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1. นโยบายและทิศทางการด าเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  
 

         วิสัยทัศน์   
                  คนอ่างทองสุขภาพดี  ด้วยระบบบริการที่มีคุณภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  ภายในปี  2564 
           คา่นิยมร่วม     MOPH ซึ่งประกอบด้วย 
    M : Mastery หรือเปน็นายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีส านึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม  
   O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ระบบสุขภาพ 
   P : People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานเพ่ือประโยชน์อันดีแก่ประชาชน  
                                     โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้  
   H : Humility หรืออ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
          พันธกจิ 

1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและปูองกันควบคุมโรค   
2. พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค  

 
           เป้าหมาย(Goal) 
                  ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน 
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     ประเด็นยุทธศาสตร ์   
P&P Excellence สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพปูองกันควบคุมโรคและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันชีวิตเด็กและเยาวชน 

พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม    
Service   Excellence พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 

People  Excellence พัฒนาระบบจัดการก าลังคนและศักยภาพบุคลากร 

Governance  Excellence พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบบริหารโรงพยาบาลโดยใช้ 7 มาตรการการเงินการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

๓ 

 

 
                                                                  

 

 

  

                                                      นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
                          ปีงบประมาณ 2563  
                                                                   นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง 
                                                             นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 
 

 
            นโยบายการด  าเนนิงานสาธารณสขุจังหวัดอ่างทอง 

 

        1.  ยกระดับค ุณภาพช ีว ิตประชาชนทุกกล ุมว ัย ใหได      การที่มคี ุณภาพ มาตรฐาน และมีความเช ื่อมโยง 

        2.  สรางเสริมสมรรถนะบคุลากรใหม ความเป ม ออาช ีพ มีอ ุดมการณ และมุงม     การปฏ ิบัติหนาท ี่ 

        3.  สงเสริมหนวยงานในส ังก ัดใหมีการบริหารงานอยางม   ะส ิทธ ิภาพ ม ีความค ุมคา และมีธรรมาภ ิบาล 

        4.  เสริมสรางความรวมมอืของเครือขาย และภาคสวนตาง ๆ  เพ ื่อใหเก ิดประโยชนส ูงส ุดตอประชาชน 
              5.  สงเสริมการพ ัฒนาขอมูลสารสนเทศ นว ัตกรรม ว ิจัย เพ ื่อเป   ะโยชน  การพ ัฒนางานสาธารณส ุข 
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1. ด้านบร ิหาร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านบริการ 
-    ยกระดับค ุณภาพช ีว ิตผ ูส ูงอาย ผ ู วยติดเตียง อยางเป  ะบบ 
-    จัดบริการสาธารณส ุขแกประชาชนทุกระดับใหม มา  ฐาน เขาถ ึง ทัว่ถ ึง ตอเนื่องและเช ื่อมโยง ทั้งนี้เพ ื่อใหบริการมคี ุณภาพ ปลอดภ ัย ลดความเหล ื่อมล ้ำ   
   ความแออ ัด ลดระยะเวลารอคอย ตลอดจนเป การลดภาระคาใชจ อไป 

 3. ด้านวิชการ  

-  พ ัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ นว ัตกรรม ว ิจัย ใหสอดคลองและน ามาใชประโยชน  งา  สาธารณส ุขได นรูปธรรม 
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นโยบายท ี่ม ุงเนน ปงบประมาณ 2563 
นโยบายกลย ุทธเดน 

1. ยกระดับค ุณภาพคล ินิกบริการ 
- คล ินิกไรพ ุงค ุณภาพ (Diet & Physical Activity Clinic Quality : DPAC Quality) 
- คล ินิกส ุขภาพเดก็ดี (Well Child Clinic) 

       2. เสริมสรางความรอบรู านส ุขภาพ    (Health Literacy) 
- องคกรต านส ุขภาพ 
- บุคคลต านส ุขภาพ 
- ช ุมชนต านส ุขภาพ 

3. ยกระดับมาตรฐานงานว ิจัยและนว ัตกรรมส ุขภาพใหมีผลงานดีเด  ะดับเขตและระดับประเทศ 
นโยบายกลย ุทธปกติ 

4. สงเสริมการมสีวนรวมของภาคประชาส ังคมและภาค ีเครือขาย 
5. เรง   การค ัดกรองปญหาส ุขภาพของประชาชนทกุกล ุมว ัย 

  6. พ ัฒนาระบบสารสนเทศและสารสนเทศดา ส ุขภาพ 
  7. ยกระดับการจัดเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินดา สาธารณส ุข 

นโยบายกลยุทธ์งานประจ า 
8.  ควบค ุมก  าก ับติดตามประเมินผลการด าเนินงานดา สาธารณส ุขอย อเนื่อง 

      9.  สงเสริมหนวยงานในส ังก ัดใหมีการบริหารงานดา การเงินการคล ังอยางม   ะส ิทธ ิภาพ 
10. พ ัฒนาหนวยงานในส ังก ัดใหมีระบบธรรมาภ ิบาลและความโปรง สในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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2. นโยบายและทิศทางการด าเนินงานสาธารณสุขของอ าเภอ ปีงบประมาณ 2563 (วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม) 
จัดระบบบริการประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่อง เน้นองค์รวมด้านจิตสังคม คลอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาและ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่ไดม้าตรฐาน โดยยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลางด้วยความเสมอภาค ตามสิทธิของผู้ปุวย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการรับบริการสาธารณสุข 

          วิสัยทัศน์   
                    ระบบบริการดีมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

           ค่านิยมร่วม 
                  MOPH ซึ่งประกอบด้วย 
    M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
                                     บนพื้นฐานของการมีส านึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม  
   O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
   P : People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานเพ่ือประโยชน์อันดีแก่ประชาชน  
                                     โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้  
   H : Humility หรืออ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
          พันธกจิ 

เป็นเครือข่ายอ าเภอที่ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี เป็นแบบอย่างของชุมชน สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่ออ านวยต่อภาวะสุขภาพที่ดี มีระบบบริการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมด้านส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟู ที่เป็นมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการพึง
พอใจ 

 
           เป้าหมาย(Goal) 
                        ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน 
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3.ข้อมูลส าคญัของหน่วยงาน 
3.1  ข้อมูลทั่วไป 

1) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน  (สังเขป) 
ท้องถิน่อ าเภอปุาโมกมีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารมานานตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชซึ่งทรงท าสงครามกับพม่าหลายครั้งเพ่ือกอบกู้เอกราชของชาติไทย พระองค์เสด็จยกกองทัพเรือมาประทับประชุมพล ณ ต าบลปุาโมก และท าพิธีตัดไม้ข่ม
นามเอาฤกษ์ชัย 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปุาโมก  จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ เลขท่ี 81/ข หมู่ที่ 6 ต าบลบางปลากด อ าเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง   มีพ้ืนที่ในการดูแล
สุขภาพประชาชน จ านวน 8 ต าบล   โดยมีสถานบริการในสังกัด 10 แห่ง คอรบคลุมในการบริการสุขภาพประชาชน ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสายทอง 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพายทอง 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโรงช้าง 
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางเสด็จ 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนรสิงห์ 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเอกราช 
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโผงเผง 
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลน 
9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางปลากด 
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปุาโมก 
โรงพยาบาลปุาโมก อ าเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ตั้งอยู่ เลขท่ี 318/ข หมู่ 2 ต าบลปุาโมก อ าเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง มี

เนื้อท่ีทั้งหมด 21 ไร่ โดยมีประวิติความเป็นมาดังนี้ เริ่มท าการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2519 ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนโดยมีจ านวนเตียงในขั้นแรก 10 เตียง ต่อมาใน พ.ศ. 
2538 เมื่อผู้ปุวยมารับบริการเพิ่มมากข้ึน จึงได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลปุาโมกจ านวนเตียงเป็น 30 เตียง และในปัจจุบันก็ยังมีความจ าเป็นต้องจัดเสริมเตียง เพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ปุวยอีกจึงมีการขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ในปัจจุบันให้บริการในลักษณะโรงพยาบาลชุมชนแก่ประชาชนในเขตอ าเภอปุาโมก และ
อ าเภอใกล้เคียง นับตั้งแต่โรงพยาบาลปุาโมกเปิดให้บริการแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบัน 
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2) สภาพทั่วไปของหน่วยงาน 
2.1) แผนที่ (แสดงการแบ่งเขตการปกครองแยกรายต าบลและที่ตั้งของหน่วยงาน) 
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2.2) สภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ 
อ าเภอปุาโมก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร   ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอ่างทอง ระยะทางประมาณ 13 

กิโลเมตร ระยะห่างจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 19 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 81.89 ตารางกโิลเมตร  สภาพพืน้ที่ทั่วๆไปเปน็ที่ราบลุ่ม เหมาะแก่
การเพาะปลูก ท านา ท าสวน ท าไร่ และ เลี้ยงสัตว์ มีแมน่้ าเจ้าพระยาไหลผ่านจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่อ าเภอปุาโมกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกนั มีถนน
เลียบชายฝั่งแมน่้ าเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่งเชื่อมจังหวัดอ่างทองกับจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา มีถนนส าคัญตัดผา่น 2 สาย คือถนนสาย 309 จากพระนครศรีอยุธยา
ที่อ าเภอปุาโมก เชื่อมโยงถนนสายต่างๆ ได้ การคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ า การขนส่งสินคา้ทางน้ ายังมีความส าคัญอยู่มากอ าเภอปุาโมก มีอาณาเขต
ติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 

 
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         อ าเภอเมือง   จังหวัดอ่างทอง  
ทิศใต้                ติดต่อกับ         อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ         อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ         อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๐ 

 

2.3) จ านวนประชากรจ าแนกตามหมู่บ้าน  
 

ชื่อต าบล จ านวน
หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(อบต./เทศบาล) 

จ านวน 
หลังคาเรือน 

จ านวน(คน) 
ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ 

ณ 1 ก.ค. 2562 

ประชากร 
จากส ามะโน
ประชากร 

แรงงานต่างดาว 

สายทอง 8 อบต. 918 2,588 2,536 28 
โรงช้าง 8 อบต. 910 6,418 5,771 45 
บางเสด็จ 6 อบต. 916 3,178 2,980 20 
นรสิงห์ 7 อบต. 715 3,485 3,324 29 
เอกราช 8 อบต. 923 2,993 8,038 34 
โผงเผง 10 อบต. 1,031 2,764 2,921 19 
ปุาโมก 7 เทศบาล 2,390 3,413 3,432 18 
บางปลากด 3 เทศบาล 1,064 3,269 3,414 139 

รวม 57  8,867 28,108 32,416 332 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 

 

 
2.4) โครงสร้างประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 

 

 
 

ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
0-4 ปี 399 407 806 

5-9 ปี 655 615 1,270 

10-14 ปี 1,137 1,106 2,243 

15-19 ปี 1,386 1,285 2,671 

20-24 ปี 1,437 1,274 2,711 

25-29 ปี 1,119 1,015 2,134 

30-34 ปี 930 862 1,792 

35-39 ปี 821 827 1,648 

40-44 ปี 853 853 1,706 

45-49 ปี 812 889 1,701 

50-54 ปี 877 1,027 1,904 

55-59 ปี 812 951 1,763 

60-64 ปี 597 867 1,464 

65-69 ปี 505 704 1,209 

70-74 ปี 324 448 772 

75-79 ปี 233 399 632 

80-84 ปี 179 333 512 

85-89 ปี 108 172 280 

90-94 ปี 30 47 77 

95-99 ปี 5 15 20 

100 ปีขึ้นไป 1 3 4 

รวม 13,220 14,099 27,319 



 

๑๒ 

 

2.5) ข้อมูลประชากรตามกลุ่มวัย 
 
ต าบล ประชากรจ าแนกตามกลุ่มวัย 

กลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย( 0-5 ปี) 

กลุ่มเด็กวัยเรียน 
( 5 – 14 ปี) 

กลุ่มเด็กวัยรุ่น 
(15 – 21 ปี) 

กลุ่มวัยท างาน 
(15 – 59 ปี) 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
(60 ปีขึ้นไป) 

กลุ่มคนพิการ 

สายทอง 115 104 154 1644 534 19 
โรงช้าง 107 385 176 1818 545 17 
บางเสด็จ 113 1498 1,454 5280 642 73 
นรสิงห์ 119 428 218 2170 721 52 
เอกราช 117 351 178 1886 621 47 
โผงเผง 134 345 161 1639 595 69 
ปุาโมก 170 551 331 3317 1124 68 
บางปลากด 19 277 160 1975 577 39 

 
 
 

 
 
 
 



 

๑๓ 

 

3.2ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
 

1.) ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงาน( รพ. / สสอ. /รพ.สต)  
ล าดับ หน่วยงาน ประเภท 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พกส. ลูกจ้างชั่วคราว อ่ืนๆ รวม 
1 รพ.ปุาโมก 82 3 4 48 3 21 163 
2 สสอ.ปุาโมก 7 - - - - - 7 
3 รพ.สต.สายทอง 4 - - - - - 4 
4 รพ.สต.บ้านพายทอง 4 - - - - - 4 
5 รพ.สต.โรงช้าง 3 - - - 1 2 6 
6 รพ.สต.บางเสด็จ 4 - 1 1 1 - 7 
7 รพ.สต.เอกราช 3 - - 1 - - 4 
8 รพ.สต.นรสิงห์ 3 - - 1 2 - 6 
9 รพ.สต.โผงเผง 3 - - 1 1 - 5 

10 รพ.สต.บ้านเลน 3 - - - - - 3 
11 รพ.สต.ปุาโมก 2 - - - - 1 3 
12 รพ.สต.บางปลากด 3 - - 1 - 1 5 

 รวม 121 3 8 42 27 17 219 
 
 



 

๑๔ 

 

  2) ข้อมูลรายละเอียดอัตราก าลังบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงาน (โรงพยาบาล) 
 

ล าดับ สายงานวชิาชีพ ประเภท 
ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ 
ลูกจ้างประจ า พกส. ลูกจ้างชัว่คราว อื่นๆ รวม 

1 แพทย์ 5 - - - - - 5 
2 ทันตแพทย ์ 4 - - - - - 4 
3 เภสัชกร 4 - - - - - 4 
4 พยาบาลวชิาชีพ 49 - - - - - 49 
6 อื่นๆ (สายงานสนับสนุน) 3 2 7 35 15 - 62 
 รวม        

  3) ข้อมูลรายละเอียดอัตราก าลังบุคลากรทุกประเภทในหน่วยงาน (สสอ / รพ.สต.) 
ล าดับ สายงานวิชาชีพ ประเภท 

ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า พกส. ลูกจ้างชั่วคราว อ่ืนๆ รวม 

1 พยาบาลวิชาชีพ 10 - - - - - 10 
2 อ่ืนๆ (สายงานสนับสนุน) 28 - 1 - 7 - 36 
         
         
 รวม 37  1  7  46 



 

๑๕ 

 

2.) ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข 
ล าดับ ต าบล จ านวน

หลังคา
เรือน 

จ านวน อสม. 
ทั้งหมด(คน) 

ประเภทอาสาสมัครสาธารณสุข อัตราส่วนต่อ
หลังคาเรือน สหเวช นักจัดการ

สุขภาพ 
เชี่ยวชาญ ทั่วไป 

1 สายทอง 918 88 - 88 88 88 1:11 
2 โรงช้าง 910 85 - 85 85 85 1:11 
3 บางเสด็จ 916 83 - 83 83 83 1:12 
4 นรสิงห์ 715 64 - 64 64 64 1:10 
5 เอกราช 923 57 - 57 57 57 1:16 
6 โผงเผง 1,031 85 - 85 85 85 1:14 
7 ปุาโมก 2,390 87 - 87 87 87 1:28 
8 บางปลากด 1,064 37 - 37 37 37 1:29 
 รวม 8,867 586 - 586 586 586 1:15 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 

 

4.) ข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน / ร้านขายยา 
   

ประเภท จ านวน (แห่ง) 
ร้ายขายยา 

ขย.1 
ขย.2 

 
2 
4 

สถานพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
ศูนย์สาธารณสุขของเทศบาล 

 
1 

10 
2 

คลินิกเอกชน 1 
โรงพยาบาลเอกชน 0 

รวม 20 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗ 

 

3.3 สถิติข้อมูลสถานะสุขภาพ 
     1)  10 อันดับแรก   อัตราผู้ปุวยนอกตามกลุ่มสาเหตุการปุวย  ปีงบประมาณ  2560 – 2562 ( รพ. /รพ.สต.) 

