
สรุปผลการด าเนินงานดเีด่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ป ี2563 

กลุ่มงาน ผลงานเด่น/นวตกรรม 
หน่วยบริการ 
ที่ด าเนินงาน 

รอบการ
ประเมิน 

ผลงาน/ผลการประเมิน/รางวลัที่ได้รับ 
จังหวัด เขต ภาค ประเทศ 

งานพัฒนาคุณภาพ รางวัล อสม.ดีเด่น ระดับชาติ 5 สาขา สสจ. 1/2563     
การพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตอ าเภอเวียงสระ เวียงสระ 1/2563     
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง ม.7 ต.เวียงสระ เวียงสระ 1/2563     
CQI การจัดการขยะติดเชื้อแบบเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพระแสง พระแสง 1/2563     

ส่งเสริมสุขภาพ 
 

1.อสม.ดีเด่น สาขาส่งเสริมสุขภาพ (นางจันทริ มีสมบัติ) กาญจนดิษฐ ์ 1/2563     
โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี (Health Literate School) 31 โรง เคียนซา 1/2563     
2.โรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ รร.วัดเวียงสระ เวียงสระ 1/2563     
1.งานอนามยัแม่และเด็ก ต้นแบบระดบัจังหวัด ท่าฉาง 1/2563     

ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
 

การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเร้ือรังในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ.ครีีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1/2563     
ระบบการด าเนินงานด้านยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมและขยายโอกาส บ้านตาขุน 1/2563     
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานระยะเร่ิมแรกด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รพ.วิภาวด ี วิภาวด ี 1/2563     
1.การประยุกต์การสื่อสารระบบวิทยุดิจิทลั มาใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พนม 1/2563     
2.นวัตกรรม “คลินิกอัมพฤกษ์อัมพาตครบวงจร”รพ.สต.คลองชะอุ่น พนม 1/2563     
1.ER (มาตรการความปลอดภัย) รพ.เกาะสมุย เกาะสมุย 1/2563     
2.อสม.ดีเด่น สาขาสุขภาพจิตชมุชน  (นางสาวลัดดาวัลย์ สงครามศักดิ์)  1/2563     
การด าเนินงานโรคหัวใจขาดเลือด ในพื้นที่ตน้แบบ รพ.สต.ปากหมาก ไชยา 1/2563     
2.อสม.ดีเด่น สาขาป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ(นางสาวสุภาพร ทองอร่าม) กาญจนดิษฐ ์ 1/2563     

ทันตสาธารณสุข 2.อสม.ดีเด่น สาขาทนัตสุขภาพ(นางสาววราภรณ์ เมืองนิล) ชัยบุร ี 1/2563     
ควบคุมโรคติดต่อ 2.การด าเนินงานดูแลรักษาผู้ตดิเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลท่าฉาง ท่าฉาง 1/2563     
อนามัยสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านการจัดการอนามัยสิง่แวดล้อม ดอนสัก 1/2563     
คุ้มครองผู้บริโภค 1. ผลความส าเร็จการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ชัยบุร ี 1/2563     

อสม.ดีเด่น สาขาการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสุขภาพ(นางสาวกานต์รวี ศิริทอง) บ้านนาสาร 1/2563     
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ PHANGAN  SAFETY  BEACH SAFETY  TRIP เกาะพะงัน 1/2563     
แพทย์แผนไทย การบ่งต้อด้วยหนามหวาย  ผู้ปว่ย 89 ราย รพ.สต.ประสงค ์ ท่าชนะ 1/2563     



กลุ่มงาน ผลงานเด่น/นวตกรรม 
หน่วยบริการ 
ที่ด าเนินงาน 
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ประเมิน 

