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กลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564  

ประเด็นที่ 1. มุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน 
(Promotion, Prevention & Protection Excellence) 

เป้าประสงค์ : ประชาชนสุขภาพดี /ภาคีสุขภาพเข้มแข็ง 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาสุขภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัย 

   

1.1.1 เฝ้าระวังมารดา
ตาย 
1.1.2 บริการตาม
มาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก  
1.1.3 สร้างความรอบรู้     
ด้านสุขภาพกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย  
1.1.4 สร้าง /พัฒนา
องค์ความรู้ “เด็กไทย
เล่นเปลี่ยนโลก 3 F” 

1.ส่งเสริมการเกิดอย่าง
มีคุณภาพ ปี 2564 

1.สร้างทีมภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ใน
เครือข่ายบริการทุกระดับ 
2.ติดตามการใช้แนวทาง CPG งาน
อนามัยแม่และเด็ก 
3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม     งาน
อนามัยแม่และเด็ก 
4.ติดตาม ประเมิน /ประชุมวิชาการผ่าน
ระบบวีดิโอ Conference  
5.เยี่ยมเสริมพลังบุคคล /เครือข่ายบริการ
สุขภาพ/ชุมชนต้นแบบ      งานอนามัย
แม่และเด็ก  

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

2.ก้าวต่อไปในการ
ขับเคลื่อนชุมชน / 
หมู่บ้านไอโอดีนจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  ประจ าปี 
2564 

1.สุ่มตรวจคุณภาพเกลือฯ ครอบคลุมทุก
ต าบล 
2.จัดกิจกรรมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ 
3.สุ่มเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์  

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

3.รณรงค์คัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย      
ปี 2564              
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1.ประชุม 
2.ประชาสัมพันธ์ 
3.คัดกรองพัฒนาการ  
 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

4.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ 

1.บรรยาย 
2.ฝึกปฏิบัติ    
 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.ส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวัยจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  

1.จัดบูธนิทรรศการ ให้ความรู้ 
2.มีการละเล่น 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

 6.ส่งเสริมป้องกัน ทันต
สุขภาพในเด็กก่อนวัย
เรียน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะและให้
ความรู้การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปากเด็กก่อนวัย
เรียนภายใต้สุขภาพดีวิถีใหม่ (New 
normal)  
2. ก าหนดพ้ืนที่น าร่อง  
3. เยี่ยมเสริมพลัง 
4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

 7.เยี่ยมเสริมพลังตาม
นโยบายขับเคลื่อน
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต  
 

1.สุ่มประเมิน 4 อ าเภอ 
2.งานขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต  
3.โรงเรียนพ่อแม่ BBL 
4.พรบ.นม และมุมนมแม่ 
5.คัดกรองพัฒนาการใน ศพด.  
6.ติดตามนโยบายเล่นเปลี่ยนโลกใน 
ศพด. 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

8.พัฒนาทักษะ Play 
worker 

1.บรรยาย  
2.แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ Play worker ใน 
ศพด.  
3.สาธิตย้อนกลับ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.5 ขับเคลื่อน
โรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (HLS) 
1.1.6 เสริมสร้างความ
รอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์แก่
เด็กและเยาวชน 

9.โรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 

1.อบรมเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายเพ่ือ
เป็นครู ก. ในพื้นที่ 
2.ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน 
3.คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบรับการ
ประเมินรับรองจากศูนย์อนามัยที่ 11 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

10.ส่งเสริมป้องกัน 
ทันตสุขภาพเด็กวัย
เรียน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะและให้
ความรู้การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ภายใต้สุขภาพดีวิถีใหม่ (New normal)  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
3. พัฒนาแนวคิดการเป็น “เจ้าของ
สุขภาพ” ในเด็กวัยเรียน 
4. สร้างความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพช่องปากนักเรียน 
5. จัดให้มีระบบเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ
ช่องปากของนักเรียนและการส่งต่อเพ่ือ
รับบริการตั้งแต่เริ่มแรก (Early 
detection and early treatment) 
6. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริการ (ตรวจการยึดติดของวัสดุเคลือบ
หลุมร่องฟัน) 

1.1.7 ขับเคลื่อน พรบ.         
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

11.ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น       
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ประชุม 
2.ก าหนดยุทธศาสตร์ 
3.วางแผน/ประเมินผล  

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

12.ประชุมคณะท างาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา     
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ 

1.ประชุม 
2.ยกร่างแผนงาน / โครงการ และบูรณา
การแผนฯ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.8 บริการตาม
มาตรฐานงานวัยรุ่น 

13.พัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบคลินิก
วัยรุ่นและอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 

1.ประชุม 
2.ประเมินความพร้อมของระบบ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.9 ส่งเสริมวัย
ท างานให้มีสุขภาพ
แข็งแรง รอบรู้ และมี
ความพร้อมเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ 

14.พัฒนาแกนน า
สุขภาพดีวัยท างาน          

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ/บรรยายแกนน า
สุขภาพ 
2.ให้ความรู้    

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

15.พัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการฐานสุขภาพ                       
2.ประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปี 2564 

บุคลากร 
3.กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงานและ
ประกวดผลรางวัลบุคคลต้นแบบ 

1.1.10 10 ล้าน
ครอบครัวไทยออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

16.รณรงค์โครงการ 10 
ล้านครอบครัว กิจกรรม
ก้าวท้าใจ  

1.รณรงค์และประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
กิจกรรมก้าวท้าใจ  

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.11 ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ     
แบบบูรณาการ     
SALE MODEL 
S = Screening 
A = Ageing Health 
Club 
L = Long Term Care 
E = End of Life Care 

17.ครอบครัวสามวัยใส่
ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 

1.ประชุมแกนน าครอบครัว 
2.ประกวด / เชิดชูเกียรติครอบครัว
ต้นแบบสามวัย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ    
ระดับต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

18.พัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ปี 2564 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ / บรรยาย 
2.การคัดเลือกและประเมินผลงานเด่น
งานผู้สูงอายุ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.12 ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพพระสงฆ์ 

19.ติดตามประเมินผล 
1 พระคิลานุปัฏฐาก/ 
1 ต าบล  

1.ติดตามการด าเนินงาน    กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.13 ขับเคลื่อนการ
จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 

20.ขับเคลื่อนการจัดตั้ง
คลินิกผู้สูงอายุ 

1.ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน 
2.ศึกษาดูงานคลินิกผู้สูงอายุต้นแบบ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.1.14 บูรณาการการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนและการใช้
ทรัพยากรส่งเสริม
สุขภาพร่วมกัน 

21.เสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่ม
วัยปีงบประมาณ 2564 

1.ประชุมชี้แจงนโยบาย และแผนงาน
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่ม
วัย 
2.ประชุม ติดตาม และก ากับการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
3.ติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบ
วีดิโอ Conference 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

 22.ส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพในกลุ่มวัย
ท างานและ ผู้สูงอายุ 

1. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การ
จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคในช่องปากวัยท างานและผู้สูงอายุ
ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal)  

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. สร้างแกนน า เครือข่ายร่วมตรวจคัด 
กรองมะเร็งช่องปาก 
3. จัดระบบการบันทึกข้อมูลการตรวจ
คัดกรอง 
4. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดระบบการ
ส่งต่อ 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน   ใน
การดูแลสุขภาพช่องปากและมี
พฤติกรรมทันตสุขภาพท่ีดี  
6. ร่วมจัดกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 
พอ.สว. ในการให้บริการทางทันตกรรม
แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ภายใต้การสนับสนุน
ของมูลนิธิ พอ.สว.    