สาเหตุการปุวย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อันดับ จ านวน อัตราต่อประชากร

แสนคน 
อันดับ จ านวน อัตราต่อประชากร

แสนคน 
อันดับ จ านวน อัตราต่อ

ประชากรแสนคน 
เบาหวาน 1 15,601 4330.21 2 11,574 40815.32 2 10307 36669.28 
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะ
บอลิกอ่ืน ๆ 

2 3,972 1102.47 6 5040 17773.39 - - - 

ความดันโลหิตสูงที่ไมม่ีสาเหตุน า 3 23,442 6506.56 1 18032 63589.24 1 15877 56485.70 
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบ
เฉียบพลัน 

4 2,061 572.05 - - - - - - 

การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบ
เฉียบพลันอื่น ๆ 

5 10,259 2847.49 3 7535 26571.92 3 6582 23416.82 

โรคหืด 6 1,894 525.70 - 1,129 3981.38 - - - 
ฟันผุ 7 4,230 1174.08 8 3406 12011.14 9 2759 9815.711 
ความผิดปกติอื่นๆของฟันและโครงสร้าง 8 5,337 1481.34 5 5,458 19247.45 5 5673 20182.87 
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอ
เดนัม 

9 3,002 833.24 - 2219 7825.23 10 2605 9267.824 

โรคอื่น ๆ ของล าไส้และเยื่อบุช่องท้อง 10 2,104 583.99 - 2386 8414.15 - - - 
เนื้อเยื่อผิดปกต ิ - - - 4 7064 24910.96 4 6181 21990.18 
พยาธิสภาพของหลังส่วนอ่ืน ๆ - - - 7 4273 15068.59 6 5071 18041.13 
โรคข้อเสื่อม - - - 9 3146 11094.26 7 3948 14045.82 
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไมร่ะบุเฉพาะและ
หลายบริเวณในร่างกาย 

- - - 10 3014 10628.77 8 2768 9847.73 

        



 

๑๘ 

 

       2)  10 อันดับแรก   อัตราผู้ปุวยในรายโรค   ปีงบประมาณ  2559 – 2561 ( รพ.) 
โรค ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อันดับ จ านวน อัตราต่อประชากร
แสนคน 

อันดับ จ านวน อัตราต่อประชากร
แสนคน 

อันดับ จ านวน อัตราต่อประชากร
แสนคน 

ปอดบวม 1 190 52.76 1 249 878.09 2 61 572.79 
หัวใจล้มเหลว 2 115 31.93 7 87 306.80 10 64 227.69 
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 3 112 31.10 5 105 370.28 7 99 352.21 
โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 4 94 26.10 10 70 246.85 - - - 
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปุงพองและปอดชนิดอุดกั้น
แบบเรื้อรังอื่น 

5 
93 25.82 4 111 391.44 8 87 309.52 

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไมร่ะบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

6 
93 25.82 2 123 433.76 5 123 437.60 

เบาหวาน 7 79 21.94 9 74 260.96 9 71 252.60 
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ
เฉียบพลัน 

8 
67 18.60 3 113 18.60 3 102 362.89 

โรคล าไส้อักเสบอ่ืน ๆ 9 66 18.33 - - - - - - 
โรคหืด 10 65 18.05 - - - - - - 
โรคอื่น ๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ - - - 6 98 345.59 3 148 526.54 
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิก
อื่น ๆ 

- 
- - 8 82 289.17 - - - 

ไข้จากไวรัสที่น าโดยแมลงและไข้เลือดออกท่ีเกิดจาก
ไวรัสอื่น ๆ 

- 
- - - - - 1 164 583.46 

ไข้หวัดใหญ ่ - - - - - - 4 124 441.16 
 
              



 

๑๙ 

 

   3)   5  อันดับแรก   ของโรคที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา   ปีงบประมาณ  2561 – 2562 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562(มค-กย 62) 

อันดับ จ านวน อัตราต่อ
ประชากรแสน

คน 

อันดับ จ านวน อัตราต่อ
ประชากรแสน

คน 

อันดับ จ านวน อัตราต่อ
ประชากรแสน

คน 

1.อุจจาระร่วง 898 3097.41 1.โรคอุจาระร่วง 761 2659.24 1.โรคอุจาระร่าง 534 1870.93 
2.โรคปอดบวม 68 234.55 2.โรคปอดบวม 49 171.68 2.โรคอีสุกอีใส 53 185.69 
3.โรคมือ เท้า ปาก 57 198.90 3.โรคอีสุกอีใส 27 94.61 3.โรคปอดบวม 46 161.17 
4.โรคไขห้วัดใหญ่ 49 170.98 4.โรคไข้หวัดใหญ่ 19 66.58 4.โรคไข้หวัดใหญ ่ 21 73.58 
5.โรคไข้เลือดออก 27 87.24 5.โรคไข้เลือดออก 14 49.05 5.โรคไข้เลือดออก 20 70.07 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนสุขภาพอ าเภอ 
 
 
 

 
 



 

๒๑ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอ : แผนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก 0 – 5 ปี ปี 2563 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ต้ังครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แมป่ลอดภัย เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย IQ ดี 

 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
1. โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ 80  
2. อัตราส่วนมารดาไม่เกิน 17 ตอ่การเกิดมีชีพแสนคน  
 

การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก  0 -5 ป ี

 

 
 

มาตรการ 
 

กลยุทธ ์
 

กิจกรรม 

1.การส่งเสริมสุขภาพกลุม่สตรีและหญิงตั้งครรภ ์

 
 
1.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน MCH Board อ าเภอ 
1.2 พัฒนาและใช้ระบบการส่งต่อหญิงต้ังครรภ์ผ่านระบบ Smart 
COC 
1.3 ประเมินและพัฒนาโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็ก 
1.4 ค้นหาหญิงต้ังครรภ์โดยอสม.และมีสื่อสารโดยใช้กลุ่มไลน์ 
1.5 บูรณาการเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่กับ อสม. และ อปท. 
1.6 วิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไขปัญหาสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ระดับ
อ าเภอ 
1.7 จัดท าแนวทางการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและหญิงต้ังครรภ์ 
1.8ปูองกันการคลอดก่อนก าหนดของหญิงต้ังครรภ์ 
1.9 หนึ่งอสม.ต่อหนึ่งหญิงต้ังครรภ์ 
1.10. จัดท าสื่อและสร้างภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  
1.10 จัดท าแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็กและ 
โฟลิกให้แก่หญิงที่วางแผนจะต้ังครรภ์ 
1.11. ติดตามการรับประทานยาด้วยการบันทึกแบบฟอร์มโดยสามี
หรือบุคคลในครอบครัว 
1.12 ขับเคลื่อนการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 
1.13จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานแก้ไขปัญหาสตรี
และหญิงต้ังครรภ์ในระดับอ าเภอ 

2. การส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาการเด็ก  0 – 5 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

 

3. การส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาภาวะเด็กเริ่มอ้วน อ้วน 
และเตี้ยของเด็ก 0 – 5 ปี 

2.1 พัฒนาคลินิกเด็กดีให้ได้มาตรฐาน   
2. อบรมฟื้นฟูการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้กับ 
ครู ศพด./อสม./ผู้ปกครองเด็ก 
2.3 ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
2.4 บูรณาการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
สาธารณสุข ศพด./รร./อปท./ผู้ปกครอง 
2.5 ส่งเสริมกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า นอนเฝูาดูฟัน 
แนะน าช่องทางเข้าถึงสื่อให้กับผู้ปกครอง 
2.6 ติดตามการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมท่ีได้รับจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในผู้ปกครองกลุ่มเปูาหมาย 
2.7 ด าเนินการคัดกรอง ติดตามเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
และส่งต่อตามแนวทางคู่มือ DSPM 
  

3.1 ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง 
3.2 ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 0 – 5 ปี ทุก 3 เดือน และ
เด็กที่มีภาวะเต้ีย เร่ิมอ้วนและอว้น ประเมินทุก 1 เดือน 
3.3 ตรวจสอบเครื่องมือ วิธีการปฏบิัติและการแปรผล 
3.4 ประเมิน วิเคราะห ์และจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสขุภาพ
รายบุคคลร่วมกับผู้ปกครอง 
3.5 จัดท าแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหารายบุคคลในเด็ก
มีภาวะเต้ีย เร่ิมอ้วนและอว้น (Program/Intervention) 
3.6 บูรณาการเยีย่มบ้านรว่มกันระหว่างหน่วยบริการ
สาธารณสุข ศพด. /รร. 
3.7 คืนข้อมูลปัญหาโภชนะการใหแ้ก่ผูป้กครอง ศพด./รร./
อปท.  
3.8 ประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารในแต่ละมือ้ 
3.9สนับสนุนการจัดกิจกรรมเมนูสุขภาพส าหรับเด็กให้แก่
ผู้ปกครอง  
3.10 ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อเพิม่ความสูง เช่น การ
กระโดด 
3.11 จัดกิจกรรมรณรงค์ รวมพลคนกินนมแม่และ ประกวด
หนูน้อยพลัง 3 ด ี
 

3. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85    
4. ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 64 

 



 

๒๒ 

 

ประเด็นแผน ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก 0 – 5 ปี ปี 2563 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี 2563 
มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 

 (รพ /สสอ /  
รพ.สต.) 

ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูก
เกิดรอด แม่
ปลอดภัย เด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมส่วน 
พัฒนาการสมวัย IQ 
ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานงานอนามัยแม่
และเด็ก ร้อยละ 80  
2. อัตราส่วนมารดาไม่
เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน  
3. ร้อยละของเด็ก 0 - 
5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 85    
4. ร้อยละของเด็ก 0 - 
5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อย
ละ 64 
 

1. ANC ครั้งแรก
อายุครรภ์น้อย
กว่า12 wks ร้อย
ละ 75 
2. ANC ครบ 5 
ครั้ง ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 
3. หญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝาก
ครรภ์ร้อยละ 100 
4. เด็กแรกเกิด
น้้าหนักน้อยกว่า 
2500 กรัม ไม่
เกิน 
ร้อยละ 7  
5.หญิงตั้งครรภ์มี
ภาวะโลหิตจางไม่
เกินร้อยละ 15 
 

 การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและ
เด็ก  0 -5 ป ี

 

1.การส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
สตรีและหญิงตั้งครรภ์ 

2. การส่งเสริมการ
ด าเนินงานพัฒนาการเด็ก 
 0 – 5 ปี อย่างมีคุณภาพ 
3. การส่งเสริมการแกไ้ขปัญหา
ภาวะเด็กเริม่อ้วน 
อ้วน และเตี้ยของเด็ก 0 – 5 ปี 
 

 

  

 

 

 

1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน 
MCH Board อ าเภอ 
2. พัฒนาและใช้ระบบการส่งต่อ
หญิงตั้งครรภ์ผา่นระบบ Smart 
COC 
3. ประเมินและพัฒนา
โรงพยาบาลมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
4. ค้นหาหญิงตั้งครรภ์โดยอสม.
และมสีื่อสารโดยใช้กลุ่มไลน ์
5. บูรณาการเยี่ยมบ้านโดย
เจ้าหน้าท่ีกับ อสม. และ อปท. 
6. วิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไข
ปัญหาสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
ระดับอ าเภอ 
7. จัดท าแนวทางการดูแล
สุขภาพกลุม่สตรีและหญิง
ตั้งครรภ ์
8. ปูองกันการคลอดก่อน
ก าหนดของหญิงตั้งครรภ ์
9. หนึ่งอสม.ต่อหนึ่งหญิง
ตั้งครรภ ์

รพ/สสอ. 
 
 
 
 
 
 
 
รพ./รพ.สต. 
 



