
 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

กลยุทธท่ี 1 :  สรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อสงเสริมสุขภาพใหลูกเกิดรอดแมปลอดภัยและพัฒนาการสมวัย  แผนงาน :  สงเริมสุขภาพแมและเด็ก 
ตัวช้ีวัด : อัตรามารดาตายไมเกิน 15  ตอแสนการเกิดมีชีพ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ประชากร
เปาหมาย / 

พื้นท่ี
ดําเนินการ 

ขอบงช้ี
ความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ ( 
บาท) 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
เจาภาพ

หลัก 

ช่ือผูประสานงาน 

เบอรโทร 
เดือน 

ท่ีเร่ิม 

สิ้นสุด 

โครงการพัฒนาศักยภาพแก
บุคลากรงานอนามัยแมและเด็ก 
ในเครือขายบริการสุขภาพ
อําเภอหาดสําราญ 

กิจกรรม 

- แตงต้ังคณะทํางานอนามัยแม
และเด็กเครือขายบริการอําเภอ
หาดสําราญ 

-จัดอบรมใหความรูและ ฝก
ทักษะแกบุคลากรงานอนามัย
แมและเด็ก  

1.เพื่อพัฒนาความรู
และทักษะเจาหนาท่ี 
ในการดูแลหญิง
ต้ังครรภและเด็ก 0- 5 
ปใหมีคุณภาพ สามารถ
ตรวจประเมิน
พัฒนาการ, ภาวะ
โภชนาการ/การ
เจริญเติบโต สามารถ
แกไขปญหา และให
คําแนะนําปรึกษาแก
พอแมได      

                          

บุคลากรท่ี
เกี่ยวของใน
งานอนามัย
แมและเด็ก
เครือขาย
บริการ
สุขภาพ
อําเภอหาด
สําราญ  

สถานบริการใน
เครือขายบริการ
อําเภอหาด
สําราญมีการ
พัฒนาบริการ
สงเสริมสุขภาพ
แมเด็กไดตาม
มาตรฐาน  มี
ระบบการสงตอ
ท่ีเหมาะสม    

    

 

1.กลุมเปาหมายท่ี
เขารวมโครงการ
มากกวารอยละ 80 

2.กลุมเปาหมาย
ความรูและทักษะ 
มากกวารอยละ 80  

3. เครือขายบริการ
สุขภาพอําหาด
สําราญไดรับการ
ประเมินผานเกณฑ
ANC คุณภาพ 

เงินบํารุง รพ.
หาดสําราญ 
จํานวน 
15,000 บาท 

ม.ค. 63 ส.ค.64 รพ./สสอ. จันทมณี  ดิเส็ม   
085-1550017 

วนิดา รัตนสุรการย 
084-3069674 



- ประเมินผลโดยการทดสอบ
ความรูกอนและหลังอบรม 

-   จัดมุม NDDC  นําเสนอเปน
ตัวอยางสําหรับคลินิกเด็กดี / 
โรงเรียนพอแม 

- จัดตัวอยางชุดตรวจ
พัฒนาการเด็ก และหนังสือ
นิทานใหแกเครือขายฯ 

- รวมวางแนวทางพัฒนา การ
ใหบริการงานอนามัยแมและ
เด็กเครือขายฯ 

-นิเทศตามประเมินผล
ดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก
อําเภอหาดสําราญ 2ครั้ง/ป 

2.เพื่อพัฒนาการ
ใหบริการอนามัยแม
และเด็กของเครือขาย
บริการสุขภาพอําเภอ
หาดสําราญใหได
มาตรฐาน 
มีระบบการสงตอท่ี
เหมาะสม 
 
3.เพื่อใหหญิงต้ังครรภ
และเด็กปฐมวัยไดรับ
การดูแลท่ีถูกตอง
เหมาะสมท้ังดาน
รางกายสมองและจิตใจ  
มีพัฒนาการครบทุก
ดานรวมท้ังมีภาวะ
โภชนาการท่ีดี 

เติบโตสมวัย                      

 

  
                          

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
กลยุทธท่ี 1 :  สรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพื่อลดและปองกันภาวะซีดในหญิงต้ังครรภ 
ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิง  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ประชากรเปาหมาย 
/ พื้นท่ีดําเนินการ 

ขอบงช้ี
ความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
เจาภาพหลัก 

ช้ือผูประสานงาน 

เบอรโทร 
เดือนท่ี
เร่ิม 

สิ้นสุด 

โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภมีภาวะ
ซีด เครือขายอําเภอ 
หาดสําราญ 
กิจกรรม 

- จัดกิจกรรมบนเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู 

- จัดมุมนิทรรศการส่ือวีดิ
ทัศนการแลกเปล่ียนเรียนรู 

- ประเมินผลโดยการ
ทดสอบความรูกอน-หลัง  

1. เพื่อใหกลุมเปาหมายมี
ความรูความเขาใจเรื่อง
ปองกันภาวะซีดในหญิง
ต้ังครรภ 

2.เพื่อลดและปองกันภาวะ
ซีดในหญิงต้ังครรภใหมี
ความรู ในการจัดการกับ
สถนการณเส่ียง 

กลุมหญิงต้ังครรภ
เครือขายอําเภอหาด
สําราญ 

- หญิงต้ังครรภท่ีมา
รับบริการ รพ. หาด
สําราญ 

-หญิงต้ังครรภ ใน
เครือขายบริการหาด
สําราญ 

 

มีความรู
ความเขาใจ
ในเรื่องการ
ปองกัน
ภาวะซีดใน
หญิง
ต้ังครรภ 

รอยละ 80 
หญิง
ต้ังครรภ 
เครือขาย
อําเภอหาด
สําราญ 

 

เงินบํารุง รพ.
หาดสําราญ 
จํานวน 
15,000 บาท 

ม.ค.63 ต.ค.64 รพ./สสอ. จันทมณี  ดิเส็ม  
085-1550017 

วนิดา รัตนสุรการย 
084-3069674 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

กลยุทธท่ี 1 :  สรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อใหหญิงวัยเจริญพันธุมีความรูความเขาใจเรื่องการคุมกําเนิดและสามารถเลือกวิธีการคุมกําเนิดท่ีเหมาะสมดวยตนเองตัวช้ีวัด : จํานวนการ

ต้ังครรภไมพรอมในหญิงวัยเจริญพันธุท่ีมีการกินยาคุมกําเนิด หรือใชยาฝงคุมกําเนิด และเปนผูรับบริการใน ARV Clinic ลดลงจากปกอนหรือไมมีเลย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ประชากรเปาหมาย 
/ พื้นท่ีดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เปาหมาย งบประมาณ  
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 

หนวยงาน
เจาภาพ

หลัก 

ช่ือผูประสานงาน 
เบอรโทร 

เดือนท่ี
เริ่ม 

ส้ินสุด 

โครงการสงเสริมความรู
และเฝาระวังการต้ังครรภ
ไมพรอม 
- จัดอบรมใหความรูเรื่อง
การคุมกําเนิด ในการกิน
ยาและยาฝงคุมกําเนิด 
 - จัดกลุมสาธิตวิธีการ
คุมกําเนิด 

1. เพื่อใหหญิงวัยเจริญ
พันธุมีความรูความเขาใจ
เรื่องการคุมกําเนิดและ
สามารถเลือกวิธีการ
คุมกําเนิดท่ีเหมาะสม
ดวยตนเอง 
2. ปองกันการต้ังครรภ
ในกลุมเปาหมาย 

หญิงวัยเจริญพันธุท่ี
มี ก า ร กิ น ย า
คุมกําเนิด หรือใช
ย า ฝ ง คุ ม กํ า เนิ ด 
และเปนผูรับบริการ
ใน ARV Clinic 