1.2 ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ  

   

1.2.1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

23.พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2564 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล ความถูกต้อง 

และความทันเวลาของข้อมูลที่เก่ียวข้อง

กับการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

2.จัดประชุมคณะกรรมการโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง (NCD Board ) ระดับจังหวัด 

3.นิเทศติดตามผลการด าเนินงานโรคไม่

ติดต่อเรื้อรังระดับอ าเภอ 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ 

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 24.ชุมชนวิถีใหม่ 

ห่างไกล NCDs 

1.ก าหนดแนวทางการด าเนินงานแบบ

บูรณาการ 

2.ก าหนดพื้นที่ 

3.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

4.เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่กระทรวง

ก าหนด 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ 

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 



 

   6 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.ติดตาม สรุปและประเมินผล 

1.2.2 การจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน 

25.พัฒนาระบบการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ 

1.จัดประชุมคณะกรรมการตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข  

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

 26.พัฒนาระบบ
บัญชาการเหตุการณ์
สภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์และการ
สาธารณสุข (ICS) 

1.ซ้อมแผนปฏิบัติการระบบบัญชาการ
เหตุการณ์สภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
และการสาธารณสุข (ICS) 
2.ถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After 
Action Review: AAR) ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์สภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
และการสาธารณสุข (ICS) 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

1.2.3 สร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคเครือข่าย 

27.ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

1.ประเมินติดตามการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
3.ประชุมแก้ไขการระบาดของโรค 
4.ควบคุมโรคพ้ืนที่เสี่ยง 
5.ลดค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.4 ถ่ายทอดองค์
ความรู้และประเมิน
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานฯ 

28.เฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในคนตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปีงบประมาณ 2564 

1.จัดประชุมเครือข่ายในระดับพื้นท่ีและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์วัน
ป้องกันพิษสุนัขบ้าโลกและ
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค          
พิษสุนัขบ้า.ในเดือน มีค.-เมย. 64 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.5 ลดปัจจัยเสี่ยง
รวมทั้งส่งเสริมและ
ป้องกันโรคล่วงหน้า 

29.สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคติดต่อและดูแล
สุขภาพแก่ชาวไทย
มุสลิมที่ไปแสวงบุญ ปี 
2564 

1.อบรมการดูแลสุขภาพให้กับผู้แสวงบุญ
ที่จะเดินทางไปและกลับจากการ
ประกอบพิธีฮัจย์ 
2.ตรวจสุขภาพ ให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและ ไข้หวัด

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ใหญ ่
3.สาธิตขั้นตอนการใช้วัสดุการแพทย์ใน
การเดินทางไปแสวงบุญ 

1.2.6 ป้องกัน ควบคุม 
เฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพที่เป็นปัญหา
ของพ้ืนที่และโรคอุบัติ
ใหม่ 

30.โรคติดต่อที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน 

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ
งานวัคซีนคนใหม่ 
2.นิเทศติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
3.ติดตามผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง(AFP) 
ผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ได้รับวัคซีน (AEFI) และผู้ป่วยที่เกิดจาก
โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.7 ควบคุมโรค
หนอนพยาธิใน
นักเรียน 

31.ควบคุมโรค
หนอนพยาธิในนักเรียน
ตามโครงการ 
พระราชด าริฯ 

1.สนับสนุนกิจกรรมให้สุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่เป้าหมายและ
สนับสนุนค่าตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ  
2.นิเทศติดตามการด าเนินงานโรค
หนอนพยาธิ 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.8 พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังการรายงานโรค
และยกระดับ
มาตรฐานงานระบาด
วิทยา 

32.เฝ้าระวังโรคติดต่อ
ทางระบาดวิทยา 

1.ประเมินระบบเฝ้าระวังโรค 
2.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคติดต่อระดับอ าเภอ (CDCU) 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.9 ป้องกัน ควบคมุ 
เฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพที่เป็นปัญหา
ของพ้ืนที่และโรคอุบัติ
ใหม่ 

33.พัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินงาน ป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

1.เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ส าคัญ เช่น โควิด-19  
2.พัฒนาเครือข่ายทีมสอบสวนโรค 
 ระดับอ าเภอ ต าบล 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.2.10 ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานตาม

พระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

34.ขับเคลื่อนภารกิจ
ตามพระราช 
บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558  ในระดับจังหวัด 

1.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 

1.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 

35.พัฒนาต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 

1.ติดตามสนับสนุนการพัฒนาต าบล
จัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ 
2.ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับ 
จังหวัด ๑ ครั้ง 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
(สสม.) 

 36.พัฒนาศักยภาพ 
ชมรม อสม. 

1.ประชุมชมรม อสม.ระดับจังหวัด 
2.ติดตามสนับสนุนการพัฒนาชมรม อส
ม.ระดับอ าเภอ ให้เป็นรูปธรรม 
3.คัดเลือกชมรม อสม.สร้างสุข ลดโรค 
ลดเสี่ยง 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
(สสม.) 

 37.พัฒนาศักยภาพ อส
ม.ต้นแบบ 12 สาขา 

1.ประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ
จังหวัด 12 สาขา 
2.พัฒนา อสม.ระดับจังหวัด สู่การ
คัดเลือกระดับเขต/ภาค/ชาติ 

กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพฯ 
(สสม.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.พัฒนาปฐมภูมิและ

เครือข่าย 

ปีงบประมาณ 2564 

พชอ. 

1.ประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์

ปัญหา/ประเด็นพัฒนา เพ่ือการ

ขับเคลื่อนบูรณาการการท างานร่วมกัน

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.ประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นที่

ส าคัญตามบริบทในพ้ืนที่ที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนา

หรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น 

โดยทุกอ าเภอมีการประเมินตนเองและ

วางแผนการพัฒนาร่วมกับจังหวัด 

 

 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 39.พัฒนาปฐมภูมิและ

เครือข่าย 

ปีงบประมาณ 2564 

1.เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
แนวทาง UCCARE   
2.ประชุมถอดบทเรียน  
3.สรุปผลการด าเนินงาน/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ชื่นชมและเสริมพลัง 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

1.4 คุ้มครองสุขภาพ
ประชาชน 

   

1.4.1 ควบคุม ก ากับ
ดูแลมาตรฐานของ
สถานที่ผลิต จ าหน่าย 
น าเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้
มาตรฐาน 

40.พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านยา
และพนักงานเจ้าหน้าที่
ในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 

1.ตรวจเฝ้าระวัง เก็บตัวอย่างส่ง
วิเคราะห์ ซื้อชุดทดสอบ อบรม
ผู้ประกอบการ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

41.คุ้มครองผู้บริโภค
ตาม พรบ.อาหาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปี 2564 

1.จัดประชุมเครือข่าย ตรวจเฝ้าระวัง 
เก็บตัวอย่าง จัดท าสื่อ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

42.ส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐาน
สถานพยาบาลจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ปี 2564 

1.ตรวจประเมินสถานพยาบาล จัด
ประชุมอนุกรรมการชุดต่างๆ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

43.ส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ปีงบประมาณ 
2564 

1.ตรวจประเมิน จัดประชุมเครือข่าย
สถานประกอบการ และผู้ให้บริการนวด
เพ่ือสุขภาพ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.4.2 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
ผู้ประกอบการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

44.ส่งเสริมจริยธรรม 
คุณธรรมและรักษา
มาตรฐานการผลิต
ส าหรับผู้ผลิตอาหาร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
(อย.Quality Awards) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 
2564 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

45.พัฒนาสถานที่ผลิต
เส้นขนมจีน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปี 2564 

1.ประชุม เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ จัดซื้อ
ชุดทดสอบ จัดท าป้ายมาตรฐาน ตรวจ
เฝ้าระวัง 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1.4.3 พัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่
และผู้บริโภค 

46.พัฒนาเครือข่าย
งานคุ้มครองผู้บริโภค
ระดับอ าเภอและศูนย์
แจ้งเตือนภัย 

1.จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานและ
ติดตามงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 47.พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 
2564 

1.จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานและ
ติดตามงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 48.พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานคุ้มครองผู้บริโภค 
"ถอดบทเรียนเรื่องเล่า
ชาว คบส." 
 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
การด าเนินงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 49.จัดท าแผนปฏิบัติ
การงานเภสัชกรรม
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ปี 2565 

