5.สร้าง/พัฒนาองค์
ความรู้ “เด็กไทย เล่น
เปลี่ยนโลก 
 

1.เจ้าหน้าที่มีทักษะที่ถูกต้องในการ
ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กทุก
สถานบริการ 
2.มีระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเด็ก 0-๕ ปี 
3.มีเครือข่ายในการดูแล/ส่งต่อเด็ก
ต่อเนื่องกรณีพัฒนาการล่าช้า 
4.ผู้ดูแลเด็กมีองค์ความรู้ในการดูแล
เด็กปฐมวัย 
5.มีการด าเนินงานต าบลมหัศจรรย์ 
1,000 วัน Plus อย่างน้อยอ าเภอ
ละ 1 ต าบล 
 

1.เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการ
สมวัย ≥ร้อยละ 85 
2.เด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสม
ส่วน และมีส่วนสูงเฉลี่ยที่ 
อายุ 5 ปี (113/112 
cm) ≥ร้อยละ 64 
3.สถานบริการผ่าน
มาตรฐานระบบบริการ
อนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
ร้อยละ 100 
4.การด าเนินงานต าบล
มหัศจรรย์ 1,000 วัน 
Plus ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 ต าบล 
 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูศูนย์
เด็กเล็ก อบต. ภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 
2.ส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วง 1,000 
วันแรกของชีวิต 
3.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้งาน 9 
ย่าง เพื่อสร้างลูก 
4.ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 
5.รณรงค์คัดกรอง พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 5 ช่วงวัย 
-โครงการกิน กอด เล่น เล่าเฝ้าดูฟันใน
เด็กปฐมวัย 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยด้าน อารมณ์ จิตใจและ
สติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคม
คณารามและศูนย์เด็กเล็กบ้านควนพุน 
ต าบลชัยบุรี จังหวัด 
 

นางนิสา เรืองรัตน์ 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และการเฝ้าระวังโรค โดยภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วม  (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.6.ยกระดับพื้นท่ี 
ต้นแบบเด็กไทยเล่น 
เปลี่ยนโลกและพัฒนา 
ผู้อ านวยการเล่น 
1.7.ยกระดับสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัย 4D 

    

1.8ส่งเสริมเด็ก วัยเรียน 
แข็งแรง และฉลาด ตาม
แนววิถีชีวิตใหม่ ในยุคดิ
จิตัล  

1.เด็กวัยเรียนแข็งแรง และ ฉลาด 
ตามแนววิถีชีวิตใหม่ เด็กไทยในยุคดิ
จิตัล 
2.เด็กนักเรียนไทยสุขภาพดี สูงดีสม
ส่วน 
3.เด็กนักเรียนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
4.โรงเรียนมีการด าเนินการตาม
มาตรการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(HPS Plus HL)  
5.โรงเรียนมีการด าเนินงานใน
สถานศึกษา ตามมาตรการ
Sandbox Safety Zone in 
School  

1.เด็กไทยมีระดับ
สติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
100 
2.ร้อยละของเด็กอายุ 6 -
14 ปี สูงดีสมส่วน ≥ ร้อย
ละ 66 
3.โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุก
แห่ง 
4.โรงเรียนมีการ
ด าเนินการตามมาตรการ 
Sandbox Safety Zone 
in School ทุกแห่ง 

1.ประเมินระดับสติปัญญา (IQ) และ
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้ spm parallel 
version 
2.ตรวจสายตาเด็กนักเรียนชั้นป.1 
3.คัดกรองกลุ่มเป้าหมายโดยการชั่ง
น้ าหนัก/วัดส่วนสูงเด็กอายุ6-14 ปี 
4.ส่งเสริมเด็กวัยเรียนโดยจัดกิจกรรม
สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
โรงเรียน 
5.พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(HPS Plus HL) 
 

นางนิสา เรืองรัตน์ 
น.ส.ภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และการเฝ้าระวังโรค โดยภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วม  (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
 6.เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 
 

 6.ด าเนินงานในสถานศึกษา ตาม
มาตรการSandbox Safety Zone in  
School  
-โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนรอบ
รู้ด้านสุขภาพตามแนววิถีใหม่ TSC            
-โครงการลดอ้วนลดพุงในเด็กวัยเรียน 
โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 
-โครงการโรงเรียนสุขบัญญัติ  ต าบล
ไทรทอง ปี 2565 
-ร่วมกับงานจิตเวชเด็กประเมินระดับ
IQเด็กนักเรียนไทยชั้นป.1 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และการเฝ้าระวังโรค โดยภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

7 
 

 

โครงการมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยน
โลก 
 
 
 

1.เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาการ
ด าเนินงานมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรก แห่ง
ชีวิต 
2.เพ่ือให้มีพ้ืนที่ต าบล
ต้นแบบมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของ
ชีวิตอ าเภอชัยบุรี  
3.เพ่ือให้มีต าบล
ต้นแบบเด็กไทยเล่น
เปลี่ยนโลกอย่างน้อย 1 
ต าบล 
4.เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 
 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ/
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่
ละหน่วยบริการ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อ าเภอ  
ครูปฐมวัย เจ้าหน้าที่
อบต. 
2.พ้ืนที่มีการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน 
3.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน    
 

-เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
จ านวน 5 คน 
-ครูปฐมวัย 
จ านวน 11 คน 
-เจ้าหน้าที่อบต.
จ านวน 4 คน 
รวมทั้งหมด 20 
คน 

ม.ค.64 5,600 QOF 
 

-นางนิสา  
เรืองรัตน์ 
-น.ส.ภมรรัตน์   
ฤทธิรงค์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

8 โครงการกิน กอด เล่น 
เล่าเฝ้าดูฟันในเด็กปฐมวัย 
 
 

1.เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ให้กับ
ประชาชน 
2.เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ/โภชนาการ
สมวัย 
3.เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก/โภชนาการตามวัย 
4.เพ่ือให้เด็กท่ีสงสัย
พัฒนาการล่าช้า/
พัฒนาการล่าช้า ได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม 
 

1.จัดกิจกรรมอบรม
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย/อสม.  
2.อสม.ติดตามประเมิน
พัฒนาการ/โภชนาการ
เด็กในเขตรับผิดชอบ 
3.ประเมินพัฒนาการเด็ก
ที่มีอายุครบ 
9,18,30,42,60 เดือน 
4.ประเมินภาวะ
โภชนาการเด็ก0-5ปีทุก 
3 เดือน 
5.จัดกิจกรรมกระตุ้น
พัฒนาการในเด็กที่
พัฒนาการล่าช้า 
6.ส่งต่อเด็กพัฒนาการ
ล่าช้าพบแพทย์ 
7.การดูแลต่อเนื่อง
ติดตามเยี่ยมบ้านเด็ก
พัฒนาการ 
ช้า 

 -ผู้ดูแลเด็กและ
เด็ก จ านวน 80 
คน 
-อสม.ผู้ดูแลเด็ก
จ านวน 70 คน 

ต.ค.64 - 
 ก.ย.65 

20,000  
 
 

12,500 

กองทุน
ต าบลฯ 

 
กองทุน
ต าบลฯ 

 
 

นางนิสา เรือง
รัตน์  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
ตามแนววิถีใหม่ Thai 
stop Covid plus 
 
 

1.เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการ
พัฒนาการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพตาม
แนววิถีใหม่ในยุค
ดิจิตอล 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 
3.เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการประเมิน
ระดับสติปัญญาเด็ก 
4.เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานตาม
มาตรฐาน Thai stop 
Covid plus 
5.เพ่ือให้ภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 
 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ/
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่
ละหน่วยบริการ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อ าเภอ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน/ครูอนามัย
โรงเรียน 
2.พ้ืนที่มีการด าเนินงาน
ตามแนวทางในการไป
ท างานในพ้ืนที่เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ตัวชี้วัดจังหวัด 
3.ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานทุก 1 เดือน 
 
 
 

-เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
จ านวน 13 คน 
-ผู้อ านวยการ
โรงเรียน/ครู
อนามัย จ านวน 
26 คน 
-เจ้าหน้าที่อบต.
จ านวน 4 คน 
รวมทั้งหมด 43 
คน 

ม.ค.64 8,250 QOF 
 

-น.ส.ภมรรัตน์   
ฤทธิรงค์ 
-นางนิสา  
เรืองรัตน์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียนตามแนววิถี
ใหม่ในยุคดิจิตัล 
 

1.เพ่ือให้เด็กนักเรียน
มีภาวะโภชนาการ
ตามวัย 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 
3.เพ่ือป้องกันโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ 
2.จัดท าโครงการตามแผน 
3.ทดสอบความรู้ก่อนหลัง
อบรม 
4.ทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายนักเรียนเป็นระยะ
ทุก 1 เดือน 
5.จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้  
6.จัดกิจกรรมการออกก าลัง
กายในโรงเรียน 
7.สอนและสาธิตการดูแล
สุขภาพช่องปาก 
8.จัดตั้งแกนน ารณรงค์
เด็กไทยไม่กินหวานผ่านทาง
เสียงตามสาย 
9.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดตั้งชมรมเด็กไทย
ไม่กินหวาน 
10.ติดตามประเมินผล 

เด็กนักเรียนที่มี
ภาวะเริ่มอ้วน/
อ้วน จ านวน 60 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค.64- 
เม.ย.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองทุน
ต าบลฯ 

 
กองทุน
ต าบลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นิสา เรืองรัตน์ 
รพ.ชัยบุรี 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค  โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพของประชาชนทุก
กลุ่มวัย 

ประชากรวัยท างาน อายุ 18 – 59 
ปี จ านวน  17,747 คน มี BMI 
ปกติ  เป้าหมายร้อยละ 51 จ านวน 
9,051 คน 

1.ร้อยละของประชากรวัย
ท างานอายุ 18-59 ปี 
BMI ปกติ   

1.พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบ        
วัยท างาน 
2.คัดกรองประชาชนวัยท างาน อายุ 
18-59 ป ี

น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
น.ส.กมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ 

ประชากรวัยท างาน อายุ 25-59 ปี 
จ านวน  15,180 คน มีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ เป้าหมาย  
ร้อยละ 50 จ านวน 7,590 คน 

2.ร้อยละของวัยท างาน
อายุ 25-59 ที่มีการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ โดยมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 

1.เสริมสร้างความรอบรู้ กิจกรรมก้าว  
ท้าใจ และ Application H4U Plus    

น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
น.ส.กมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ 

ประชากรวัยท างานมีความรอบรู้
และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ เป้าหมาย 1% ตามฐาน
ประชากร  จ านวน 128 คน 
เป้าหมายร้อยละ 50 จ านวน 84 
คน 

3.จ านวนคนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

1.เสริมสร้างความรอบรู้กิจกรรมก้าว
ท้าใจ และ Application H4U Plus 
(การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความ
รอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
สุขภาพวัยท างาน) 

น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 
น.ส.กมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค  โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

11  คัดกรองประชาชนวัย
ท างาน อายุ 18-59 ป ี

 เพ่ือคัดกรองประชาชนวัย
ท างาน อายุ 18-59 ป ี

คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
โดยการชั่งน้ าหนัก/วัด
ส่วนสูง 
 

ประชากร         
วัยท างาน จ านวน 
9,051 คน 

พ.ย.64-
พ.ค.65 

4,700 QOF จินตนา   
ทิพย์ประสงค์ 
กมลทิพย์  
สร้อยสุวรรณ 

12 เสริมสร้างความรอบรู้ 
กิจกรรมก้าวท้าใจ และ
Application H4U 
Plus    

 เพ่ือประเมินพฤติกรรม
สุขภาพวัยท างาน อายุ 25-
59 ปี 

 1.คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
ด้วย Application H4U 
Plus    
2.ประชาสัมพันธ์/
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ 

 ประชากร        
วัยท างาน 1% 
ตามฐานประชากร 
จ านวน 128 คน 

พ.ย.64-
พ.ค.65 

16,000 PPA จินตนา   
ทิพย์ประสงค์ 
กมลทิพย์  
สร้อยสุวรรณ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ประเด็นที่ 1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย 

1.เด็กกลุ่มอาย ุ0 - 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity 
free) 
1.1 เด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจ สุขภาพช่อง
ปาก 
1.2 เด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครอง ได้รับการฝึกแปรง
ฟันแบบลงมือ ปฏิบัติและ Plaque control 
1.3 ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการ เคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์เฉพาะที 
1.4 เด็ก 6-12 ปี ได้รับการ เคลือบหลุมร่อง
ฟันกรามแท้ 

ร้อยละ 90 
 
-ร้อยละ 50 
 
-ร้อยละ 50 
 
 
-ร้อยละ 50 
 
-ร้อยละ 30 

 
 
-โครงการเด็กปฐมวัยยิ้มสดใส 
 
  
 
 
 
 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพและการ
เข้าถึงบริการทางทันตกรรมในเด็ก
วัยเรียน  

 
 
-นางจิดาภา นุ้ยปากช่อง 
 
 
 
 
 
 
-นางสาวศิริขวัญ แสงมณี 
-นางสาวเกศรินทร์ อุ่นยวง 

2.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
และขัดท าความสะอาดฟัน 

ร้อยละ 30 -โครงการสุขภาพช่องปากดีเริ่มที่
แม่ 

นางสาวพรธิณีย์ ภูริเจริญวงศ์ 

3. ผู้มีอาย1ุ5-59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 25 -โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในวัยท างาน 

-นางสาวณัฐธยาน์ หาญพัฒนเจริญ 
-นางสาวพรธิณีย์ ภูริเจริญวงศ์ 

4.ผู้สูงอายุ 
4.1 ผู้สูงอายุได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก 
4.2 ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 

 
-ร้อยละ 40 
 
-ร้อยละ 40 

 
-โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ 

 
นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ่ม 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ประเด็นที่ 1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

13 โครงการเด็กปฐมวัยยิ้ม
สดใส 
 
 
 
 

1.เด็ก 0-5 ปีมีสุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 
2.ผู้ปกครองและครู
ผู้ดูแลมีความตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากเด็กปฐมวัย 
3.ลดการผุลุกลามของ
ฟันน้ านมในเด็ก อายุ 
4-6 ป ี

1.เด็กปฐมวัยยิ้มสดใส
ห่างไกลฟันผุ 
-ตรวจช่องปากและ OHI 
เด็ก 0-5 ปี  
-ทา fluoride vanish 
-สอนการใช้นิ้วผ้าและ
แปรงสีฟัน  
2.ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากเด็กก่อนวัยเรียนโดย
ครูผู้ดูแล 
3.คืนฟันสวยด้วย smart 
technique 
-อุดฟันแบบ ART  
-ส ารวจการคงอยู่ของ
วัสดุอุดฟัน 
 
 
 

1.เด็ก 0-5 ปี  
อ.ชัยบุรี 
2.ตัวแทนครู 
ศพด/อนุบาล    
อ.ชัยบุรี จ านวน 
25 คน 
3.นักเรียนชั้น
อนุบาล โรงเรียน
บ้านบางหอย 
จ านวน 50 คน 