1. หญิงวัยเจริญพนัธุมี
ความรูความเขาใจเรื่อง
การคุมกําเนิดและ
สามารถเลือกวิธีการ
คุมกําเนิดท่ีเหมาะสม
ดวยตนเอง 
2. จํานวนการต้ังครรภ
ไมพรอมในหญงิวัย
เจริญพันธุท่ีมีการกินยา
คุมกําเนิด หรือใชยาฝง
คุมกําเนิด และเปน
ผูรับบริการใน ARV 
Clinic ลดลงจากปกอน
หรือไมมีเลย 

รอยละ 80 
 
 
 
  
 
ลดลงจาก 
ปกอน
หรือไมมีเลย 

เงินบํารุง  
รพ.หาด
สําราญ 
จํานวน 
15,000 บาท 

ม.ค.64 มี.ค.64 รพ./สสอ. จันทมณี  ดิเส็ม  
085-1550017 
วนิดา รัตนสุรการย 
084-3069674 
 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
กลยุทธท่ี 1 : สงเสริม ปองกันและคุมครองสุขภาพเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อใหผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก ผูปรุงอาหารของศพด. มีความรูความเขาใจ ความตระหนัก เกี่ยวกับภาวะโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อ
สงเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยใหสมวัย 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ : รอยละของผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก ผูปรุงอาหารของศพด. มีความรูความเขาใจ ความตระหนัก เกี่ยวกับภาวะโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย และรอย
ละของเด็กปฐมวัยในศพด.มีภาวะโภชนาการสมวัย  
 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค ประชากร/
เปาหมาย/

พื้นท่ี
ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เปา 
หมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงาน/
เจาภาพ

หลัก 

ช่ือผู
ประสานงาน/

เบอรโทร/ 
E-mail 

เดือนท่ี
เร่ิม 

เดือนท่ี
สิ้นสุด 

โครงการสงเสริม
โภชนาการอาหาร
สําหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
ปงบประมาณ 
2564 

1.เพื่อให ผูปกครอง ครูผู ดูแล
เด็ก ผูปรุงอาหารของศพด. มี
ความรูความ เข าใจเกี่ ย วกับ
ภาวะโภชนาการสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
2. เพื่อใหผูปกครอง ครูผู ดูแล
เด็ก ผูปรุงอาหารของศพด. มี
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ภ า ว ะ
โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 
3. เพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการ
เด็กปฐมวัยใหสมวัย 

ผูปกครอง         
ครูผูดูแลเด็ก          
ผูปรุงอาหาร
ของศพด.
จํานวน..
210...คน 

1. ผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก ผู
ปรุงอาหารของศพด. มีความรู
ความเข าใจเกี่ ยวกับภาวะ
โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 
2. ผูปกครอง ครูผูดูแลเด็ก ผู
ปรุงอาหารของศพด. มีความ
ตระหนักถึงภาวะโภชนาการ
สําหรับเด็กปฐมวัย 
3. เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ใ น ศ พ ด          
.มีภาวะโภชนาการสมวัย 

รอยละ 
80  
 

งบกองทุน
ตําบล  
จํานวน    
21,500 บาท 

เมย. 
2564 

มิย. 
2564 

เครือขาย./
รพ.สต 

น.ส.วนิดา   
รัตนสุรการย 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 

กลยุทธท่ี ๑ : สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย           แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุมวัย 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ : เด็ก  0-๑๒ ปฟนดีไมมีผุ 
 
โครงการ/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ประชากร/

เปาหมาย/
พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงาน/
เจาภาพ

หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail เดือนท่ี

เร่ิม 
เดือนท่ี
สิ้นสุด 

กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพชองปาก
แมและเด็ก
(สายใยผูกพัน  
แมลูกฟนดี) 
อําเภอ 
หาดสําราญ 
 

 1. เพื่อใหหญิง
ต้ังครรภไดรับการ
ตรวจชองปากและ
ไดรับคําแนะนํา
เรื่องการดูแลชอง
ปากระหวาง
ต้ังครรภ 
 
2.เพื่อใหหญิง
ต้ังครรภไดรับ 
การรักษาทางทัน
ตกรรมตาม 
ความจําเปน 

 รพ.หาด
สําราญ และ 
รพ.สต
เครือขาย 

 1.รอยละ 50 ของ
หญิงต้ังครรภไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก 
 
 
 
 
2.รอยละ 75 ของหญิง
ต้ังครรภท่ีตรวจแลวมี
ปญหาสุขภาพชองปาก
ไดรับบริการทางทันต 
กรรม 
 

หญิงต้ังครรภใน
อําเภอหาด
สําราญ ท่ีมา
ฝากครรภท่ี
คลินิก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินบํารุง รพ.
หาดสําราญ 
จํานวน       
20,000 บาท 

ต.ค. 
63 

ก.ย. 
64 

ฝายทันต 
กรรม 

รพ.หาด
สําราญ 

ฝายทันตกรรม  
รพ.หาดสําราญ / 
075-208838 ตอ 
110 



โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค ประชากร/
เปาหมาย/

พื้นท่ี
ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงาน/
เจาภาพ

หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail เดือนท่ี

เร่ิม 
เดือนท่ี
สิ้นสุด 

 3.เพื่อใหเด็กอายุ 0-
2 ปไดรับการตรวจ
ชองปาก ประเมิน
ความเส่ียงตอการ
เกิดโรคฟนผุ 
 
4.เพื่อใหผูปกครอง
เด็ก ไดรับการฝก
ทักษะ(hand on) 
การทําความสะอาด
ชองปาก  
 
5.เพื่อใหเด็กอายุ  
0-2 ป ไดรับการทา
ฟลูออไรดวานิช 
 
 

   3.รอยละ 50 ของ 
เด็กชวงอายุ 0-2 ป 
ไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก 
 
 
4.รอยละ ๕0 ของ
ผูปกครองเด็กไดรับ
การฝกทักษะ(hand 
on) การทําความ
สะอาดชองปาก 
 
5.รอยละ 50 ของเด็ก
อายุ 0-2 ป ไดรับการ
ทาฟลูออไรดวานิช 
 
 
  
 
 

เด็กท่ีมาฉีด
วัคซีนท่ีคลินิก
เด็กดี 
 
 
 
 
 
 
 

             



โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค ประชากร/
เปาหมาย/

พื้นท่ี
ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงาน/
เจาภาพ

หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail เดือนท่ี

เร่ิม 
เดือนท่ี
สิ้นสุด 

กิจกรรมสงเสริม 

ทันตสุขภาพใน

เด็กกอนวัยเรียน  

อําเภอ 

หาดสําราญ 

 

1. เพื่อใหเด็กกอน
วัยเรียนไดรับการ
ตรวจสุขภาพชอง
ปาก 
 

2. เพื่อใหเด็กกอน
วัยเรียนไดรับ
บริการปองกันโรค
ฟนผุโดยการใช
ฟลูออไรดวานิช  
 
3. เพื่อใหเด็กกอน
วัยเรียนท่ีพบวา
ปญหาทันตสุขภาพ
ไดรับบริการทันตก
รรมตามความ
เหมาะสม 
4. เพื่อใหผูปก 
ครองไดทราบผล
การตรวจสุขภาพ
ชองปากของเด็ก 

 ศพด. และ 
ร.ร. ใน อ.หาด
สําราญ 
 
 

1. รอยละ 50 ของเด็ก
กอนวัยเรียนไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก 
 

 
2. รอยละ 70 ของเด็ก
กอนวัยเรียนไดรับ
บริการทันตกรรม
ปองกันโดยการทา
ฟลูออไรดวานิช 
 
3. รอยละ 70 ของเด็ก
กอนวัยเรียนไดรับ
บริการทันตกรรมตาม
ความเหมาะสม 
 
4. รอยละ ๘0 ของ
ผูปกครองของเด็กท่ี
ไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปากไดทราบผล
การตรวจ 

เด็กกอนวัย
เรียน  
 
 
 
 
 