 

๒๓ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
 
 

 

 

10. จัดท าสื่อและสร้างภาคี
เครือข่ายประชาสมัพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  
11. จัดท าแนวทางปฏิบัติและ
ส่งเสริมการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็กและ 
โฟลิกให้แก่หญิงท่ีวางแผนจะ
ตั้งครรภ ์
12. ติดตามการรับประทานยา
ด้วยการบันทึกแบบฟอร์มโดย
สามีหรือบุคคลในครอบครัว 
13. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
ชีวิต 
14. จัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้การด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาสตรีและหญิงตั้งครรภ์ใน
ระดับอ าเภอ 
15. พัฒนาคลินิกเด็กดีให้ได้
มาตรฐาน   
16. อบรมฟื้นฟูการคดักรอง
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็กให้กับ 
ครู ศพด./อสม./ผู้ปกครองเด็ก 



 

๒๔ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
17. ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
18. บูรณาการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
สาธารณสุข ศพด./รร./อปท./
ผู้ปกครอง 
19. ส่งเสริมกิจกรรมกิน กอด 
เล่น เล่า นอนเฝูาดูฟัน แนะน า
ช่องทางเข้าถึงสื่อให้กับ
ผู้ปกครอง 
20. ติดตามการให้ความรู้และ
การจัดกิจกรรมทีไ่ดร้ับจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขใน
ผู้ปกครองกลุม่เปูาหมาย 
21. ด าเนินการคัดกรอง ตดิตาม
เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า และ
ส่งต่อตามแนวทางคู่มือ DSPM 
22. ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนม
แม่อยา่งต่อเนื่อง 
23. ประเมินภาวะโภชนาการ
เด็ก 0 – 5 ปี ทุก 3 เดือน และ
เด็กท่ีมีภาวะเตีย้ เริ่มอ้วนและ
อ้วน ประเมินทุก 1 เดือน 



 

๒๕ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
24. ตรวจสอบเครื่องมือ วิธีการ
ปฏิบัติและการแปรผล 
25. ประเมิน วิเคราะห์ และจัด
กิจกรรมแกไ้ขปัญหาสุขภาพ
รายบุคคลร่วมกับผู้ปกครอง 
26. จัดท าแนวทางการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหา
รายบุคคลในเด็ก 
มีภาวะเตี้ย เริ่มอ้วนและอ้วน 
(Program/Intervention) 
27. บูรณาการเยีย่มบ้านร่วมกัน
ระหว่างหน่วยบริการ
สาธารณสุข ศพด. /รร. 
28. คืนข้อมูลปัญหาโภชนะการ
ให้แก่ผู้ปกครอง ศพด./รร./
อปท.  
29. ประเมินพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารในแตล่ะมื้อ 
30. สนับสนุนการจัดกจิกรรม
เมนูสุขภาพส าหรับเด็กให้แก่
ผู้ปกครอง  
31. ส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพื่อเพ่ิมความสูง เช่น การ



 

๒๖ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
กระโดด 
32. จัดกิจกรรมรณรงค์ รวมพล
คนกินนมแม่และ ประกวดหนูน้อย
พลัง 3 ด ี

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอ : แผนสุขภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (อายุ 6-14 ปี) ปี 2563 

 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

เด็กวัยเรียนอ าเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนตามเปูาหมาย 

 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 1.เด็กวัยเรยีนอ าเภอปุาโมก จังหวัดอ่างทอง มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนตาม
เปูาหมาย 

 
1. . 1.เสรมิสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน 

 

 
 

มาตรการ 
 

กลยุทธ ์
 

กิจกรรม 

1.1 สนับสนุนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนจัดการภาวะการเจริญเติบโต 
เปูาประสงค์ เด็กอ้วนกลุม่เสี่ยงไดร้ับการคดักรองและส่งต่อจากสถานศึกษาสู่สถาน
บริการสาธารณสุข 
ตัวช้ีวัด 1. เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงได้รบัการคัดกรองและส่งต่อเข้าสูส่ถานบริการ
สาธารณสุข ร้อยละ 100 
 
 

1.ถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคผ่าน 
ระบบ คปสอ. พชอ. สสอ. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัต าบลและการประชุม
หัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ  
2. สนับสนุนวิชาการ สื่อ อุปกรณ ์รวมทั้งช่องทางในการค้นหาวิชาการ 
3. พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการวิเคราะห์ปญัหา และให้ค าแนะน าอย่างถูกต้อง 
4.บูรณาการงานเยี่ยมบ้านร่วมกันระหว่างหน่วยบริการสาธารณสุข โรงเรียน อสม.
และภาคีเครือข่าย 
5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาใน
ระดับพื้นท่ี 
 

2.1 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเตี้ย ผอม เริม่อ้วนและอ้วนในเด็กวัย
เรียน 
ปูาประสงค์ : เด็กวัยเรียน มีภาวะสูงดีสมส่วน 
ตัวช้ีวัด 1. เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ร้อยละ 70  
          2. เด็กวัยเรียน มภีาวะเริม่อ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ 10 
          3. เด็กวัยเรียนมีภาวะเตีย้ ไม่เกิน ร้อยละ 5   
          4. เด็กวัยเรียนมีภาวะผอม ไม่เกิน ร้อยละ 5  
 

1. วิเคราะห์ข้อมลูปัญหาภาวะโภชนาการรายบุคคล 
2.จัดท าแนวทางการแกไ้ขปัญหา รายบุคคล โดยใช้โปรแกรมการปรบัพฤติกรรม 
การบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย  
3. ใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรม การบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย เป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหารายบุคคลในเด็กท่ีมีปญัหา โภชนาการ  
4. จัดเมนูอาหารสุขภาพส าหรับเด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการโดยใช้โปรแกรม 
THAI SCHOOL LUNCH 
5. จัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืด สง่เสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  และกิจกรรม
ทางกาย เช่น กิจกรรม Challenge day กระโดดเชือก/นิทรรศการ และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
 

2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี – เดก็ชาย 154 ซม. – เด็กหญิง 155 ซม. 

2.ปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

 

 
 



 

๒๘ 

 

ประเด็นแผน : สุขภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (อายุ 6-14 ปี) ปี 2563 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
เด็กวัยเรียนอ าเภอปุา
โมก จังหวัดอ่างทอง 
มีส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วนตาม
เปูาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เด็กวัยเรียนอ าเภอป่า
โมก จังหวัดอ่างทอง มี
ส่วนสูงระดับดีและ
รูปร่างสมส่วนตาม
เป้าหมาย 

2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 
12 ปี – เด็กชาย 154 
ซม. – เด็กหญิง 155 
ซม. 
 

1. เดก็อ้วนกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการคัด
กรองและส่งต่อ
เข้าสู่สถานบริการ
สาธารณสุข ร้อย
ละ 100 
1. เด็กวัยเรียน 
สูงดีสมส่วน ร้อย
ละ 70  
 2. เด็กวัยเรียน 
มีภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วนไม่เกิน
ร้อยละ 10 
 3. เด็กวัยเรียนมี
ภาวะเตี้ย ไม่เกิน 
ร้อยละ 5   
 4. เด็กวัยเรียนมี
ภาวะผอม ไม่เกิน 

1.เสริมสร้างความร่วมมือภาคี
เครือข่ายในการดูแลสุขภาพเด็ก
วัยเรียน  

2.ปรับเปลี่ยนและส่งเสริม
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโต 

 

1.1 สนับสนุนภาคีเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อน
จัดการภาวะการเจริญเติบโต 
2.1 ส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาภาวะโภชนาการเตี้ย 
ผอม เริ่มอ้วนและอ้วนใน
เด็กวัยเรียน 
 

 

 

 

 

 

1. 1.ถ่ายทอดนโยบายการ
ด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรคผ่าน 
 

ระบบ คปสอ. พชอ. สสอ. 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบลและการประชุม
หัวหน้าส่วนระดับอ าเภอ  
2. สนับสนุนวชิาการ สื่อ 
อุปกรณ์ รวมทั้งช่องทางใน
การค้นหาวิชาการ 
3. พัฒนาศักยภาพ อสม.ใน
การวิเคราะห์ปัญหา และให้
ค าแนะน าอย่างถูกต้อง 
4.บูรณาการงานเยี่ยมบ้าน
ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการ
สาธารณสุข โรงเรียน อสม.
และภาคีเครือข่าย 

รพ/สสอ. 
 
 
 
 
 
 
รพ. 
รพ./รพสต 
 
 
 
รพ./รพสต. 
 
 
 
.รพ./รพสต. 



 

๒๙ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
 
 

ร้อยละ 5  
 
 

5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดต่อสื่อสารในการ
ด าเนินงานและแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา
ภาวะโภชนาการรายบุคคล 
2.จัดท าแนวทางการแก้ไข
ปัญหา รายบุคคล โดยใช้
โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรม การบริโภค
อาหารและการออกก าลัง
กาย  
3. ใช้โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรม การบริโภค
อาหารและการออกก าลัง
กาย เป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหารายบุคคลในเด็กท่ีมี
ปัญหา โภชนาการ  
4. จัดเมนูอาหารสุขภาพ



 

๓๐ 
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รพ.สต.) 
ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาภาวะ
โภชนาการโดยใช้โปรแกรม 
THAI SCHOOL LUNCH 
5. จัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนม
จืด ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  และกิจกรรมทาง
กาย เช่น กิจกรรม 
Challenge day กระโดด
เชือก/นิทรรศการ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
 
 

 

 
 

 



 

๓๑ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอ : แผนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ปี 2563 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 1. .อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 36 ต่อประชากรหญิงอายุ 
15 -19 ปี พันคน 
 
 

2.ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 20 ปี ไมเ่กินร้อยละ 10 
 

1 1. เสรมิสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของวัยรุ่น 
 
 

มาตรการ 
 

2. การเสรมิสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health literacy)เรื่องการปูองกัน
และแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ปกครอง 
 

กลยุทธ ์
 

กิจกรรม 

1.1ขับเคลื่อนการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงาน
ผ่านการบริหารจัดการของผู้บริหารในภาคีเครือข่าย 
เปูาประสงค์: ภาคีเครือข่ายที่เกีย่วขอ้งด าเนินงานตาม 
พรบ.ปูองกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ปี 
2559 
ตัวชี้วัด 1.ประชุมคณะอนกุรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดจ านวน 2 ครั้ง 
          2. ประชุมคณะท างานปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดจ านวน 2 ครั้ง 
 
 
 

1.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการให้บริการคุมก าเนิดแก่แมว่ัยรุ่น 
เปูาประสงค์: วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามยัการ
เจริญพันธุ์และการคุมก าเนิดสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความ
ต้องการ เป็นส่วนตัวและเป็นความลบั 
ตัวชี้วัด 1. โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการประเมินมาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
         2. หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปหีลังคลอดหรือแท้งได้รับการ
คุมก าเนิดด้วยวธิีสมัยใหม ่ไม่น้อยกวา่ รอ้ยละ 80  
         3. หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปหีลังคลอดหรือแท้งได้รับการ
คุมก าเนิดกึ่งถาวร ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80 
 

1.1 โรงพยาบาลด าเนินงานตามองค์ประกอบคลินิกวัยรุ่นและอนามัย
การเจริญพันธุ์ 
1.1.1ประเมินตนเองตามองค์ประกอบคลินิกวัยรุ่นและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ 
1.2 วิเคราะห์ผลจากการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบคลินิกวัยรุ่น
และอนามัยการเจริญพันธุ์ 
1.1.3 ประชุมคณะกรรมการ ปูองกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
1.1.3ก าหนดผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นproject managerในระดับอ าเภอ
และจัดท าแผนการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น 
 

2.1 สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ 
ทักษะชีวิตและทักษะการส่ือสารให้แกว่ยัรุ่น สามี 
ผู้ปกครองของวัยรุ่น 
เปูาประสงค์ : วัยรุ่นและผู้ปกครองมีความรู้ เจตคติ 
ทักษะและพฤติกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้อง 
ตัวชี้วัด  1.สถานศึกษาทุกแห่งจัดกจิกรรมให้ความรู้
เร่ืองอนามัยการเจริญพันธุ ์
2. จ านวนครอบครัวที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เร่ืองอนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 60 
 

1.2.1ประเมินการด าเนินงานคลินิกวัยรุ่น และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
1.2.2 ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมด้านการสันทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ ( 
Motivation interview)เพื่อสนับสนุนการคุมก าเนิด กึ่งถาวรจ านวน 9คน 
1.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนวางแผนครอบครัวแบบกึ่งถาวร 
1.2.4 ติดตามหญิงหลังคลอดให้มารับบริการวางแผนครอบครัว 
  

2.1ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษา  
2.1.2ให้ความรู้เรื่องการคุมก าเนิดหลังคลอดแก่หญิงวัยรุ่นและสามี
ที่มารับบริการฝากครรภ์ 
2.1.4รณรงค์สร้างกระแสวันวาเลนไทน์ วันเอดส์โลกและQR 
code เผยแพร่ความรู้ 
2.1.5 ส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปูองกันการต้ังครรภ์ก่อน
วัยอันควรส าหรับสตรีไทยวัยรุ่น อายุ 15-19ปี  ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 



 

๓๒ 

 

ประเด็นแผนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก 0 – 5 ปี ปี 2563    

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
ลดอัตราการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. .อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15 – 
19 ปี ไม่เกิน 36 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15 
-19 ปี พันคน 
2.ร้อยละการตั้งครรภ์
ซ้ าในหญิงอายุต่ ากว่า 
20 ปี ไม่เกินร้อยละ 
10 
 

1.อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ15-19
ปี 

 1. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายใน
การดูแลสุขภาพและการเข้าถึง
บริการสุขภาพของวัยรุ่น 
2. การเสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ(Health literacy)
เรื่องการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น
และผู้ปกครอง 
 

1.1ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานและติดตามผล
การด าเนินงานผ่านการ
บริหารจัดการของผู้บริหาร
ในภาคีเครือข่าย 
เปูาประสงค์: ภาคีเครือข่าย
ที่เก่ียวข้องด าเนินงานตาม 
พรบ.ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ปี 2559 
1.2 พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
รวมถึงการให้บริการ
คุมก าเนิดแก่แม่วัยรุ่น 
เปูาประสงค์: วัยรุ่นเข้าถึง
บริการสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธุ์และ

1.1 โรงพยาบาลด าเนินงาน
ตามองค์ประกอบคลินิก
วัยรุ่นและอนามัยการเจริญ
พันธุ์ 
1.1.1ประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบคลินิกวัยรุ่น
และอนามัยการเจริญพันธุ์ 
1.2 วิเคราะห์ผลจากการ
ประเมินตนเอง ตาม
องค์ประกอบคลินิกวัยรุ่น
และอนามัยการเจริญพันธุ์ 
1.1.3 ประชุม
คณะกรรมการ ปูองกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
1.1.3ก าหนดผู้รับผิดชอบ
งานวัยรุ่นproject 
managerในระดับอ าเภอ
และจัดท าแผนการ

รพ/สสอ./รพ.
สต. 
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มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
 
 

การคุมก าเนิดสะดวก 
รวดเร็ว ตรงกับความ
ต้องการ เป็นส่วนตัวและ
เป็นความลับ 
2.1 สร้างเสริมองค์ความรู้
ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ 
ทักษะชีวิตและทักษะการ
สื่อสารให้แก่วัยรุ่น สามี 
ผู้ปกครองของวัยรุ่น 
 

ด าเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
1.2.1ประเมินการ
ด าเนินงานคลินิกวัยรุ่น และ
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
1.2.2 ส่งบุคคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านการสันทนา
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ( 
Motivation interview)
เพ่ือสนับสนุนการคุมก าเนิด 
กึ่งถาวรจ านวน 9คน 
1.2.3 ส่งเสริมสนับสนุน
วางแผนครอบครัวแบบกึ่ง
ถาวร 
1.2.4 ติดตามหญิงหลัง
คลอดให้มารับบริการ
วางแผนครอบครัว 
2.1ส่งเสริมสนับสนุนให้
ความรู้แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา  



 

๓๔ 
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มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
2.1.2ให้ความรู้เรื่องการ
คุมก าเนิดหลังคลอดแก่หญิง
วัยรุ่นและสามีที่มารับ
บริการฝากครรภ์ 
2.1.4รณรงค์สร้างกระแส
วันวาเลนไทน์ วันเอดส์โลก
และQR code เผยแพร่
ความรู้ 
2.1.5 ส ารวจความรอบรู้
ด้านสุขภาพเพ่ือปูองกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ส าหรับสตรีไทยวัยรุ่น อายุ 
15-19ปี  ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
     
 

 
 

 



 

๓๕ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอ :แผนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 2563 

 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

วัยท างานอายุ 30-44 ปี จังหวัดอ่างทอง มีค่าดัชนีมวลกายตามเป้าหมาย  
 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของวัยท างานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 65 (ปี 2564 ร้อยละ  66) 
 

1. เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพวัยท างาน 

  
 
 

มาตรการ 
 

2. ปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อดัชนีมวลกาย 
 
 กลยุทธ ์

 

กิจกรรม 

1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกีย่วข้องในการ จัดการดัชนีมวลกายในกลุ่มวัย
ท างาน 
เป้าประสงค์ : สถานบริการสาธารณสุขมรีะบบการจัดบริการแกไ้ขปญัหาภาวะ
อ้วน 
ตัวชี้วัด    1) สถานบริการสาธารณสุขมรีะบบการจัดบริการแกไ้ขปญัหาภาวะ
อ้วน ร้อยละ 100 
 2) โรงพยาบาลมีการด าเนินงานคลินิก DPAC ทุกโรงพยาบาล 
 

1.ชี้แจงนโยบายและการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการ คปสอ. 
2.ประสานนโยบายและความรว่มมือในการด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกีย่วขอ้ง 
3.ด าเนินกิจกรรมต้นแบบ”ลดพุงลดโรค ”ในสถานที่ท างาน  
5. ในกลุ่มBMIมากกว่า 30 ส่งเข้าคลินิก DPAC 
6.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลวยัท างานอายุ 30-44 ปี มค่ีาดัชนีมวลกาย
ปกติในระบบ HDC ทุก 1 เดือนโดยPM ระดับอ าเภอ  
7.ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ ด าเนินงานระดับอ าเภอ และต าบล  
8.ติดตามการด าเนินงานคลินิก DPAC พร้อมทั้งซักถามปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของ
รพ/รพ.สต. 