ธันวาคม
2564 – 
กันยายน 
2565 

15,000 
 

3,750 
 
 
 
23,450 

PPA 
 

PPA 
 
 
 
สปสช.
(อบต.คลอง
น้อย) 

นางจิดาภา นุ้ย
ปากช่อง 
นางจิดาภา นุ้ย
ปากช่อง 
 
 
นางสาว 
เกศรินทร์  
อุ่นยวง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จ านวน  แหล่ง 
14 

 
โครงการส่งเสริมทักษะ
การแปรงฟันในเด็กวัย
เรียน 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะ
การแปรงฟันในเด็กวัย
เรียน 

1.ฝึกแปรงฟันรายบุคคล
ด้วยเทคนิคการขยับปัด 
2.ประเมินประสิทธิภาพ
การแปรงฟันโดยการ
ย้อมสีฟัน 
3.เปรียบเทียบผลการ
พัฒนาทักษะการแปรง
ฟัน ทุก 3 เดือน 

1.เด็ก 6 – 12 ปี  
ในอ าเภอชัยบุรี 
 

ธันวาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

15,000 
 
 
 

PPA นางสาวศิริขวัญ 
แสงมณี 

15 โครงการสุขภาพช่องปาก
ดีเริ่มที่แม่ 

1. เพื่อส่งเสริมให้หญิง
ตั้งครรภ์ตระหนักถึง
ความส าคัญในการดูแล
ช่องปาก 
2. เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์มีความรู้ใน
การดูแลช่องปากและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสุขภาพช่องปาก
หญิงตั้งครรภ์  
2. สอนการดูแลอนามัย
ช่องปากแก่หญิงตั้งครรภ์ 
3. ขัดท าความสะอาด
ฟัน และให้บริการขูด
หินปูนในช่วงอายุครรภ์ที่
เหมาะสม (4-6 เดือน) 

 หญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ที่ 
รพ/ รพ สต 

ตุลาคม 
2564- 
กันยายน 
2565 

- - นางสาวพรธิณีย์ 
ภูริเจริญวงศ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 จ านวน  แหล่ง 

16 
 

โครงการวัยท างานฟัน
แข็งแรง 
4.1 โครงการทันตกรรม
ปลอดบุหรี่ 

1.เพ่ือเป็นช่องทางให้
ผู้ป่วยที่ต้องการเลิกสูบ
บุหรี่ได้รับการดูแลและ
ค าแนะน าที่ถูกต้อง 
 

1.ตรวจสุขภาพช่องปาก
และให้บริการทางทันต 
กรรม รวมทั้งส่งต่อผู้ที่
ต้องการเลิกบุหรี่ไปยัง
คลินิกยาเสพติด 
2. รับผู้ที่เข้าโครงการ
เลิกสูบบุหรี่มาตรวจ
สุขภาพช่องปากและ
ให้บริการทางทันตกรรม 
3.สรุปผลการด าเนินงาน 

ผู้ที่ต้องการเลิกสูบ
บุหรี่ที่มารับ
บริการที่ฝ่าย   
ทันตกรรมหรือ
คลินิกยาเสพติด 

ธันวาคม 
2564- 
มีนาคม 
2565 

5,000 กรมอนามัย นางสาวณัฐธยาน์ 
หาญพัฒนเจริญ 

 4.2 โครงการสร้างแกน
น าสุขภาพช่องปาก 

 1.เพ่ือสร้างแกนน า
สุขภาพช่องปากในการ
ด าเนินงานทันต
สาธารณสุขในชุมชน 
2.เพ่ือให้ความรู้ใน
เรื่องการดูแลสุขภาพ
ช่องปากท่ีถูกต้อง 
 
 
 
 
 

1.ประสานผู้เกี่ยวข้องใน
การด าเนินโครงการ 
2.กิจกรรมประชุมชี้แจง
สร้างแกนน าสุขภาพช่อง
ปาก 

ตัวแทนแกนน า
หมู่บ้านละ 3 คน 
ทั้งหมด 10 
หมู่บ้าน 
รวม 35 คน 

8 เมษายน 
2565 

4,050   สปสช. 
อบต.คลอง
น้อย 

นางสาว 
เกศรินทร์  
อุ่นยวง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 จ านวน  แหล่ง 

17 
 

โครงการสูงวัยฟันดี 
 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ
การตรวจสุขภาพช่อง
ปากและรับบริการทาง
ทันตกรรมท่ีเหมาะสม 

1.ตรวจสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุที่มารับบริการที่
ฝ่ายทันตกรรรม (Walk 
In) และจากคลินิกโรค
เรื้อรัง ทั้งใน รพ.และ 
รพ.สต. 
2.ตรวจสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติด
เตียง ร่วมกับทีมสห
วิชาชีพผ่านการลงเยี่ยม
บ้านแต่ละต าบล 

ผู้สูงอายุ (≥60 ปี)
ในอ าเภอชัยบุรี 

ตุลาคม 
2564- 
กันยายน 
2565 

- - นางสาวพรทิพย์    
แซ่ลิ่ม 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรคโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุในอ าเภอชัยบุรี
สามารถดูแลตนเอง มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
และเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีเป็น
องค์รวม เสมอภาค เท่าเทียม
กันโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชน ตลอดจน
ภาคีเครือข่าย 

1.ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุมี
พฤติกรรม สุขภาพทีพึงประสงค์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50  

1.โครงการการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ SALE 
MODEL 

ศุชญา แก้วสกุลทอง 
ภมรรัตน์ ฤทธิรงค์ 

2.ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ พึ่งพิงได้รับ
การดูแลตาม Care Plan  
(ทุกสิทธิ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ใน
ชุมขนผ่านเกณฑ ์
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรคโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

18 
  
  

  โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
SALE MODEL 

 ผู้สูงอายุทุกคนได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค การดูแล
รักษา และฟ้ืนฟูทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ
อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม
กัน 
 
  
  

1. การคัดกรองภาวะ
สุขภาพและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 

 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป 
3,146 คน 
 

 ต.ค.64-
ธ.ค.64 
 

50,000 
  

 กองทุน
ต าบล 
 
 

 ศุชญา แก้วสกุล
ทอง 
ภมรรัตน์  
ฤทธิรงค์ 
  
  

 2.ผู้สูงวัยวิถีใหม่(New 
normal) ใส่ใจสุขภาพ 

  ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นไป 
3,146 คน 

 มค.65 
 

50,000 
  

 กองทุน
ต าบล 
 

 3.กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (LTC) ใน
ชุมชน 

 ผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียง 165 คน 

 กพ.65-
เม.ย.65 
 

100,000   เงินบ ารุง
รพ.ชัยบุรี 
(งบกองทุน
LTCจาก 
สปสช.) 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

  
  
  

  โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 
SALE MODEL (ต่อ) 

 ผู้สูงอายุทุกคนได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค การดูแล
รักษา และฟ้ืนฟูทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
เท่าเทียมกัน 

4.กิจกรรมประเพณีรด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุชมรม
ผู้สูงอายุ 5 หน่วย
บริการ 

ผู้สูงอายุ 
500 คน 
 

เม.ย.65 25,000 เงินบ ารุง 5
หน่วย
บริการ 

 ศุชญา แก้วสกุล
ทอง 
ภมรรัตน์ ฤทธิ
รงค์ 
  

19 โครงการพัฒนาวัดส่งเสริม
สุขภาพ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการท านุ
บ ารุงพัฒนาวัด เพื่อ
เป็นการสืบทอด
พระพุทธศาสนา 
 

1.การคัดกรองสุขภาพ
พระสงฆ์คบสอ.ชัยบุรี 
 
 
2.กิจกรรมอบรมพระ 
คิลานุปัฐฐากอ าเภอชัย
บุรี 
 

พระสงฆ์ 100 
รูป 
 
 
พระสงฆ์ 30 รูป 

ม.ค.65-
ก.พ.65 
 
 
มิ.ย.65-
ส.ค.65 
 

10,000 
 
 
 

25,000 
 
 

PPA 
 
 
 

PPA 

ศุชญา 
แก้วสกุลทอง 
ภมรรัตน์  
ฤทธิรงค์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพของประชาชนทุก
กลุ่มวัย 

-สตรีอายุ 30 -60 ปี ได้รับการ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี 
HPV DNA Testing 
-สตรีอายุ 30-60 ปี ที่มีผลการ
ตรวจคัดกรองผิดปกติได้รับการ
ส่งต่อรพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี
และได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง 

สตรีที่มีอายุ 30-60 ปี 
ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ≥ร้อยละ 
60 

-โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing 
ประจ าปีงบ 2565 
-โครงการรณรงค์ป้องกัน และการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรี
อายุ 30-60 ปี อ าเภอชัยบุรี 
ปีงบประมาณ 2565             

นางสุริสา เกาะกลาง 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 
50-70 ปี ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ ล าไส้ตรง
ด้วยวิธี FIT Test 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
อายุ 50-70 ปี ได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้
ใหญ่ ล าไส้ตรงด้วยวิธี FIT 
Test ร้อยละ 10  

-โครงการรณรงค์ ป้องกัน ตรวจคัด
กรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ และล าไส้ตรง 
ในกลุ่มเป้าหมาย อายุ 50-70 ปี ด้วย 
วิธี FIT Test ปี 2565    
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่
ด าเนินการ 

ด าเนินการ 
จ านวน แหล่ง 

20 -โครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี HPV DNA 
Testing ประจ าปีงบ 
2565 
 

สตรีกลุ่มเป้าหมาย
ในอ าเภอชัยบุรี
ได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูก 

1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 
2.จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายในการ
ตรวจคัดกรอง 
3.ติดตามกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
4.ออกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลุก
ในชุมชน 
5.น าสิ่งส่งตรวจ ตรวจวินิจฉัย รพ.
มะเร็งสุราษฎร์ธานี 
6.แจ้งผลการตรวจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
7.ติดตามผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติ 
พบแพทย์เพ่ือรับตรวจรักษาและส่ง
ต่อ 

สตรี
กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 720 
ราย 

ต.ค.64-ก.ย.
65 

94,0๐๐ 
 

7,800 
 
 
 

-กองทุน
ต าบล 
PPA 

 
 

นางสุริสา เกาะกลาง 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1.พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังควบคุมโรค/ภัย
สุขภาพและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

≥ร้อยละ 88 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอด 

-โครงการป้องกันควบคุมวัณโรค ติดตามท า DOT 100%  
     
 

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

รายใหม่ และกลับเป็นช้ า 
3 แห่ง 
1 แห่ง 

ร้อยละของสถานบริการผ่านการรับรอง
เป็นศูนย์ DICและDIC-Cluster 
 

- โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการอ าเภอชัยบุรี 
Drop in center 

น.ส.อรพรรณ  รักวงค์  
น.ส.กาญจนี  คงเนียม 

ส่งเสริมการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของภาคี
เครือข่าย 

ร้อยละ 100 ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 
(พชอ.) 

-โครงการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตอ าเภอชัยบุรี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 

น.ส.อรพรรณ  รักวงค์  
น.ส.ศุชญา  แก้วสกุล
ทอง 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1…พัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค/ภัยสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

21 โครงการป้องกัน
ควบคุมวัณโรค 
ติดตามท า DOT 
100%  

1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การค้นหาผู้ป่วย 
วัณโรครายใหม่ ลด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
ของผู้ป่วยและลดอัตรา
การป่วย/ตายด้วยวัณโรค 
2. เพ่ือให้กระบวนการท า 
DOT ของเครือข่ายเป็น
กระบวนการ DOT 
100% 
3.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่าย 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกันโรคใน
เวทีประชุมหมู่บ้าน ทุกสถาน
บริการ 
2. การค้นหาประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงวัณโรคในชุมชน 
 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 โดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม 

1. ต าบลน าร่องในการ
ด าเนินงานวัณโรค 
( 4 ต าบล) 
2. ประชากรกลุ่มเสี่ยง
วัณโรคได้แก่ กลุ่ม 
1. ผู้สัมผัสผู้ปว่ยวัณโรค 
2.ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
3.DM ที่มีระดับ 
HbA1c มากกว่าหรือ
เท่ากับ 7 
4. ผู้ต้องขัง 
5. แรงงานข้ามชาติ 
6. ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม 
COPD,Lung Disease 
7.บุคลากรสาธารณสุข 

ม.ค.-ก.ย. 
     65 

10,000   
 
 

    QOF 
 
 

น.ส.อรพรรณ  รักวงค์ 
น.ส.ศรัณย์พร  อั้งสกุล 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.2…พัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค/ภัยสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 

กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเว
ลา 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนิน

การ 
 จ านวน  แหล่ง 

22 โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
ศูนย์บริการ
อ าเภอชัยบุรี 
Drop in 
center 

1.ศู น ย์ บ ริ ก า ร
ชุมชนผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
2.เ พ่ื อลด อัต ร า
ป่วยด้วยโรคเอดส์ 
รายใหม่ 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อม และการจัดบริการในระบบ DIC 
2.ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในชุมชน 
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
 - การส ารวจข้อมูลสุขภาพ การจัดท าทะเบียนและฐานข้อมูล
สุขภาพ 
 -การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะ
เสี่ยง 
-การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
กลุ่มวัยท างาน 
-ติดตามกลุ่มเป้าหมายให้มาเข้ารับบริการในศูนย์บริการชุมชน 
(Drop in center) 

รพ.สต. จ านวน 3 
แห่ง 
 
-กลุ่มเด็กวัยเรียน
และเยาวชน 
-กลุ่ม MSM 
-กลุ่ม FSW 
 

1 ม.ค. 
65 – 
30 
ก.ย. 
65 

1,0000 
 
 

120,000 

QOF 
 
 

เงิน
บ ารุง 
รพ.
สต. 