1.จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานและ
ติดตามงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 50.การถ่ายทอด
แผนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ
และเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและเครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 51.ยาปลอดภัยใน
ชุมชน 

1.เยี่ยมติดตามพ้ืนที่ สร้างเครือข่าย กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

 52.เครื่องส าอาง
ปลอดภัย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปี 2564 

1.ตรวจเฝ้าระวัง เก็บตัวอย่าง ซื้อชุด
ทดสอบ อบรมเครือข่าย  

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1.4.4 สร้างเครือข่าย
อาหารปลอดภัยและ
ตรวจวิเคราะห์สาร
ปนเปื้อนในอาหาร 

53.อาหารปลอดภัย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปี พ.ศ.2564 

1.จัดประชุมเครือข่าย ก ากับติดตามผล
การปฏิบัติงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

1.5 บริหารจัดการ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย 

54.พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

1.จัดท าทะเบียนเครือข่ายผู้รับผิดชอบฯ 
2.ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
3.ถอดบทเรียน 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 55.สนับสนุนพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน 
GREEN & CLEAN 
Hospital ใน
โรงพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ระดับดีมาก 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
2.เยี่ยมเสริมพลัง 
3.ลงประเมินรับรองมาตรฐาน 
4.สรุปผลการด าเนินงาน 
5.ถอดบทเรียน 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 56.พัฒนาส้วม
สาธารณะในสถาน
บริการสาธารณะ และ
สถานที่สาธารณะ 13 
ประเภทปีงบประมาณ 
2564  

1.ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการพัฒนา
ส้วมสาธารณะฯ 
2.นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานฯ               
3.ประเมิน ประกวด ส้วมสาธารณะไทย 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 57.เฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพโครงการ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564   

1.ส ารวจพื้นที่                               
2.ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้น                                                     
3.จัดรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที                                                                   
4.ตรวจสุขภาพประชาชน ในพ้ืนที่
โครงการ 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 58.พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Environmental 
Health 
Accreditation : EHA) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปีงบประมาณ 2564    
 
 

1.ประชุมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรที่
รับผิดชอบงานระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.ออกตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 59.จัดท าบัตรเจ้า
พนักงานสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2564 

1.จัดท าบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดท า 
200 ใบ 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 60.ประชุม
คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 

1.ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คสจ.) 2 ครั้ง/ป ี

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 61.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรซึ่งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุข 
ในการด าเนินงานด้าน
กฎหมายตาม พรบ.
การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

1.ประชุมบุคลากรสาธารณสุขที่มี
คุณสมบัติเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ทุกสถานบริการ จ านวน 260 คน 
2.สรุปผลการด าเนินการ ประเมินผล 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
 
 

 62.พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่
โครงการพระราชด าริ
และโครงการเฉลิมพระ
เกียรติในเรือนจ า 
ปีงบประมาณ 2564 

1.ชี้แจงแนวทางการด าเนินการ 
2.ส ารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย 
3.เยี่ยมเสริมพลังพัฒนาฯ 
4.ลงพ้ืนที่ให้ความรู้และสร้าง
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 63.พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรค
จากสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 

1.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
2. ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์  
3.จัดท าฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (OEHP)  
4.วิเคราะห์ข้อมูล และส่งต่อข้อมูล 
5.สรุปผลการด าเนินการ 
 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 64.พัฒนาร้านอาหาร 
5 ดาว จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ปีงบประมาณ 
2564  

1.ประสานการด าเนินงานผู้รับผิดชอบ
งาน อาห ารป ลอดภั ย  แล ะอ งค์ ก ร
เกี่ยวข้อง คัดเลือกร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการฯ 
2.สนับสนุนการด าเนินงานชุดตรวจน้ ายา 
SI-2 ไม้พันส าลี  แอลกอฮอล์ วัสดุอื่นๆ 
3.ประเมินมาตรฐานร้านอาหารที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
4.สรุปผลและติดตาม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
 

 65.พัฒนาตลาดสดน่า
ซื้อ ปีงบประมาณ 
2564              

1.ประชุมชี้แจงการด าเนินงานพัฒนา
ตลาดสด น่าซื้อ  
2.ประเมินมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ 
3.สรุปผลและติดตาม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 66.พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี 
(Street Food Good 
Health) 

1.คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 
2.ด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good 
Health) 
3.สรุปผลและติดตาม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 67.พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
ตลาดนัด น่าซื้อ 
(Healthy Market) 

1.คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย 
2.ด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) 
3.สรุปผลและติดตาม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 68.พัฒนาและฟ้ืนฟู
ศักยภาพบุคลากร ครู 
ก. ผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหารตาม
กฎกระทรวงฯ 

1.จัดท าทะเบียนรายชื่อวิทยากร ระดับ
อ าเภอ  
2.ส ารวจตรวจสอบคุณสมบัติ บุคลากร
เพ่ืออบรมเพ่ิมเติม 
3.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพตามแผน 
4.สรุปผลและติดตาม  
 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 69.บริหารจัดการ
คุณภาพน้ าบริโภคใน
ชุมชน 

1.จัดท าฐานข้อมูล 
2.สนับสนุนชุดทดสอบเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าบริโภค อ.11 ,ชุดทดสอบคลอรีน
คงเหลือ อ.31  
3.ด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค 
4.สรุปผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 70.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

1. ชี้ แจงแนวทางการด าเนินงานแก่
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
2. จัดท าข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้านโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมโรคฯ 
3. จัดท าข้อมูลพื้นฐานและกลไกการเฝ้า
ระวังเพ่ือควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมตามท่ี
ก าหนดใน พ.ร.บ.ควบคุมโรคฯ  
4. นิเทศ ติดตามงานคลินิกสุขภาพ
เกษตรกร/ตรวจประเมินมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัย     และเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต./รพ.และ
การใช้สารเคมีทางการเกษตร 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 

 71.ประชุม
คณะกรรมการควบคุม
โรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี     

1. จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด                
2. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม 
3. จัดท าบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
และอาชีวอนา
มัย 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. ขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัย
สุขภาพจากกการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหา
ส าคัญในพ้ืนที่ 
5.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ประเด็นที่ 2. มุ่งพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Excellence) 
เป้าประสงค์ : หน่วยงานได้มาตรฐาน 

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพทุก
ระดับ 

   

2.1.1 ระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ 

1.พัฒนาระบบ
สาธารณสุขในเรือนจ า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
ปี 2564 

1.ประชุมคณะกรรมการทบทวนค าสั่งฯ

2.จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขในเรือนจ า 

3.ติดตามผลการด าเนินงาน 

4.ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใน

เรือนจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 

กลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์

สาธารณสุข 

 2.พัฒนาปฐมภูมิและ
เครือข่าย 
ปีงบประมาณ 2564 
(PCU) 

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วย

บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิ 

2.เยี่ยมเสริมพลังติดตามการด าเนินงาน

หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย

บริการปฐมภูมิที่เปิดด าเนินการไปแล้ว 

3.ประชุมถอดบทเรียนตามหลักเกณฑ์

ตัวชี้วัดของหน่วยบริการ/เครือข่าย

หน่วยบริการปฐมภูมิ 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 3.พัฒนา 

อสม. หมอประจ าบ้าน 

1.ขยายจ านวนการพัฒนา อสม. 

เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 

2.พัฒนาเพิ่มพูนทักษะ อสม. 

หมอประจ าบ้าน (ประธานต าบล) 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพฯ 

(สสม.) 