  
 

2.1 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาดัชนมีวลกายทีผ่ิดปกติในวัยท างานอายุ 30-44 ป ี
เปูาประสงค์ : วัยท างานมีค่าดัชนมีวลกายปกต ิ
ตัวช้ีวัด    1) วัยท างานมีความชุกของภาวะอ้วนไม่เกิน ร้อยละ 30 
             2) วัยท างานมีรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

1.คัดกรองค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มวยัท างานอายุ 30-44 ปีให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย 
2.จัดท าทะเบียนรายชื่อกลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเพื่อน ามาวิเคราะห์และหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 
3.ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และน ามาวิเคราะหห์าสาเหตุและแนว
ทางการแก้ไขปัญหารายบุคคล 
4.สร้างความร่วมมือในชุมชนในการด าเนินงาน “ลดพุงลดโรค” ในสถานบริการ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมทางกายแก่ประชาชนในแหล่งที่มีสถานที่ออกก าลังกาย/ลานกีฬา ฯลฯ 
6.จัดกิจกรรมที่แก้ไขรายบุคคล/กลุ่มแกผู่้ที่มีดัชนีมวลกายผิดปกติให้เหมาะสม 
7. บันทึก/ประเมินผลการด าเนินงาน และส่งผลการด าเนินงานทุกเดือน 
8. รณรงค์สร้างกระแส อาหาร ออกก าลัง อารมณ์ สุรา และสารเสพติด  (3 อ 2 ส) 
  
 



 

๓๖ 

 

ประเด็นแผน แผนวัยท างานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ 2563 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
วัยท างานอายุ 30-
44 ปี จังหวัด
อ่างทอง มีค่าดัชนี
มวลกายตาม
เปูาหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละของวัยท างานมี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ 
ร้อยละ 65 (ปี 2564 
ร้อยละ  66) 
 
 

1) สถานบริการ
สาธารณสุขมี
ระบบการ
จัดบริการแก้ไข
ปัญหาภาวะอ้วน 
ร้อยละ 100 
 2) โรงพยาบาลมี
การด าเนินงาน
คลินิก DPAC ทุก
โรงพยาบาล 
1) วัยท างานมี
ความชุกของ
ภาวะอ้วนไม่เกิน 
ร้อยละ 30 
2) วัยท างานมี
รอบเอวอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 

1. เสริมสร้างความร่วมมือภาคี
เครือข่ายในการดูแลสุขภาพวัย
ท างาน 
2. ปรับเปลี่ยนและส่งเสริม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อดัชนี
มวลกาย 
 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่เก่ียวข้องในการ จัดการ
ดัชนีมวลกายในกลุ่มวัย
ท างาน 
2. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ดัชนีมวลกายท่ีผิดปกติในวัย
ท างานอายุ 30-44 ปี 
              
 

 

 

  

 

 

1.ชี้แจงนโยบายและการ
ด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการ คปสอ. 
2.ประสานนโยบายและ
ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานกับภาคีเครือข่าย
ที่เก่ียวข้อง 
3.ด าเนินกิจกรรมต้นแบบ”
ลดพุงลดโรค ”ในสถานที่
ท างาน  
5. ในกลุ่มBMIมากกว่า 30 
ส่งเข้าคลินิก DPAC 
6.ตรวจสอบการบันทึก
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลวัย
ท างานอายุ 30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกติในระบบ 
HDC ทุก 1 เดือนโดยPM 
ระดับอ าเภอ  

รพ/สสอ. 
 
 
 
 
 
 
 
รพ./รพ.สต. 
 



 

๓๗ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
 
 
 
 

80 
 
 
 

 

 

 

7.ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ ด าเนินงาน
ระดับอ าเภอ และต าบล  
8.ติดตามการด าเนินงาน
คลินิก DPAC พร้อมทั้ง
ซักถามปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานของรพ/รพ.
สต. 
1.คัดกรองค่าดัชนีมวลกาย
ของกลุ่มวัยท างานอายุ 30-
44 ปีให้ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมาย 
2.จัดท าทะเบียนรายชื่อกลุ่ม
ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์และหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
3.ประเมินพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทาง
กาย และน ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุและแนวทางการ



 

๓๘ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
แก้ไขปัญหารายบุคคล 
4.สร้างความร่วมมือใน
ชุมชนในการด าเนินงาน 
“ลดพุงลดโรค” ในสถาน
บริการ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
แก่ประชาชนในแหล่งที่มี
สถานที่ออกก าลังกาย/ลาน
กีฬา ฯลฯ 
6.จัดกิจกรรมที่แก้ไข
รายบุคคล/กลุ่มแก่ผู้ที่มีดัชนี
มวลกายผิดปกติให้
เหมาะสม 
7. บันทึก/ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และส่งผลการ
ด าเนินงานทุกเดือน 
8. รณรงค์สร้างกระแส 
อาหาร ออกก าลัง อารมณ์ 
สุรา และสารเสพติด  (3 อ 
2 ส 



 

๓๙ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอ : แผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563 

 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้สูงอายุพึ่งพิงตัวเอง ด ารงกิจกรรมประจ าวันได้ดี (Independent Living) และมีคุณภาพชีวิต เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์  
 

 1. ดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) 
  
 
 

มาตรการ 
 

2.คัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย ุ
 
 กลยุทธ ์

 

กิจกรรม 

 1.1 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงาน Long Term 
Care 
 
 

1.2ปรับปรุงระบบบริการรองรับ
ผู้สูงอายุ 
 

.ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
Long Term Care  
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยบริการในการ
ด าเนินงานLong Term Care 
 ประเมินตามมาตรฐาน Long Term 
Care 
สนับสนุนให้, ชมรม ผู้จัดการสุขภาพ
(Care Maneger), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
(Care Giver )ท่ีมีผลการด าเนินการ
ผู้สูงอายุดีเด่น 
ควบคุม ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงาน 
 
 

 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในรพ. 
 จัดระบบส่งต่อผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
ผิดปกติ 
จัดท า Care plan ผู้สูงอายุทุกสิทธิ์  
   ทุกราย โดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมของ   
  กรมอนามัยและ สปสช. 
เยี่ยมติดตามผู้สูงอายุ โดยทีมหมอ
ครอบครัว 
 

2.1 เร่งรัดการคัดกรองผู้สูงอายุ 
 
 

2.2เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) 
 

 ส ารวจ/คัดกรองผู้สูงอายุ  
   - ADL 
   - Geriatric Syndrome 
   - โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 บันทึกข้อมูลการคัดกรองใน 
โปรแกรม HOSxP ให้ครบถ้วน  
ถูกต้อง ทันเวลา 
  ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้สูงอายุทุก 3 เดือน 
  น าเสนอผลการด าเนินงานผู้สูงอายุ ใน
ท่ีประชุม คปสอ. 
  

วิเคราะห์ขอ้มูลจากการคัดกรอง
ผู้สูงอายุที่มีภาวะเส่ียงในการพลัดตกหก
ล้มในระดับ อ าเภอ 
 ส่ง จนท.ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วม
อบรม ครู ข ในเรื่องการปูองกันพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม  
 ครู ข ถ่ายทอด ความรู้
กลุ่มเปูาหมายในพื้นที ่
 จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เขา้รับ 
ความรู้ เร่ือง การปอูงกันการพลัดตกหก
ล้ม 
  สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เขา้รับการ 
อบรมฯและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  
ครั้งที่ 1  และ ครั้งที่ 2 ส่ง  สสอ. 
ภายในเวลาที่ก าหนดไว ้
 



 

๔๐ 

 

ประเด็นแผน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
ผู้สูงอายุพ่ึงพิง
ตัวเอง ด ารงกิจวัตร
ประจ าวันได้ดี
(Independent 
Living)และมี
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของต าบลที่มี
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ์  

 

1. ร้อยละของ
ต าบลท่ีมีระบบ
การส่งเสริม
สุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะ
ยาว(Long 
Term Care) 
ในชุมขนผ่าน
เกณฑ์ 
2.ร้อยละของ
ต าบลท่ีสมัครเข้า
ร่วมโครงการ มี
การจัดท า
แผนการดูแล
ผู้สูงอายุ 

1. ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 

2.คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 

 

1.1 สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินงาน Long Term 
Care 

 1.2 ปรับปรุงระบบบริการ
รองรับผู้สูงอายุ 

2.1 เร่งรัดการคัดกรอง
ผู้สูงอายุ 

2.2 เสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) 

 

 

.ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน Long 
Term Care  
ประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนว่ยบริการในการ
ด าเนินงานLong Term 
Care 
 ประเมินตามมาตรฐาน 
Long Term Care 
สนับสนุนให,้ ชมรม 
ผู้จัดการสุขภาพ(Care 
Maneger), ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  
(Care Giver )ท่ีมีผลการ
ด าเนินการผู้สูงอายุดีเด่น 
ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงาน 
 พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ

รพ/สสอ. 
 
 
 
 
 
 
 
รพ./รพ.สต. 
 



 

๔๑ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

คุณภาพในรพ. 
 จัดระบบส่งต่อผู้สูงอายุที่
มีภาวะผิดปกติ 
จัดท า Care plan 
ผู้สูงอายุทุกสิทธิ์  
   ทุกราย โดยเชื่อมโยงกับ
โปรแกรมของ   
  กรมอนามัยและ สปสช. 
เยี่ยมติดตามผู้สูงอายุ 
โดยทีมหมอครอบครัว 
 ส ารวจ/คัดกรองผู้สูงอายุ  
   - ADL 
   - Geriatric Syndrome 
   - โรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 
 บันทึกข้อมูลการคัด
กรองใน 
โปรแกรม HOSxP ให้
ครบถ้วน  
ถูกต้อง ทันเวลา 
  ตรวจสอบและวิเคราะห์



 

๔๒ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
ข้อมูล 
ผู้สูงอายุทุก 3 เดือน 
  น าเสนอผลการ
ด าเนินงานผู้สูงอายุ ในที่
ประชุม คปสอ. 
  
วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะ
เสี่ยงในการพลัดตกหกล้มใน
ระดับ อ าเภอ 
 ส่ง จนท.ผู้รับผิดชอบ
งานเข้าร่วมอบรม ครู ข ใน
เรื่องการปูองกันพลัดตกหก
ล้มในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม  
 ครู ข ถ่ายทอด ความรู้
กลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่ 
 จัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ที่เข้ารับ 
ความรู้ เรื่อง การปูองกัน
การพลัดตกหกล้ม 



 

๔๓ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
  สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้า
รับการ 
อบรมฯและเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม  
ครั้งที่ 1  และ ครั้งที่ 2 ส่ง  
สสอ. ภายในเวลาที่ก าหนด
ไว้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

๔๔ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอ : การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Primary  Prevention ) 

 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ลดอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ในกลุ่มประชากรอายุ 30 - 70 ปี  
 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 1. อัตราป่วยเบาหวานรายใหม่ จาก Pre DM (น้อยกว่าร้อยละ 2.05)  2. อัตราป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จาก Pre HT  (น้อยกว่าร้อยละ 4.0) 
3. ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง (ลดลงร้อยละ 2.5)               4. ความชุกของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ลดลงร้อยละ 2.5) 
 

  1. พัฒนาระบบปูองกันควบคุมโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 

     

 
 

มาตรการ 
 

กลยุทธ ์
 

กิจกรรม 

1. ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกดิโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 
 

1.คัดกรอง เบาหวาน และความดนัโลหิตสูง ประเมิน CVD 
Risk โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการคัดกรองความเสีย่ง
ด้วยตนเอง (self screening)  

2. รณรงค์ลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม และการ
บริโภคอาหารทางเลือกสุขภาพ และ อาหารว่างเพื่อ
สุขภาพ 

3. รณรงค์ลดความเสี่ยงเรื่องความอ้วน มีการตดิตาม การ
สร้างความตระหนักและเฝาูระวังการเกิดโรคเมตาบอลิก
ซินโดรมอย่างเป็นระบบ 

4. ส ารวจพฤติกรรมแลความรอบรู้ด้านสุขภาพในประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 100 คน 

คัดกรอง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ประเมิน CVD 

Risk โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการคัด
กรองความเสี่ยงด้วยตนเอง ()  

2. รณรงค์ลดการบริโภคอาหาร หวาน 
มัน เค็ม และการบริโภคอาหาร

2. เสริมสร้างและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ 3. เสริมสร้างศักยภาพครอบครัว และชุมชน 
   ในการปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 

1.ด าเนินงานคลินิก DPAC / คลินิกอดบุหรี ่
2.จัดท าทะเบียนรายบุคคลในกลุ่มเสี่ยงสูง 
3.วิเคราะหส์าเหตุของกลุ่มเสี่ยงสงู เสี่ยงสูงมากของแต่ละ
บุคคล 
3. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม่เสีย่งสูง DM HT 

CVD  
4. ส่งเสริมเรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพ(Health Literacy) 