น.ส.อรพรรณ  
รักวงค์  
น.ส.กาญจนี  
คงเนียม 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม(PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.3…ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 
 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

23 
 
 
 

การขับเคลื่อน
คุณภาพชีวิต อ าเภอ
ชัยบุรี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 

๑.อ าเภอชัยบุรี
ด าเนินการแก้ไขประเด็น
ปัญหาสุขภาพหรือภัย
คุกคามแก่ประชาชน 
อย่างน้อย ๒ ประเด็น  
ปัญหา 
๒.คณะกรรมการ พชอ. 
มีการประชุมอย่างน้อย 
ปีละ ๕ ครั้ง 
๓.คณะกรรมการ พชอ.
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.
อ าเภอชัยบุรี 
๒.ประชุมคณะกรรมการ พชอ.เพ่ือ
คัดเลือกประเด็นปัญหาและ 
วางแผน กลไกการด าเนินงานฯ 
๓.ชี้แจง อนุกรรมการ พชอ.ทุก
ต าบล 
๔.จัดทีมเยี่ยมเสริมพลัง 
๕.สรุปผลการด าเนินงานประเด็น
ปัญหา ODOP 
 

๑. เขตพ้ืนที่อ าเภอ
ชัยบุรี 
๒. คระกรรมการ 
พชอ. ๒๑ คน 
๓.ตัวแทน  
อนุกรรมการ พชอ. 
๔ คน 
๔.ทีมเลขานุการ 
พชอ. ๔ คน 
รวมทั้งหมด ๒๗  
คน 

๑ ต.ค.๖4  
– 

๓๐ ก.ย.๖5 

๑๕,๐๐๐ 
 

QOF ศุชญา  
แก้วสกุล
ทอง 
อรพรรณ  
รักวงค์ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  ๑  พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวัง โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 

๑. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีมาตรฐาน
ตามกฎหมาย 

 
 
 
 

1.ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  

 
 
2.สถานประกอบการสุขภาพ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   

1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
 
 
๒.  ร้อยละของสถาน
ประกอบการสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนงานคุ้ม
คลองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

 
2. โครงการสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มาตร 
ฐาน 

สุทธิรักษ์  สวนสุข 

 
 
 
สุทธิรักษ์  สวนสุข 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ที่  ๑  พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวัง โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 

กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 

 

ล าดั
บ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิ

ดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

24 
 
 
 

 
25 
 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายเพ่ือการ
ขับเคลื่อนงานคุ้มคลอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
  
โครงการสถาน
ประกอบการผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้มาตร 
ฐาน 

ภาคีเครือข่ายที่มี
ความรู้ความสามารถ
เพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
สถานประกอบการมี
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติตรวจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (และOTOP) ร่วมกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
ให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการฯ ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ สถานที่ตั้ง เพื่อให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

ครู/นักเรียน อย.น้อย อส
ม. ผู้น าชุมชน 
 
 
 
สถานประกอบการฯ/
อ าเภอชัยบุรี 
 
 
 

๑ ม.ค.- ๓๐ 
พ.ค ๒๕๖๕ 
 
 
 
๑๑ พค.-๓0 
กย. ๒๕๖๕ 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

-เงิน
บ ารุง 
ร.พ. 

 
 

- 
 
 
 

 

สุทธิ
รักษ์ 
สวนสุข 
 
 
สุทธิ
รักษ์ 
สวนสุข 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค  โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังควบคุมโรคภัย
สุขภาพและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ของอาหารสดและ
อาหารแปรรูปจากสถานที่
ผลิตหรือสถานที่จ าหน่ายมี
ความปลอดภัยจากสาร
ปนเปื้อน (ตรวจด้วย 
mobile unit/test kit) 
ร้อยละ 90 

โครงการชัยบุรีร่วมใจปลอดภัยไร้สาร
ปนเปื้อน ปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 

นายพิทักษ์   คงดี 
นางสาวมัลลิกา  พรมแก้ว 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค  โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

26 โครงการชัยบุรีร่วมใจ
ปลอดภัยไร้สารปนเปื้อน 
ปีงบประมาณ 2565  
  

1.เพ่ือเฝ้าระวังสารอาหาร
ปนเปื้อน ในอาหารสดและ
อาหารแปรรูป 
2.เพ่ือสร้างความรอบรู้
ความเข้าใจให้กับผู้จ าหน่าย
สินค้าเรื่องความปลอดภัย
ด้านอาหารและแหล่งรับซื้อ
ผลิตสินค้ามีคุณภาพจาก
แหล่งเชื่อถือได้ 

- กิจกรรมเก็บตัวอย่าง
อาหารสด อาหารแปรรูป 
ส่งตรวจสารปนเปื้อน  
mobile unit/test kit) 
-เก็บตัวอย่างร้านจ าหน่าย
อาหาร เช่น ตลาดสด 
ตลาดนัด ร้านค้า ร้านช า 
ร้านสะดวกซ้ือ 
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์
มาร์เก็ต Modern Trade 
แผงลอย ร้านอาหาร โรง
ครัวโรงพยาบาล โรงเรียน 
เป็นต้น 
 

-แหล่งกระจาย
สินค้า เช่น ตลาด
สด ตลาดนัด 
จ านวน 4 แห่ง 
- ร้านค้าชุมชน
ร้านช าในหมู่บ้าน 
จ านวน 25 แห่ง 
-ร้านอาหารใน
โรงพยาบาล 
-ร้านอาหารใน
โรงเรียน 

ธ.ค.64-
ก.ค.65 

20,000 QOF นายพิทักษ์  คงดี 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี 
ประเด็นที่ 1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค  โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของภาคี
เครือข่าย 

- ประชากรที่มีอายุ  15  ปีขึ้น
ไปได้รับการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าและคัดกรองโรคจิต 
-ประชากรที่ได้รับการคัดกรอง  
ที่มีภาวะซึมเศร้า  ได้รับการส่ง
ต่อจากชุมชนเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการรักษา 
-มีทีมสหวิชาชีพระดับอ าเภอ  1 
ทีม  ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและ
ยาเสพติด 
  
 

-ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง
บริการสุขภาพจิต ≥ ร้อยละ 74 
-อัตราการฆ่าตัวตาย≤ 8 ต่อแสน
ประชากร 
-ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตาย  
ไม่กลับมาท าร้ายตนเองซ้ าใน
ระยะเวลา  1  ปี 

โครงการชุมชนร่วมใจ  ใส่ใจ
สุขภาพจิตและจิตเวช 

นางสาวสุภาพร  ชื่นพระแสง 
นางสาวมัลลิกา  พรมแก้ว 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ประเด็นที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค  โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&PExcellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

 27 โครงการชุมชนร่วมใจ  
ใส่ใจสุขภาพจิตและ
จิตเวช 

 ๑.เพ่ือค้นหาผู้ป่วย
ที่มีภาวะเครียด  
ภาวะซึมเศร้า  
ผู้ป่วยโรคจิต  และ
เฝ้าระวังปัญหาการ
ฆ่าตัวตายในชุมชน  
๒.เพ่ือให้ผู้มีปัญหา
สุขภาพจิตและจิต
เ ว ช ใ น ชุ ม ช น ไ ด้
เข้าถึงบริการและ
ได้รับการดูแลที่มี
คุณภาพจากหน่วย
บริการใกล้บ้าน ส่ง
ต่อเพ่ือรักษาอย่าง
เป็นระบบ 
 

 ๑.  จัดอบรมวิชาการเรื่องโรคซึมเศร้า  
โรคจิตเวช  สัญญาณเตือนในการฆ่าตัว
ตาย  และการดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย  
การสร้างวัคซีนใจในชุมชน ให้แก่ อสม. 
แกนน าชุมชน เจ้าหน้าที่สสอ.และ
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในรพ.สต.
ในอ าเภอชัยบุรี 
๒.ส ารวจและคัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า
และโรคจิตที่ยังไมเ่ข้าสู่ระบบ รวมถึง
การคีย์ข้อมูลในระบบอย่างครบถ้วน
ตามกลุ่มเป้าหมาย 
3.นิเทศติดตามผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
4.สรุปผลการด าเนินงาน 

๑.ประชาชนทั้ง
กลุ่มท่ัวไป กลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มป่วย 
ในอ าเภอชัยบุรี 
2.เจ้าหน้าที่สสอ.
และผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิตใน
รพ.สต. 
3.เครือข่ายจิตเวช
ชุมชนอ าเภอชัยบุรี 

มกราคม  
2565 

35,000 เงินบ ารุง 
รพ. 

นางสาวสุภาพร  
 ชื่นพระแสง  
นางสาวมัลลิกา  
 พรมแก้ว 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&PExcellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.ส่งเสริมการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของภาคี
เครือข่าย 

ประชาชนได้รับบริการที่มี
คุณภาพ ภาคีเครือข่ายมี
ความเข้มแข็ง 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ เข้า
สู่กระบวนการบ าบัดรักษาได้รับ
การดูแลอย่างมีคุณภาพ อย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงการติดตามดูแล 
อยางตอเนื่อง 1 ป 

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

ว่าที่ร.ต.หญิงศินันญา เจริญรักษ์ 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&PExcellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.ส่งเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานของภาคีเครือข่าย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

 28 โครงการพัฒนาระบบการ
ค้นหา คัดกรองผู้เสพผู้ติดยา
เสพติด และบุหรี่ในชุมชน
การบ าบัดรักษาและติดตาม
ช่วยเหลือต่อเนื่อง  

1.เพ่ือให้ค้นหา
ชุมชน ค้นหาคัด
กรองผูปวยยาเสพ
ติดและสนับสนุน
ให้เข้ารับการ
บ าบัดรักษาใน
ระบบสมัครใจ
เพ่ิมข้ึน 
 

1.ให้ความรู้ผู้รับผิดชอบงานจาก 
สสอ 1 คน รพ.สต.4 ผู้น าชุมชน  
อสม. เกี่ยวกับอาการ พฤติกรรม
ของผู้เสพยาเสพติด ผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการใช้ยาเสพ วิธีการ
บ าบัดรักษา ควบคู่กับการให้
ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากบุหรี่
และวิธีการในการลด ละ เลิก
บุหรี่ ทักษะการปฏิเสธเวลา
เพ่ือนชวน เทคนิคการเลิกบุหรี่
ด้วยตนเอง 
2..สร้างภาคีเครือข่ายในการ
สนับสนุน ช่วยเหลือผู้เข้ารับการ
บ าบัด และติดตามต่อเนื่อง 
3.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ช่องทาง วิธีการระยะเวลาในการ
บ าบัดรักษา 

1.ผู้รับผิดชอบงาน
จาก สสอ 2 คน 
รพ.สต.4 แห่งๆละ 
2 คน จาก รพ.2 
คน รวม 12 คน 
2.ผู้น าชุมชนและ 
อสม.จาก 37 
หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 4 คน รวม 
148 คน 
รวมทั้งหมด160 
คน 

 มกราคม-
เมษายน 
2565 

10,๐๐๐ 
 

 เงิน
บ ารุง 
รพ.ชัย

บุรี 
 

ว่าที่ร.ต.หญิงศินันญา  
เจริญรักษ์ 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค  โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.ส่งเสริมการขับเคลื่อน
การด าเนินงานการ
ด าเนินงานของภาคี
เครือข่าย 

ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง 

ร้อยละ 75 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแลจาก อสม.หมอประจ า
บ้านที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ  อสม. 
หมอประจ าบ้าน 

นายพิทักษ์   คงดี 
นางสาวภมรรัตน์ ฤทธิ์รงค์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค  โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

29 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม.หมอประจ า
บ้าน ตามมาตรการ 
โควิด-19 ปีงบประมาณ 
2565 

1.เพ่ือพัฒนา อสม.หมอ
ประจ าบ้านในการดูแล
สุขภาพกลุ่มเป้าหมายใน
ครอบครัวได้ 
2.เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะ อสม.หมอหมู่บ้านใน
การดูแลสุขภาพคัดกรอง
โรคและรักษาเบื้องต้น 
 

1.ประชุมชี้แจงท าความ
เข้าใจกับ อสม.หมอ
ประจ าบ้าน 
2.คัดเลือก อสม.เพ่ือ 
อบรมหลักสูตร อสม.หมอ
ประจ าบ้าน 
3.อบรม อสม.หมอระจ า
บ้าน 
4.ผู้ป่วยได้รับการดูแลจาก 
อสม.หมอประจ าบ้านร้อย
ละ 75 ของเป้าหมาย 
5.ประเมินคุณภาพชีวิต
ของผู้ที่ได้รับการดูแลจาก 
อสม.หมอประจ าบ้าน 

อสม.หมอประจ า
บ้าน 1 คน ดูแล
ผู้ป่วย  3  คน 

ธ.ค.64-
ก.ค.65 

10,500 QOF นายพิทักษ์  คงดี 
นางสาวภมรรัตน์ 
ฤทธิ์รงค์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค  โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

30 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.สู่องค์กร
คุณภาพ เนื่องในวัน 
อสม.แห่งชาติ อ าเภอชัย
บุรี 

1.เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตอ าเภอชัยบุรี 
2.เพ่ือเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านอ าเภอชัย
บุรี 
3.เพ่ือสร้างความสามัคคี
ของบุคลากรในชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านและ
บุคลากรในหน่วยบริการ
สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
 

1.ประชุมคณะกรรมการ
ชมรม อสม.อ าเภอชัยบุรี 
ปรึกษาวางแผนการจัด
กิจกรรม 
2.ประชุม คบสอ.อ าเภอ
ชัยบุรี จัดท าโครงการ
สนับสนุน 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงาน 
4.เตรียมสถานที่ 
เป้าหมาย วัสดุอุปกรณ์
และอ่ืนๆ 
5.จัดกิจกรรมตาม
ก าหนดการ 
6.สรุปประเมินผล 

1.อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน จ านวน 
631 คน 
2.บุคลากร
สาธารณสุข
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัย
บุรี จ านวน 50 
คน 
3.บุคลากรจาก
หน่วยงานอื่นๆ 
จ านวน 10 คน 
รวม 691 คน 

20 
มีนาคม 
2565 

103,650 UC น.ส.ภมรรัตน์    
ฤทธิรงค์ 
นายพิทักษ์  คงดี 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.ส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินของภาคีเครือข่าย 

≥ ร้อยละ 80 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

-โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง และดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอ าเภอ
ชัยบุรี ปีงบประมาณ 2565 

น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 
น.ส.กมลทิพย์ สร้อยสุวรรณ 

≥ ร้อยละ 80 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วยโรคเบาหวาน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เครือข่าย/หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 

ประเด็นที่ 1. พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

31 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยง 
ลดโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง และดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรังอ าเภอชัยบุรี 
ปีงบประมาณ 2565 

1.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่ม
เสี่ยงได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ มีความรู้ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในเรื่อง 3 อ 2 ส และ
ไม่เกิดเป็นกลุ่มป่วย 
2.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้ป่วยเบาหวานความดัน
โลหิตสูงได้รับการดูแล
ตามมาตรฐานและลด
การเกิดภาวะแทรกซ้อน 
 

1.พัฒนาศักยภาพระดับ
อ าเภอเพ่ือการคัดกรอง
สุขภาพประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
2.คัดกรองภาวะสุขภาพของ
ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป 
3.ประเมินพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของกลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วย 
4.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มป่วย 
-อบรมให้ความรู้ 
-การสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
5.ประเมินผลทุก 3 เดือน
และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

1.กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง 
2.กลุ่มป่วย
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง 
 
 
 
 

มกราคม -
มีนาคม 
2565 

- - น.ส.มัลลิกา พรม
แก้ว 
น.ส.กมลทิพย์ 
สร้อยสุวรรณ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 .พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและ การเฝ้าระวังโรค โดยภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังควบคุมโรค/ภัย
สุขภาพ และคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

มีระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อน าโดย 
ยุงลาย ที่ครอบคลุมข้อมูลทั้งด้าน
คน เชื้อโรค พาหะน าโรค และ
สิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภาพ และ
ทุกภาคส่วนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

25.อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลงกว่า
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2564) 
ลดลง 10 

โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

น.ส.อรนิสา       เปรมศริน 
น.ส.อรพรรณ    รักวงศ์ 

1.พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังควบคุมโรค/ภัย
สุขภาพ และคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ทุกต าบลมีระบบการเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019  

39. อ าเภอสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ โรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 ให้สงบได้ภายใน 
21-28 วัน 

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) 

น.ส.อรนิสา       เปรมศริน 
น.ส.อรพรรณ    รักวงศ์ 

1.พัฒนาระบบการเฝ้า
ระวังควบคุมโรค/ภัย
สุขภาพ และคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการควบคุม 
โรคติดต่อระดับอ าเภอ (CDCU) 

40.ระดับความส าเร็จใน
การเตรียมความพร้อม 
และตอบโต้การระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

 น.ส.อรนิสา       เปรมศริน 
น.ส.อรพรรณ    รักวงศ์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 .พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและ การเฝ้าระวังโรค โดยภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 11.พัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

32 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 1.เพ่ือลดอัตราป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก 
2.เพ่ือก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายและ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
3.เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกที่ถูกวิธี 
และเหมาะสม 
๔. ท าให้ประชาชนเกิด
พฤติกรรมในการท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 
 

1.ประเมินติดตามการ
ด าเนินงานป้องกัน 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2.การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 
3.ประชุมแก้ไขการระบาด
ของโรค 
4.ควบคุมโรคพ้ืนที่เสี่ยง 
5.ลดค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย 

37 หมู่บ้าน 
โรงเรียน ศพด. วัด 
และสถานที่
ราชการทุกแห่ง  

 ตุลาคม 
2564  
- 
กันยายน 
2565 

10,000   PPA  น.ส.อรนิสา       
เปรมศริน 
น.ส.อรพรรณ    
รักวงศ์ 

 
 



69 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 .พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและ การเฝ้าระวังโรค โดยภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 11.พัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

33 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคไวรัสโคโร
น่า 19 (COVID-19)  
 
 

 1. เพื่อคัดแยกบุคคลที่
เดินทางมาจากต่างพ้ืนที่ 
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยการ
ควบคุม เพื่อสังเกตการ
เริ่มป่วย ตามแนวทาง
ของกรมควบคุมโรค 
2. เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในพ้ืนที่  
3. ลดอัตราการติดเชื้อ
โรคไวรัสโคนา2019 
(COVID-19) 
 

 1.ส ารวจและจัดท า
ทะเบียนบุคคลที่เดินทาง 
มาจากตา่งพ้ืนที่ พ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด ตาม
ประกาศของศบค. 
2.จัดทีมลงพ้ืนที่เพ่ือ
ติดตามและเฝ้าระวังใน
รายที่ตรวจพบว่ามีภาวะ
เสี่ยงตามแนวทางของกรม
ควบคุมโรค 
3.ตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโค
นา 2019 (COVID-19) 
ด้วยชุดตรวจ Antigen 
แบบ Rapid Test ตาม
แนวทางของกรมควบคุม
โรค 
4.ประเมินผลโครงการ 

37 หมู่บ้าน 
โรงเรียน ศพด. วัด 
และสถานที่
ราชการทุกแห่ง 

 ตุลาคม 
2564  
- 
กันยายน 
2565 

12,000   กองทุน
ต าบลฯ 

 

 น.ส.อรนิสา       
เปรมศริน 
น.ส.อรพรรณ    
รักวงศ์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 .พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและ การเฝ้าระวังโรค โดยภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วม (PP&P Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 11.พัฒนาระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

34 โครงการซ้อมแผนสาธารณะ
ภัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
กรณีสถานการณ์ระบาดของ
โรคเชื้อไวรัส 
โคโรนา2019 

1.เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรใน
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ในการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน กรณี 
สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา2019 (COVID-19) 
2.เพ่ือซักซ้อมการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินของ
หน่วยบริการในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
อ าเภอชัยบุรี 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเตรียมสถานการณ์สา
ธารณภัย กรณี การ
ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโค
โรนา2019(COVID-19) 
2.ซ้อมแผนตอบโต้สา
ธารณภัย กรณี การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) 
3.ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตามแบบ
ประเมินของสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน  
และผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล  

ตุลาคม 
2564 

- 
กันยายน 
2565 

20,000  QOF  น.ส.อรนิสา       
เปรมศริน 
น.ส.อรพรรณ    
รักวงศ์ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ 

-เพ่ือลดอัตราตายของผู้ป่วย 
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด 
STEMI 
-เพ่ือให้ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน ชนิด STEMI ได้รับการ
รักษาที่รวดเร็วตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

2.อัตราตายของผู้ป่วย 
STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานตาม
เวลาที่ก าหนด 
   2.1 อัตราตายของ
ผู้ป่วย กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน ชนิด      
STEMI < 8 
   2.2 ร้อยละของผู้ป่วย 
STEMI ที่ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐาน
เวลาที่ก าหนด≥60 
2.3 ร้อยละของผู้ป่วย 
STEMI ที่ได้รับการท า 
Primary PCI ≥60 
 

1.โครงการพัฒนาระบบบริการการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 

นางวิไลวรรณ  พัฒนประดิษฐ์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

35  โครงการพัฒนาระบบ
บริการการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ 

 -เพ่ือลดอัตราตายของ
ผู้ป่วย กล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน ชนิด 
STEMI 
-เพ่ือให้ผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน 
ชนิด STEMI ได้รับการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 -ประชุมทบทวนความรู้และ
แนวทางปฏิบัติในการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ของเครือข่าย 
-พัฒนาระบบ FAST TRACK  
ในผู้ป่วย STEMI ที่เชื่อมโยง
กันตั้งแต่ในชุมชน จนถึง
โรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ 
-การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ
และการใช้ AED ในบุคคลากร
สาธารณสุขของเครือข่ายและ
ในประชาชนทั่วไป 
-การประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้
แก่ประชาชน เรื่องAlert 
alarmของโรคหลอดเลือด
หัวใจ หลอดเลือดสมอง และ 
1669 
 

 -บุคลากร
สาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องใน
เครือข่าย 
 
 
 
 
 
-บุคลากรทางการ
พยาบาล จ านวน 
44 คน 
-บุคลากร
เครือข่ายบริการ
สาธารณสุขอ่ืนๆ
จ านวน 157 คน 

ม.ค.-ก.พ.
65 

 
 
 
 
 
 
 
พ.ค.-มิ.ย.
65 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000  
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินบ ารุง 
ร.พ. 
ชัยบุรี 

 
 

 นางวิไลวรรณ  
พัฒนประดิษฐ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

   

-ค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อโรคหลอดเลือดหัวใจใน
ชุมชนโดยการคัดกรองด้วย 
EKG ในผู้ป่วยที่มีค่า CVD 
Risk ≥ 20% 
-คัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วย
เรื้อรังแบ่งระดับความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน 
-เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลผู้ป่วย STEMI เพ่ือ
ค้นหาปัญหาและวางแผน
แก้ไข 

-ผู้ป่วยที่มีค่า CVD 
Risk ≥ 20% 
ในพ้ืนที่ 4 ต าบล 
 
 
-ผู้ป่วย DM HT 
 
 
 
-ผู้ป่วย STEMI 
 

ม.ค.-ก.ค. 
65 

 
 
 

ต.ค.64-
ก.ย.65 

 
 

ต.ค.64-
ก.ย.65 

5,200 QOF  
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพให้มี
คุณภาพเพ่ือลดอัตราตาย
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

  ลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองในโรงพยาบาลและ
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาให้
เหมาะสมส่งต่อทันเวลา         
0 คน 

อัตราตายของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
< ร้อยละ7  /0 คน 

พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 

   นางศศิณา รักบ ารุง 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เครือข่าย/หน่วยงานโรงพยาบาลชัยบุรี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพเพ่ือลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

36  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 

 ลดอัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองใน
โรงพยาบาลและ
ระยะเวลาที่ได้รับการ
รักษาให้เหมาะสม 
ส่งต่อทันเวลา         
 

- ด าเนินการค้นหาเชิงรุก/
รณรงค์ให้ความรู้ญาติและ
ผู้ดูแล 
-ด าเนินการวางแผนการ
จ าหน่ายให้ความรู้ก่อน
กลับบ้าน/ส่งต่อ 

ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองทั้ง 4 
ต าบล /จ านวน 
50คน 

 ม.ค.-เม.ย.
2565 

1,500 เงินบ ารุง 
รพ.ชัย

บุรี 

 ศศิณา รักบ ารุง 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1.พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  และโรค
ความดันโลหิตสูงให้มี
คุณภาพเชื่อมโยงทั้งในคลินิก
บริการและในชุมชน 

1.ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ตามเกณฑ ์  
2.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ 
3.มีคลินิก NCD ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งใน
โรงพยาบาล  และทุกรพ.สต. 
4. มีชมรมเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงในทุก
หน่วยบริการ 
4.ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน  
และโรคความดันโลหิตสูง 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที 
ควบคุมระดับ น้ าตาลได้ดี  
(≥ ร้อยละ 40) 
2.ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 
(≥ ร้อยละ 60) 
 

1.โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูงต่อเนื่องโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โรค
ความดันโลหิตสูง 

น.ส.สวุรรณทิพย์  ชูทัพ  
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

2.พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถดูแลตนเองเพ่ือชะลอ
การเสื่อมลงของไตได้ 
2.ชะลอการบ าบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง 
 

1. ร้อยละของผู้ป่วย CKD  
มีอัตราการลดลงของ  
eGFR < 5ml/min/1.73 
m2/yr ≥ ร้อยละ 66 

1. โครงการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง น.ส.สวุรรณทิพย์  ชูทัพ  
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  และโรคความดันโลหิตสูงให้มีคุณภาพเชื่อมโยงทั้งในคลินิกบริการและในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

37 โครงการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง 
และสนับสนุนการดูแล
ตนเองต่อเนื่องที่บ้าน 

1.เพ่ือให้ผู้ป่วยความรู้ในการ
ดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้าน 
2. เพื่อให้ญาติมีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ตามเกณฑ์ 
4. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงควบคุมระดับความ
ดันโลหิตสูงได้ตามเกณฑ์ 
5. เพื่อลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  และโรค
ความดันโลหิตสูง 
 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ใน
การดูแลตนเองของผู้ป่วย  
และการให้ความรู้แก่ผู้ดูแล
ผู้ป่วยที่บ้านโดยทีมสห
วิชาชีพ 
2.ส่งเสริมการตรวจค่า
ระดับน้ าตาลด้วยตนเอง 
(SMBG) ที่บ้านในผู้ป่วย
เบาหวาน 
3. ส่งเสริมการวัดความดัน
โลหิตด้วยตนเองท่ีบ้าน 
(HBPM) ในผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง 
4. ตรวจติดตามค่าระดับ
น้ าตาล FBS ในทุก Visit 
ที่มารับบริการ และตรวจ
ระดับน้ าตาลสะสม 
(HbA1C) ปีละ 1-2 ครั้ง 

1. ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  
โรคความดนัโลหิต
สูงในเขตพ้ืนที่
อ าเภอชัยบุรี  

ธ.ค.64-
มิ.ย. 65 

50,000  งบประมาณ
เบาหวาน  
ความดัน
โลหิตสูง 
(เงินบ ารุง

รพ.) 

น.ส.สวุรรณทิพย์  ชูทัพ  
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  และโรคความดันโลหิตสูงให้มีคุณภาพเชื่อมโยงทั้งในคลินิกบริการและในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

   5.ติดตามระดับความดันโลหิต
ในทุก Visit ที่มารับบริการ 
และต่อเนื่องทุก 3 เดือน ใน
ชุมชนโดยรพ.สต. และอสม. 
6. ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในทุก 
Visit ที่มารับบริการ โดย
ทีมสหวิชาชีพ 
7.ประเมินความรู้และการมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยของ
ญาติ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  และโรคความดันโลหิตสูงให้มีคุณภาพเชื่อมโยงทั้งในคลินิกบริการและในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

38 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
การดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  โรค
ความดันโลหิตสูง 

1.เพ่ือให้บุคลากรมี
สมรรถนะการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  โรคความดัน
โลหิตสูง  
2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
โรคความดันโลหิตสูง  .ใน
ชุมชน 
 

1.จัดท าแนวปฏิบัติและ
คู่มือในการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน  ความดันโลหิต
สูง 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่
บุคลากรเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัยบุรี 
3. ติดตามนิเทศการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
4. ประเมินสมรรถนะ
บุคลากร 

บุคลากรผู้ดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง  
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอชัย
บุรี  จ านวน 10 
คน 

มค.65 15,000 งบประมาณ
เบาหวาน  
ความดัน
โลหิตสูง 
(เงินบ ารุง

รพ.) 

น.ส.สวุรรณทิพย์  
ชูทัพ  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.2 พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

39 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรัง 

1. เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังมีความรู้ในการ
ดูแลตนเองและดูแล
ตนเองได้ 
2. เพื่อให้ญาติ/ผู้ดูแล
ผู้ป่วย  สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
3. เพ่ือให้มีการติดตาม
ดูแลต่อเนื่องโดยรพ.สต. 
และ อสม. 
4. เพื่อชะลอการเลื่อม
ของไต ในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่ผู้ป่วยและญาติในการ
ดูแลตนเองที่บ้านโดย
ทีมสหวิชาชีพ 
2.ประเมินพฤติกรรม
สุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
3. ทดสอบความเค็มใน
อาหารของผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง 
4. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
ร่วมกับรพ.สต. อสม. และ
ชุมชน 
5. ตรวจติดตามระดับการ
ท างานของไต  อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

 ผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะ 3-5 
เรื้อรังท่ียังไม่ได้รับ
การบ าบัดทดแทน
ไต ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอชัยบุรี 

ธ.ค.64-
มิ.ย. 65 

20,000 เงินบ ารุง
รพ.ชัย

บุรี 

 น.ส.สวุรรณทิพย์  
ชูทัพ  
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. พัฒนาระบบบริการ
ให้มีคุณภาพ 

ชุมชนในอ าเภอชัยบุรี  1 ชุมชน ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์
ด าเนินงานชุมชนวิถีใหม่ 
ห่างไกล NCDs 1 ชุมชน 

โครงการ 
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพิชิต
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  

น.ส.กมลทิพย์  สร้อยสุวรรณ 
น.ส.มัลลิกา พรมแก้ว 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

40  โครงการ 
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมพิชิต
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง 

 1.เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับการ
พัฒนาความรู้เพ่ือลด
ความเสี่ยงตาม
แนวทาง 3 ส. 2 อ. 
2.เพ่ือลดการเกิดโรค
อัตราการเกิดผู้ป่วย
เบาหวานความดัน
โลหิตสูง รายใหม่ให้ไม่
เกินร้อยละ 3 

 1.ประชุมคณะแกนน าสุขภาพ
ให้เป็นวิทยากรร่วมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
๒.คณะท างานประเมิน
สถานการณโ์รคและปัจจัยต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องของกลุ่มเป้าหมาย
โดยชุมชม                               