เงินบํารุง รพ.
หาดสําราญ 
จํานวน     
15,000 บาท 

ต.ค. 
63 

ก.ย. 
64 

ฝายทันต 
กรรม  

รพ.หาด
สําราญ 

 ฝายทันตกรรม  
รพ.หาดสําราญ / 
075-208838 ตอ 
110 



 
โครงการ/กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค ประชากร/

เปาหมาย/
พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงา
น/

เจาภาพ
หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail เดือนท่ี

เร่ิม 
เดือนท่ี
สิ้นสุด 

กิจกรรมสงเสริม 
ทันตสุขภาพของ 
เด็กประถมศึกษา 
อําเภอหาดสําราญ 
 

1. เพื่อใหนักเรียน 
ช้ัน 1 – 6 ไดรับ
การตรวจสุขภาพ
ชองปาก 
2. เพื่อใหนักเรียนท่ี
มีปญหาทันต
สุขภาพไดรับ
บริการทันตกรรม
ตามความจําเปน 
3. เพื่อใหนักเรียน 
ช้ัน  1 - 6 ไดรับ
การเคลือบหลุม 
4. เพื่อใหเด็ก
นักเรียน
ประถมศึกษาช้ันปท่ี 
1 – 6 ไดรับการฝก
ทักษะการดูแล
สุขภาพชองปาก 
 

ร.ร.
ประถมศึกษา 
อ.หาดสําราญ 

1. รอยละ 70 ของ
นักเรียนช้ัน 1 - 6 
ไดรับการตรวจสุขภาพ
ชองปาก 
2. รอยละ 50 ของ
นักเรียนท่ีมีปญหาทันต
สุขภาพ ไดรับบริการ
ทันตกรรมตามความ
จําเปน 
3. รอยละ 50 ของ
นักเรียน ช้ัน  1 - 6 
ไดรับการเคลือบหลุม
รองฟน      
4.  รอยละ ๒0 ของ
นักเรียนประถมศึกษา
ช้ันปท่ี  6 ไดรับบริการ
ทันตกรรมแบบ 
comprehensive 
care 

นักเรียน
ระดับช้ัน
ประถม 
ศึกษา 
อําเภอหาด
สําราญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินบํารุง รพ.
หาดสําราญ 
จํานวน       
20,000 บาท 

ต.ค. 
63 

ก.ย. 
64 

ฝายทันต 
กรรม  

รพ.หาด
สําราญ 

 ฝายทันตกรรม  
รพ.หาดสําราญ / 
075-208838 ตอ 110 



 
โครงการ/

กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค ประชากร/

เปาหมาย/
พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ี
ความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงา
น/

เจาภาพ
หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail 

เดือนท่ี
เร่ิม 

เดือนท่ี
สิ้นสุด 

โครงการ 
“รณรงคการ
ดูแลสุขภาพชอง
ปากประชาชน 
อําเภอหาด
สาํราญ” 

1.เพื่อใหประชาชนใน
อําเภอหาดสําราญได
เขาถึงบริการทันตก
รรมอยางคลอบคลุม 
 
2.เพื่อใหประชาชนใน
อําเภอหาดสําราญเห็น
ถึงความสําคัญในการ
ดูแลสุขภาพชองปาก
ของตัวเองและบุคคล
ในครอบครัว 
 

อําเภอ 
หาดสําราญ 

1.รอยละ 90 
ของประชาชน
ในอําเภอหาด
สําราญท่ีเขา
รวมโครงการ
ไดรับบริการ
ทันต 
กรรม 
 
 

ประชาชน 
ทุกกลุมวัยใน
อําเภอ 
หาดสําราญ  
 
 
 

เงินบํารุง 
รพ.หาด
สําราญ 
จํานวน
20,000 
บาท 

  ต.ค.63   ก.ย.64 ฝายทันต 
กรรม  

รพ.หาด
สําราญ 

ฝายทันตกรรม  
รพ.หาดสําราญ /  
075-208838 ตอ 110 

 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ/กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค ประชากร/

เปาหมาย/
พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ี
ความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงา
น/

เจาภาพ
หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail 

เดือนท่ี
เร่ิม 

เดือนท่ี
สิ้นสุด 

กิจกรรม “สงเสริม
สุขภาพชองปาก
กลุมวัยทํางาน 
ประจําปงบประมาณ 
2564” 

1.เพื่อใหกลุมวัย
ทํางานไดรับการ
ตรวจสุขภาพชอง
ปาก  
 
 
2.เพื่อใหกลุมวัย
ทํางาน ไดรับการ
สงเสริมปองกัน
ทันตสุขภาพและ
ไดรับบริการทาง
ทันตกรรม  
(อุดฟน ถอนฟน 
ขูดหินปูน) 
 

ประชากร 
กลุมวัยทํางาน 

1.รอยละ 60 
ของประชากร
กลุมวัยทํางาน 
ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปาก  
 
2.รอยละ 50 
ของประชากร
กลุมวัยทํางาน 
ไดรับบริการ
สงเสริมปองกัน
ทันตสุขภาพ
และไดรับ
บริการทาง 
ทันตกรรม  
(อุดฟน ถอนฟน 
ขูดหินปูน) 
 
 

ประชากรกลุม
วัยทํางาน 
 

เงินบํารุง 
รพ.หาด
สําราญ 
จํานวน 
5,000 บาท 

  ต.ค.63   ก.ย.64 ฝายทันต 
กรรม  

รพ.หาด
สําราญ 

 ฝายทันตกรรม  
รพ.หาดสําราญ /  
075-208838 ตอ 110 



 
โครงการ/กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค ประชากร/

เปาหมาย/พื้นท่ี
ดําเนินการ 

ขอบงช้ี
ความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงา
น/

เจาภาพ
หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail 

เดือนท่ี
เร่ิม 

เดือนท่ี
สิ้นสุด 

กิจกรรม”สงเสริม
สุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุ อําเภอหาด
สาํราญ 
ปงบประมาณ 
2564” 

 

1. เพื่อให
ผูสูงอายุไดรับ
การตรวจ
สุขภาพชอง
ปากและวาง
แผนการรักษา 
 
2. เพื่อให
ผูสูงอายุได
เขาถึงบริการ
ทันตกรรม
ตามความ
จําเปน 
 
 

ประชาชนกลุม
ผูสูงอายุ (อายุ 60 
ปข้ึนไป) ใน
อําเภอหาด
สําราญ 

1. รอยละ 50 
ของผูสูงอายุ
ไดรับการตรวจ
สุขภาพชองปาก
และวาง
แผนการรักษา 
 
2. รอยละ 50 
ของผูสูงอายุได
เขาถึงบริการ
ทันต 
กรรมตามความ
จําเปน 
 
 
 

ประชาชนกลุม
ผูสูงอายุ (อายุ 
60 ปข้ึนไป) ใน
อําเภอหาด
สําราญ 

เงินบํารุง 
รพ.หาด
สําราญ 
จํานวน
10,000 
บาท 

  ต.ค.63   ก.ย.64 ฝายทันต 
กรรม  

รพ.หาด
สําราญ 

 ฝายทันตกรรม  
รพ.หาดสําราญ / 
075-208838 ตอ 110 

 
 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
ช่ือกลยุทธท่ี 1 : สงเสริม ปองกันและคุมครองสุขภาพเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :   
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ :    
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ประชากร/
เปาหมาย/

พื้นท่ี
ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงา
น/

เจาภาพ
หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail เดือนท่ี

เร่ิม 
เดือนท่ี
สิ้นสุด 

แผนจัดประชุมช้ีแจงการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคในโรงเรียน 

1.เพื่อใหแกนนํานักเรียน 
มีความรูและทักษะใน
การสงเสริมสุขภาพ 
2.เกิดการวมกลุม/ชมรม
เพื่ อรณรงคสรางเสริม
สุขภาพนักเรียนดวยกัน
เอง   

นักเรียน 
แกนนํา 
จํานวน  
220 คน 

1. แกนนํานักเรียนมี
ความรูดานสงเสริม
สุขภาพ 
2. เกิดกลุม/ชมรม
สงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน 
  

-เพิ่มข้ึน 
รอยละ 95 
 
-อยางนอย  
3 ชมรม 
 

เงินบํารุง 
รพ.สต.
จํานวน    
15,550 
บาท 

ธค. 
63 

ธค. 
63 

เครือขาย 
/รพ.สต. 