2.1.2 การจัดการ 

บ าบัด รักษา โรคที่

เป็นปัญหาของพื้นที่ 

4.พัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินงาน NCD 

Clinic plus 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

2.จัดประชุมแลกเปลี่ยนผลการ

ด าเนินงาน NCD Clinic plus  1 ครั้ง/ป ี

3.นิเทศติดตาม 2 ครั้งต่อปี 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 5.วิเคราะห์ข้อมูล

ระบาดวิทยาโรคไม่

ติดต่อ (STROKE & 

STEMI รายใหม่) 

1.จัดการฐานข้อมูล 

2.วิเคราะห์ข้อมูล 

3.น าเสนอ คืนข้อมูล 

4.ลงเก็บพื้นท่ีที่พบอัตราป่วยสูง 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 6.ป้องกันและควบคุม
วัณโรคจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ปีงบประมาณ 
2564 

1.ประชุม End TB Meeting ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานวัณโรค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีละ 2 ครั้ง 
2.ประเมินมาตรฐานคุณภาพการดูแล
รักษาวัณโรคในโรงพยาบาล  
3.นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
วัณโรคระดับ รพ.สต.ภายในจังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี 
4.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย MDR-TB, Pre-
XDR, XDR-TB 
5.ติดตามเร่งรัดความครอบคลุมการขึ้น
ทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
 
 

กลุ่มงาน
ควบคุม
โรคติดต่อ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.1.3 ส่งเสริมหน่วย
บริการใช้ยาสมเหตุผล 

7.ก้าวไปข้างหน้าสู่การ
ใช้ยาสมเหตุผลจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

1.จัดอบรมวิชาการ 
ลงเยี่ยมพ้ืนที่ 
ประชุมติดตามงาน 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

2.1.4 บริการสุขภาพ
สาขาทารกแรกเกิด 

8.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการกู้ชีพทารก   
แรกเกิด (NCPR ) 

1.จัดประชุมทีมปฏิบัติการกู้ชีพทารก
แรกเกิด 
2.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
การกู้ชีพทารกแรกเกิด โดยใช้ระบบส่ง
ต่อ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

 9.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการปัญหาที่พบ
บ่อยในการส่งต่อทารก
แรกเกิด (common 
problem in 
newborn) 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปัญหาที่พบ
บ่อยในการส่งต่อทารกแรกเกิด 
(common problem in  newborn) 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 

2.1.5 พัฒนาคุณภาพ 
การดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง 

10.วางแผนการ

ด าเนินงาน และ

ทบทวนแนวทางการ

ดูแลผู้ป่วยแบ

ประคับประคอง

(Palliative Care)  

1.ประชุมเพ่ือวางแผน ทบทวนแนวทาง

การด าเนินงาน  

2.พัฒนาระบบการจัดการและบันทึก

ข้อมูล 

3.สร้างความพร้อมของบุคลากรทาง

การแพทย์ในการให้บริการ 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 11.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

พัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายการ

ด าเนินงานดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคอง

(Palliative Care) 

ปีงบประมาณ 2564 

1.นิเทศติดตามการด าเนินงาน และเยี่ยม

เสริมพลังใน ตัวแทนโซน 4 อ าเภอ 

2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด าเนินงานระหว่างพ้ืนที่ และสนับสนุน

องค์ความรู้ที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.1.6 พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช 

12.พัฒนาระบบบริการ

งานสุขภาพจิตและจิต

เวช 

1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

2.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เพื่อ

แก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 

3.นิเทศติดตามการด าเนินงาน และเยี่ยม

เสริมพลังใน ตัวแทนโซน 4 โซน 

4.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด าเนินงานระหว่างพ้ืนที่ และสนับสนุน

องค์ความรู้ที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

5.การจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาล

ชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์พึ่งได้ 

(OSCC) 

6.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ

ด าเนินงาน 

7.จัดประชุมให้ความรู้เรื่องระบาดวิทยา

โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย 

8.จัดประชุมเรื่องการบันทึกข้อมูล

ผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว 

9.นิเทศติดตามงาน 

10.สรุปผลการด าเนินงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

2.1.7 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
(Service Plan) 
- บริจาคอวัยวะ 
- One day surgery  
- 5 สาขาหลัก 

13.พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service 
Plan) ระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2564 

1.จัดประชุมทบทวนค าสั่งฯ และร่วมกัน
จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 
2. จัดประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ งานService Plan ณ 
โรงพยาบาลแม่ข่าย 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1.8 บริหารจัดการ
โรคมะเร็ง 

14.วางแผนการ

ด าเนินงาน การตรวจ

คัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกมะเร็งล าไส้ใหญ่

และไส้ตรง และมะเร็ง

เต้านม 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และ

ทบทวนแนวทางการตรวจคัดกรอง 

2.สร้างความพร้อมของบุคลากรทาง

การแพทย์ในการให้บริการ 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 15.พัฒนาศักยภาพครู

ฝึกผู้สืบสานพระราช

ปณิธาน สมเด็จย่า 

ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2564 

1.ฟ้ืนฟูองค์ความรู้ ทักษะที่ส าคัญในการ

ด าเนินงานมะเร็งเต้านม 

2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด าเนินงานระหว่างพ้ืนที่ 

3. สนับสนุนสื่อมะเร็งเต้านมส าหรับใช้

ในการด าเนินงาน 

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

 16.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

และติดตามผลการ

ด าเนินงานป้องกันและ

ควบคุมโรคมะเร็ง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2564 

1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตาม

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

2.เตรียมความพร้อม การรณรงค์คัด

กรองมะเร็ง 

เต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม

เคลื่อนที่  

กลุ่มงาน

ควบคุมโรคไม่

ติดต่อ

สุขภาพจิตและ

ยาเสพติด 

2.1.9 ลดปัจจัยเสี่ยง   
ด้านสุขภาพประชาชน
ผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด 

17.พัฒนาระบบบริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด 

1.การพัฒนาบุคลากรส าหรับงานยาเสพติด 
ตลอดปีงบประมาณ 2564 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ด้านการเฝ้าระวัง รณรงค์ฯ การบ าบัดรักษา
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และติดตามหลังการ
บ าบัดและผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อ
ความรุนแรงได้รับการประเมิน บ าบัดรักษา

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
สุขภาพจิต ยา
เสพติด 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
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และติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความ
รุนแรง อย่างต่อเนื่อง 
3.จัดสรรค่าบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดให้
(โรงพยาบาล) หนว่ยบริการสาธารณสุขใน
การบ าบัดรักษาฯ ในระบบสมัครใจ และ
บังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว 
4.การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน สสอ.
ในการบริหารจัดการงานยาเสพติด 
5.พัฒนาสถานบ าบัดผ่านการรับรอง
คุณภาพ HA    ยาเสพติด และการประเมิน
ซ้ า ปี 2564 
6.ขับเคลื่อนนโยบาย Harm reduction ใน
สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7.พัฒนาระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
ข้อมูลรายงานการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
ข้อมูลติดตาม ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปี 2564 
8.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการ
ด าเนินงานการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และการติดตามผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และ
มาตรการลดอันตรายจากการใชย้าเสพติด 
(Harm Reduction) 
9.ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและถอด
บทเรียนด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้เสพ ผู้
ติดยาเสพโดยใช้ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง (CBTx) 

2.1.10 พัฒนาระบบ
บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ผู้ป่วย
ระยะกลาง 

18.พัฒนาระบบบริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ไร้
รอยต่อในผู้ป่วยระยะ
กลาง 

1.เยี่ยมนิเทศติดตาม IMC รพ.ระดับ M 
และ F 1 ครั้ง/โซน รวม 4 โซน/ปี 
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่าย IMC 1 ครั้ง/ปี 
3.ประชุมคณะกรรม 
 

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 
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2.1.11 พัฒนาระบบ
บริการงานโรคหัวใจ
และหลอดเลือด 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

19.พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย และระบบ
บริการสุขภาพ
โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง 