 หมู่ 9 บ้านทุ่งคา 
ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี 
จ.สุราษฎร์ธาน ี 

  พฤศจิกายน 
– สิงหาคม 
2565 

10,250 
  

 กองทุน 
สปสช.
ต าบล 
ชัยบุรี 
 

 น.ส.กมลทิพย์  
สร้อยสุวรรณ 
น.ส.มัลลิกา พรม
แก้ว 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

   โครงการ 
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมพิชิต
โรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง (ต่อ) 

 3.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน ความดันใน
เปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ 
ไม่เปลี่ยนเป็นกลุ่มป่วย 

๓.การจัดกิจกรรมแก่
กลุ่มเป้าหมาย                   
3.1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
กลุ่มเสี่ยงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคเบาหวาน/
ความดัน กิจกรรมสาธิตอาหาร
และอาหารทางเลือก 
๓.2 จัดกิจกรรมการเสริมทักษะ
การสร้างแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ให้ความรู้ และฝึกทักษะแก่กลุ่ม
เสี่ยง เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
และ 3 อ. 2ส  
   3.3 การติดตามประเมินผล
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงสูง อย่างต่อเนื่อง  

 หมู่ 9 บ้านทุ่งคา 
ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี 
จ.สุราษฎร์ธาน ี 

พฤศจิกายน 
– สิงหาคม 

2565 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาระบบบริการ
ฟ้ืนฟู สมรรถภาพ ผู้ป่วย
ระยะกลางให้มีคุณภาพ 

ผู้ป่วยระยะกลางได้รับการบริบาล
ฟ้ืนสภาพ และติดตามจนครบ 6 
เดือน  
หรือจน Barthel index = 20 
ก่อนครบ 6 เดือน (≥ ร้อยละ 70) 

47.ร้อยละของผู้ป่วย 
Intermediate care ได้รับ 
การบริบาลฟ้ืนสภาพ และ
ติดตามจนครบ 6 เดือน  
หรือจน Barthel index = 
20 ก่อนครบ 6 เดือน/ 
(≥ ร้อยละ 70) 
 

พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟู สมรรถภาพ 
ผู้ป่วยระยะกลาง 

น.ส. เบญจวรรณ จันทระ 
น.ส.พรทิพย์ ช่วยบ่ารุง 
น.ส.ศุชญา  แก้วสกุลทอง 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ  
1.1 พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟู สมรรถภาพ ผู้ป่วยระยะกลางให้มีคุณภาพ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

41 พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพ ผู้ป่วยระยะ
กลาง 

เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะกลาง
ได้รับการบริบาลฟ้ืน
สภาพ และติดตามจน
ครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20 
ก่อนครบ 6 เดือน  

1.จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ
ชี้แจงการให้บริการตาม
รูปแบบการดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง 
2.จัดท าคู่มือสื่อการสอน
ให้แก่ผู้ดูแลหลัก และ
เครือข่ายชุมชนที่มีผู้ป่วย
ระยะกลาง 
3.ติดตามการให้บริการ
ตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง 

ผู้ดูแลหลัก และ
เครือข่ายชุมชนที่มี
ผู้ป่วยระยะกลาง 
 

 มกราคม 
2565 

- -  น.ส. เบญจวรรณ 
จันทระ 
น.ส.พรทิพย์ ช่วย
บ ารุง 
น.ส.ศุชญา  แก้ว
สกุลทอง 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาระบบสุขภาพให้
มีคุณภาพ 

สถานบริการสาธารณสุขสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
(GREEN& CLEAN Hospital) 
 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์  
(GREEN& CLEAN Hospital) 
ระดับดีมาก PLUS 

โครงการพัฒนาการด าเนินงาน 
GREEN & CLEAN โรงพยาบาลชัยบุรี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปี 2565 
 

นายพิทักษ์   คงดี 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 พัฒนาระบบพัฒนาการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

42 โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงาน GREEN & 
CLEAN โรงพยาบาลชัย
บุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปี 2565 
 

เพ่ือให้สถานบริการ
สาธารณสุขด าเนินงาน
ลดโลกร้อนในสถาน
บริการภายใต้กิจกรรม
กลยุทธ์หลัก GREEN & 
CLEAN Hospital 
 
 
 

1. มีอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อม GREEN & 
CLEAN Hospital การจัดการ
ขยะมูลฝอยการดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
2.มีการประชุมคณะท างาน
และติดตามการด าเนินงานราย
ไตรมาส 

โรงพยาบาลชัย
บุรี 

ธ.ค.64-
ก.ค.65 

3,000 เงินบ ารุง 
รพ.ชัย

บุรี 

นายพิทักษ์  คงดี 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence)   

กลยุทธ์/มาตรการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาระบบการคัดกรอง
สายตาผู้สูงอายุและส่งต่อจักษุ
แพทย์ 

1.ผู้สูงอายุได้รับการประเมิน
และตรวจคัดกรองสายตา  
2.ลดระยะรอคอยการผ่าตัด   
3.ลดอัตราตาบอดใน
ผู้สูงอายุ 
 

ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกชนิด
บอด (Blinding Cataract) ได้รับ
การผ่าตัดภายใน 30 วัน 

1.โครงการคัดกรองตาต้อกระจกเพ่ือ
ลดอัตราตาบอดจากต้อกระจกใน
ผู้สูงอายุ 

ศุชญา แก้วสกุลทอง 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence)   
กลยุทธ์/มาตรการ 1 พัฒนาระบบการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุและส่งต่อจักษุแพทย์ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

43 โครงการคัดกรองตาต้อ
กระจกโดยจักษุแพทย์  

เพ่ือลดอัตราตาบอด
จาก ต้อกระจกใน
ผู้สูงอายุ 

1.คัดกรองตาต้อกระจกโดย Snellen 
chart ในชุมชน 
2.บันทึกข้อมูลในโปรแกรม VISION 
2020 
3.ตรวจภาวะตาต้อกระจกโดยจักษุ
แพทย์จากรพ.สฎ. 
4.นัดหมายและส่งต่อผู้สูงอายุที่ต้องรับ
การผ่าตัดไปรับการผ่าตัดที่รพ.สฎ 

ผู้สูงอายุที่มี VA 
20/200  

มิ.ย.–ก.ค.65 3,000 เงินบ ารุง
รพ. 

ศุชญา แก้วสกุลทอง 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence)   

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.การพัฒนางานแพทย์
แผนไทยระดับพื้นฐาน                            

1.1.หน่วยบริการสาธารณสุข
ภาครัฐทุกแห่งใน CUP เปิด
ให้บริการนวด อบ ประคบที่ผ่าน
เกณฑ์รพ.สส.พท. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.ผู้ปว่ยนอกทั้งหมดได้รับบริการ
ตรวจ  วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก(ไม่รวม
ส่งเสริม) 

ร้อยละของหน่วยบริการ
สาธารณสุขภาครัฐที่เปิด
ให้บริการนวด อบ ประคบผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานรพ.
สส.พท. 
 
หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานรพ.สส.พท.ระดับ 
ดีเยี่ยม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
(ภาพรวม CUP) 
 
ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมด
ได้รับบริการตรวจ  วินิจฉัย 
รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก(ไม่รวม
ส่งเสริม) 
 
 
 
 

1.ประเมินคะแนนมาตรฐานรพ.
สส.พท.ทุกหน่วยบริการใน CUP 
และติดตามผลหลังการประเมินแล้ว 
3เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
2.การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
(โรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,โรค
ไตเรื้อรัง,โรคหอบหืด)และผู้ป่วย 
palliative care (CA,Stroke) ในรพ. 
3.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (โรคเข่า
เสื่อม) 
 
 
 

นางสาวศิรดา เปาะทองค า 
นางสาวปิยะฉัตร พรหมกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวศิรดา เปาะทองค า 
 
 
 
นางสาววริศรา  สาระวารี 
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กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
 1.3.รพ.สต.แพทย์แผนไทย 

 
เครือข่ายบริการมีการ
ด าเนินงานรพ.สต. 
 

1.แพทย์แผนไทยต้นแบบมีการ
ให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งหมดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
2.การจ่ายยาปรุงเฉพาะราย ไม่น้อย
กว่า 60 ครั้ง/ปี 
3.มีการบูรณาการการรักษาโรคด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย อย่างน้อย 
3 โรค 

นางสาวขวัญชนก รอดเจริญ 
นางสาวสิริวิภา ชูดวง 
นางสาววริศรา สาระวารี 
นางสาวปิยะฉัตร พรหมกุล 
 

2.การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์แผน
ไทยที่มีประสิทธิภาพ 

2.1.มีแผนทางการเงินในการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาและวาง
แผนการน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละสถานบริการสาธารณสุข
ภาครัฐที่มีแพทย์แผนไทยใน 
CUP มีผลการวิเคราะห์แผนการ
เงิน (Planfin)ที่ไม่ขาดทุน   

1.หน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทยใน 
CUP มีการวิเคราะห์แผนการเงินทุก
เดือน และเสนอต่อผู้บริหารทุกไตร
มาส 

นางสาวพนิดา แก้วรุ่งเรือง 
นางสาวขวัญชนก รอดเจริญ 

3.การพัฒนางานแพทย์
แผนไทยเชิงลึก 

3.1.การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง/อัมพฤกษ์อัมพาตด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

-ร้อยละของความครอบคลุมที่
แพทย์แผนไทยเข้าถึงดูแลฟื้นฟู
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตรายใหม่ 
ในชุมชนแต่ละ CUP 
-ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองที่มีภาวะการกลืน
ล าบาก ใบหน้าเบี้ยว และพูดไม่
ชัดที่ได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
มีอาการดีข้ึน 
 

1.โครงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง/อัมพฤกษ์อัมพาตด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

นางสาวพนิดา แก้วรุ่งเรือง 
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กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
 3.2.การดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย

เบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย 

ร้อยละของหน่วยบริการ
สาธารณสุขภาครัฐที่มี 
แพทย์แผนไทยใน CUP มี
การบูรณาการดูแลผู้ป่วย 
เบาหวานในผู้ที่มีภาวะเสี่ยง 
และ Mild DM 
ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วย
เบาหวานในกรณีท่ีผู้ป่วย 
มีภาวะที่อยู่นอกเหนือเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
ร้อยละของผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
เบาหวาน (Impaired) 
กลับสู่ภาวะปกติ (Normal) 
 
มีการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Mild DM 
ไม่ต่ ากว่า 20 ราย 
และอาการของผู้ป่วยต้องดีขึ้น 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 
 
 
 

1.โครงการดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย
เบาหวานด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย 

นางสาวศิรดา เปาะทองค า 
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กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
 3.3.มีการจ่ายยายาสมุนไพร/ยา

ปรุงเฉพาะรายเพ่ิมมากข้ึน 
ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยา
สมุนไพร/ยาปรุงเฉพาะราย 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยา
สมุนไพรในรพ./รพ.สต. 
2.มีการจ่ายยาปรุงเฉพาะรายใน
หน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทย  
3.ติดตามมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร 

นางสาวสิริวิภา ชูดวง 

4.การพัฒนางานแพทย์
แผนไทยอย่างยั่งยืน 

4.1.มีการบูรณาการเครือข่ายปลูก      
แปรรูปและใช้สมุนไพรในอ าเภอ
อย่างครบวงจร 
 
 
 
 
4.2.การจัดระบบการดูแลสุขภาพ
แบบพ้ืนบ้าน เข้าไปในระบบการ
ดูแลสุขภาพของท้องถิ่น 

เครือข่ายปลูกแปรรูปและใช้
สมุนไพรในอ าเภออย่างครบ
วงจร 
 
 
 
 
วิเคราะห์ความรู้ของหมอ
พ้ืนบ้านเกี่ยวกับกระบวนการ
ดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน   

1.โครงการสมุนไพรริมรั้ว 
2.โครงการกระเป๋ายา 
3.จัดท า MOU กับหน่วยบริการที่จัด
ประชุมมีมื้ออาหารว่าง(การใช้ขนม
หรือเครื่องดื่มที่ท าจากสมุนไพร) 
4.โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเบื้องต้น  
1.โครงการจัดการความรู้หมอ
พ้ืนบ้าน 

นางสาวขวัญชนก รอดเจริญ 
นางสาวปิยะฉัตร พรหมกุล 
 
 
 
นางสาวสิริวิภา ชูดวง 
 
นางสาวศิรดา เปาะทองค า 

5.กัญชาทางการแพทย์
แบบบูรณาการ 

5.1.คลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทย 
 
 
5.2.การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรกัญชา 

ร้อยละของสถานบริการที่มี
แพทย์แผนไทยในCUPเปิด
ให้บริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย 
การปลูกกัญชาทางการแพทย์ 
ในระดับ CUP อย่างน้อย 1 
แห่ง 

1.สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทยขอ
ใบอนุญาต ยส.5(จ าหน่าย) 
2.จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์
แผนไทย 
1.มีก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการ
ด าเนินการขออนุญาตปลูกกัญชา 
 2.โครงการปลูกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย 

นางสาวศิรดา เปาะทองค า 
 
 
 
นางสาววริศรา สาระวารี 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี 

ประเด็นที่ 1. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1.การพัฒนางานแพทย์แผนไทยระดับพ้ืนฐาน                            

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

44 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้
สูงวัยด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย 

1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยสา
สตร์การแพทย์แผน
ไทยและการท า
ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
สมุนไพร 
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
สามารถน าสมุนไพรใน
ท้องถิ่นมาใช้ในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้ 

1.ประชาสัมพันธ์การดูแล
สุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 
2.จัดกิจกรรมบรรยายให้
ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย 
3.สาธิตการท าผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (น้ ามันสมุนไพร) 
4.ถอดบทเรียน 
5.ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ  พร้อมรายงานผล
การด าเนินงาน 
6.ปรับปรุงพัฒนาจากผล
การด าเนินงาน 

ผู้สูงอายุจ านวน 
50 ราย/ศาลา
ประชุม
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลชัยบุรี 

พฤษภาคม 
2565 -  
มิถุนายน 
2565 

20,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบลชัยบุรี 

นางสาววริศรา 
สาระวารี 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จ านวน  แหล่ง 
45 โครงการพอกเข่าสมุนไพร

ลดปวดในผู้สูงอายุ 
1.เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเข่า
เสื่อมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ 
อาการและการดูแล
ตนเอง เพื่อบรรเทา
อาการปวดเข่าแก่
ผู้สูงอายุ 
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การดูแลสุขภาพด้วย
สมุนไพรไทย 
3.เพ่ือเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งให้
ประชาชนได้ดูแล
สุขภาพโดยลดการรับ
สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 

การใช้ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยดูแลปัญหาโรคข้อเข่า
เสื่อมด้วยการพอกเข่า 

ผู้สูงอายุในต าบล
สองแพรก 

มกราคม 
2565 – 
มีนาคม 
2565 

30,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบลสอง

แพรก 

นางสาวสิริวิภา  
ชูดวง 

46 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
หญิงหลังคลอดโดยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