น.ส.วนิดา  
รัตนสุรการย 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
ช่ือกลยุทธท่ี 1 : สงเสริม ปองกันและคุมครองสุขภาพเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อพัฒนาแกนนําชมรม/ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ : รอยละของกลุมเปาหมายมีความรูเขาใจ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ประชากร/
เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงา
น/

เจาภาพ
หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail เดือนท่ี

เร่ิม 
เดือนท่ี
สิ้นสุด 

แผนกิจกรรมรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด             
TO BE NUMBER ONE 
อําเภอหาดสําราญ 

เพื่อพัฒนาแกนนํา
ชมรม/ 
ศูนยเพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE 
 

นักเรียนใน
โรงเรียนเขต
พื้นท่ีอําเภอหาด
สําราญ   

กลุมเปาหมายมีความรู 
เขาใจ และตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยา
เสพติด ตลอดจนเปน
พลังในการตอตานยา
เสพติด 

รอยละ  
80   
 

งบกองทุน
ตําบล / เงิน
บํารุงรพ.สต.
จํานวน    
17,000 บาท 

ธค.63 ธค.63 เครือขาย
/รพ.สต. 

น.ส.วนิดา   
รัตนสุรการย 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
ช่ือกลยุทธท่ี 1 : สงเสริม ปองกันและคุมครองสุขภาพเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ10 ประการ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ : รอยละ 80 ของนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ และทักษะในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน 

 
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ประชากร/

เปาหมาย/พื้นท่ี
ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงา
น/

เจาภาพ
หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/E-mail 

เดือนท่ี
เร่ิม 

เดือนท่ี
สิ้นสุด 

แผนรณรงค สงเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียนเพื่อเสริมสราง
สุขภาพดวยสุขบัญญัติ
แหงชาติ 10 ประการ 

1. เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูความเข าใจ
เรื่ อ ง สุ ข บั ญ ญั ติ
แหงชาติ 10 ประการ 
2. เพื่อใหนักเรียนมี
ทั กษ ะ ใน ก าร ดู แ ล
สุขภาพเบ้ืองตน  
 

นักเรียนใน
โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีอําเภอหาด
สําราญ จํานวน 
220 คน 

1. นั ก เรี ย น มี ค ว าม รู          
ค ว า ม เข า ใจ เรื่ อ ง สุ ข
บั ญ ญั ติ แ ห ง ช า ติ  1 0 
ประการ 
2. นัก เรียนมี ทักษะใน
การดูแลสุขภาพเบ้ืองตน  
 

รอยละ 80   
 

- ธ.ค. 
63 

ธ.ค. 
63 

เครือขาย 
/รพ.สต. 

น.ส.วนิดา   
รัตนสุรการย 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
ช่ือกลยุทธท่ี 1 : สงเสริม ปองกันและคุมครองสุขภาพเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจถึงประโยชนและโทษของการบริโภคเกลือ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเกลือในครัวเรือนอยาง
เหมาะสม  
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ : รอยละของกลุมเปาหมายท่ีมีความรูความเขาใจถึงประโยชนและโทษของการบริโภคเกลือ และรอยละของกลุมเปาหมายท่ีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การบริโภคเกลือในครัวเรือนอยางเหมาะสม 

  
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ประชากร/

เปาหมาย/
พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ี
ความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงาน/
เจาภาพ

หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail เดือนท่ี

เร่ิม 
เดือนท่ี
สิ้นสุด 

โครงการสงเสริมความรู
และเฝาระวังการบริโภค
เกลือในประชาชนกลุม
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
กิจกรรมท่ี 1. สงเสริม
ความรูเกี่ยวกับการเฝา
ระวังและปองกันโรคความ
ดันโลหิตสูง  
กิจกรรมท่ี 2. การเฝา
ระวังโดยการสุมตรวจ
เกลือโซเดียมในอาหาร 

1. เพื่อให
กลุมเปาหมายมี
ความรูความเขาใจถึง
ประโยชนและโทษ
ของการบรโิภคเกลือ 
2. เพื่อให
กลุมเปาหมาย
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค
เกลือในครัวเรือน
อยางเหมาะสม 

ประชาชน
กลุมเส่ียงโรค
ความดันโลหิต
สูง ในเขต
พื้นท่ีอําเภอ
หาดสําราญ 
จํานวน  
190 คน 

1. กลุมเปาหมายมี
ความรูความเขาใจ
ถึงประโยชนและ
โทษของการบริโภค
เกลือ 
2. กลุมเปาหมายมี
การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการ
บริโภคเกลือใน
ครัวเรือนอยาง
เหมาะสม 

รอยละ 80   งบกองทุน
ตําบล / เงิน
บํารุงรพ.สต.
จํานวน 
31,640  บาท 

มีค.64 มิย.64 รพ.สต./รพ. น.ส.วนิดา   
รัตนสุรการย  



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
ช่ือกลยุทธท่ี 1 : สงเสริม ปองกันและคุมครองสุขภาพเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ :   
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ :    
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ประชากร/
เปาหมาย/

พื้นท่ี
ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงา
น/

เจาภาพ
หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail เดือนท่ี

เร่ิม 
เดือนท่ี
สิ้นสุด 

โครงการสงเสรมิและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ เขตอําเภอหาด
สําราญ 

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการฯในการบริหาร
จั ด ก า ร ศู น ย พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ   
2.เพื่ อ ส ง เส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนใหมีกิจกรรม
ส ง เส ริ ม สุ ข ภ า พ แ ก
ผูสูงอายุ 
3.จัดต้ังคลินิกผู สูงอายุ 
รพ.หาดสําราญ เพื่อการ
ดูแลตอเนื่อง 
 

ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
เขตอําเภอ
หาดสําราญ 

1. ศูนยพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
มีกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพและดูแล
ผูสูงอายุดวยกันเอง  
 
 
 
2.มีคลินิกผูสูงอายุ 

-ทุกแหง 
 
 
 
 
 
 
 
1 คลินิก 
 

-เงินบํารุง รพ. 
หาดสําราญ
จํานวน   
5,000 บาท 

เมย.64 มิย.64 เครือขาย 
  

นางใจภักด์ิ  
ประภากรสกุล 
น.ส.วนิดา  
รัตนสุรการย 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อใหสถานบริการสาธารณสุขมีการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมตามเกณฑมาตรฐาน 
แผนงาน : การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ : รอยละ 80 ของคณะทํางาน GREEN & CLEAN Hospital ของ รพ.ในสังกัดและภาคีเครือขายฯ เขารวมรับการอบรมเพื่อสรางองคความรู 

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค ประชากร
เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ี
ความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงาน/
เจาภาพ

หลัก 

ช่ือผูประสานงาน
เบอรโทร/E-mail 

เดือนท่ี
เริ่ม 

เดือนท่ี
ส้ินสุด 

ประชุมช้ีแจง
แนวทางการ
จัดการขยะติด
เช้ือในชุมชน 

1. เพื่อใหอสม. มีความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง
เกี่ยว กับการจัดการขยะ
ติดเช้ือในชุมชน 
2. อสม. สามารถนํา
ความรูไปเผย แพรแก
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิด 
ชอบได  
3. เพื่อใหตัวแทน
ครัวเรือนท่ีมีผูปวยทํา
หัตถการท่ีบานไดรับ
ความรูเรื่องการจัดการ
ขยะติดเช้ืออยางถูกตอง 