1.จัดประชุม ทบทวนความรู้ และ
แนวทางปฏิบัติงาน โรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง รพ.ในเครือข่าย และรพ.
เอกชน (รพ.ทักษิณ) 
2.ประชุมคณะกรรมการ SP  
(สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
3.พัฒนาระบบ Fast Track Stroke 
&STEMI ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติย
ภูมิ ให้มีประสิทธิภาพและสามารถส่งต่อ
ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 4.เร่งรัดพื้นที่ ด าเนินการคัดกรอง CVD 
Risk แยกตามระดับความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
5.จัดท าแผ่นพับ สติกเกอร์ /เพิ่มช่อง
ทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์  สาย
ด่วนฉุกเฉิน 1669 และการสื่อสาร เตือน
ภัย สร้างความรู้ ความตระหนัก (Alarm 
& Alert) เพ่ือประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
6.พัฒนาระบบข้อมูล HDC และ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ป่วยรายใหม่ Stroke& 
Stemi /คืนข้อมูล ระดับอ าเภอทุก
เดือน/ทุกไตรมาส และบูรณาการข้อมูล 
กับงาน IT NCDs และ งาน EMS 
7. นิเทศ ติดตาม ลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลัง 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 
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2.1.12 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ให้บริการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือกในระบบปฐม
ภูมิและโรคเรื้อรังเพ่ิม
มากขึ้น 

20.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก  
ปี 2564 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.ประเมินมาตรฐานหน่วยบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย 
3.นิเทศติดตามผลการด าเนินงานแพทย์
แผนไทย 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

21.พัฒนาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วย 
อัมพฤกษ์อัมพาตด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย ปี 2564 

1.ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
2.อบรมความรู้การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์
อัมพาตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
3.ลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อ าเภอพ้ืนที่
ต้นแบบ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

 22.พัฒนาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วย
เบาหวานด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย  
ปี 2564 

1.ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการการดูแลผู้ป่วยเบาหวานศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 
2.อบรมความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
3.ลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อ าเภอพ้ืนที่
ต้นแบบ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

 23.พัฒนา
ประสิทธิภาพความคุ้ม
ทุนการให้บริการแพทย์
แผนไทย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(Planfin) 

1.ประชุมคณะท างานพัฒนา
ประสิทธิภาพความคุ้มทุนการให้บริการ
แพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.อบรมการพัฒนาประสิทธิภาพความ
คุ้มทุนการให้บริการแพทย์แผนไทย ปี 
2564 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

 24.พัฒนาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 
ปี 2564 

1.แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริการ
การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
2.ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ
บริการการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 
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  ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
3.ประชาสัมพันธ์การดูแลผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
4.ติดตาม ประเมินผล 

 

 25.พัฒนา รพ.สต.
แพทย์แผนไทย 

1.แต่งตั้งคณะท างาน 
2.ประชุมคณะท างาน 
3.ชี้แจงตัวชี้วัด รพ.สต. น าร่อง 
4.ติดตาม ประเมินผล 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

2.1.13 บริหารจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ
ช่องปากของประชาชน
ทุกกลุ่มวัย 

26.ประชุมหัวหน้าฝ่าย
ทันตสาธารณสุข 

1.ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทาง
จัดบริการทันตสุขภาพตามกลุ่มวัยและ
ติดตามตัวชี้วัดในระดับต่างๆ  

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

2.1.14 พัฒนาระบบ
การบริการกัญชาทาง
การแพทย์ 

27.พัฒนาสถานที่ผลิต
และให้บริการกัญชา
ทางการแพทย์ครบ
วงจรครบวงจร 

1.ประชุมติดตามการด าเนินงาน ลงเยี่ยม
พ้ืนที่ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

2.2 พัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ 

28.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

1.ทบทวนผลการปฏิบัติงานและจัดท า
แผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในคัดแยก
ผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์ ESI /พัฒนา
ทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ 
3. โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น 
4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 1669 
/STROKE/STEMI 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 
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 29.ป้องกันการบาดเจ็บ
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตาม
แนวทาง D-RTI 

กลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 

2.3 พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่เป็น
มิตรกับชาวต่างชาติ 

30.พัฒนาศักยภาพ
สถานบริการสุขภาพ 
สนับสนุนเป็นเมือง
ศูนย์กลางบริการ
สุขภาพอาเซียน 

1.จัดให้มีบุคลากรปฏิบัติงานประจ าศูนย์
ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียน
ด้านสาธารณสุข (ศคอส.) 
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาคม
อาเซียนด้านสาธารณสุข 
3.พัฒนาเครือข่ายประชาคมอาเซียน
ด้านสาธารณสุข 
4.พัฒนาศูนย์ ศคอส./ศบต. และจัดตั้ง
ศูนย์ ศบต. แห่งใหม่ 
5.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

 31.พัฒนาศูนย์บริการ
ตรวจสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวภายใต้
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1.จัดซื้อรถ Mobile X-ray 
2.ก่อสร้างอาคารตรวจสุขภาพ พร้อม
ห้องน้ าแยกชาย-หญิง 
6 Unit ณ รพ.ท่าโรงช้าง 

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 

2.4 พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่พิเศษ 

32.พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่
พิเศษ (เกาะ กันดาร 
ห่างไกล) 

1.จัดสรรงบประมาณให้กับพ้ืนที่ 
2. พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการและ
เครือข่ายบริการในพ้ืนที่พิเศษ 
3.พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
4.นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
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 33.พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขทางทะเล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 
2564 

1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน 
2.จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขทางทะเล 
2. จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อม
แผนในภาวะวิกฤติฉุกเฉินด้านการ
สาธารณสุขทางทะเล 
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

ประเด็นที่ 3. มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล (People Excellence) 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรมีความสุข / การจัดการความรู้สู่นวัตกรรม 

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

3.1 บริหารจัดการ
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
 -จัดท าฐานข้อมูล 

1.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนอัตราก าลัง 

1.พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรมีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 -วางแผนอัตรา 
 -ปฐมนิเทศ 

2.ปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่ 

1.ด าเนินการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุ
ใหม่โดยหน่วยงานต้นสังกันและร่วม
สัมมนาเครือข่าย 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

3.2 บริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล 
ภายใต้แนวคิด 
MOPH SURAT 
(HRD) 

3.พัฒนาวิชาการและ
จัดการความรู้สู่
นวัตกรรมสุขภาพ 

1.ประกวดผลงานวิชาการ วิจัย R2R 
เรื่องเล่า นวัตกรรม สุขภาพ และพัฒนา
งานในพ้ืนที่ในระดับจังหวัด และระดับ
เขตสุขภาพที่ ๑๑ 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 4.ประชุม
คณะกรรมการ EC 
เพ่ือพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
สสจ.สฎ. 

1.ประชุมคณะกรรมกรรมการตามค าสั่ง 
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สสจ.สุราษฎร์ธาน ี

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
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 5.ประชุมวิชาการ
สาธารณสุขประจ าปี 
2564 

1.พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 6.ประชุม สัมมนา
บุคลากรสาธารณสุข
เพ่ือพัฒนางาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 

1.พัฒนาคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล (กวป.) 
2.พัฒนาหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน 
3.ควบคุม ก ากับ ติดตามงานให้เป็นไป
ตามนโยบายและประเด็นการพัฒนา 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

 7.Happy MOPH 
องค์กรแห่งความสุข 

1.หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
happinometer และ HPI 
2.ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
องค์กรแห่งความสุข 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

3.3 พัฒนาศักยภาพ 
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
service plan (HRD) 

8.พัฒนาแผนก าลังคน
ตาม Service plan 

1.ก าหนดแผนฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2564 

กลุ่มงาน
บริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 

 9.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สสจ.สฎ. ปี
2564 

1.ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
พัฒนางานของบุคลากรในสังกัด 

13 กลุ่มงาน
และหน่วยงาน
ในสังกัด 

3.4 สร้างเครือข่าย
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
(HRN) 

10.ร่วมผลิตก าลังคน
ด้านสุขภาพสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

1.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นเพ่ือผลิต
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
2.ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
เพ่ือจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน
บริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 



 

   28 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ประเด็นที่ 4. มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
เป้าประสงค์ : บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล /ระบบข้อมูลสารสนเทศทันสมัย 

 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4.1.เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา สู่องค์กร 
ธรรมาภิบาล 

   

4.1.1 ส่งเสริมองค์กร
คุณธรรม 

1.ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสแบบ
บูรณาการ 

1.อบรม ITA ให้ความรู้บุคลากร
สาธารณสุข 

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 2.อบรมให้ความรู้วินัย
และจริยธรรมแก่
บุคลากรในสังกัด 
สสจ.สฎ. 