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  
5. วัดความดันโลหิตที่บ้านในกลุม่สงสัยปุวยความดันโลหติ

สูง 
 

1.จัดท าข้อมลูโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมท้ังน ามา
วิเคราะห์และคืนข้อมูลต่อชุมชน 

2. ด าเนินการต าบลจดัการสุขภาพ/ชุมชนลด
เสี่ยงลดโรค 

3. สรา้งสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกก าลัง
กาย 

4. ใช้ช่องทางการสื่อสาร สร้างความเข้าใจต่อ
สาธารณะ   ในการปูองกันและลดความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. พัฒนาศักยภาพประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย 

     

 
 



 

๔๕ 

 

ประเด็นแผน การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Primary  Prevention ) 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
ลดอัตราปุวยด้วย
โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ และโรค

หลอดเลือดสมอง ใน
กลุ่มประชากรอายุ 

30 - 70 ปี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. อัตราปุวยเบาหวาน
รายใหม่ จาก Pre DM 
(น้อยกว่าร้อยละ 2.05)  
2. อัตราปุวยความดัน
โลหิตสูงรายใหม่จาก 
Pre HT  (น้อยกว่าร้อย
ละ 4.0) 
3. ความชุกของภาวะ
ความดันโลหิตสูง (ลดลง
ร้อยละ 2.5)               
4. ความชุกของผู้ปุวย
โรคเบาหวาน (ลดลงร้อย
ละ 2.5) 
 

1.ร้อยละ
ประชากรอายุ 
35 ปีขึ้นไป ที่
ได้รับการคัดกรอง
เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง (ร้อย
ละ 90) 
2. ร้อยละ
ประชากรอายุ 
35 ปีขึ้นไป ได้รับ
การประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด (ร้อย
ละ 90) 
1. ร้อยละ ของ
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยน

   1. พัฒนาระบบปูองกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

    2. พัฒนาศักยภาพประชาชน 
ชุมชน และภาคีเครือข่าย 

 

 

1. ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกดิโรค
ไม่ตดิต่อเรื้อรัง 
2. เสริมสรา้งและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
3. เสริมสร้างศักยภาพ
ครอบครัว และชุมชน 
   ในการปูองกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 
 
 

  

 

 

 

 

 1.คัดกรอง เบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง ประเมิน CVD 
Risk โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการคัดกรองความเสี่ยงด้วย
ตนเอง (self screening)  

2. รณรงค์ลดการบริโภคอาหาร 
หวาน มัน เค็ม และการ
บริโภคอาหารทางเลือก
สุขภาพ และ อาหารว่างเพื่อ
สุขภาพ 

3. รณรงค์ลดความเสี่ยงเรื่อง
ความอ้วน มีการตดิตาม การ
สร้างความตระหนักและเฝาู
ระวังการเกดิโรคเมตาบอลิก
ซินโดรมอย่างเป็นระบบ 

4. ส ารวจพฤติกรรมแลความ
รอบรู้ด้านสุขภาพใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 100 คน 

1. ด าเนินงานคลินิก 
DPAC / คลินิก
อดบุหรี ่

รพ/สสอ. 
 
 
 
 
 
 
 
รพ./รพ.สต. 
 



 

๔๖ 

 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 3อ 2
ส 
2. ร้อยละของ
ประชากรกลุ่ม
เสี่ยงมีค่าBMIอยู่
ในเกณฑ์ปกติ 
3. อัตรากลุ่ม
สงสัยปุวยความ
ดันโลหิตสูงได้รับ
การวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน 
1.ร้อยละของ อส
ม.ได้รับการอบรม
เสริมสร้างความ
รอบรู้ทางสุขภาพ
(Health 
Literacy) 
2. ร้อยละของ
ต าบลที่มีภาคี
เครือข่าย“ลด

 2. จัดท าทะเบียน
รายบุคคลในกลุ่ม
เสี่ยงสูง 

3.วิเคราะหส์าเหตุของกลุ่มเสี่ยง
สูง เสี่ยงสูงมากของแต่ละบุคคล 
2. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง DM 
HT CVD  

3. ส่งเสริมเรื่องความรอบรู้ทาง
สุขภาพ(Health Literacy) 
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  

4 วัดความดันโลหิตที่บ้านใน
กลุ่มสงสัยปุวยความดันโลหิต
สูง 

จัดท าข้อมูลโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
พร้อมท้ังน ามาวิเคราะห์และ
คืนข้อมูลต่อชุมชน 

2. ด าเนินการต าบลจดัการ
สุขภาพ/ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค 

3. สรา้งสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ออกก าลังกาย 

5. ใช้ช่องทางการสื่อสาร สร้าง



 

๔๗ 

 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
เสี่ยง ลดโรค” ใน
พ้ืนที่ 
 

ความเข้าใจต่อสาธารณะ   ใน
การปูองกันและลดความเสีย่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
คัดกรอง เบาหวาน และความ

ดันโลหติสูง ประเมิน CVD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

๔๘ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอ : แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง secondary prevention อ.ป่าโมก 

 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลได้ดีของอ าเภอป่าโมก 
 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวานท่ีควบคุมน้ าตาลได้ดี  ≥ ร้อยละ 40 
 

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 
 

มาตรการ 
 

กลยุทธ ์
 

กิจกรรม 

1.บูรณาการแผนการด าเนินงาน
โรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 
เปูาประสงค์ หน่วยงานทุกระดับมี
แผนการท างานเชื่อมโยง 
ตัวช้ีวัด ร้อยละขอหน่วยงานที่มี
การด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
 

1. 1.คณะกรรมการควบคมุโรคไม่
ติดต่อระดับอ าเภอ ก าหนด
นโยบาย แผนงาน ควบคมุ ก ากับ 
หน่วยงานในสังกัด 
2.คลินิก NCD น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ จดัท าแผน แก้ไขปัญหา 
เสนอ คณะกรรมการ NCD 
3.ประชุมติดตามทุก 3 เดือน 

 

 
 

2.จัดระบบบริการสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ 
เปูาประสงค์ หน่วยบริการสามารถ
จัดการบริการได้ตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด ร้อยละผู้ปุวยเบาหวานท่ี
ควบคุมน้ าตาลได้ด ี
 

3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ปุวย 
เปูาประสงค์ เพื่อลดการเกดิ
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ปุวยเบาหวาน 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของผูปุ้วยเบาหวานท่ี
ควบคุมน้ าตาลได้ด ี
 

1.พฒันาระบบบริการในคลนิิกเบาหวาน 
แนวทางการดแูลผู้ ป่วยเบาหวาน 
2.จดัหาอปุกรณ์/เคร่ืองมือ ให้เพียงพอ 
3.พฒันาระบบเทคโนโลยี/สารสนเทศ จดั

ให้มีระบบปรึกษาเชน่ Line 
4.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบคุลากรให้
ชดัเจน 
5.มีการติดตาม วิเคราะห์ ข้อมลู ทกุ 3 
เดือน 
 

11.system manager บูรณาการสห
วิชาชีพในการวางแผนดูแลผู้ปวุย 
2.minicase manager รวบรวม
ข้อมูลและน้าขอ้มูลวิเคราะห ์ปัญหา เพือ่
แก้ไขปัญหาของผู้ปุวย 
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปุวยเบาหวาน
ที่ควบคุมน้้าตาลไม่ได้รายบุคคลโดยใช้
เทคนิค MI จ้านวน50ราย 
4.มีการติดตาม และประเมินผล 
5.ส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน/คืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยใช้
สมุดประจ้าตัวผู้ปวุย 
 

2. เสริมสร้างความรอบรูด้้านสุขภาพผู้ปุวยและภาค ี

 

4.เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลผู้ปุวย
โดยภาคีเครือข่ายในชุมชน 
เปูาประสงค์ เพื่อลดความแออัดของ
ผู้ปุวยในโรงพยาบาล 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของผูปุ้วยเบาหวานท่ีมา
รับบริการที่ รพ.สต.เพิ่มขึ้น 
 

1.รพ.สต. ส่งต่อ/คืนข้อมลูให้ภาคี
เครือข่ายในชุมชน 
2.พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ปุวย
เบาหวานท่ีรักษาต่อท่ี รพ.สต. 
3.ติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่
สาธาณสุข 
4.คืนข้อมูลผู้ปุวยกลับโรงพยาบาลผ่าน
โปรแกรม smart COC พร้อมสมดุ
ประจ้าตัวผู้ปุวย 
 



 

๔๙ 

 

ประเด็นแผน ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็ก 0 – 5 ปี ปี 2563 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
 
ผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมน้ าตาลได้ดี
ของอ าเภอป่าโมก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผู้ปุวย
เบาหวานที่ควบคุม
น้ าตาลได้ดี  ≥ ร้อยละ 
40 
 

1.ร้อยละขอ
หน่วยงานที่มีการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนงาน 
2ร้อยละผู้ปุวย
เบาหวานที่
ควบคุมน้ าตาลได้
ดี 
3.ร้อยละของ
ผู้ปุวยเบาหวาน
ที่มารับบริการที่ 
รพ.สต.เพ่ิมข้ึน 
 

1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
บริการสุขภาพ 
2. เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพผู้ปุวยและภาคี 

 

1. .บูรณาการแผนการ
ด าเนินงานโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
2.จัดระบบบริการสุขภาพให้
มีประสิทธิภาพ 
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ปุวย 
4.เสริมสร้างศักยภาพในการ
ดูแลผู้ปุวยโดยภาคีเครือข่าย
ในชุมชน 
 

 

 

 

 

1. 1.คณะกรรมการควบคุม
โรคไม่ติดต่อระดับอ าเภอ 
ก าหนดนโยบาย แผนงาน 
ควบคุม ก ากับ หน่วยงานใน
สังกัด 
2.คลินิก NCD น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ จัดท าแผน แก้ไข
ปัญหา เสนอ คณะกรรมการ 
NCD 
3.ประชุมติดตามทุก 3 
เดือน 
1.พัฒนาระบบบริการใน
คลินิกเบาหวาน แนว
ทางการดูแลผู้ปุวยเบาหวาน 
2.จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือ 
ให้เพียงพอ 
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยี/
สารสนเทศ จัดให้มีระบบ

รพ/สสอ. 
 
 
รพ. 
 
 
 
รพ./รพ.สต. 
 
 
 
รพ. 
รพ./รพ.สอ. 
 
 
รพ.สสอ./รพ.
สต.รพ./สสอ. 



 

๕๐ 

 

  ปรึกษาเช่น Line 
4.ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรให้ชัดเจน 
5.มีการติดตาม วิเคราะห์ 
ข้อมูล ทุก 3 เดือน 
11.system manager 
บูรณาการสหวิชาชีพในการ
วางแผนดูแลผู้ปุวย 
2.minicase manager 
รวบรวมข้อมูลและน าข้อมูล
วิเคราะห์ ปัญหา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของผู้ปุวย 
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ปุวยเบาหวานที่
ควบคุมน้ าตาลไม่ได้
รายบุคคลโดยใช้เทคนิค MI 
จ านวน50ราย 
4.มีการติดตาม และ
ประเมินผล 
5.ส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน/คืน
ข้อมูลสู่ชุมชน โดยใช้สมุด
ประจ าตัวผู้ปุวย 
1.รพ.สต. ส่งต่อ/คืนข้อมูล



 

๕๑ 

 

ให้ภาคีเครือข่ายในชุมชน 
2.พัฒนาระบบบริการดูแล
ผู้ปุวยเบาหวานที่รักษาต่อที่ 
รพ.สต. 
3.ติดตามประเมินผลโดย
เจ้าหน้าที่สาธาณสุข 
4.คืนข้อมูลผู้ปุวยกลับ
โรงพยาบาลผ่านโปรแกรม 
smart COC พร้อมสมุด
ประจ าตัวผู้ปุวย 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

๕๒ 

 

แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ประชาชนได้รับบริการตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 

 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  (สะสม ร้อยละ 80) 
2.ร้อยละคลินิกหมอครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่มีการด้าเนินการให้บริการ NCD Clinic (100%) 
 
2. …………………………………………………………………………(…………..) 
 

3. คณะกรรมการ พชอ. ที่มีคุณภาพตามแนวทาง UCCARE ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
4. ……………………………………………………………………………(………………….). 

1.ขับเคลื่อนการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพสต.ติดดาว 

 

มาตรการ 
 

2. ยกระดับคุณภาพบริการปฐมภูม ิ
 

กลยุทธ ์
 

กิจกรรม 

กลยุทธ์ : พัฒนา รักษามาตรฐาน และประเมินซ้้า ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ในระดบั 5 ดาว  
เป้าประสงค์ : รพสต. ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ระดับ 
5 ดาว 100%  ปี 2563  
ตัวชี้วดั : รพสต.ได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ระดับ 5 
ดาว 100%  ปี 2563 (สะสมร้อยละ 80) 
 
 

กลยุทธ ์ เพิ่มบริการคลนิีคหมอครอบครัว 

เป้าประสงค์ เพ่ิมให้บริการ NCD Clinic ในคลีนิค

หมอครอบครัว 
ตวัชีว้ดั ร้อยละคลินิกหมอครอบครัวที่ให้บริการ NCD   

Clinic (100%) 

1.ทบทวนแต่งต้ังคณะท้างานพัฒนาและคณะกรรมการ
ประเมิน รพ.สต.ติดดาว  
2.พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงฯ ระดับอ้าเภอ/ต้าบล 
3.ประเมินตนเอง / คกก. ประเมินรพ.สต.ติดดาว     
4.วิเคราะห์ส่วนขาดและวางแนวทางจัดท้าแผน 
  การพัฒนา 
5.ทีมพี่เลี้ยงฯ /ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 
เพื่อพัฒนา เป็น รพ.สต. ติดดาว 
 

1.จัดตั้งคณะท างานการเพิ่มบริการ NCD Clinic และ
การดูแล ผส/ผู้พิการติดเตียง ในคลินิกหมอครอบครัว 
2.ประชุมถ่ายทอดนโยบายและทบทวนการด าเนินงาน
คลินิกหมอครอบครัว  
3. เพิ่มบริการ NCD Clinic และการดูแล ผส/ผู้พิการ
ติดเตียง ใน PCC ตามบริบทของพื้นที ่และบริการ 
Holistic Care /HL ในกลุ่มโรคเร้ือรัง 
4.มีการจัดบริการและมีระบบให้ค าปรึกษา/ส่งต่อเชื่อม
โยงกับเครือข่ายบริการ  
5.ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานการเพิ่ม
บริการในคลินิกหมอครอบครัว 

 

กลยุทธ์ : สร้างเสริมความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ ภาวะนา้ร่วม
การบริหารจัดการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอา้เภอ 
เป้าประสงค ์: พัฒนาคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ
คุณภาพ UCCARE 
ตัวชี้วดั : คกก.พชอ. มกีารด้าเนินการและผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชวีิตชีวิต ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

1. ทบทวนค้าสั่งคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.) 
2. ทบทวนแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯและคณะท้างานตามประเด็น
ปัญหา 
3. ทบทวนจัดตั้งคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับต้าบล (พชต.)  
3. วิเคราะห์ปัญหา/คัดเลือกประเด็นพฒันาที่ส้าคัญตามบริบทในพื้นที่ 
4. จัดท้าแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาส้าคัญตามบริบทในพื้นที่   
5. ขับเคลื่อนด้าเนินการตามแผน พัฒนา/แก้ไขปัญหา ผา่นกลไก 
พชอ./พชต 
6.ประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชวีิตชีวิตตามแนวทาง UCCARE 
 

2.ขับเคลื่อนการด้าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผา่นกลไก  พชอ. 
 