1. อสม.  
จํานวน 80 คน
อําเภอหาด
สําราญ 
2. ตัวแทน
ครัวเรือนท่ีมี
ผูปวยทํา
หัตถการท่ีบาน 
จํานวน 20 
ครัวเรือน 
อําเภอหาด
สําราญ  

1. อสม. มีความรู 
ความเขาใจท่ี
ถูกตองเกี่ยวกับ
กับการจัดการ
ขยะติดเช้ือใน
ชุมชน 
2. ตัวแทน
ครัวเรือนท่ีมี
ผูปวยทําหัตถการ
ท่ีบานไดรับ
ความรูเรื่องการ
จัดการขยะติด
เช้ืออยางถูกตอง 
 

1. อสม. มีความรู 
ความเขาใจท่ี
ถูกตองเกี่ยวกับกับ
การจัดการขยะติด
เช้ือในชุมชน 
เพิ่มข้ึน  
รอยละ 90 
2. ตัวแทนครัวเรือน
ท่ีมีผูปวยทํา
หัตถการท่ีบาน
ไดรับความรูเรื่อง
การจัดการขยะติด
เช้ืออยางถูกตอง 
เพิ่มข้ึน รอยละ 90 

เงินบํารุง รพ.หาด
สําราญ จํานวน  
6,000 บาท 
- คาเอกสารแผน
ผับ จํานวน 3,500 
แผนๆละ 1 บาท 
เปนเงิน 3,500 
บาท 
- คาอาหารวาง 
จํานวน 100 คน 
จํานวน 1 มื้อๆละ 
25 บาท เปนเงิน 
2,500 บาท 

ม.ค.64 ก.ย.64 กลุมงาน
บริการดาน

ปฐมภูมิ
และองค

รวม 

นางสาวฑิฆัมพร 
สองพัง 
082-4322326 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมสุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อใหสถานบริการสาธารณสุขมีการพัฒนาดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
แผนงาน : การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ : รอยละของอําเภอมีระบบและกลไกจัดการปจจัยเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ ตามเกณฑประเมิน ไมตํ่ากวา ระดับพื้นฐาน  (๑๐๐) 

โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค ประชากร
เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เปาหมาย งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงาน/
เจาภาพหลัก 

ช่ือผูประสานงาน
เบอรโทร/E-mail เดือนท่ี

เริ่ม 
เดือนท่ี
ส้ินสุด 

ตรวจสุขภาพ
เจาหนาท่ีตาม
ความเส่ียงใน
รพ.หาด
สําราญฯ 

๑. เพื่อคนหาโรค
หรือปญหาสุขภาพ
ของเจาหนาท่ีรพ.
หาดสําราญฯ 
๒. เพื่อเฝาระวัง
ภาวะสุขภาพของ
เจาหนาท่ีรพ.หาด
สําราญฯ 
๓. เพื่อใหเจาหนาท่ี
รพ.หาดสําราญฯ ท่ีมี 
ภาวะสุขภาพผิดปกติ
ไดรับการรักษาอยาง
ถูก ตองและตอเนือ่ง 

1.การตรวจทางอา
ชีวเวชศาสตร 
ไดแก 
- การทดสอบ
สมรรถภาพปอด  
- การทดสอบ
สมรรถภาพการได
ยิน  
- การทดสอบ
สมรรถภาพการ
มองเห็น 
2.การรายงานผล
การตรวจและการ
ติดตามการรักษา 
 

1. จํานวนเจาหนาท่ี 
ท่ีมีปญหาดาน
สุขภาพ 
2. จํานวนเจาหนาท่ี
ท่ีมีความเส่ียงไดรับ
การตรวจทางอาชีว
เวชศาสตร 
3. จํานวนเจาหนาท่ี
ท่ีมีภาวะสุขภาพ
ผิดปกติไดรับการ
รักษาอยางถูกตอง 

- เจาหนาท่ีท่ี
มีความเส่ียง
ในการ
ปฏิบัติงาน 
รพ.หาด
สําราญฯ  

เงินบํารุง รพ.
หาดสําราญ 
จํานวน 
5,000 บาท 
  

ม.ค.64 ก.ย.64 กลุมงานบริการ
ดานปฐมภูมิ
และองครวม 

นางสาวฑิฆัมพร 
สองพัง 
082-4322326 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
 

กลยุทธท่ี 1  :  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อลดอตัราปวยดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหา  แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : อัตราความสําเร็จของการรักษาในผูปวยวัณโรคปอดรายใหมทุกประเภท≥รอยละ๘๕  

โครงการ/กิจกรรม

หลัก 

ประชากร

เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  หรือ 

เปาหมาย 

งบประมา

ณ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ

* 

ช่ือผูประสานงาน 

แผนเฝาระวังปองกัน

วัณโรค อําเภอ 

หาดสําราญ ป 2464

กิจกรรม 

- คั ด ก ร อ ง แ ล ะ ใ ห

ความรูแก 6 กลุมเส่ียง 

1. บุคลากรทางการแพทย 

2. ผูปวย DM 

3. ผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไป

ท่ีมีโรครวม COPD 

4. ผูสัมผัสรวมบาน 

5. แรงงานตางดาว 

6. ผูปวย HIV 

ประชาชนกลุมเส่ียง

ในเขตอําเภอหาด

สําราญ 

 

- ผูมีอาการสงสัยวาเปนวัณ

โรคไดรับการคนหา คัด

กรอง วินิจฉัยและการรักษา

ต้ังแตระยะเริ่มแรก 
 

 

ประชาชน
กลุมเส่ียงใน
เขตอําเภอ
หาดสําราญ                                     
รอยละ 100 

 

 

 

 

เงินบํารุง 

รพ.หาด

สําราญ

จํานวน 
2,000 บาท 

ต.ต. – ก.ย. 2564 1 น.ส.จริยา  หลงขาว 

T.093-5768796 



          แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564                                                        (ตอ) 

ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 
 

กลยุทธท่ี 1  :  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อลดอตัราปวยดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหา  แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : อัตราความสําเร็จของการรักษาในผูปวยวัณโรคปอดรายใหมทุกประเภท≥รอยละ๘๕  

โครงการ/กิจกรรม

หลัก 

ประชากรเปาหมาย/

พื้นท่ีดําเนนิการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  หรือ 

เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ

* 

ช่ือผูประสานงาน 

กิจกรรม 
- การพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
งานวัณโรคในระดับ 
รพ.สต. 
- การใหความรูใน
เรื่องโรควัณโรค และ
การพัฒนาศักยภาพ 
อสม.และญาติผูปวย
ในการดูแลตนเองของ
ผูปวยวัณโรค 

- เจาหนาท่ี 

ทุก รพ.สต. 

- แกนนํา อสม. 

หมูบาน 
 

 

 

- เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน

ไดรับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพ 

 

- ผูปวยวัณโรคไดรับการ

กํากับกินยาและเยี่ยมบาน

โดยเจาหนาท่ี/ อสม. รอย

ละ 100 
 

 

 

 

 

 ต.ต. – ก.ย. 2564 1 น.ส.จริยา  หลงขาว 

T.093-5768796 

  

 



                                                           แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564                                                        (ตอ) 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
กลยุทธท่ี 1  :  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อลดอตัราปวยดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหา  แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : อัตราความสําเร็จของการรักษาในผูปวยวัณโรคปอดรายใหมทุกประเภท≥รอยละ๘๕  

โครงการ/กิจกรรม

หลัก 

ประชากรเปาหมาย/

พื้นท่ีดําเนนิการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  หรือ 

เปาหมาย 

งบประมา

ณ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ

* 

ช่ือผูประสานงาน 

กิจกรรม 

- การประ ชุม  DOT 

MEETING ทุ ก ไ ต ร

มาส 

 

 