1.เพ่ือให้มารดาหลัง
คลอดได้รับการ
ส่งเสริมและฟ้ืนฟู
สุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

1.จัดท าโครงการ/
แผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
2.ประชุมวางแผนชี้แจงกับ
เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
3.ส ารวจและจัดท าแผน 

หญิงตั้งครรภ์
และหญิงหลัง
คลอด จ านวน  
30 คน 

1 มกราคม 
2564 – 

15 
กันยายน 
2565 

4,700  กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบลคลอง

น้อย 

นางสาวขวัญชนก 
รอดเจริญ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จ านวน  แหล่ง 

   

ทะเบียนฐานข้อมูลหญิงหลัง
คลอด 
4.จัดท าสื่อให้สุขศึกษา  
ประชาสัมพันธ์ ประชุม
ชี้แจงให้สุขศึกษาหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 
5.สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินในการดูแลสุขภาพ
มารดาหลังคลอด 
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กลยุทธ์/มาตรการ 1.2.การพัฒนางานแพทย์แผนไทยเชิงลึก 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

47  โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
เบาหวานด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 

 1.เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง
เบาหวานมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตนเองด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 
2.เพ่ือให้เสี่ยงเบาหวาน
สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลให้กลับมาสู่
ภาวะปกติได้ 

 1.ประชาสัมพันธ์การ
ดูแลกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย 
2.จัดกิจกรรมบรรยายให้
ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับท่ากายบริหาร
ฤๅษีดัดตน ท่า SKT ท่า
ออกก าลังกายมณีเวช 
และสมุนไพรที่ช่วยลด
ระดับน้ าตาลในเลือด  
3.สาธิตการท าผลิตภัณฑ์
ชาสมุนไพรช่วยลดน้ าตาล
ในเลือด 
4.ถอดบทเรียน 
5.ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานเมื่อสิ้นสุด
โครงการ  พร้อมรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
6.ปรับปรุงพัฒนาจากผล
การด าเนินงาน 

 กลุ่มเสี่ยง
เบาหวานจ านวน 
30 ราย/ศาลา
ประชุม
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลชัยบุรี 

1 มีนาคม 
2565 ถึง 

30 
เมษายน 
2565 

15,000  กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ต าบลชัยบุรี 

 นางสาววริศรา 
สาระวารี 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

48 โครงการศาสตร์แพทย์แผน
ไทยชะลอโรคผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน 

1. เพ่ือป้องกันมิให้เกิด
โรคและ
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วย
สามารถใช้ศาสตร์
แพทย์แผนไทยไปใช้
ปฏิบัติตนในการดูแล
ตนเองอย่างถูกต้อง 

1.จัดท าโครงการ/
แผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
2.เริ่มด าเนินกิจกรรม
โครงการ ประชุมวางแผน
ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบงานคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง เพ่ือท า
ทะเบียนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
3.น าผู้ที่เข้าเกณฑ์กลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง มา
ประชุมชี้แจงและตรวจวัด
ระดับน้ าตาล (แบบงดน้ า 
งดอาหาร) วัดความดัน
โลหิต ซ้ า  

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิต
สูง จ านวน  60 
คน 

1มกราคม 
2564 – 

15 
กันยายน 
2565 

32,300 
 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบลคลอง

น้อย 

นางสาวขวัญชนก 
รอดเจริญ 
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กลยุทธ์/มาตรการ 1.3.การพัฒนางานแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

49 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

 1.เพ่ือเป็นการต่อยอด
ความรู้ด้านสมุนไพร 
โดยการผลิตผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรในท้องถิ่น 
2.เพ่ือเป็นการใช้
สมุนไพรท้องถิ่นที่มีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
3.เพ่ือให้เกิดการใช้
สมุนไพรที่หลากหลาย 
ใช้สมุนไพรที่มีอยู่ใน
การดูแลสุขภาพได้จริง
ในชีวิตประจ าวัน 
4.เพ่ือเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งให้ประชาชนได้
ดูแลสุขภาพโดยลดการ
รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 
 

น าสมุนไพรไทยที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาแปรรูปเพื่อใช้ใน
ชุมชน  

 ผู้สูงอายุในต าบล
สองแพรก 

 มกราคม 
– มีนาคม 
2565 

30,000 กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบลสอง

แพรก 

นางสาวสิริวิภา  
ชูดวง 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จ านวน  แหล่ง 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ  สมุนไพรริมรั้ว 
“บ้านนี้มีใช้สมุนไพร”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
ชาวบ้านสามารถน า
สมุนไพรใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเองเบื้องต้น
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าโครงการ/
แผนปฏิบัติงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
2. เริ่มด าเนินกิจกรรม
โครงการ รับสมัครครัวเรือน
เข้าร่วมโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินโครงการ  
ชี้แจงเรื่องสมุนไพรที่
สามารถน ามาใช้เพื่อดูแล
สุขภาพให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ  
4. ติดตามกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือประเมินผลจากการใช้
สมุนไพรดูแลสุขภาพและมี
การจัดกิจกรรม ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุก 2 
เดือน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นและแนวทางใน
การแก้ปัญหา 

ประชาชนทั่วไป 
50 ครัวเรือน 
(ครัวเรือนละ 1 
คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มกราคม 
2564 – 

15 
กันยายน 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ
ต าบลคลอง

น้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวขวัญชนก 
รอดเจริญ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 จ านวน  แหล่ง 
51 โครงการจัดการความรู้

หมอพ้ืนบ้าน 
1.เพ่ือรวบรวมความรู้
ของหมอพ้ืนบ้าน 
จัดระบบ และส่งเสริม
การบันทึกการรักษา
ของหมอพ้ืนบ้าน 
2.มีการเชื่อมต่อข้อมูล
รวมถึงแลกเปลี่ยน
ความรู้ ผลการรักษา 
รวมถึงการติดตามผล
หรือประเมินผลการ
ดูแลสุขภาพ 

จัดตั้งชมรมหมอพ้ืนบ้าน
อ าเภอชัยบุรี 

หมอพ้ืนบ้านที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนใน
อ าเภอชัยบุรี 

มกราคม 
2565 – 
มีนาคม 
2565 

2,000 เงินบ ารุง
รพ. 

นางสาวศิรดา 
เปาะทองค า 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence)   

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพเพ่ือให้การ
ดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า 
(Advance Care Planning) 
ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมี
คุณภาพ 

ให้การดูแลตามแผนการดูแล
ล่วงหน้า(Advance Care 
Planning) ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมี
คุณภาพ 
 

ให้การดูแลตามแผนการ
ดูแลล่วงหน้า(Advance 
Care Planning) ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมี
คุณภาพ ร้อยละ 50 
 

พัฒนาระบบบริการการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

นางสาวอรชร อินแฉล้ม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence)   
กลยุทธ์/มาตรการ  
1.1.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพเพ่ือให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

52  พัฒนาระบบบริการ
การดูแลแบบ
ประคับประคอง 

 ให้การดูแลตามแผนการ
ดูแลล่วงหน้า(Advance 
Care Planning) ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมี
คุณภาพ  

มีกิจกรรม family meeting 
และมีการท า Advance Care 
Planning ร่วมกับผู้ป่วยและ
ครอบครัวเป็นลายลักษณ์
อักษร 

ผู้ป่วย palliative 
care ทั้งหมด 

 ม.ค.-ก.ย.
2565 

- -  อรชร อินแฉล้ม 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคณะกรรมการ 
PTC  
 
 

1.ผ่านระดับ 3 RDU hospital 
 

1.ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล(RDU 
Hospital) 
 

ติดตามการด าเนินงาน RDU ในระดับ
โรงพยาบาลทุกเดือน 
 

ภญ.สวนิตย์  ดีอ้อม 
 
 

2.สร้างเครือข่ายให้
เข้มแข็ง พัฒนา RDU สู่
ชุมชน และสร้างความ
รอบรู้ด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลของประชาชน 
 

1.ผ่านระดับ 3 RDU community 
 

1.ระดับความส าเร็จการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในชุมชน (RDU 
Community) 

1.เครือข่ายเข้มแข็ง RDU เข้มข้น 
ชุมชนปลอดภัย 
 

ภญ.สวนิตย์  ดีอ้อม 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 2 สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง พัฒนา RDU สู่ชุมชน และสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

53  เครือข่ายเข้มแข็ง RDU 
เข้มข้น ชุมชนปลอดภัย 
 

- เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลแก่เครือข่าย
ในชุมชน  โดยเฉพาะ 
อย.น้อยในโรงเรียน เพ่ือ
เป็นชุมชนต้นแบบ 
-เพ่ือให้ชุมชนมี
เครือข่ายโรงเรียน
ต้นแบบ ที่สามารถให้
ความรู้หรือบอกต่อคน
ในชุมชนได้ 

 -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ท ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ
กิจกรรมการระดม
ความคิด  
  

คณะกรรมการ
ชมรม/แกนน า 
อย.น้อยและ
คุณครูในเขตอ.ชัย
บุรี 
จ านวน 210  คน 

มิถุนายน –
สิงหาคม 
2565 

 
 
 
 
 

19,000 
บาท  

 QOF ภญ.สวนิตย์  
ดีอ้อมและ
ผู้รับผิดชอบงาน 
RDU ในรพ.สต. 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence)   
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ 
1.พัฒนาและจัดระบบ
บริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุม 
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้ 

1.โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA , HPH  PLUS, QA, LAB, X-ray  
2. Patient and Personal Safety 

1.โรงพยาบาลผ่านการ
รับรองคุณภาพซ้ าครั้งที่ 3 
(Re-accreditation) ตาม
มาตรฐาน HA 
2.LAB ผ่านมาตรฐาน LA 
ของสภาเทคนิคการแพทย์ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลสู่การ Re-accredit 
 ปี 2565 

ศุชญา แก้วสกุลทอง 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service Excellence)   
กลยุทธ์/มาตรการ 1 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

54  โรงพยาบาลผ่านการ
รับรองคุณภาพซ้ าครั้งที่ 3 
(Re-accreditation) ตาม
มาตรฐาน HA 
 

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
บริการให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ 

 1.ประชุมทีมน าทุกเดือน 
2.ประชุมทีมน าระบบงาน
ทุก 2 สัปดาห์ 
3.ประกวด 5 ส. 
4.Big Cleaning day  
5.จัดประกวดนวัตกรรม/
CQI.ในรพ. 
6.ประชุม R2R 
7.ซ้อมแผนอัคคีไฟ 
8.อบรมและพัฒนางาน
ป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ 
9.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งาน /พัฒนาระบบงาน 
HA/QA  
10.อบรมการใช้งาน 
THIP 
11.อบรมหลักสูตร QMR 

 ทีมน าพัฒนา
คุณภาพรพ. 
ชัยบุรี 
หน่วยงานในรพ.
จ านวน 20 
หน่วยงาน 
จนท.รพ.ชัยบุรี  
จ านวน 152 คน 
 
 

 ต.ค.64-
ก.ย.65 

150,000 
 

เงินบ ารุง
(รพ.) 

 ศุชญา แก้วสกุล
ทอง 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service  Excellence) 

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

สถานบริการสุขภาพปฐมภูมิมี
มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ ทั้ง ๔ 
แห่ง และประชาชนมีความมั่นใจใน
การมารับบริการ 

ร้อยละของ รพ.สต.คงสภาพ
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว (ผ่าน Re-
accreditation ร้อยละ ๑๐๐) 

การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว 

มงคล  เจริญแพทย์ 
ศุชญา แก้วสกุลทอง 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป้าประสงค ์: เครือข่ายระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

55 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาหน่วยบริการ
ปฐมภูมิตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว 

๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
รพ.สต.ให้คงสภาพผ่าน
การรับรองประเมินซ้ า
ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดาว  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑.แต่งตั้งทีมพ่ีเลี้ยงพัฒนา รพ.สต.
ติดดาว 
๒.ประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยงข้อง 
๒.ด าเนินการพัฒนาหน่วยบริการ
ปฐมภูมิเป้าหมายตามเกณฑ์
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 ธ.ค.๖๔  
– 

๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑๒,๐๐๐ 
 

QOF มงคล  เจริญแพทย์ 
ศุชญา แก้วสกุลทอง 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ (Service  Excellence) 

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 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป้าประสงค ์: ระบบการให้บริการสุขภาพได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

56 
 
 
 
 
 
 

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.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงาน 
๖.ประเมินผลการด าเนินงานฯ  

สสอ.ชัยบุร ี ๑ ธ.ค.๖๔  
– 

๓๐ ก.ย.๖๕ 

๑๐,๐๐๐ 
 

QOF มงคล 
เจริญแพทย์ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาระบบบริหารบุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล (People Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1.พัฒนาศักยภาพและ
สร้างขวัญก าลังใจ
บุคลากร และภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

<ร้อยละ 4 ร้อยละของหน่วยบริการ
สาธารณสุขที่มีการบริหาร
จัดการก าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดท าข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
2.ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

นางสุภาวดี  งามประดิษฐ์ 

2.พัฒนาศักยภาพและ
สร้างขวัญก าลังใจ
บุคลากร และภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 5 ร้อยละของหน่วยงานที่เป็น
องค์กรแห่งความสุข 
(Happy Organization) 

ประเมินความสุขของบุคลากร(Happy 
Organization) โดยวิเคราะห์ข้อมูล
จาก Happinometer 

นางสุภาวดี  งามประดิษฐ์ 

3.พัฒนาศักยภาพและ
สร้างขวัญก าลังใจ
บุคลากร และภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

ระดับ 5 ร้อยละของหน่วยงานและ
บริการเป็นองค์กรคุณธรรม 

1.จัดท าแผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน
หน่วยงานคุณธรรม 
2.ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน
หน่วยงานคุณธรรมขององค์กร 

นางสุภาวดี  งามประดิษฐ์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารบุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล (People Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 3.1 พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

57  ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  1.เพ่ือให้บุคลากรใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
บริบทขององค์กร 
รับทราบถึงนโยบาย
เป้าหมาย ระบบ
บริหารงาน วัฒนธรรม
องค์กร สิทธิประโยชน์ 
และสวัสดิการที่พึงได้รับ  
2.เพ่ือให้บุคลากรใหม่ได้
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทัศนคติท่ีเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 
3.เพ่ือเป็นโอกาสที่
บุคลากรใหม่ได้มีโอกาส
ท าความรู้จักและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้ร่วมงาน อัน
จะส่งผลดีต่อการ
ประสานความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานต่อไป 

 จัดท าสไลด์ข้อมูล 
โครงสร้าง อัตราก าลัง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ระเบียบการมาปฏิบัติงาน 
ระเบียบการลา รวมถึง 
สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 
และเม่ือมีเจ้าหน้าที่ใหม่
เข้ามาปฏิบัติงาน งาน
บุคลากรน าเสนอข้อมูลที่
ได้จัดท าไว้แล้ว ให้
บุคลากรใหม่ทราบ 