 



 

๕๓ 

 

 
ประเด็น .แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
(รพ /สสอ / 

รพ.สต.) 
ประชาชนได้รับ

บริการตามมาตรฐาน
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

 

ร้อยละ รพ.สต.ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว  (สะสม ร้อยละ 
80) 

ร้อยละ รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว  (สะสม 
ร้อยละ 80) 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพ รพสต.ติดดาว 

พัฒนา รักษามาตรฐาน และ
ประเมินซ้ า ตามเกณฑ์
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ใน
ระดับ 5 ดาว 

1.ทบทวนแต่งตั้ง
คณะท างานพัฒนาและ
คณะกรรมการประเมิน รพ.
สต.ติดดาว  
2.พัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง
ฯ ระดับอ าเภอ/ต าบล 
3.ประเมินตนเอง / คกก. 
ประเมินรพ.สต.ติดดาว     
4.วิเคราะห์ส่วนขาดและวาง
แนวทางจัดท าแผนการ
พัฒนา 
5.ทีมพ่ีเลี้ยงฯ /ภาคี
เครือข่าย ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน เพื่อพัฒนา เป็น 
รพ.สต. ติดดาว 
6. รับการประเมิน จาก 
คกก.ระดับจังหวัด 

สสอ /รพ 
 
 
 
สสอ /รพ 
 
สสอ /รพ 
 
รพ.สต. 
 
 
สสอ /รพ 
 
 
 
รพ.สต. 



 

๕๔ 

 

ประเด็น .แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
(รพ /สสอ / 

รพ.สต.) 
ประชาชนได้รับ

บริการตามมาตรฐาน
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

 

ร้อยละคลินิกหมอ
ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียน
ในพ้ืนที่มีการด้าเนินการ
ให้บริการ NCD Clinic 
(100%) 

ร้อยละคลินิกหมอ
ครอบครัวที่ขึ้น
ทะเบียนในพ้ืนที่มี
การด้าเนินการ
ให้บริการ NCD 
Clinic (100%) 

ยกระดับคุณภาพบริการปฐมภูมิ เพ่ิมบริการคลีนิคหมอ
ครอบครัว 

1.จัดตั้งคณะท้างานการเพ่ิม
บริการ NCD Clinic และการ
ดูแล ผส/ผู้พิการติดเตียง ใน
คลินิกหมอครอบครัว 
2.ประชุมถ่ายทอดนโยบายและ
ทบทวนการด้าเนินงานคลินิก
หมอครอบครัว  
3. เพ่ิมบริการ NCD Clinic 
และการดูแล ผส/ผู้พิการติด
เตียง ใน PCC ตามบริบทของ
พ้ืนที ่และบริการ Holistic 
Care /HL ในกลุ่มโรคเรื้อรัง 
4.มีการจัดบริการและมีระบบ
ให้ค้าปรึกษา/ส่งต่อเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายบริการ  
5.ก้ากับติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินงานการเพ่ิมบริการใน
คลินิกหมอครอบครัว 

สสอ /รพ/ 
รพ.สต 
 
 
สสอ /รพ 
 
 
รพ.สต. 
 
 
 
 
รพ./รพ.สต. 
 
 
สสอ./รพ. 

 



 

๕๕ 

 

ประเด็น .แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
(รพ /สสอ / 

รพ.สต.) 
ประชาชนได้รับ

บริการตามมาตรฐาน
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

 

คณะกรรมการ พชอ. ที่มี
คุณภาพตามแนวทาง 
UCCARE ระดับ 3 ขึ้นไป 

คณะกรรมการ 
พชอ. ที่มีคุณภาพ
ตามแนวทาง 
UCCARE ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ขับเคลื่อนการด้าเนินงานในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกลไก  
พชอ. 

สร้างเสริมความ
เข้มแข็งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ภาวะน้า
ร่วมการบริหารจัดการ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ้าเภอ 

1. ทบทวนค้าสั่งคณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.) 
2. ทบทวนแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯและ
คณะท้างานตามประเด็นปัญหา 
3. ทบทวนจัดตั้งคณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับต้าบล (พชต.)  
3. วิเคราะห์ปัญหา/คัดเลือก
ประเด็นพัฒนาที่ส้าคัญตามบริบท
ในพ้ืนที่ 
4. จัดท้าแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหา
ส้าคัญตามบริบทในพ้ืนที่   
5. ขับเคลื่อนด้าเนินการตามแผน 
พัฒนา/แก้ไขปัญหา ผ่านกลไก 
พชอ./พชต 
6.ประเมินคุณภาพการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชีวิตตามแนวทาง 
UCCARE 
 

สสอ /รพ/ 
 
สสอ /รพ 
รพ.สต 
 
รพ.สต. 
 
 
สสอ /รพ 
รพ.สต 
 
สสอ /รพ 
รพ.สต 
สสอ /รพ 
รพ.สต 
 
สสอ /รพ 
รพ.สต 



 

๕๖ 

 

ประเด็น .แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
(รพ /สสอ / 

รพ.สต.) 
ประชาชนได้รับ

บริการตามมาตรฐาน
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

 

ร้อยละของผู้ปุวย 
Home ward  ได้รับการ
เยี่ยมดูแลที่บ้าน (ร้อยละ
60) 
 

ร้อยละของผู้ปุวย 
Home ward  
ได้รับการเยี่ยม
ดูแลที่บ้าน (ร้อย
ละ60) 
 

เพ่ิมศักยภาพการด้าเนินงานใน
การบริการ Home ward   

พัฒนาทีม บริการ และ
ระบบดูแลสุขภาพ 

1.  ทบทวนการจัดท้าทะเบียน
ผู้ปุวย 
2. สนับสนุน/ เข้ารับการอบรม
การดูแลผู้ปุวย ผู้ปุวยระยะ 
Intermediate care  
Palliative care และ care 
plan 
3 จัดท้าTeam meeting 
/Family meeting ในผู้ปุวยที่มี
ความซับซ้อนในการดูแล 
4. ก้าหนดให้มีช่องทางในการ
ติดต่อ ชัดเจนเมื่อผู้ปุวย Home 
ward มีอาการที่เกินศักยภาพ
ในการดูแล 
 

สสอ /รพ 
รพ.สต 
สสอ /รพ 
รพ.สต 
 
 
 
สสอ /รพ 
รพ.สต 
 
สสอ /รพ 
รพ.สต 
 

 
 
 
 



 

๕๗ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอป่าโมก :  ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัชีว้ดั 
1. ร้อยละของผู้ปุวยโรคซมึเศรา้เข้าถึงบริการสุขภาพจิต (  ร้อยละ 60)  

2. ร้อยละของผู้ปุวยโรคจติเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (  ร้อยละ 70)  
3. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ( น้อยกว่า 6.3 ต่อประชากรแสนคน)  
 

มาตรการ 1.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจิต  

 

2. ส่งเสริมสุขภาพจติและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย  

 

กลยทุธ์ 1.1  เพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสขุภาพจิตและจิตเวชในกลุ่มโรค 

      และปัญหาที่ส าคญั  
 

สนับสนุนให้เกดิการขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสรมิและปูองกัน
ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เพื่อให้เกิดการบรูณาการงาน
สุขภาพจิตกับประเด็นสุขภาพท่ีจ าเป็นในพื้นที่ 

โครงการ/
กิจกรรมที่

ด้าเนินการในปี 
2563 

1.1 โครงการส่งเสริม ปูองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ท่ีเกิดกับเด็กและ
สตรีที่ถูกกระท ารุนแรกโรงพยาบาลปุาโมก ปี 2563  
      

เปูาประสงค ์            ประชาชนอ าเภอปุาโมก ได้รับการส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งได้รับการดูแล 
                       และเข้าถึงบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  
 



 

๕๘ 

 

ประเด็นแผน แผนสุขภาพจิต 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย

ตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
ประชาชนอ าเภอ 
ปุาโมกได้รับการ
ส่งเสริมและปูองกัน
ปัญหาสุขภาพจิต 
รวมทั้งได้รับการดูแล 
และเข้าถึงบริการ
สุขภาพ ที่มีคุณภาพ
ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต 

1. ร้อยละของผู้ปุวยโรคซึมเศร้า

เข้าถึงบริการสุขภาพจิต (  ร้อย
ละ 60)  
 

 ร้อยละ 
60 

1.พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพจิต  

 

 

1.1  เพิ่มการเข้าถึงบริการ
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชใน
กลุ่มโรค และปัญหาที่ส าคัญ  
 

1.1 โครงการส่งเสริม ปูองกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ที่เกิด
กับเด็กและสตรีที่ถูกกระท า
รุนแรงโรงพยาบาลปุาโมก ปี 
2563  
 

 

รพ.ปุาโมก 

 2. ร้อยละของผู้ปุวยโรคจิตเข้าถึง

บริการสุขภาพจิต (  ร้อยละ 
70)  
 

 ร้อยละ 
70 

2. ส่งเสริมสุขภาพจิต
และปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย  

 

2.1 สนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเสริมและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตกับประเด็นสุขภาพ
ที่จ าเป็นในพื้นที่ 

2.1 เข้าร่วมประชุมชี้แจง 
การด าเนินงานส่งเสริม 
ปูองกันปัญหาสุขภาพจิต 
ตามกลุ่มวัย 

รพ.ปุาโมก/
รพ.สต 



 

๕๙ 

 

 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย
ตัวชี้วัด 

ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
(รพ /สสอ / 

รพ.สต.) 
 1. อัตราการฆ่าตัวตาย

ส าเร็จ ( น้อยกว่า 6.3 
ต่อประชากรแสนคน) 

น้อยกว่า 
6.3 ต่อ

ประชากร
แสนคน 

1. พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพจิต 

2.1 สนับสนุนให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเสริมและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
งานสุขภาพจิตกับประเด็น
สุขภาพที่จ าเป็นในพ้ืนที่ 

1. จัดท าแผนงานการเฝูาระวัง
การปูองกันการฆ่าตัวตาย 
2. จัดระบบการเฝูาระวังและการ
แก้ไขปัญหาการปูองกันการฆ่าตัว
ตายระดับอ าเภอ 
    2.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน  
Project Manager ท าหน้าที่
บริหารจัดการข้อมูลการเฝูาระวัง
และการแก้ไขปัญหาการปูองกัน
การฆ่าตัวตายระดับอ าเภอ 
    2.2 ประสานเชื่อมโยงคลินิก/
แผนกที่เก่ียวข้องในโรงพยาบาล
เพ่ือเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาการ
ฆ่าตัวตายภายในโรงพยาบาล  
    -  เมื่อพบ Case มารับบริการ
ในแผนก eR/OPD/IPDอ ให้
ประสานส่งต่องานสุขภาพจิตทุก
ราย 

รพ.ปุาโมก / 
รพสต. 

รพ.ปุาโมก 

 



 

๖๐ 

 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย
ตัวชี้วัด 

ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท(รพ /
สสอ /รพ.สต.) 

     ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับความรู้ใน
การสังเกตและช่องทาง ช่วยเหลือ
เกี่ยวกับภาวะทางจิตรวมทั้งผู้
พยายามฆ่าตัวตายในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

๖๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับบริการบ าบัด ฟื้นฟูตามมาตรฐาน และไม่กลับไปเสพซ้ า เป้าประสง
ค์ 

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละ 20 ของผตูิดยาเสพติดที่บ้าบัดครบตามเกณฑที่ก้าหนดของแตละระบบ และไดรับการติดตาม ตอเนื่อง ๑ ป Retention rate) 
2.ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ้าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก้าหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่อง หลังจ้าหนา่ยจากการบา้บัด 3 เดือน 
3..ร้อยละของสถานบริการ ด้าเนินมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ร้อยละ 100 

1.  

1. พัฒนาระบบการบ้าบดัฟื้นฟูยาเสพติดของสถานบริการสาธารณสขุ มาตรการ 
 

2. เสริมสร้างความร่วมมือภาคี
เครือข่ายเครือข่าย 

แผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง : แผนยาเสพติด 

กิจกรรม 
 

1.1 พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรในการ
คัดกรอง บ้าบัด
ฟื้นฟ ูและ
ติดตามผู้ปุวย
ยาเสพติด 

1.3 พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและการ
รายงานผลที่มี
คุณภาพ 

บันทึกข้อมูลในระบบ
ข้อมูลการบา้บัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ของประเทศ (บสต.) ให้
ครบถ้วน ทันเวลา 

 ก้ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อมูล จากระบบ บสต.                      

 

 โรงพยาบาลด้าเนิน
มาตรการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด(Harm 
Reduction) ตามชุดบริการ
ลดอันตรายจาการใช้ยา
เสพติดด้านสุขภาพและ 
สังคม 
 

 ประสานความร่วมมอื  ศป.ปส.อ.ในการ
ด้าเนินงาน ด้านการปอูงกัน บา้บัดฟื้นฟู
และติดตาม ผู้เสพและผู้ติดยาเสพ
ติดตามเปูาหมาย 

ประชุมร่วมกับ  ศป.ปส.อ.ในเฝูาระวัง
ติดตามปัญหาด้านยาเสพติด 

ในพื้นที่ 

 สถานพยาบาล
ให้บริการ ตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 
ดังนี ้

1.. การคดักรองผูเ้สพผู้ติด
ยาเสพติดเพื่อเข้ารับการ
บ้าบัด 

2.. การบ้าบัดผูเ้สพผู้ติดยา
เสพติด 
ตามโปรแกรมจิตสงัคม

บ้าบัด(Matrix 
Program)  

3. ด้านการฟื้นฟ ูและ 
ติดตาม    ผู้เสพยาเสพ
ติด 

 ก้ากับ ติดตาม และ
ประเมนิมาตรฐานการ
ด้าเนนิงานบ้าบัดฟื้นฟ ู
ในสถานพยาบาล 

 ส่งบุคลากร
ส้าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับ     รพ.
สต.,สสอ. และ 
โรงพยาบาล 
เข้าอบรม  ใน
การด้าเนินการ
คัดกรอง บ้าบัด
ฟื้นฟ ูและ
ติดตามผู้ปุวย
ยาเสพติด        

 

 

1.2  บริการบ้าบัดฟื้นฟู 
ผู้เสพ ผู้ติดตาม
มาตรฐาน 

2.1 ขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ  
 

 โรงพยาบาล
ด้าเนินการบ้าบัด
ฟื้นฟูตามมาตรฐานง
คุณภาพ(HA) ยาเสพ
ติด 

พัฒนาหน่วยงานตาม
มาตรฐาน พบยส. 