- การติดตาม ลงเยี่ยม

บานทุกวันศุกร 

- ทีม สหวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

- ผูปวยวัณโรค

ท้ังหมดใน อําเภอ

หาดสําราญ 

- ผูปวยวัณโรคไดรับการ

รักษาสําเร็จ  

 

 

 

 

- ผูปวยวัณโรคทุกรายไดรับ

การลงเยี่ยมบานโดยทีมสห

วิชาชีพ 
 

รอยละ 100 

 

 

 

 

 

รอยละ 100 
 

 ต.ต. – ก.ย. 2564 1 น.ส.จริยา  หลงขาว 

T.093-5768796 

  

  



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 

กลยุทธท่ี 1  :  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อปองกันและควบคุมโรค ลดอัตราปวย/ตาย โดยการมีสวนรวม  แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : ลดอัตราปวย/ตาย ดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหาสําคัญ 

โครงการ/กิจกรรม

หลัก 

ประชากร

เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  หรือ 

เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ

* 

ช่ือผูประสานงาน 

โครงการสงเสริมความรู

ในการเฝาระวังและ

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

ในชุมชน  

- อบรมใหความรู 

เกี่ยวกับการปองกัน

และควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา 

- สรางภาคีเครือขายใน

การดําเนินงานโรคพิษ

สุนัขบา 

 

-อสม. 22 หมูบาน 

-ผูนําชุมชน 22 คน 

-เจาหนาท่ี รพ.สต. 
5 คน 

-ครู 11 โรงเรียน 

-ประชาชน 

 

 

- ไมมีผูเสียชีวิตจากโรค
พิษสุนัขบา 
- มีภาคีเครือขายการเฝา
ระวังโรคทุกภาคสวน 

 
 
 
 
 

 

รอยละ 100 เงินบํารุง  
รพ.สต./
กองทุนตําบล 
จํานวน 
19,050 บาท 

 
 
 
 
 
 

 ต.ค. – ก.ย. 2564 1 น.ส.จริยา  หลงขาว 

T.093-5768796 

 หมายเหตุ : ระดับความสําคัญ*  1.เปนนโยบายระดับตางๆ   2. เปนปญหาของพืน้ท่ี  3.เปนงานประจํา   4.ตองการพัฒนาสูความเปนเลิศ   5.เปนงานประจํา 
(นอกแผนยุทธศาสตร) 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อลดอัตราปวยดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหาสําคัญ     
แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง ≥ รอยละ 25  เมื่อเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป    
  

โครงการ/กิจกรรม

หลัก 

ประชากร

เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  

หรือ 

เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ* 

ช่ือผูประสานงาน 

โครงการปองกันและ

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก

ปงบประมาณ 2564 

 

 

กิจกรรมท่ี 1 

จัดซื้อเคมีภัณฑท่ีใช

ในการปองกัน

ควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

พื้นท่ีอําเภอ 
หาดสําราญจํานวน  

22 หมูบาน 

- อัตราปวยดวยโรค
ไขเลือดออกลดลง เมื่อ
เทียบกับคามัธยฐาน
ยอนหลัง 5 ป 
 

 
 
 
- มีเวชภัณฑในการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก
อยางเพียง 
 
 

22 หมูบาน 

 

 

 

 

 

มี 

  

 

งบเงินบํารุง 
รพ./เงนิ
บํารุง รพ.

สต./กองทุน
ตําบล รวม
258,900 

บาท 
 

 

เงินบํารุง 
รพ.

200,000 
บาท 

ต.ค. – ก.ย. 2564 

 

 

 

 

 

ต.ค. – ธ.ค. 2563 

2. เปนปญหา

ของพื้นท่ี   

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 



                                                               
       แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564                                                             (ตอ) 

ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 
 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อลดอัตราปวยดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหาสําคัญ     
แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง ≥ รอยละ 25  เมื่อเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป    
  

โครงการ/กิจกรรม

หลัก 

ประชากร

เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  

หรือ 

เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ* 

ช่ือผูประสานงาน 

กิจกรรมท่ี 2 

อบรมใหความรูการ

ปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก 

 

- อสม. 22 หมูบาน 
- ตัวแทนผูนําชุมชน 
- ทีม SRRT ทุก
ตําบล 
- ประชาชนในพื้นท่ี 

- กลุมเปาหมายสามารถ
ปองกันควบคุมโรคไดอยาง
ถูกวิธี 

รอยละ 80 

 

งบกองทุน
ตําบล/เงิน
บํารุง รพ.สต. 
จํานวน 
58,900 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

ม.ค. – มี.ค. 2564 2. เปนปญหา

ของพื้นท่ี   

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 



                                                              แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564                                                             (ตอ) 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อลดอัตราปวยดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหาสําคัญ    แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง ≥ รอยละ 25  เมื่อเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป    
 

 โครงการ/

กิจกรรมหลัก 

ประชากรเปาหมาย/

พื้นท่ีดําเนนิการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  

หรือ 

เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ* 

ช่ือผูประสานงาน 

กิจกรรมท่ี 3 

เฝาระวังและปองกัน

โรคไขเลือดออก 

- รณรงค

ประชาสัมพันธพรอม

กันท้ังเครือขาย อยาง

นอยปละ 3 ครั้ง 

1. มี.ค. 2564 

2. มิ.ย. 2564 

3. ก.ย. 2564 

- ทําลายแหลง

เพาะพันธุยุงลายทุก

วันศุกร 

 

ชุมชน/หมูบาน/
หนวยงานราชการ 

- คา HI, CI ลดลงตาม
เกณฑมาตรฐาน 
- จํานวนผูปวยดวยโรค
ไขเลือดออกลดลง  
- มีปายประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก 

- HI ไมเกิน 

5, CI = 0 

- รอยละ 15 

 

งบกองทุน

ตําบล.......... 

บาท 

มี.ค. – ก.ย. 2564 2. เปนปญหา

ของพื้นท่ี   

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 



        แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564                                                          

ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 
 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อลดอัตราปวยดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหาสําคัญ     
แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง ≥ รอยละ 25  เมื่อเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป    
  

โครงการ/กิจกรรม

หลัก 

ประชากร

เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  

หรือ 

เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

(ระบุเดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ* 

ช่ือผูประสานงาน 

โครงการจัดงาน  

dengue day 

รวมพลังปองกันโรค

ไขเลือดออก อําเภอ

หาดสําราญ  

ป 2564 

 

- อสม. 22 หมูบาน 
- ตัวแทนนักเรียน
และครู 11 แหง 
- ตัวแทนผูนําชุมชน 
- ทีม SRRT ทุก
ตําบล 

- ทุกหนวยงานมีการ

นําเสนอสรุปผลการ

ดําเนินงานปองกันควบคุม

โรคไขเลือดออก 

รอยละ 100 งบ สสอ. 

หาดสําราญ 

จํานวน

20,000 บาท 

มิย.64 2. เปนปญหา

ของพื้นท่ี   

น.ส.จริยา  หลงขาว 
T.093-5768796 



       แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564                                                          

ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 
 
 

กลยุทธท่ี 1  :  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อลดอตัราปวยดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหา  แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : รอยละ 90 ของประชาชนไดรับบริการวคัซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2564 

โครงการ/กิจกรรม

หลัก 

ประชากร

เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  

หรือ 

เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ

* 

ช่ือผูประสานงาน 

แผนการรณรงค

ใหบริการวัคซีน 

ไขหวัดใหญตามฤดูกาล 

อําเภอหาดสําราญ 

ประจําป 2564 

กิจกรรม 

- ประชุมช้ีแจงแนว

ทางการใหบริการวัคซีน

ไขหวัดใหญตามฤดูกาล

ป 2564 แก  เจาหนาท่ี 

 

 

 

 

- เจาหนาท่ี 
รพ.,รพ.สต.,สสอ. 