1.บรรยาย/อภิปราย /ให้ความรู้ 
 

กลุ่มกฎหมาย 

 3.พัฒนาองค์กร
หน่วยงานคุณธรรมใน
หน่วยงานภาครัฐ 

1.ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน 

กลุ่มงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

4.1.2 ก ากับดูแล
องค์การที่ด ี(OG) 

   

(1) ขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ทุก
ระดับ 

4.ขับเคลื่อน
แผนพัฒนางาน
สาธารณสุข 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.มอบนโยบายและชี้แจงแผนงานพัฒนา
งานสาธารณสุข ปี 2564 
2.บริหารจัดการโปรแกรมบริหาร
ยุทธศาสตร์ (sms) ของกระทรวง
สาธารณสุข 
3.ติดตามแผนปฏิบัติราชการ รายเดือน/
ไตรมาส 
4.จัดท าแผนพัฒนางานสาธารณสุขและ
แผนปฏิบัติราชการ 
 
 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(2) นิเทศ ติดตาม
ก ากับ ประเมินผล 

5.ตรวจราชการและ
นิเทศงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการตรวจ
ราชการและนิเทศงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2564 
2.ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน(ทีมนิเทศงาน)      
ปี 2564 
3.ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงาน 
แก่ คบสอ. ปี 2564 
4.นิเทศงาน คบสอ.แยกตามโรงพยาบาล
แม่ข่าย (NODE) 
5.รับการตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติระดับกระทรวงฯ 
6.เยี่ยมเสริมพลัง 
7.วิเคราะห์/ประเมินผลการด าเนินงาน 
8.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

4.2 พัฒนาคุณภาพ
องค์กร 

   

4.2.1 พัฒนาคุณภาพ
หน่วยงาน 

6.ยกระดับการพัฒนา

คุณภาพหน่วยงานสู่

ความเป็นเลิศ 

1. พัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการ 

share and learning 

1.1 QRT ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม

มาตรฐาน HA HPH , QA, LA, XRAY , 

มาตรฐานงานสุขศึกษา PMQA  เพ่ือให้

ผ่านการประเมิน accreditation/ Re 

accreditation  

1.2 ประชุมสัญจร กลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มงานเวชฯ งานรังสีวินิจฉัย, งาน

เอกซเรย์ 

1.3 ประชุมคณะท างาน PMQA สสจ. 

 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  2. พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งต่อ 

2.1 ประชุมคณะกรรมการส่งต่อ 

2.2 ประชุมองค์กรแพทย์ 

2.3 ตรวจสอบเวชระเบียน (audit 

chart) 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

  (3) พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพบริการ 

3.1 จัดประชุมผู้รับผิดชอบมาตรฐานสุข

ศึกษารายโซน 

3.2 จัดประชุมเตรียมความพร้อม

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลด

โรคไม่ติดต่อ ระดับเขต /จังหวัด 

3.3 จัดประชุมผู้รับผิดชอบการสร้าง

เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในต าบล

จัดการคุณภาพชีวิต (มาตรฐานสุข

ศึกษา/หมู่บ้านปรับเปลี่ยน/ยุวอาสา

สมัครสาธารณสุข) 

3.4 อบรมมาตรฐานการพยาบาล

ภายนอก QA 

3.5 ประชุมมาตรฐาน HA 

 

  4. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในโรงพยาบาลตามมาตรฐานที่

จ าเป็นต่อความปลอดภัย 9 ข้อ ของ 

สรพ. 

 

4.2.2 พัฒนาคุณภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

7.พัฒนาปฐมภูมิและ

เครือข่ายปีงบประมาณ 

2564 

1.อบรมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกณฑ์

มาตรฐาน  รพ.สต.ติดดาว (ครู ข) 

2.จัดประชุมชี้แจงทีมประเมิน 

กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  3.ประเมิน รพ.สต.ติดดาวตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
4.ถอดบทเรียนการพัฒนา รพ.สต. 
ติดดาว จ.สุราษฎร์ธานี 

 

 8.พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
ให้บริการ OSSC 

1.พัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จเพื่อให้บริการประชาชนในการ
ติดต่อเกี่ยวกับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

4.3 พัฒนาระบบ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.3.1 จัดท าฐานข้อมูล

กลางหน่วยงาน ด้าน

ทรัพยากรสาธารณสุข 

และพัสดุ 

4.3.2 จัดการระบบ

ข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศของ

หน่วยงาน 

9.พัฒนางาน
สารสนเทศด้านสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2564 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคุณภาพข้อมูล
เวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 
ปีงบประมาณ 2564 
3.ประชุมชี้แจงการใช้งานHDC เพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้
งานและเทคนิคต่างๆของโปรแกรม 
HOSxP และ JHCIS 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

10.พัฒนา Digital 
Transformation เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็น Smart 
Hospital จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ปี 2564 

1.จัดอบรมผู้ดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล (หลักสูตร 
Programing) จ านวน 5 วัน 
2.จัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงาน 
Digital Transformation 

กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
(ICT) 

4.4 บริหารการเงิน
การคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

11.พัฒนาศูนย์จัดเก็บ
รายได้หน่วยบริการ 
โดยใช้โปรแกรม E-
HOS Accounting 

1.จัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้  
2.อบรมการใช้โปรแกรม 
3.นิเทศงาน รพ. 

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 

 12.เฝ้าระวัง ติดตาม 
ประเมินผลการบริหาร
จัดการด้านการเงินการ
คลัง โดยใช้เครื่องมือ 

1.ประเมินประสิทธิภาพ TPS 
2.นิเทศติดตาม  
3.น าเสนอ CFO จังหวัด 

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 ทางการเงิน Total 
Performance Score 

  

 13.พัฒนาศักยภาพ
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการเงินการคลัง
เครือข่าย 

1.ประชุมชี้แจงนโยบายหัวหน้างาน
ประกันของโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 

 14.พัฒนาการบริหาร
จัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 
2564 

1.ประชุมคณะท างาน 
ด าเนินการสืบราคาร่วม 

กลุ่มงาน
คุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัช
สาธารณสุข 

ประเด็นที่ 5. มุ่งพัฒนาเมืองสมุนไพรครบวงจร (Herbal city excellence) 
เป้าประสงค์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพ 

กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.1 บริหารจัด
การเมืองสมุนไพร 

1.บริหารจัดการและ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานเมือง
สมุนไพร 

1.จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
2.ประชุมคณะกรรมการวิจัย 
3.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 
4.ประเมินผลโครงการเมืองสมุนไพรและ
ก ากับติดตามแผน 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและหน่วย
บูรณาการ 

5.2 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2.พัฒนาท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
-คลองร้อยสาย 
-ท่าฉางโมเดล 
-เขื่อนรัชชประภา 

1.ก าหนดอัตลักษณ์เด่นของแต่ละต าบล 
2.สร้างเรื่องราวที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 
3.จัดท าแผนการพัฒนาศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแต่ละต าบล 
4.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยว 
5.พัฒนามาตรฐาน Food Safety 
6.อบรมคนเล่าเรื่อง คลองร้อยสาย 
7.อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแพทย์
แผนไทยหลักสูตร 330 ชั่วโมง 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและหน่วย
บูรณาการ 
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กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ กิจกรรมส าคัญ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

5.3 สร้างความ
เข้มแข็งโรงแปรรูป
สมุนไพร 

4.ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรในหน่วย
บริการสาธารณสุข
พัฒนาระบบผลิตและ
โรงงานพัฒนาต ารับยา
สมุนไพร/
เครื่องส าอาง/อาหาร 

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือทดสอบ
การตลาดก่อนผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
2.อบรมความรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
3.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
แปรรูปสมุนไพร 
4.จัดท าแผนพัฒนาระบบผลิตและ
โรงงาน 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและหน่วย
บูรณาการ 