 

กลยุทธ ์
 

1.4 พัฒนาคุณภาพ
สถานบริการตาม
มาตรฐาน 

1.5 ลดอันตรายจาก 
ยาเสพติด(Harm 
Reduction)  



 

๖๒ 

 

ประเด็นแผน แผนยาเสพติด 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
1.ผู้เสพและผู้ติดยา
เสพติดได้รับบริการ
บ าบัด ฟื้นฟูตาม
มาตรฐาน และไม่
กลับไปเสพซ้ า 

1..ร้อยละ 20 ของผูติดยาเสพ
ติดที่บ าบัดครบตามเกณฑที่
ก าหนดของแตละระบบ และได
รับการติดตาม ตอเนื่อง ๑ ป
(Retention rate) 

ร้อยละ20 1.พัฒนาระบบการบ าบัดฟ้ืนฟู
ยาเสพติดของสถานบริการ
สาธารณสุข 

1.1 พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรในการคัด
กรอง บ าบัดฟ้ืนฟู 
และติดตามผู้ปุวยยา
เสพติด 

 ส่งบุคลากรส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานระดับ     รพ.
สต.,สสอ. และ โรงพยาบาล 
เข้าอบรม  ในการ
ด าเนินการคัดกรอง บ าบัด
ฟ้ืนฟู และติดตามผู้ปุวยยา
เสพติด     

 

รพ /สสอ /  
รพ.สต. 

    1.2  บริการบ าบัดฟ้ืนฟู 
ผู้เสพ ผู้ติดตาม
มาตรฐาน 

 สถานพยาบาลให้บริการ 
ตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้ 

1.. การคัดกรองผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดเพ่ือเข้ารับการบ าบัด 

2.. การบ าบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติด 
ตามโปรแกรมจิตสังคมบ าบัด

(Matrix Program)  

รพ /สสอ /  
รพ.สต. 



 

๖๓ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
3. ด้านการฟื้นฟู และ ติดตาม    

ผู้เสพยาเสพติด 
 ก ากับ ติดตาม และประเมิน

มาตรฐานการด าเนินงาน
บ าบัดฟื้นฟู ในสถานพยาบาล 

 
    1.3 พัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศและการ
รายงานผลที่มี
คุณภาพ 

บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
ให้ครบถ้วน ทันเวลา 
 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ

และวิเคราะห์ข้อมูล จาก
ระบบ บสต.                    

รพ /สสอ /  
รพ.สต. 

    1.4 พัฒนาคุณภาพ
สถานบริ การตาม
มาตรฐาน 

 โรงพยาบาลด าเนินการ
บ าบัดฟื้นฟูตามมาตรฐานง
คุณภาพ(HA) ยาเสพติด 
พัฒนาหน่วยงานตาม

มาตรฐาน พบยส. 

รพ / รพ.สต. 

 2..ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่
บ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

ร้อยละ 
40 

2.เสริมสร้างความร่วมมือภาคี 2.1 ขับเคลื่อนผ่านกลไก
ประชารัฐ  

 ประสานความร่วมมือ  
ศป.ปส.อ.ในการด าเนินงาน 

รพ /สสอ 



 

๖๔ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
ของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่อง 
หลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 
เดือน 

เครือข่าย 

 

 
 

ด้านการปูองกัน บ าบัดฟ้ืนฟู
และติดตาม ผู้เสพและผู้ติดยา
เสพตดิตามเปูาหมาย 
ประชุมร่วมกับ  ศป.ปส.อ.ใน

เฝูาระวังติดตามปัญหาด้านยา
เสพติด 

  ในพ้ืนที่ 

 3...ร้อยละของสถานบริการ 
ด าเนินมาตรการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด ร้อยละ 100 

ร้อยละ 
100 

 3.1 ลดอันตรายจากยา
เสพติด(Harm 
Reduction) 

 โรงพยาบาลด าเนิน
มาตรการลดอันตรายจากการใช้
ยาเสพติด(Harm Reduction) 
ตามชุดบริการลดอันตรายจา
การใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ
และ 
สังคม 

รพ /รพ.สต. 

 

 
 
 
 



 

๖๕ 

 

 แผนสุขภาพอ าเภอป่าโมก : การควบคุมป้องกันวัณโรค ปี 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เป้าประสงค์ 1.ลดอุบัติการณ์วัณโรค  2. อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ 

  ตัวชี้วัด 1.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเปน็ซ้ า ≥ ร้อยละ 85 ) 
2.อัตราความส าเรจ็การรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ( ≥ร้อยละ 87 ) 

 
 มาตรการ ค้นหาผู้ปุวย รักษาครบถ้วน 

กลยุทธ ์ 1.เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยในกลุ่มเสี่ยง 
เปูาประสงค์ : ค้นหาผู้ปุวยในพื้นท่ีเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว 
ตัวชี้วดั : ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง ≥  
ร้อยละ 90 

2.เพิ่มประสิทธิภาพก้ากับการกินยาผู้ปุวยวัณโรค โดยใช้การดูแลผู้ปุวยแบบมีพี่เล้ียง(DOT) 
เปูาประสงค์  เพื่อให้ผู้ปุวยวัณโรคกินยาครบถ้วนตามแผนการรักษา 
ตัวชี้วัด 1. อัตราขาดยาเป็นศูนย์ 
2. DOT= 100%โดยเจ้าหน้าท่ีในการดูแลผู้ปุวยวัณโรคท่ีมีความเสี่ยงขาดยา  
3. อัตราตายลดลง 

กิจกรรม 

1.ศึกษาเพื่อหากลุ่มเสี่ยง Spot map ตามนโยบาย 7 กลุม่เสี่ยง 
2.ค้นหาและวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว :CXR ,AFB/Xpertในกลุ่ม

ผู้รับบริการใน รพ.และ Health Care Worker 
3.วิเคราะห์ข้อมลูสรุปผลการด าเนนิงานและคืนข้อมูลให้กับพ้ืนท่ี 
4.ประสิทธิภาพการสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง 
 

 

 

1.ใช้กลไก case management team ก้ากับติดตามการรักษา โดยดูแลรักษาโดยผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง 
2. ขับเคลื่อน NOC-TB จังหวัดและอ้าเภอ 
3.มีระบบ Clinical Consultant โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาระดับจังหวัด และระดับเขต 
4.ท้า dead case conference /case review 
5.กรณีผู้ปุวยมอีาการรุนแรง พจิารณาให้ผู้ปุวย Admit 
6.ดูแลผู้ปุวยแบบมีพี่เลี้ยง(DOT)โดยเจ้าหน้าที่ และชุมชนมีส่วนรว่ม หาสาเหตุการขาดยาทุกราย 
7.เพิ่มช่องทางการสือ่สารสา้หรับดูแลผู้ปุวยแบบมีพี่เลี้ยง(DOT)โดยใชM้obile phone 
8. .ติดตามเย่ียมผู้ปุวยโดย สหวิชาชีพ รว่มกับชุมชน 
9.ก้ากับ ตดิตาม และประเมนิผลการรักษาผู้ปุวยวัณโรค(Monitoring and evaluation)โดยใช้กลไกของ 
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 
10.พัฒนาเครอืข่าย ระบบข้อมูลในการส่งตอ่ผู้ปุวยวัณโรค (TB referral center)เพื่อการดูแลรักษาอย่าง

ต่อเนื่อง ในระดับโรงพยาบาล จังหวดั อ้าเภอ และต้าบล โดยใช้มาตรการ 2-2-2 
   
 



 

๖๖ 

 

ประเด็น การควบคุมปูองกันวัณโรค  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
(รพ /สสอ / 

รพ.สต.) 
1.ลดอัตรา
อุบัติการณ์ 
วัณโรค 

ร้อยละของความ
ครอบคลุมการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ า≥ 85  

ร้อยละของความ
ครอบคลุมการ
รักษาผู้ปุวยวัณ
โรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ า≥ 85  

การค้นหา เร่งรัดการค้นหาผู้ติด
เชื้อวัณโรคและผู้ปุวย
วัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 
เป้าประสงค์  
 ค้นหาผู้ปุวยได้อย่าง
ครอบคลุมและรวดเร็ว 

1.ศึกษาเพ่ือหากลุ่มเสี่ยง Spot map   ตามนโยบาย 7 
กลุ่มเสี่ยง 
2. วิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหาของอ าเภอปุาโมก 
3.ค้นหาและวินิจฉัยอย่างรวดเร็วด้วย CXR , AFB /Epert 
ในกลุ่มผู้มารับบริการในโรงพยาบาลและHealth care 
worker เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการรักษา 
4.วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการด าเนินงานและคืนข้อมูล
ให้กับพ้ืนที่ 
5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเสี่ยง 

รพ /สสอ 
 
รพ./สสอ. 
    รพ. 
 
     รพ. 
สสอ./ รพสต. 
 

2.อัตราความส าเร็จ 
ของการรักษาวัณโรค
ปอดรายใหม่ 

อัตราความส าเร็จของ
การรักษาผู้ปุวยวัณโรค
ปอดรายใหม≥่ 87  

-อัตรา
ความส าเร็จของ
การรักษาผู้ปุวย
วัณโรคปอดราย
ใหม≥่ 87  
-อัตราขาดยาเป็น
ศูนย ์
 

รักษา
ครบถ้วน 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ก ากับการกินยาผู้ปุวย
วัณโรค โดยใช้การดูแล
แบบมีพ่ีเลี้ยง ( DOTS 
) 

1.ใช้กลไกCase Management Team ก ากับติดตามการ
รักษา โดยให้ผู้ปุวยเป็นจุดศูนย์กลาง 
2.ขับเคลื่อน NOC –TB ของอ าเภอ 
3.มีระบบ Clinical consultant โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
4.ท า Dead case conference /case review 
5.Admit ทุกเคสที่ผลเสมหะพบเชื้อ /อาการรุนแรง 
6.ก ากับการกินยาทุกรายในผู้ที่เสี่ยงขาดยา / มีปัญหาที่
ซับซ้อน 
7.ติดตามเยี่ยมบ้านด้วยทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับชุมชน 

  รพ 
 
สสอ. / รพ. 
   รพ 
รพ/สสอ/รพ
สต. 
 
สสอ /รพสต  
 



 

๖๗ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
(รพ /สสอ / 

รพ.สต.) 
8.พัฒนาเครือข่าย ระบบส่งต่อผู้ปุวยเพื่อการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 
9.ก ากับติดตาม ประเมินผล การรักษา และคืนข้อมูลให้
เครือข่าย 
10 ใช้มาตรการดูแลรักษา 2-2-2 
.11.ส่งเสริมขวัญ และก าลังใจ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน 
TB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  รพ /สสอ 



 

๖๘ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอ :  แผนพัฒนางานแพทย์แผนไทย  ปี 2563 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ประชาชนได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ปุวยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 19.5) 
 

 
สนับสนุนให้มีบริการการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน 
 

มาตรการ 
 

กลยุทธ ์
 

กิจกรรม 

1.พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย 
เป้าประสงค์: หน่วยบริการสาธารณสุขมีการให้บริการ 
การแพทย์แผนไทยท่ีได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด: 1.1.ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)  (ร้อยละ 100 ) 
          1.2.ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนา
และรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย TTM HA (ร้อยละ 40) 
          1.3.ร้อยละของ รพ.สต.เปูาหมาย ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รพ.สต.ติดดาว การบริการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ100)    
 

1.ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) 
2.ประเมินมาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์
แผนไทย TTM HA  
3.ประเมินรพ.สต.ติดดาว ด้านการจัดบริการแพทย์แผนไทย 
4.จัดคลินิกแพทย์แผนไทยท่ีแผนกผู้ปุวยนอก (OPD คู่ขนาน)  
5.จัดคลินิกครบวงจรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(คลินิก 4 โรค) 
6.ปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทย  (นวด อบ ประคบ
สมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

2.ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการการแพทย์
แผนไทย 

เปูาประสงค์: บุคลากรมีความรู้และทกัษะในการให้บริการแพทย์แผน
ไทย 
ตัวชี้วัด: 2.1.ร้อยละของการส่ังใช้ยาสมนุไพรสถานบริการ  (มากกว่า
ร้อยละ 6 ของการส่ังใช้ยาทั้งหมด ) 
          2.2. ร้อยละการให้บริการผู้ปวุยนอกดว้ยการตรวจ วินิจฉัย 
รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  
     2.2.1 รพศ./รพท.   ร้อยละ 12 
                  2.2.2 รพช.           ร้อยละ 19 
                  2.2.3 รพ.สต.         ร้อยละ 37 
 

1.ประชุมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวช
ปฏิบัติแผนไทยผ่านระบบถ่ายทอดทางไกล (VDO 
Conference) 
2.จัดท้า CPG งานการแพทย์แผนไทย 
3.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการ 
4.ติดตาม/นิเทศงานการแพทย์แผนไทย 
5.ร่วมกิจกรรมการแพทย์แผนไทยระดับภาค 
 

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
การแพทยแ์ผนไทย 

เป้าประสงค:์ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานแพทย์แผนไทย 
ตัวชี้วดั: 3.1.ระดับความส าเร็จของการสร้าง
ภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทย 
           

1.ส้ารวจ/จัดท้าทะเบียนหมอพื้นบ้าน 
2.รับรองหมอพื้นบ้าน 
3.จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพิธี
ไหว้ครูแพทย์แผนไทย 
4.อบรมฟื้นฟูการดูแลผู้ปุวยด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยใน Care Giver 
5.อบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ให้บริการนวดในหน่วย
บริการ 
6.ประกวดพื้นท่ีต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยใน
ระดับเขต 
7.ประกวดเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยดีเด่น
ระดับเขต 
8.มีพ้ืนท่ีต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยในระดับจังหวัด   



 

๖๙ 

 

ประเด็นแผน :  แผนพัฒนางานแพทย์แผนไทย  ปี 2563 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายตัวชี้วัด 

ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.) 