 
 
 
 
 
 

- เจาหนาท่ี มีความรู

ความเขาใจแนวทางการ

ใหบริการวัคซีนไขหวัด

ใหญตามฤดูกาลป 

2564 อยางถูกตอง 

 

 

 

 

รอยละ 
100 

 
 
 
 

 
 

- งบเงินบํารุง  
รพ.หาดสําราญฯ.
จํานวน 5,500 
บาท 

 พ.ค. – ส.ค. 2564 1 น.ส.จริยา  หลงขาว 

T.093-5768796 

 หมายเหตุ : ระดับความสําคัญ*  1.เปนนโยบายระดับตางๆ   2. เปนปญหาของพืน้ท่ี  3.เปนงานประจํา   4.ตองการพัฒนาสูความเปนเลิศ   5.เปนงานประจํา   



                                                          แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564                                                         (ตอ)         
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
กลยุทธท่ี 1  :  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อลดอตัราปวยดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหา  แผนงาน : การปองกนัควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : รอยละ 90 ของประชาชนไดรับบริการวคัซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2564 

โครงการ/กิจกรรม

หลัก 

ประชากร

เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ   

หรือ 

เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ

* 

ช่ือผูประสานงาน 

- ประชุมช้ีแจงแนว

ทางการคัดเลือก

ประชากร

กลุมเปาหมายแตละ

พื้นท่ี แก อสม. 

อสม. ทุกหมูบาน 

 

อสม. มีความรูความ
เขาใจในการเลือก
กลุมเปาหมายท้ัง  
7 กลุมเส่ียงท่ีถูกตอง 
 

รอยละ 100 -งบเงินบํารุง  
รพ.สต. 
จํานวน  
8,200 บาท 

 พ.ค. 63 – ส.ค. 

63 

1 น.ส.จริยา  หลงขาว 

T.093-5768796 

หมายเหตุ : ระดับความสําคัญ*  1.เปนนโยบายระดับตางๆ   2. เปนปญหาของพืน้ท่ี  3.เปนงานประจํา   4.ตองการพัฒนาสูความเปนเลิศ   5.เปนงานประจํา   

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564                                                          
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ  

 

กลยุทธท่ี 1  :  สงเสริมสุขภาพปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อลดอตัราปวยดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหา  แผนงาน : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : อัตราปวยดวยโรคติดตอท่ีเปนปญหาลดลง  

โครงการ/กิจกรรมหลัก ประชากร

เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  หรือ 

เปาหมาย 

งบประมา

ณ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ

* 

ช่ือผูประสานงาน 

แผนการพัฒนาความรู แก

ครู นักเรียนและผูปกครอง

ใหทราบถึงผลกระทบท่ีเกิด

จากการเจ็บปวยดวย

โรคติดตอเพื่อไปสูการสราง

สุขบัญญัติท่ีดีแก นักเรียน 

กิจกรรม 

- ใหความรู และสุขศึกษา 

เกี่ยวกับโรคติดตอใน

สถานศึกษาและการดูแล

ตนเองท่ีถูกสุขลักษณะ  

โรงเรียน และ 
ศพด. ทุกแหง 

ในอําเภอ 
หาดสําราญ 

- อัตราปวยดวย

โรคติดตอท่ีเปนปญหา

ลดลง 

- กลุมเปาหมายมีความรู

และสามารถปองกัน

ตนเองไมปวยดวย

โรคติดตอ ไดอยางถูกวิธี 

 

- 

 

รอยละ 15 

 

รอยละ 100 

 
 

 

 

เงินบํารุง 

รพ.สต. 

จํานวน 

8,000 บาท 

 ม.ค. – ก.ย. 2564 2 น.ส.จริยา  หลงขาว 

T.093-5768796 

 หมายเหตุ : ระดับความสําคัญ*  1.เปนนโยบายระดับตางๆ   2. เปนปญหาของพืน้ท่ี  3.เปนงานประจํา   4.ตองการพัฒนาสูความเปนเลิศ   5.เปนงานประจํา   

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 

ช่ือกลยุทธท่ี 2 : การบริการเปนเลิศ(Service Excellence) 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรูและมีพฤติกรรมการควบคุมโรคอยางเหมาะสม และสามารถชะลอการลดลงของคา eGFR ไดตามเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ : รอยละของผูปวยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ท่ีเปน CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ไดตามเปาหมาย 

  
โครงการ/กิจกรรม

หลัก 
วัตถุประสงค ประชากร/

เปาหมาย/
พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ี
ความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หนวยงาน/
เจาภาพหลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail เดือนท่ี

เร่ิม 
เดือนท่ี
สิ้นสุด 

โค ร ง ก า ร ส ง เส ริ ม
พฤติกรรมการควบคุม
ภาวะการเสื่อมของไต 
   - แจ งสถานะของ
ผูปวยกอนและหลังเขา
รวมโครงการ 
   - ใหความรูเรื่องโรค
และการปฏิบัติตัว/การ
ใชอยางเหมาะสม 
 
 

1. เพื่อใหผูปวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ท่ีเปน CKD 
3 - 4 มีความรูและมี
พฤติกรรมการ
ควบคุมโรคอยาง
เหมาะสม 
2. เพื่อใหผูปวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ท่ีเปน CKD 
3 - 4 ชะลอการ
ลดลงของคา eGFR  
 

ผูปวย
เบาหวาน 
และ/หรือ 
ความดันโลหิต
สูง สัญชาติ
ไทย CKD 3-4 
ท่ีมารับบริการ
ท่ีรพ.หาด
สําราญฯ 

1. กลุมเปาหมาย
มีความรูและมี
พฤติกรรมการ
ควบคุมโรคอยาง
เหมาะสม 
2. ผูปวย
เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ท่ีเปน 
CKD 3 - 4 ชะลอ
การลดลงของคา 
eGFR 
 

 
 
 
 
 
 มากกวา 
รอยละ 50 

เงินบํารุง รพ.
หาดสําราญ
จํานวน  
3,800 บาท 

มีนาคม 
2564 

มิถุนายน 
2564 

รพ.หาดสําราญ น.ส.พิไลลักษณ   
เจริญฤทธิ์  



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 

กลยุทธท่ี 2  : การบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อใหประชาชนไดรับบริการทางดานกายภาพบําบัดท่ีไดมาตรฐาน และใชบริการใกลบานใกลใจ 

แผนงาน : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

ตัวช้ีวัด : รอยละของผูปวย IMC ไดรับบริการทางดานงานกายภาพบําบัด 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ประชากร

เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ประชากร

เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ี

ความสําเร็จ 

เกณฑ  หรือ 

เปาหมาย 

งบประมา

ณ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ

* 

ช่ือผูประสานงาน 

โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการดูแล

บําบัดฟนฟูสภาพผูปวย 

IMC และผูปวยติดเตียง 

-อบรมการดูแลฟนฟูทาง

กายภาพบําบัด ในผูปวย 

IMC และผูปวยติดเตียง 

-ออกใหบริการผูปวย 

IMC ในเขตอําเภอหาด

สําราญ 

1.เพื่อใหผูปวย
และญาติ ไดรับ
ความรูและนํา
ความรูท่ีไดไปใช
ในการดูแล
สุขภาพ 
 
2.ผูปวย IMC 
ไดรับการฟนฟู
ตอเนื่องรวมกับ
รพ.สต และ อสม. 
 