บุคลากรใหม่ทุก
คน 

 ต.ค.64-
ก.ย.65 

- -  นางสุภาวดี   
งามประดิษฐ์ 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารบุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล(People Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 3.1 พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

58  Happy MOPH องค์กร
แห่งความสุข 

เพ่ือน าผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนา
องค์กรการบริหารงาน
และการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมความสุขใน
การท างานอย่างตรง
ประเด็น 

1.ประเมินความสุขของ
บุคลากร 
(Happynomiter) 
2.วิเคราะห์และแปลผล
การประเมินความสุข
บุคลากร 
3.ติดตามประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงาน
องค์กรแห่งความสุข 

บุคลากร
โรงพยาบาลชัยบุรี
จ านวน 152 คน 

3 เดือน - - นางสุภาวดี    
งามประดิษฐ์ 

59 ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
หน่วยงานคุณธรรม 

1.เพ่ือให้การด าเนินงาน
หน่วยงานคุณธรรม
เป็นไปตามเป้าประสงค์
ขององค์กร 
2.เพ่ือให้ทราบถึงผล
การด าเนินงาน
หน่วยงานคุณธรรมของ
องค์กร 

1.จัดท าแผนขับเคลื่อน
การด าเนินงานหน่วยงาน
คุณธรรม 
2.ด าเนินการตามแผน
ขับเคลื่อนหน่วยงาน
คุณธรรมขององค์กร 

บุคลากร
โรงพยาบาลชัยบุรี
จ านวน 152 คน 

ต.ค.64-
ก.ย.65 

- - นางสุภาวดี    
งามประดิษฐ์ 

 



108 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Governance  Excellence) 
แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน  พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
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 

มงคล  เจริญแพทย์ 
สุภาวดี  งามประดิษฐ์ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป้าประสงค์ : พัฒนาการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์/มาตรการ : พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน แหล่ง 

60 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน
องค์กรคุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
หน่วยงานเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ
ชัยบุรี 

๑.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้สามารถปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล 
๒.เพ่ือให้ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นศรัทธาและมีความพึง
พอใจต่อการบริหารราชการของ
หน่วยงาน 
๓.เพ่ือรับการประเมินผลของ
องค์กรด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

๑.ประชุมชี้แจงบุคลากรที่
เกี่ยงข้อง 
๒.จัดท ากิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรในหน่วยงาน 
๓.บริหารจัดการเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
๔.ด าเนินการจัดท าเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์รับการ
ประเมินฯ 

๑. สสอ.ชัยบุร ี
๒. รพ.ชัยบุร ี

๑ ธ.ค.๖๔  
– 

๓๐ ก.ย.๖๕ 

๓,๕๐๐ QOF มงคล 
สุภาวด ี
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ .4 …พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Govermance Excellence) 

กลยุทธ์/
มาตรการ 

เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงาน 

1.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ด้านการเงินการ
คลัง 
 
 

1.เพ่ีอให้การบริหารการเงินการ
คลังของเครือข่ายมีประสิทธิภาพ 
มีงบประมาณเพียงพอในการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ในเครือข่าย ไม่ประสบ
ปัญหาวิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7 
 
 
 

1.ประชุมคณะกรรมการ CFO เครือข่าย 
    - เพ่ือพิจารณาจัดสรรเงิน UC ในเครือข่าย 
    - พิจารณาสถานะทางการเงินของเครือข่าย 
    - ควบคุมก ากับเปรียบเทียบแผนทางการเงินกับ   
      ผลการด าเนินงาน 
    - ควบคุมก ากับต้นทุนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 
    - ติดตาม ก ากับเครื่องมือประสิทธิภาพทาง  
     การเงิน (Total Performance Score:TPS) 

น.ส.เสาวนีย ์ศรีเทพ 
น.ส.พิชญา  ฉิมภักดี 
น.ส.จินตนา ทิพย์
ประสงค์ 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Govermance Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1…พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง   

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

61 ประชุม
คณะกรรมการ 
CFO 
เครือข่าย 

เพ่ือให้หน่วยบริการ
ในเครือข่ายไม่
ประสบปัญหา
วิกฤติทางการเงิน
ระดับ 7 
 

1.พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินภายในเครือข่าย 
2.ควบคุมก ากับเปรียบเทียบแผนทางการเงิน
กับผลการด าเนินงาน 
3.ควบคุมก ากับต้นทุนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
4.ติดตามก ากับเครื่องมือประสิทธิภาพทาง
การเงิน (TotalPerformance Score:TPS) 

คณะกรรมการ 
CFO ของ
เครือข่าย  

 1 ต.ค.
2564 -30 
ก.ย.2565 

- - น.ส.เสาวนีย ์ศรีเทพ 
น.ส.พิชญา  ฉิมภักด ี
น.ส.จินตนา ทิพย์ระสงค์ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Governance Excellence) 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
พัฒนาศักยภาพและ
สร้างขวัญก าลังใจ
บุคลากร และภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 90 ร้อยละของหน่วยงานผ่าน
เกณฑ์การตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

1.จัดท าแผนตรวจสอบภายในและ
ควบคุมภายในประจ าปี 2565 
2.ด าเนินการตรวจสอบตามแผนให้ทัน
กับระยะเวลา 

คุณสุภาวดี งามประดิษฐ์ 
น.ส.จินตนา  ทิพย์ประสงค์ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Governance Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ  พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

62 ตรวจสอบภายในตามแผน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
มีการตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายใน โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

1.จัดท าแผนตรวจสอบ
ภายในและควบคุมภายใน 
2.ด าเนินการตรวจสอบ
ตามแผนให้ทันกับ
ระยะเวลา 

 รพ.สต.ในพ้ืนที่
อ าเภอชัยบุรี 4 
แห่ง 

ปีงบ 
2565 

- - คุณสุภาวดี งาม
ประดิษฐ์ 
น.ส.จินตนา  
ทิพย์ประสงค์ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Governance Excellence) 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.ส่งเสริมการใช้
งานวิจัย/นวัตกรรมและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

เพ่ือพัฒนาวิชาการและจัดการ
ความรู้สู่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สุขภาพ ให้มีจ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือ
ที่พัฒนาต่อยอดอย่างน้อย 11 เรื่อง 
 

จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด
อย่างน้อย 11 เรื่อง 

โครงการประกวดผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/CQI/R2R/เรื่องเล่า หรือ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 
2565 

น.ส.พรทิพย์ แซ่ลิ่ม 
น.ส.ปิยะฉัตร พรหมกุล 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Governance Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ 1.1 ส่งเสริมการใช้งานวิจัย/นวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

63 โครงการประกวด
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
CQI/R2R/เรื่องเล่า หรือ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ  
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพด้าน
วิชาการยิ่งข้ึนด้วย
งานวิจัย/นวัตกรรม/
CQI/R2R/เรื่องเล่า หรือ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ 
และพัฒนาการจัดการ
ความรู้สู่นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสุขภาพ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประกวดงานวิจัย/
นวัตกรรม/CQI/R2R/
เรื่องเล่า หรือเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด  
 

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจาก
สสอ./รพ.สต./รพ. 
ของเครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอชัยบุรี 
จ านวน 40 คน 
 

มิ.ย.65 11,060 
บาท 

เงินบ ารุง
รพ. 

- น.ส.พรทิพย์       
แซ่ลิ่ม 
- น.ส.ปิยะฉัตร 
พรหมกุล 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพชัยบุรี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Governance Excellence) 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล 
 

หน่วยบริการผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล 
 ร้อยละ 100 
 

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

นายธีรยุทธ  มิตตะกา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เครือข่าย/หน่วยงานโรงพยาบาลชัยบุรี 

ประเด็นที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ (Governance  Excellence) 
กลยุทธ์/มาตรการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

64 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 หน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
 

1.การบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศของ
หน่วยบริการและการ
ส่งออกข้อมูล ผ่านระบบ
คลังข้อมูลด้านการแพทย์
และสุขภาพ(Health 
Data Center :HDC ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ข้อมูลบริการ
สุขภาพ เครือข่าย
อ าเภอชัยบุรี 

 ม.ค.-ก.ย.
2565 

- - นายธีรยุทธ   
มิตตะกา 
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การวิเคราะห์องค์กรปีงบประมาณ 2565  เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี  
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S๑.ผู้น ำมีวิสัยทัศน์ 
S๒.บุคลำกรมีควำมสำมัคคี เข้มแข็ง และมีควำมมุ่งมั่นในกำร
พัฒนำงำน 
S๓.บุคลำกรมีศักยภำพ และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
S๔.กำรพัฒนำระบบบริกำรมุ่งเข้ำสู่มำตรฐำน มีเปำ้หมำยที่
ชัดเจน มีกำรก ำหนด วิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบำยในกำร
ด ำเนินงำน 
S๕.มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ด ี
S๖.มีระบบกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกและรวดเร็ว 
S๗.มีช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรเชิงรุกที่มีประสิทธิภำพ 
S๘.มีบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีด ี
S๙.มีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ ที่ชัดเจน 
S๑๐.มีกำรท ำงำนเป็นทีม 
S๑๑.บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน 
 S๑๒.มสีหวิชำชีพครอบคลุมในกำรดูแลประชาชน 
S13.บุคลากรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานมีภูมลิ าเนาอยู่ในพื้นที ่
S๑4.เป็นเครือข่ำยที่เล็กกำรประสำนงำนได้ดี  

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.รัฐบำลมีนโยบำย และมีระเบยีบกฎหมำยด้ำนกำรจัดกำร
สุขภำพฯชัดเจน  
O๒.ชุมชนให้ควำมร่วมมือ มีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมคีวำม
เอื้ออำทร อยู่แบบสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
O๓.ภำคีเครือข่ำยบริกำรสุขภำพเข็มแข็ง 
O๔.อ ำเภอ มีกำรจดัท ำและใช้แผนท่ีทำงเดินยุทธศำสตร์ด้ำน
สำธำรณสุข 
O๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนด้ำน
งบประมำณ 
O๖.มีกำรถ่ำยโอนนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขลงสูร่ะดับท้องถิ่น 
O๗.มีกำรสนบัสนุนกำรพัฒนำคุณภำพบริกำร ที่มุ่งสู่บริกำรที่
เป็นเลิศ เพื่อสุขภำพท่ีดีของประชำชนจำกองค์กรภำยนอก 
O๘.กำรปฏิรปูระบบสุขภำพช่วยให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรที่
มีคุณภำพ และช่วยกระตุ้นให้หน่วยงำนต้องเร่งรัดและ

T๑. มีอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคที่เกดิจำกพฤติกรรมสุขภำพ และโรคอุบตัิ
ใหมเ่พิ่มขึ้น 

T๒.นโยบำยและระเบียบของกระทรวงสำธำรณสุขมีกำรปรบัเปลีย่นบ่อย 
T๓.ประชำชนในพ้ืนท่ีบำงส่วนยังขำดควำมตระหนักในกำรดูแลสุขภำพ 
T๔.ประชำชนบำงพื้นที่มีกำรมั่วสมุอบำยมุข (หวย สรุำ และยำเสพติด) 
T๕.ประชำชนส่วนหนึ่งยำ้ยที่อยู่บอ่ย ท ำให้ควำมครอบคลุมในกำร
ให้บริกำรไม่ดเีท่ำที่ควร  
T๖.มีประชำชนแฝงเพิ่มขึ้น (ประชำกรต่ำงถิ่น ต่ำงชำติ) อพยพ เข้ำมำ
ประกอบอำชีพในพ้ืนท่ีมำกขึ้น ก่อให้เกิดโรคและท ำให้กำรควบคุมโรคท ำ
ได้ยำก เช่น โรคเอดส์ วัณโรค 
T๗.กำรเกดิโรค COVID 19 แพร่กระจำยในอ ำเภอ 
T๘.มีผลกระทบด้ำนภำวะสุขภำพจำกสำธำรณภยั 
T๙.ประชำชนคำดหวังต่อคุณภำพบริกำรภำครัฐสูง มีกำรเรียกร้องสทิธิ
ของผู้ป่วยกรณมีีควำมผิดพลำด  
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วำงแผนระบบบริกำรที่รวดเร็วและมีคุณภำพ 
O๙.มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสรมิสุขภำพ
จำกองค์กรภำยนอก 
O๑๐.ประชำกรมีหลักประกันสุขภำพครอบคลุม 
O๑๑.มีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ. 

T๑๐.ประชำชนยังมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย เช่น ไมส่วมหมวกนิรภยั/คำด
เข็มขัด 
T1๑.ผู้สูงอำยแุละผู้ป่วยท่ีมีภำวะพึ่งพิงมีแนวโน้มมำกขึ้นและขำดผูดู้แล
หลัก  
T1๒. ภำวะเศรษฐกิจควำมยำกจนของประชำชน ส่งผลให้ประชำชนเกิด
ภำวะเครียด  

SWOT  MATRIX เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

S๑.ผู้น ำมีวิสัยทัศน์ 
S๒.บุคลำกรมีควำมสำมัคคี เข้มแข็ง และมีควำมมุ่งมั่นในกำร
พัฒนำงำน 
S๓.บุคลำกรมีศักยภำพ และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
S๔.กำรพัฒนำระบบบริกำรมุ่งเข้ำสู่มำตรฐำน มีเปำ้หมำยที่ชัดเจน 
มีกำรก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยในกำรด ำเนินงำน 
S๕.มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ด ี
S๖.มีระบบกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกและรวดเร็ว 
S๗.มีช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรเชิงรุกที่มีประสิทธิภำพ 
S๘.มีบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีด ี
S๙.มีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน 
S๑๐.มีกำรท ำงำนเป็นทีม 
S๑๑.บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน 
 S๑๒.มสีหวิชำชีพครอบคลุมในกำรดูแลประชาชน 
S13.บุคลากรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานมีภูมลิ าเนาอยู่ในพื้นที ่
S๑4.เป็นเครือข่ำยที่เล็กกำรประสำนงำนได้ด ี
  

O๑.รัฐบำลมีนโยบำย และมีระเบยีบกฎหมำยด้ำนกำรจัดกำร
สุขภำพฯชัดเจน  
O๒.ชุมชนให้ควำมร่วมมือ มีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมคีวำมเอื้อ
อำทร อยู่แบบสังคมช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน 
O๓.ภำคีเครือข่ำยบริกำรสุขภำพเข็มแข็ง 
O๔.อ ำเภอ มีกำรจดัท ำและใช้แผนท่ีทำงเดินยุทธศำสตร์ด้ำน
สำธำรณสุข 
O๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ 
O๖.มีกำรถ่ำยโอนนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขลงสูร่ะดับท้องถิ่น 
O๗.มีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพบริกำร ที่มุ่งสู่บริกำรที่เป็น
เลิศ เพื่อสุขภำพที่ดีของประชำชนจำกองค์กรภำยนอก 
O๘.กำรปฏิรปูระบบสุขภำพช่วยให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรทีม่ี
คุณภำพ และช่วยกระตุ้นให้หน่วยงำนต้องเร่งรัดและวำงแผนระบบ
บริกำรที่รวดเร็วและมคีุณภำพ 
O๙.มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสรมิสุขภำพจำก
องค์กรภำยนอก 
O๑๐.ประชำกรมีหลักประกันสุขภำพครอบคลุม 
O๑๑.มีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (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    :  พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและการเฝ้าระวังโรค โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม   
(PP&P Excellence) 