5.4 ส่งเสริมการตลาด
และการ
ประชาสัมพันธ์ 

5.ประชาสัมพันธ์
โครงการเมืองสมุนไพร
สุราษฎร์ธานี 

1.ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อน 
แบรนด์ “มนต์ไพร” 
2.ประชุมคณะกรรมการด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ 
3.จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเมือง
ทองธานี 
4.งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย
แห่งชาติ จังหวัดภาคใต้ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและหน่วย
บูรณาการ 

5.5 พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

6.พัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

1.พัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร 
2.การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร 
3.การตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพร 
4.การอบรมให้ความรู้วิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
การยื่นรับมาตรฐาน GAP และเกษตร
อินทรีย์ 

กลุ่มงาน
การแพทย์แผน
ไทยและหน่วย
บูรณาการ 

 



 

สรปุโครงการแผนปฏิบติัราชการและแผนงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 



 
               แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………… 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยปี  2563 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือพัฒนาระบบการบริการ การบริหารจัดการการดูแลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย โดยเน้นพัฒนา

คุณภาพคลินิกฝากครรภ์ (ANC) ตามชุดสิทธิประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC)  
2.2  เพ่ือพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด  

และการเลี้ยงดูเด็ก 
2.3  เพ่ือพัฒนาภาคีเครือข่ายการดูแลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย  

3. กิจกรรมหลัก  

 3.1 การประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด (MCH board) ณ ห้องประชุม 
โรงแรมสยามธานี อ.เมืองฯ กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ MCH Board จ านวน 100 คนในวันที่ 15
พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 29 กรกฎาคม  2563  
 

          
 3.2 ประชุม Perinatal  Conference  ณ. ห้องประชุมวิภาวดี  ชั้น 4  รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี  กลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงาน ฝากครรภ์ ,ห้องคลอด จ านวน 80 คน ในวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

4. ความส าเร็จหรือผลที่ได้รับ 
 1.1  อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน = 16.78 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
  1.2  ร้อยละ 85 เด็ก 0-5  ปีทั้งหมดตามช่วงอายุที่ก าหนด มีพัฒนาการสมวัย= ร้อยละ 89.28 
  1.3  ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี= ร้อยละ 64.82 
  1.4  อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน = อัตรา 2.88 ต่อพันการเกิดมีชีพ  

5. ผู้รับผิดชอบ 
            ชื่อ-สกุล  นางสุทิศา  แท่นนิล 
            ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
            กลุ่มงาน  ส่งเสริมสุขภาพ 
            



 
               แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………… 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค PP&P Excellence ภายใต้กรอบ
ปฏิญญาศรีวิชัย HAPPENจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2563 

2.วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามปฏิญญาศรีวิชัย HAPPEN 
โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนักรู้ รอบรู้ด้านสุขภาพ 

  2. สร้างการมีส่วนร่วมในเครือข่ายบริการสุขภาพในจังหวัด 
  3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชุม

ประชาชน  
  4. เพ่ือการบริหารข้อมูล สารสนเทศท่ีมีความครบถ้วน ถูกต้อง 

3. กิจกรรมหลัก  
          กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอง
สุขภาพประชาชน การด าเนินงานปี 2563 กลุ่มเป้าหมาย 400 คน ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานกลุ่มวัยทุก
เครือข่ายบริการสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และคุ้มครองสุขภาพประชาชน การด าเนินงานปี 2563 

กิจกรรมที่ 3  ติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบวีดิโอ Conference 

         
4. ความส าเร็จหรือผลที่ได้รับ 

 1. ร้อยละ 80 ของเครือข่ายบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน 

  2. ประขาชนมีความรอบรู้ในการส่งเสริมป้องกันโรคในการดูแลตนเองและครอบครัว ชุมชน 
5. ผู้รับผิดชอบ 
  ชื่อ-สกุล  นางสุทิศา  แท่นนิล 
           ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  กลุ่มงาน  ส่งเสริมสุขภา 



 
               แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………… 

1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเด็กปฐมวัยได้แสดงออกถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ 
 2.2 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการ จากบิดา 
มารดา/ผู้ดูแล 
 2.3 เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย ตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 แรกของชีวิต 
 2.4 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่  

3.กิจกรรมหลัก  
จัดกิจกรรมในวันที่ 11 มกราคม 2563 ดังนี้ จัดท าป้ายรณรงค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก และรณรงค์

รับประทานไข่และนมทุกวัน จัดเวทีเพ่ือให้เด็กแสดงออก จัดท าบูธนิทรรศการ จัดลานเล่นกองทรายและลาน
เล่นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ด าเนินการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเชิญชวนพ่อแม่ /ผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรม
กระตุ้นพัฒนาการและแจกไข่ แจกนม โดย นางอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน 

4.ความส าเร็จหรือผลที่ได้รับ 
มีจ านวนพ่อ แม่/ผู้ปกครอง รวมทั้งเด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนประมาณ 500 คน เด็กปฐมวัย

ได้แสดงออกถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ ร้อยละ 100 พ่อ แม่/ผู้ดูแล สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ ร้อยละ 90 

         

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล  นางสาวสุพัชรี เจริญรักษ์  

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    กลุ่มงาน  ส่งเสริมสุขภาพ 
 
  



 
               แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………… 

1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ 

2.2 เพ่ือเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและติดตาม 
2.3 เพ่ือให้เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการแก้ไข และส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ  

3.กิจกรรมหลัก 
 มีกิจกรรมรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ ในช่วงระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 
โดยการประชาสัมพันธ์ด้วยป้ายไวนิลขนาดใหญ่ ติดหน้าสสอ.เมืองฯ จ านวน 1 ป้าย และแจกจ่ายป้ายไวนิลให้
ทั้ง 20 คบสอ. รวมทั้งโรงพยาบาล เพ่ือติดตั้งหน้าหน่วยบริการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 179 ผืน   

4.ความส าเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 1) เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 95.59 
 2) เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการติดตาม และกระตุ้นพัฒนาการ ร้อยละ 98.43 

3) เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ร้อยละ 60.00 
 

 
 

5.ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล นางสาวสุพัชรี เจริญรักษ์  

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ  
 



 
               แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………… 

1. ชื่อโครงการ ก้าวต่อไปในการขับเคลื่อนชุมชน/ หมู่บ้านไอโอดีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2563               
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

2.2 เพ่ือให้ครัวเรือนได้ตระหนัก และใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ 
2.3 เพ่ือตรวจสอบภาวะไอโอดีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 

3. กิจกรรมหลัก  
 3.1 การสุ่มเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก  ก่อนกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน และยัง
ไม่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2563 จ านวน 300 ราย  
   
 
 
 

3.2 การสุ่มตรวจคุณภาพเกลือในครัวเรือน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และร้านค้า ในชุมชน 
ทุกแห่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2563 อย่างน้อยอ าเภอละ 300 ครัวเรือน จ านวนทั้งสิ้น 19 อ าเภอ  
  
 
 
 

4. ความส าเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 4.1 ผลการเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์ท้องแรกโดยการตรวจหาไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ฯ  มี
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เกณฑ์ < 150 µg/ l ร้อยละ 50 อยู่ระหว่างการติดตามการรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์ จากส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  (คาดว่ากลุ่มหญิงตั้ งครรภ์  
จ านวนทั้ง 300 ราย จะไม่มีภาวะการขาดสารไอโอดีน) 

4.2 ผลการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือน โดยใช้ชุดทดสอบเกลือฯ ( I-Kit)  ซึ่งเป้าหมาย
ครอบคลุมทุกต าบล ทั้งหมดจ านวน 19 อ าเภอ  จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  357,635  ครัวเรือน รวมเก็บ
ตัวอย่าง จ านวน 10,700 ครัวเรือน พบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเกลือคุณภาพเสริมไอโอดีนบริโภคในครัวเรือน  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 89.42 
5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล  นางสาวนภลักษณ์  ปัตระวรรณ        

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน.  
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                                    

. 