 

-อาสาสมัคร
ดูแลผูปวยติด
เตียง 
-ผูปวยและ/

หรือญาติผูปวย 

IMC และผูปวย

ติดเตียง 

 

1. ผูปวย IMC มี
ระดับ คะแนน BI 
เพิ่มข้ึนอยางนอย 
1 ระดับ  

รอยละ 60 

 

 

 

- ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

 

 

1 

 

 

น.ส. สิริกาญจน ดําทอง 

098 – 2596951 

น.ส. ปณิตา ยารัตน  

091-3216628 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
 

กลยุทธท่ี 2  : การบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อใหประชาชนไดรับบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน และใชบริการใกลบานใกลใจ 

แผนงาน : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

ตัวช้ีวัด : รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน 

โครงการ 

/กิจกรรมหลัก 

ประชากรเปาหมาย/

พื้นท่ีดําเนนิการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  หรือ 

เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ  

(ระบุเดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ

* 

ช่ือผูประสานงาน 

โครงการการ

จัดบริการดาน

การแพทยแผนไทย

อําเภอหาดสําราญ   

ป2564 

 

1.เพื่อใหรพ./รพ.สต. 
ผานเกณฑประเมิน
มาตรฐานการนวดไทย
ของกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทย
และการแพทย
ทางเลือก 
2.ประชาชนไดเขาถึง
การบริการทาง
การแพทยแผนไทย 
และมีความพึงพอใจใน
มาตรฐานการนวดไทย 

1. รพ./รพ.สต.อีก 2 แหง 
มีการเปดบริการงาน
แพทยแผนไทย และผาน
เกณฑประเมินมาตรฐาน
การนวดไทยของกรม
พัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 
2.ประชาชนไดเขาถึงการ
บริการทางการแพทยแผน
ไทย และมีความพึงพอใจ
ในมาตรฐานการนวดไทย 
 

รอยละ 100 

 

 

 

 

รอยละ 80 

10,000 ต.ค.63 - ก.ย. 64 

 

 

 

 

ต.ค.63 - ก.ย. 64 

1 

 

 

 

 

 

นส.จันทรทิพย สุวรรณมาศ 

087-0639803 



โครงการ/กิจกรรม

หลัก 

ประชากรเปาหมาย/

พื้นท่ีดําเนนิการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  หรือ 

เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ

* 

ช่ือผูประสานงาน 

โครงการดูแลเทา

ผูปวยเทาชาจาก

โรคเบาหวานดวย

ศาสตรการแพทย

แผนไทย 

1. เพื่อใหผูปวย/ญาติ
ผูปวยท่ีมีอาการชาเทา
จากโรคเบาหวาน 
ไดรับความรูและนํา
ความรูท่ีไดไปใชในการ
ดูแลสุขภาพ 

1. ผูเขารวมโครงการ
สามารถนําความรูและ
วิธีการท่ีไดไปใชในการ
ดูแลเทา 
 
2. อาการชาเทาของผูปวย
เบาหวานท่ีเขารวม
โครงการลดลง 1 ระดับ  
 

รอยละ 80 

 

 
 

รอยละ 60 

10,000 มีนาคม 64 2/3 นส.จันทรทิพย สุวรรณมาศ 

087-0639803 

โครงการดูแล

สุขภาพดวยการ

ออกกําลังกายดวย

ศาสตรมณีเวช 

และฤๅษีดัดตน 

 

1. เพื่อให อสม. มี
ความรูในการดูแล
ตนเอง และสามารถ
แนะนําวิธีการออก
กําลังกายใหกับผูปวย
ในการดูแล 
 

 

 

1. ผูเขารวมโครงการ
สามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 

รอยละ 80 10,000 มิถุนายน 64 3 นส.จันทรทิพย สุวรรณมาศ 

087-0639803 



โครงการ/กิจกรรม

หลัก 

ประชากรเปาหมาย/

พื้นท่ีดําเนนิการ 

ขอบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ  หรือ 

เปาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา

ดําเนินการ (ระบุ

เดือน) 

ระดับ

ความสําคัญ

* 

ช่ือผูประสานงาน 

โครงการพัฒนา

มารดาหลังคลอด

ดวยกระบวนการ

แพทยแผนไทย

อําเภอหาดสําราญ 

ป 2564 

 

1.เพื่อใหมารดาหลัง
คลอดไดรบัการดูแล
ตามกระบวนการ
แพทยแผนไทย 
๒.เพื่อสงเสริมใหมีผูมา
รับบริการมารดาหลัง
คลอดเพิ่มข้ึน 
 

1.มารดาหลังคลอดทุกคน
ในอําเภอหาดสําราญ 
ไดรับการดูแลตาม
กระบวนการแพทยแผน
ไทยครบตามองคประกอบ
กิจกรรม 
๒.มารดาหลังคลอดเขารับ
บริการดวยกระบวนการ
แพทยแผนไทยเพิ่มข้ึน 

รอยละ 80 

 

 

 

รอยละ 50 

10,000 ต.ค.63 - ก.ย. 64 

 

2/3 นส.จันทรทิพย สุวรรณมาศ 

087-0639803 

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญ*  1.เปนนโยบายระดับตางๆ2.เปนปญหาของพื้นท่ี  3.เปนงานประจํา   4.ตองการพัฒนาสูความเปนเลิศ   5.เปนงานประจํา   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน  เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ  

 
กลยุทธท่ี 4  บริหารเปนเลิศดานธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อสรางการเรียนรูและเติบโตขององคกร   แผนงาน : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ : รอยของหนวยงานท่ีมีผลงาน /นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ ประจําป  
 

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ประชากร/
เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ี
ความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงาน/
เจาภาพหลัก 

ช่ือผูประสานงาน/
เบอรโทร/ 
E-mail 

เดือนท่ี
เร่ิม 

เดือนท่ี
สิ้นสุด 

โครงการพัฒนา
ทักษะการดําเนินงาน
วิจัย/นวัตกรรมดาน
สุขภาพ  

-เพื่อพัฒนา
ทักษะการ
ดําเนินงานวิจัย
แกเจาหนาท่ี
เครือขาย
บริการสุขภาพ
อําเภอหาด
สําราญ 
-เพื่อใหเกิดการ
พัฒนางาน
วิชาการท่ีมี
คุณภาพ  

-ผูเกี่ยวของใน
งานวิชาการของ
หนวยบริการ 
และผูสนใจ 
 

กลุมเปาหมายมี
ความรูความ
เขาใจท่ีถูกตอง 
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
-มีผลงาน
วิชาการ  
ท่ีมีคุณภาพ 

รอยละ 100 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

งบ สสอ. 
หาดสําราญ 
จํานวน 
11,400 บาท 
 

กพ.64 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

  กพ.64 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

สสอ. 
หาดสําราญ 

นายอภิชาติ   
เพ็ชรประสิทธิ์ 
 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 
ช่ือหนวยงาน เครือขายบริการสุขภาพอําเภอหาดสําราญ 

 
กลยุทธท่ี 4  บริหารเปนเลิศดานธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ : เพื่อสรางการเรียนรูและเติบโตขององคกร   แผนงาน : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ : รอยของหนวยงานท่ีมีผลงาน /นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ ประจําป  
 

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค ประชากร/
เปาหมาย/พื้นท่ี

ดําเนินการ 

ขอบงช้ี
ความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ หนวยงาน/
เจาภาพ

หลัก 

ช่ือผูประสานงาน/เบอร
โทร/ 

E-mail 
เดือนท่ี

เร่ิม 
เดือนท่ี
สิ้นสุด 

แผนงาน/โครงการ 
การดําเนินการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร
ระบบสุขภาพ
เครือขายบริการ  
ป 2565 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
เจาหนาท่ีใน
การจัดทํา
แผนงาน 
แผนปฏิบัติ
การ ท่ี
สอดคลองกับ
ปญหา
สาธารณสุขใน
พื้นท่ี 

เจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของ 
เครือขายบริการ
สุขภาพอําเภอ
หาดสําราญ 
จํานวน 
30 คน 

1. เจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของมี
ความรูและ
ทักษะในการ
จัดทําแผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 
2.หนวยงาน  
มีแผนงาน 
แผนปฏิบัติการ 

เพิ่มข้ึน  
รอยละ 100 
 
 
 
 
1 ชุด/แหง 
 
 
 
 
 
 
 

งบเงินบํารุง รพ.
หาดสําราญฯ 
จํานวน  
60,000 บาท 

  กย.64   กย.64  สสอ. 
หาดสําราญ 

นายอภิชาต  
เพ็ชรประสิทธิ์ 
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