SWOT  MATRIX เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ 2565 
จุดแข็ง (Strength) อุปสรรค (Threat) 

 S๑.ผู้น ำมีวสิัยทัศน ์
S๒.บุคลำกรมีควำมสำมัคคี เข้มแข็ง และมีควำมมุ่งมั่นในกำร
พัฒนำงำน 
S๓.บุคลำกรมีศักยภำพ และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
S๔.กำรพัฒนำระบบบริกำรมุ่งเข้ำสู่มำตรฐำน มีเปำ้หมำยที่
ชัดเจน มีกำรก ำหนด วิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบำยในกำร
ด ำเนินงำน 
S๕.มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ด ี
S๖.มีระบบกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกและรวดเร็ว 
S๗.มีช่องทำงกำรเข้ำถึงบริกำรเชิงรุกที่มีประสิทธิภำพ 
S๘.มีบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ีด ี
S๙.มีกำรแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน และหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ ที่ชัดเจน 
S๑๐.มีกำรท ำงำนเป็นทีม 
S๑๑.บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน 
 S๑๒.มสีหวิชำชีพครอบคลุมในกำรดูแลประชาชน 
S13.บุคลากรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานมีภูมลิ าเนาอยู่ในพื้นที ่
S๑4.เป็นเครือข่ำยที่เล็กกำรประสำนงำนได้ด ี

T๑.มีอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคทีเ่กิดจำกพฤติกรรมสุขภำพ และ
โรคอุบัติใหมเ่พิ่มขึ้น 

T๒.นโยบำยและระเบียบของกระทรวงสำธำรณสุขมีกำร
ปรับเปลีย่นบ่อย 
T๓.ประชำชนในพ้ืนท่ีบำงส่วนยังขำดควำมตระหนักในกำร
ดูแลสุขภำพ 
T๔.ประชำชนบำงพื้นที่มีกำรมั่วสมุอบำยมุข (หวย สรุำ และ
ยำเสพตดิ) 
T๕.ประชำชนส่วนหนึ่งยำ้ยที่อยู่บอ่ย ท ำให้ควำมครอบคลุม
ในกำรให้บริกำรไมด่ีเท่ำท่ีควร  
T๖.มีประชำชนแฝงเพิ่มขึ้น (ประชำกรต่ำงถิ่น ต่ำงชำติ) 
อพยพ เข้ำมำประกอบอำชีพในพ้ืนท่ีมำกขึ้น ก่อให้เกิดโรค
และท ำให้กำรควบคุมโรคท ำได้ยำก เช่น โรคเอดส์ วัณโรค 
T๗.กำรเกดิโรค COVID 19 แพร่กระจำยในอ ำเภอ 
T๘.มีผลกระทบด้ำนภำวะสุขภำพจำกสำธำรณภยั 
T๙.ประชำชนคำดหวังต่อคุณภำพบริกำรภำครัฐสูง มีกำร
เรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยกรณมีีควำมผิดพลำด  
T๑๐.ประชำชนยังมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย เช่น ไมส่วมหมวก
นิรภัย/คำดเข็มขัด 
T1๑.ผู้สูงอำยแุละผู้ป่วยท่ีมีภำวะพึ่งพิงมีแนวโน้มมำกขึ้นและ
ขำดผู้ดูแลหลัก  
T1๒. ภำวะเศรษฐกิจควำมยำกจนของประชำชน ส่งผลให้
ประชำชนเกิดภำวะเครียด  

 
ST: กลยุทธ์เชิงรับ (ใช้จุดแข็งขององค์กรมาก าหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อรับมือกับอุปสรรค) 
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 
ST4: พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการดูแลผู้ป่วยโรค COVID 19 S1,2,4,5,6,7,14   T1,2,3,4,6,7 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  :  พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ   (Service Excellence) 
SWOT  MATRIX เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ 2565 

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.รัฐบำลมีนโยบำย และมีระเบยีบกฎหมำยด้ำนกำรจัดกำร
สุขภำพฯชัดเจน  
O๒.ชุมชนให้ควำมร่วมมือ มีวัฒนธรรมท้องถิ่น และมคีวำม
เอื้ออำทร อยู่แบบสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
O๓.ภำคีเครือข่ำยบริกำรสุขภำพเข็มแข็ง 
O๔.อ ำเภอ มีกำรจดัท ำและใช้แผนท่ีทำงเดินยุทธศำสตร์ด้ำน
สำธำรณสุข 
O๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนด้ำน
งบประมำณ 
O๖.มีกำรถ่ำยโอนนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขลงสูร่ะดับท้องถิ่น 
O๗.มีกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพบริกำร ที่มุ่งสู่บริกำรที่
เป็นเลิศ เพื่อสุขภำพท่ีดีของประชำชนจำกองค์กรภำยนอก 
O๘.กำรปฏิรปูระบบสุขภำพช่วยให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรที่
มีคุณภำพ และช่วยกระตุ้นให้หน่วยงำนต้องเร่งรัดและ
วำงแผนระบบบริกำรที่รวดเร็วและมีคุณภำพ 
O๙.มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสรมิสุขภำพ
จำกองค์กรภำยนอก 
O๑๐.ประชำกรมีหลักประกันสุขภำพครอบคลุม 
O๑๑.มีคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
(พชอ.) 
 

 
WO: กลยุทธ์พัฒนา (ใช้โอกาสมาก าหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อแก้ไขจุดอ่อนขององค์กร) 
WO1: พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง W5,6,7,8,10  O1,2,3,7 
WO2: ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพด ี W3,7,8  O1,5,7,8,9 
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ประเด็นยุทธศาสตร์    :   พัฒนาระบบบริหารบุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล (People Excellence) 
SWOT  MATRIX เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี ปีงบประมาณ 2565 

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
ยุทธศาสตร์น้อย 
W๑0.อัตราก าลังบุคลากรตามกรอบโครงสร้าง (FTE) 
ของเครือข่ายยังไม่เพียงพอ (สสอ.และรพ.สต.) 
 

T๑.มีอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคทีเ่กิดจำกพฤติกรรมสุขภำพ และ
โรคอุบัติใหมเ่พิ่มขึ้น 

T๒.นโยบำยและระเบียบของกระทรวงสำธำรณสุขมีกำร
ปรับเปลีย่นบ่อย 
T๓.ประชำชนในพ้ืนท่ีบำงส่วนยังขำดควำมตระหนักในกำร
ดูแลสุขภำพ 
T๔.ประชำชนบำงพื้นที่มีกำรมั่วสมุอบำยมุข (หวย สรุำ และ
ยำเสพตดิ) 
T๕.ประชำชนส่วนหนึ่งยำ้ยที่อยู่บอ่ย ท ำให้ควำมครอบคลุม
ในกำรให้บริกำรไมด่ีเท่ำท่ีควร  
T๖.มีประชำชนแฝงเพิ่มขึ้น (ประชำกรต่ำงถิ่น ต่ำงชำติ) 
อพยพ เข้ำมำประกอบอำชีพในพ้ืนท่ีมำกขึ้น ก่อให้เกิดโรค
และท ำให้กำรควบคุมโรคท ำได้ยำก เช่น โรคเอดส์ วัณโรค 
T๗. กำรเกิดโรค COVID 19 แพรก่ระจำยในอ ำเภอ 
T๘.มีผลกระทบด้ำนภำวะสุขภำพจำกสำธำรณภยั 
T๙.ประชำชนคำดหวังต่อคุณภำพบริกำรภำครัฐสูง มีกำร
เรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยกรณมีีควำมผิดพลำด  
T๑๐.ประชำชนยังมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย เช่น ไมส่วมหมวก
นิรภัย/คำดเข็มขัด 
T1๑.ผู้สูงอำยแุละผู้ป่วยท่ีมีภำวะพึ่งพิงมีแนวโน้มมำกขึ้นและ
ขำดผู้ดูแลหลัก  
T1๒. ภำวะเศรษฐกิจควำมยำกจนของประชำชน ส่งผลให้
ประชำชนเกิดภำวะเครียด  
 

 
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 
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ประเด็นยุทธศาสตร์    : พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  (Governance Excellence) 
ค าอธิบายวิสัยทัศน์   
1. เครือข่ายบริการสุขภาพท่ีเป็นเลิศ ด้านกำรบริกำรสุขภำพ  ประกอบด้วย 

 1.1 มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานอย่างครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งในสถาน
บริการสุขภาพ และในชุมชน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการด าเนินงาน 

1.2 มีการจัดบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวัง ของผู้ใช้บริการ/ประชาชนทั่วไป ทั้งในภาวะปกติ 
ภาวะฉุกเฉิน/ภัยภิบัติ และโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 

1.3 มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
2. บริการสุขภาพ ได้แก่  บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมหรือสร้างสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค 
สิ่งแวดล้อมและภัยสุขภาพ การฟ้ืนฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
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หน่วยบริการ รพ.สต.ชัยบุรี รพ.สต.สองแพรก รพ.สต.คลองน้อย รพ.สต.ไทรทอง รพ.ชัยบุรี

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

รับ 1,604,367.56    1,583,414.25    1,848,220.85    1,411,742.90    62,514,984.46      

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

คงเหลือ 715,244.80       804,819.62       890,173.25       583,415.36       13,677,093.79      

หน่วยบริการ รพ.สต.ชัยบุรี รพ.สต.สองแพรก รพ.สต.คลองน้อย รพ.สต.ไทรทอง รพ.ชัยบุรี
ยกมา 715,244.80       804,819.62       890,173.25       583,415.36       13,677,093.79      
รับ 1,964,919.87    1,357,681.41    1,935,536.54    1,348,156.87    54,838,652.92      
จ่าย 1,856,183.47    2,028,161.05    2,027,802.85    1,687,165.71    55,120,971.70      
คงเหลือ 823,981.20       134,339.98       797,906.94       244,406.52       13,394,775.01      

สรุปรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กนัยายน 2563)

สรุปรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กนัยายน 2564)

สรุปรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 
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เครือข่าย เงินงบ รวม 
บริการ ประมาณ รายได้ค่า (2-5)

สุขภาพอ าเภอชัยบรีุ (เงินเดือน) รักษาพยาบาล
1 2 3 4 5

ผลด าเนินงานรายรับ รพ.ชัยบรีุ  2564 33,659,957.30  42,209,882.59  2,298,557.37  7,414,115.81    2,916,097.15   54,838,652.92  

ประมาณการรายรับ ป ี2565 40,927,196.90  38,760,910.00  3,834,508.60  8,104,380.00    3,991,840.00   54,691,638.60  

-                     

ผลด าเนินงานรายรับ รพ.สต.ชัยบรีุ  2564 1,499,280.00    1,005,487.74    184,629.08     20,802.45         754,000.60      1,964,919.87    

ประมาณการรายรับ ป ี2565 1,574,244.00    1,055,762.13    193,860.53     21,842.57         791,700.63      2,063,165.86    

-                     

ผลด าเนินงานรายรับ รพ.สต.สองแพรก  2564 1,426,200.00    828,000.79       -                   6,350.00           523,330.62      1,357,681.41    

ประมาณการรายรับ ป ี2565 1,497,510.00    869,400.83       -                   6,667.50           549,497.15      1,425,565.48    

-                     

ผลด าเนินงานรายรับ รพ.สต.คลองน้อย  2564 2,187,240.00    1,137,760.96    50,448.49       64,678.60         682,648.49      1,935,536.54    

ประมาณการรายรับ ป ี2565 2,296,602.00    1,194,649.01    52,970.91       67,912.53         716,780.91      2,032,313.37    

-                     

ผลด าเนินงานรายรับ รพ.สต.ไทรทอง  2564 1,512,840.00    550,484.04       -                   9,760.00           787,912.83      1,348,156.87    

ประมาณการรายรับ ป ี2565 1,588,482.00    578,008.24       -                   10,248.00         827,308.47      1,415,564.71    

ประมาณการด้านรายได้ปงีบประมาณ 2565
แหล่งเงินนอกงบประมาณ

อืน่ๆงบลงทุนUC

ประมาณการด้านรายได้ปีงบประมาณ 2565 
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เครือข่าย

บริการ ค่าวัสดุท่ัวไป ตามจ่ายในจังหวัด อืน่ๆ รวม  (2-8)

สุขภาพอ าเภอชัยบรีุ

1 2 3 4 5 6 7 8

ผลด าเนินงานด้านรายจ่าย ป ี2564 33,659,957.30  10,520,491.49  14,919,912.83  1,909,410.45   10,027,887.11  2,241,835.99  19,142.23     15,482,291.60  55,120,971.70  

ประมาณการรายจ่าย รพ.ชัยบรีุ 2565 40,927,196.90  11,645,770.00  18,343,430.00  2,051,270.00   7,602,770.00    2,210,530.00  642,680.00  7,006,938.60     49,503,388.60  

-                     

ผลด าเนินงานด้านรายจ่าย ป ี2564 1,499,280.00    -                     153,120.00       54,610.19        -                     609,952.49     -                1,038,500.79     1,856,183.47    

ประมาณการรายจ่าย รพ.สต.ชัยบรีุ 2565 1,574,244.00    -                     160,776.00       57,340.70        -                     640,450.11     -                1,090,425.83     1,948,992.64    

-                     

ผลด าเนินงานด้านรายจ่าย ป ี2564 1,426,200.00    -                     187,100.00       83,121.85        -                     153,871.57     -                1,604,067.63     2,028,161.05    

ประมาณการรายจ่าย รพ.สต.สองแพรก 2565 1,497,510.00    -                     196,455.00       87,277.94        -                     161,565.15     -                1,684,271.01     2,129,569.10    

-                     

ผลด าเนินงานด้านรายจ่าย ป ี2564 2,187,240.00    -                     121,020.00       56,240.27        -                     1,105,322.21  -                745,220.37        2,027,802.85    

ประมาณการรายจ่าย รพ.สต.คลองน้อย 2565 2,296,602.00    -                     127,071.00       59,052.28        -                     1,160,588.32  -                782,481.39        2,129,192.99    

-                     

ผลด าเนินงานด้านรายจ่าย ป ี2564 1,512,840.00    411,835.50       181,500.00       75,828.27        -                     218,550.18     799,451.76        1,687,165.71    

ประมาณการรายจ่าย รพ.สต.ไทรทอง 2565 1,588,482.00    432,427.28       190,575.00       79,619.68        -                     229,477.69     -                839,424.35        1,771,524.00    

เงินงบประมาณ
(เงินเดือน)

ประมาณการด้านรายจ่ายปงีบประมาณ 2565

แหล่งเงินนอกงบประมาณ

ค่าจ้างชัว่คราว ค่าตอบแทน
ค่ายา เวชภณัฑ์และ

วัสดุการแพทย์
ค่าสาธารณูปโภค

ประมาณการด้านรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 