ผลงาน/ผลการประเมิน/รางวลัที่ได้รับ 
จังหวัด เขต ภาค ประเทศ 

บริหารทั่วไป ผลงาน ITA ร้อยละ 100 สสอ/รพ.ทุกแห่ง 2/2563     
กฎหมาย ผลงาน ITA ร้อยละ 100 สสอ/รพ.ทุกแห่ง 2/2563     
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ รางวัลก ากับดูแลองค์กรที่ดี ปี 2563 (2 ปีซ้อน) สสจ. 2/2563     

Smart Hospital ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ100 รพ.ทุกแห่ง 2/2563     
ส่งเสริมสุขภาพ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีรางวัลชนะเลิศแชมป์หุ่นยนต์ประเทศไทย ปี 2563  
รร..ตชด.บ้านคลอง

วาย อ.วิภาวดี 
2/2563     

การใช้โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (Save Mom)  2/2563     
รางวัลที 1 ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซั่น 2 สูงสุด       
รางวัลที่ 1 การออกก าลังกายกายบริหารหน้าเสาธง  โรงเรียนบ้านบ่อผุด  

อ.เกาะสมุย 
2/2563     

การเฝ้าระวังมารดาดีเด่น สสจ. 2/2563     
รางวัลชมรมผู้สูงอายดุีเด่น อ าเภอไชยา 2/2563     

ควบคุมโรคติดต่อ การด าเนินงานควบคุมโรควัณโรค สสจ. 2/2563     

การด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลอืดออก สสจ. 2/2563     

รางวัล Drop In Centre (DIC) ระดับเพชร  เมืองฯ/กาญจนดิษฐ/์
ดอนสัก/บา้นนาสาร/

ชัยบุรี/เรือนจ า 

2/2563     

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2563 สสจ. 2/2563     

รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ผลงานการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน รพ./สสอ. 2/2563     

คุ้มครองผู้บริโภคฯ รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชมุชน อ.วิภาวดี 2/2563     

รางวัล โรงเรียน อย.น้อยดีเด่น 2 โรงเรียน  2/2563     
ผลการด าเนนิงาน RDU ผ่านเกณฑ์ ขั้นที่ 3  2/2563     
งานคุ้มครองผู้บรโิภคดีเด่น   2/2563     

แพทย์แผนไทย พื้นที่ต้นแบบดีเดน่ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บา้น และการแพทย์
ทางเลือก 

รพ.กาญจนดิษฐ ์ 2/2563     
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ประกันสุขภาพ รางวัลศูนยบ์ริหารความขัดแย้งดีเด่น ของ โรงพยาบาลขนาดเลก็ สสจ. 2/2563     
ผลการด าเนนิงานผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด ไม่มีหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงินระดับ 7 

 2/2563     

ทรัพยากรบุคคล ผลการด าเนนิงานในการจัดให้มีการประกวดผลงานทางวิชาการ งานวิจยั        
นวตกรรมดีเด่น และสง่ผลงานเข้าประกวดถึง 53 ผลงาน มากที่สุดในระดบัเขต
ฯ ได้รับรางวัล 7 ผลงาน 

สสจ. 2/2563     

การขับเคลื่อนงานของชมรมจริยธรรม สสจ. 2/2563     
อนามัยสิ่งแวดล้อม Street Food เป็นตลาดตน้แบบ 1 ใน 12 แห่งของประเทศ เทศบาลนครสุราษฎร์

ธาน ี
2/2563     

การขับเคลื่อนงานอาชีวอนามัยการส ารวจการใช้สารเคมีของเกษตรกรโดย อสม. 
บันทึกผา่นแอพพิเคชัน่ มากที่สดุเป็นอันดับ 1 

สสอ.ทุกแห่ง 2/2563     

ทันตสาธารณสุข การประกวดเพลงประกอบการแปรงฟันหลังอาหารกลางวนั  2/2563     
รางวัลเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดบัยอดเยี่ยมและระดบัดีมาก  2/2563     

 

…รวบรวมโดย.......กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตรส์าธารณสุข   สสจ.สุราษฎรธ์าน ี

22  ธันวาคม 2563 