    

   



 
               แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………… 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพและกลไกการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
                   ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือการพัฒนาศักยภาพคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น                     

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.2 เพ่ือสร้างเวทีการบูรณาการแผนงาน/โครงการในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของหน่วยราชการในคณะอนุกรรมการฯ 

3. กิจกรรมหลัก  
 ประชุมเชิงปฎิบัติการพ่ือการสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลโครงการตามแผนงานภายใต้
คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รวมทั้งจัดท าแผนงาน
โครงการฯต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยนางอรณัส  ยวงทอง รอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานคณะท างานฯ เป็นประธานการประชุม  มี
คณะท างานฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ รวม 18 คน 
  
  
 
 
 
 
4. ความส าเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 คณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามกรอบพระราชบัญญัติฯและบูรณาการแผนงานโครงการร่วมกัน  โดย
ท าหน้าที่เสมือนฝ่ายเลขานุการยกร่างการจัดท าแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติในล าดับต่อไป 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล  นายคมสัน หนูน าวงศ์  

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ  
 
 
 
 



 
               แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………… 

1.ชื่อโครงการ พัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
                  ปีงบฯ 2563 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน(YFHS) 
 2.2 เพ่ือการประเมินระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน(YFHS)ในพ้ืนที่
เป้าหมาย 4 แห่ง ไชยา บ้านนาสาร ท่าฉาง และเกาะพะงัน 

3.กิจกรรมหลัก  

 3.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือการถอดบทเรียนสะท้อนประสบการณ์การท างานด้านวัยรุ่น และเพ่ิม
สาระส าคัญของเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รวมทั้งการฝึกประเมินมาตรฐานของตนเอง/หาโอกาสของการ
พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สสจ.สุราษฎร์ธานี โดยเชิญวิทยากร 2 
ท่าน จากศูนย์อนามัยที่ 11 และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
ประชุมฯ จ านวน 50 คน 

3.2 การลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน(YFHS) ร่วมกับ
คณะผู้ประเมินมาตรฐานฯ จากศูนย์อนามัยที่ 11 ในโรงพยาบาลเป้าหมาย 4 แห่ง ประกอบด้วย ไชยา     
บ้านนาสาร ท่าฉาง และเกาะพะงัน (ระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2563) 
            
            
            
            
            
            
             
4.ความส าเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 บุคลากรผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัยรุ่น/อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินและแนวทางการพัฒนางานสามารถพัฒนางานภายใต้ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่น และเยาวชน(YFHS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้งพ้ืนที่เป้าหมาย 4 แห่ง (ไชยา  
บ้านนาสาร ท่าฉาง และเกาะพะงัน) ผ่านการประเมินมาตรฐาน 

5.ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล  นายคมสัน หนูน าวงศ์  

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ  



 
               แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………… 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 

 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานต าบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต้นแบบ 

 2.3 เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ เชื่อมโยง ครบวงจร จนถึงระยะท้ายของชีวิต  

3. กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ (ทุกวันที่ 9 ของเดือน 2 เดือน/ครั้ง) 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พระอสว.) (วันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 
 

 

 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมขยายเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม (วันที่ 18 ธันวาคม 2562) 

 
 

 
 

4. ความส าเร็จหรือผลที่ได้รับ    
ร้อยละ 80 พระคิลานุปัฏฐาก มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและให้

ค าแนะน า ดูแลพระสงฆ์ภายในวัด และชุมชนได้, มีการขยายแนวทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม จังหวัด    สุ
ราษฎร์ธานี ได้แก่ 1. การคัดกรองผู้สูงอายุสมองเสื่อม 2. การดูแลในกลุ่มที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (Mild 
cognitive impairment) 3. การส่งตัวกลุ่มป่วยไปรับการรักษา ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี, มีต าบล
ที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term 
Care) ผ่านเกณฑ์ จ านวน 127 ต าบล คิดเป็น ร้อยละ 96.94  

5. ผู้รับผิดชอบ 
 ชื่อ-สกุล  นางสาวสุดาสินี สทุธิฤทธิ์      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

  ชื่อ-สกุล  นางสาวณิชชยาภรณ์ บัวแสง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
           กลุ่มงาน  ส่งเสริมสุขภาพ 



 
               แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………… 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามบริบทของพ้ืนที่ 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

2.3 เพ่ือติดตามการลงข้อมูลในโปรแกรม Ageing Health Data 

3. กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรลงโปรแกรม Ageing Health Data (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) 

  

 

  
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Care Manager จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมติดตามประเมินผลการบันทึกข้อมูล Aging Health Data  (ในระหว่างพ.ค.63 - มิ.ย.63) 
  
 
 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพสมองจังหวัดสุราษฎร์ธานี   (วันที่ 18 กันยายน 2563) 
 
 
 

4. ความส าเร็จหรือผลที่ได้รับ    
 ผลการคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80, Care Manager 
สามารถลงโปรแกรมการดูแลผู้สูงอายุได้ครอบคลุม ร่วมกับการมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุสองเสื่อมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี สามรถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ 
5. ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล  นางสาวสุดาสินี สุทธิฤทธิ์     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ชื่อ-สกุล นางสาวณิชชยาภรณ์ บัวแสง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

           กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 



 
               แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………… 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุช่วงสถานการณ์โควิค–19 ปีงบประมาณ 2563 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อคัดเลือกและรวบรวมผลงานเด่นการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

2.2  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุตามบริบทของพื้นที่ 

2.3  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 

3. กิจกรรมหลัก  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ (ทุกวันที่ 9 ของเดือน 2 เดือน / ครั้ง) 
  
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกและประเมินผลงานเด่นงานผู้สูงอายุ ปี 2563 (วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) 
  
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การออกก าลังกายในผู้สูงอายุสถานการณ์โควิด-19 

 
 
 
 
4. ความส าเร็จหรือผลที่ได้รับ 

ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 11 ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี, การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การออกก าลังกาย E 75 ในผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือ
เผยแพร่ประสัมพันธ์การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 186 ชุด ส าหรับสถานบริการสาธารณสุขทุก
แห่ง ขับเคลื่อนการออกก าลังกายในผู้สูงอายุเพื่อการมีสุขภาพที่ดี 

 

5. ผู้รับผิดชอบ 
           ชื่อ-สกุล นางสาวสุดาสินี สุทธิฤทธิ์     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  ชื่อ-สกุล นางสาวณิชชยาภรณ์ บัวแสง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   

 กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ 
 



 
 
               แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
……………………………………………………………… 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาและบริการทางวิชาการ
ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิส่งเสริมสุขภาพประชาชนใช้ชีวิตวิถีใหม่(new normal) ที่เหมาะสมตามกลุ่ม
วัย ปลอดภัยโรคไวรัสโคโรน่า-19 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการด าเนินงาน  โดยใช้กระบวนการสร้างความ

ตระหนักรู้ รอบรู้ด้านสุขภาพ 
2. เพ่ือความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินการบริการแบบ ชีวิตวิถีใหม่  ให้เหมาะสมโดยเน้นการ

ปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
 

3. กิจกรรมหลัก  
 3.1 การประชุมกลุ่มนักวชิาการสาธรณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี   
อ.เมืองฯ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 70 คนในวันที่ 11  กันยายน  2563  
 

 

 
    
4. ความส าเร็จหรือผลท่ีได้รับ 
 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุม  ได้น ากระบวนการไปขับเคลื่อนเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองสุขภาพประชาชน 
          2.  ประขาชนมีความรอบรู้ในการส่งเสริมป้องกันโรคในการดูแลตนเองและครอบครัว ชุมชน 

5. ผู้รับผดิชอบ 
            ชื่อ-สกุล  นางวราภา  จันทร์เอียด 
            ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
            กลุ่มงาน  ส่งเสริมสุขภาพ 