ประชาชน
ได้รับบริการ
แพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกท่ีได้
มาตรฐาน 

ร้อยละของผู้ปุวย
นอกทั้งหมดที่
ได้รับบริการตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค
และฟ้ืนฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผน
ไทย (ร้อยละ 
19.5) 

ร้อยละ 19.5 สนับสนุนให้
มีบริการ
การแพทย์
แผนไทยที่ได้
มาตรฐาน 

1.พัฒนาระบบบริการ
การแพทย์แผนไทย 

เป้าประสงค์: หน่วยบริการ
สาธารณสุขมีการให้บริการ
การแพทย์แผนไทยที่ได้
มาตรฐาน 

100)    

 

1.ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) 
2.ประเมินมาตรฐานการพัฒนา
และรับรองคุณภาพงาน
การแพทย์แผนไทย TTM HA  
3.ประเมินรพ.สต.ติดดาว ด้าน
การจัดบริการแพทย์แผนไทย 
4.จัดคลินิกแพทย์แผนไทยที่
แผนกผู้ปุวยนอก (OPD คู่ขนาน)  
5.จัดคลินิกครบวงจรด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (คลินิก 4 
โรค) 
6.ปรับปรุงฐานข้อมูลการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย  (นวด 
อบ ประคบสมุนไพร จ่ายยา

รพ. 

1.จัดคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ปุวย
นอก (OPD คู่ขนาน) 
2.พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) 
3.พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์
แผนไทย TTM HA 
4.ปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการแพทย์
แผนไทย  (นวด อบ ประคบสมุนไพร จ่าย
ยาสมุนไพร) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
สสอ. 
1.ร่วมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) 



 

๗๐ 

 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายตัวชี้วัด 

ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.) 

สมุนไพร) ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

2.ติดตามประเมินรพ.สต.ติดดาว ด้านการ
จัดบริการแพทย์แผนไทย 
3.ปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการแพทย์
แผนไทย  (นวด อบ ประคบสมุนไพร จ่าย
ยาสมุนไพร) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
รพ.สต. 
1.พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) 
2.พัฒนาหน่วยบริการให้ได้มาตรฐานรพ.
สต.ติดดาว ด้านการจัดบริการแพทย์แผน
ไทย 
3.ปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการแพทย์
แผนไทย  (นวด อบ ประคบสมุนไพร จ่าย
ยาสมุนไพร) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

    2.ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้
และทักษะในการให้บริการ

1.ประชุมรับฟังการถ่ายทอด
ความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติ
แผนไทยผ่านระบบถ่ายทอด
ทางไกล (VDO Conference) 

รพ. 

1.ร่วมจัดท า CPG งานแพทย์แผนไทยและ



 

๗๑ 

 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายตัวชี้วัด 

ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.) 

การแพทย์แผนไทย 

เป้าประสงค์: บุคลากรมีความรู้
และทักษะในการให้บริการ
แพทย์แผนไทย 

 

2.จัดท า CPG งานการแพทย์แผน
ไทย 
3.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรใน
สถานบริการ 
4.ติดตาม/นิเทศงานการแพทย์
แผนไทย 
5.ร่วมกิจกรรมการแพทย์แผน
ไทยระดับภาค 
 
 

น า  CPG ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแพทย์
แผนไทยระดับภาค 

3.ส่งบุคลากรเข้าประชุมรับฟังการ
ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติ
แผนไทยผ่านระบบถ่ายทอดทางไกล (VDO 
Conference) 

สสอ. 
1.ควบคุมก ากับติดตาม/นิเทศงาน 
รพ.สต. 
1.ร่วมจัดท า CPG งานแพทย์แผนไทยและ
น า  CPG ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแพทย์
แผนไทยระดับภาค 

3.ส่งบุคลากรเข้าประชุมรับฟังการ



 

๗๒ 

 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายตัวชี้วัด 

ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.) 

ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติ
แผนไทยผ่านระบบถ่ายทอดทางไกล (VDO 
Conference) 

    3.เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายการแพทย์แผนไทย 

เป้าประสงค์: ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานแพทย์แผนไทย 

ตัวช้ีวัด: 3.1.ระดับความส าเร็จ
ของการสร้างภาคีเครือข่าย
การแพทย์แผนไทย 

           

 

1.ส ารวจ/จัดท าทะเบียนหมอ
พ้ืนบ้าน 
2.รับรองหมอพ้ืนบ้าน 
3.จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและพิธีไหว้ครู
แพทย์แผนไทย 
4.อบรมฟ้ืนฟูการดูแลผู้ปุวยด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยใน 
Care Giver 
5.อบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้กับผู้ให้
บริการนวดในหน่วยบริการ 
6.ประกวดพื้นที่ต้นแบบด้าน
การแพทย์แผนไทยในระดับเขต 
7.ประกวดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต 

รพ. 

1.เข้าร่วมอบรมฟ้ืนฟูการดูแลผู้ปุวยด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ใน Care Giver 

2.เข้าร่วมอบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้กับ 

ผู้ให้บริการนวดในหน่วยบริการ 

3.เข้าร่วมกิจกรรมวันภูมิปัญญา 

การแพทย์แผนไทยและพิธีไหว้ครู 

แพทย์แผนไทย 

4.เข้าร่วมประกวดพ้ืนที่ต้นแบบด้าน
การแพทย์แผนไทยในระดับเขต 



 

๗๓ 

 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายตัวชี้วัด 

ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.) 

8.มีพ้ืนที่ต้นแบบด้านการแพทย์
แผนไทยในระดับจังหวัด   
 

5.เข้าร่วมประกวดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แพทยแ์ผนไทยดีเด่นระดับเขต 

6.ส ารวจ/จัดท าทะเบียนหมอพื้นบ้าน 

สสอ. 
1.ส่งบุคลากรเข้าอบรมฟ้ืนฟูการดูแลผู้ปุวย
ด้วยศาสตร์การแพทย์ 
แผนไทยใน Care Giver 
2.ส่งบุคลากรเข้าอบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้กับ
ผู้ให้บริการนวดใน 
หน่วยบริการ 
3.ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและพิธีไหว้ครูแพทย์
แผนไทย 
รพ.สต. 
1.เข้าร่วมอบรมฟ้ืนฟูการดูแล 

ผู้ปุวยด้วยศาสตร์การแพทย์แผน 



 

๗๔ 

 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายตัวชี้วัด 

ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท(รพ./สสอ./รพ.สต.) 

ไทย ใน Care Giver 

2.เข้าร่วมอบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้กับ 

ผู้ให้บริการนวดในหน่วยบริการ 

3.เข้าร่วมกิจกรรมวันภูมิปัญญา 

การแพทย์แผนไทยและพิธีไหว้ครู 

แพทย์แผนไทย 

4.เข้าร่วมประกวดพ้ืนที่ต้นแบบด้าน
การแพทย์แผนไทยในระดับเขต 

5.เข้าร่วมประกวดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แพทย์แผนไทยดีเด่นระดับเขต 

6.ส ารวจ/จัดท าทะเบียนหมอพื้นบ้าน 

 



 

๗๕ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอ : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563 (แผนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค) 
เปูาประสงค์  คุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

       

ตัวชี้วัด  1.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/อาหารที่จ าหนา่ยในพื้นที่
รับผิดชอบได้รับการตรวจวิเคราะห์สิ่งปลอมปนตาม
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบฉลาก
ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 

 3. สถานที่ผลิต/น าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบรกิาร
สุขภาพ ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

       

มาตรการ  1.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลติ/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ/ผู้ประกอบการสถานบรกิารสขุภาพ ให้ได้
มาตรฐาน 

   2. น ากระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 

       

กลยุทธ์  1. พัฒนาความรู้ใหก้ับเครือข่าย 

 

เปูาประสงค์: เครือข่ายมีความรู้เกีย่วกบัผลิตภัณฑ์

สุขภาพ 
 

ตัวชี้วัด: มีการเผยแพร่ความรู้ 4 ครั้งต่อปี 

 2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝูาระวังสถานที่

ผลิต/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สถานพยาบาล

และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

เปูาประสงค์: เครือข่ายมีส่วนร่วมในการตรวจ

สถานที่ผลิต/จ าหนา่ย สถานประกอบการสุขภาพ

ได้รับการตรวจตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด: เครือข่ายมีการตรวจประเมิน/ร่วมตรวจ

มากกว่าร้อยละ 50 

 3. ด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิต/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน/กระท าผิดกฎหมาย 

เปูาประสงค์: เพื่อให้ผู้ผลิต/จ าหน่าย จ าหน่ายผลิภัณฑ์

สุขภาพที่ถกูต้อง 

ตัวชี้วัด: ด าเนินการตามกฎหมายทุกครั้ง ที่พบหลักฐานการ

กระท าผิดที่รุนแรง 

       

กิจกรรม  1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลเตือนภยัผลิตภัณฑ์

สุขภาพ และร้านช า 

 2. ตรวจสอบคุณภาพ/ฉลากผลิตภัณฑ์ ณ 

สถานที่จ าหนา่ย 

 3.ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิต/น าเข้า ผลิตภัณฑ์

สุขภาพและสถานบรกิารสุขภาพ 

 



 

๗๖ 

 

ประเด็นแผน : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2563 (แผนการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค) 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมายตัวชี้วัด  

ปี 2563 
มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 

(รพ./สสอ./รพ.สต) 
คุ้มครองผู้บริโภคให้
ปลอดภัยจากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

1.ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/
อาหารที่จ าหน่ายใน
พ้ืนที่รับผิดชอบได้รับ
การตรวจวิเคราะห์สิ่ง
ปลอมปนตาม
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 100 1.พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิต/
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ/ผูป้ระกอบการ
สถานบริการสุขภาพ ให้
ได้มาตรฐาน 

1. พัฒนาความรู้ให้กับ
เครือข่าย 
 

1. เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เตือนภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และร้านช า 

รพ./สสอ./รพ.สต 

 2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการตรวจสอบ
ฉลากถูกต้องตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 100 2. น ากระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย 

2. พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในการเฝูา
ระวังสถานที่ผลิต/
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ/สถานพยาบาล
และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

2. ตรวจสอบคุณภาพ/
ฉลากผลิตภัณฑ์ ณ 
สถานที่จ าหน่าย 

รพ./ รพ.สต 

 3. สถานที่ผลิต/
น าเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพและสถาน
บริการสุขภาพ ผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 91  3. ด าเนินการตาม
กฎหมายกับผู้ผลิต/
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ไม่ได้
มาตรฐาน/กระท าผิด
กฎหมาย 

3.ตรวจประเมิน
มาตรฐานสถานที่
ผลิต/น าเข้า 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
สถานบริการสุขภาพ 

รพ./ รพ.สต 



 

๗๗ 

 

แผนงาน :  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 

 

การลดการเสียชีวิตและความพิการจากภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากโรคและภัย 

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 

 

1. อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมงของผู้เจ็บปุวยฉุกเฉิน ที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2 (เปูาหมายน้อยกว่า 12%) 
2. อัตราของโรงพยาบาลทีผ่่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (เปูาหมายไม่ต่้ากว่า 60%) 

มาตรการ 

 
กลยุทธ ์

 

กิจกรรม 

 

1.พัฒนาคุณภาพระบบ ECS ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน 

1.1 จัดระบบ ECS ของโรงพยาบาลให้พร้อม
ปฏิบัติการในสถานการณ์อุบัติเหตุและ
เจ็บปุวยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวง สธ. เป้าประสงค์ 
โรงพยาบาลสามารถจัดบริการได้ตาม
มาตรฐาน         ตัวช้ีวัด 1.โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS (ร้อยละ 60)                                           
2.ร้อยละผู้เจ็บปุวยฉุกเฉินเพิ่มข้ึนจากปี 
2562 

1.2 จัดระบบ ECS ของโรงพยาบาลให้พร้อม
ปฏิบัติการในสถานการณ์สาธารณภัย
เป้าประสงค์ โรงพยาบาลสามารถจัดบริการได้
ในสถานการณ์สาธารณภัย ตัวช้ีวัด  
โรงพยาบาลผ่านการประเมิน Hospital Safety 
Index ของกระทรวงสธ. 

1.1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ECS ของโรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง 
จ้านวน 4 ครั้ง/ปี                     1.1.2 
โรงพยาบาลน้าข้อมูลผลการประเมิน ECS 
มาวิเคราะห์ และจัดท้าแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี               1.1.3 ติดตาม
ประเมินผล ปลีะ 2 ครั้ง โดยการประเมิน
ตนเองและคณะกรรมการ ECS 
1.1.4 หน่วยบริการมีการศึกษาวิจัย/
นวัตกรรมในปฏิบัติงานหรือ R2R 

 

1.2.1 คณะกรรมการของโรงพยาบาลประเมิน 
Hospital Safety Index ของรพ.1.2.1 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท้าแผนพัฒนาเตรียม
สถานบริการเพื่อพร้อมรับเหตุและพร้อม
ให้บริการ                    1.2.3 หน่วยบริการมี
แผนฝึกซ้อมบนโต๊ะและซ้อมเสมือนจริงในการ
รองรับสถานการณ์สาธารณภัยในหน่วยงาน ทุก
ปี 1.2.4 มีการทบทวนและปรับปรุงแผนทุกปี 
1.2.5 จัดระบบสื่อสารให้พร้อม เพื่อรับแจ้งเหตุ 
สั่งการ และการรายงานข้อมูลในสถานการณ์
ปกติและสาธารณภัย         1.2.6สนับสนุนมี
การศึกษาวิจัย/นวัตกรรมในการปฏิบัติงานหรือ 
R2R 

2.1 สนับสนุนการจัดระบบบริการ EMS 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สพฉ.           
เป้าประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พัฒนาระบบบริการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ครอบคลุมพ้ืนที่            ตัวช้ีวัด  1.หน่วย
ปฏิบัติการเครือข่าย(อปท.) เพิ่มข้ึนจากปี 
2562  

2.2 ส่งเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของ
ผู้ปุวยฉุกเฉินและญาติ               
เป้าประสงค์ ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย
สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้เมื่ออยู่ใน
ภาวะฉุกเฉิน                               
ตัวช้ีวัด 1.ร้อยละของประชาชนมีความรู้
เบื้องต้นในการดูแลตนเอง         2.ร้อยละ
ของประชาชนสามารถเรียกใช้บริการ EMS 
ผ่าน 1669 ได้ ร้อยละ 90 

2.1.1 โรงพยาบาลแม่ข่ายและเครือข่าย 
อปท.ในพื้นที่รวมจัดระบบบริการ EMS 
2.1.2 ชุมชนมีส่วนรวมในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่            
2.1.3 รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์
เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา                     
2.1.4 ติดตามประเมินผล                      
2.1.5 ส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน/คืนข้อมูลสู่ชุมชน 

2.2.1 โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ (เปูาหมาย 1คน/1หลังคาเรือน)     
2.2.2 ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือ 
และอ้านวยความสะดวกต่อการให้บริการ 
EMS                                              
2.2.3 ติดตามประเมินผลในระดับอ้าเภอ 



 

๗๘ 

 

ประเด็น   การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร ปี 2563 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดปี

63 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท  

1.ลดการเสียชีวิต
และความพิการจาก
ภาวะฉุกเฉินที่เกิด
จากโรคและภัย 

 

1.อัตราการเสียชีวิต
ภายใน 24 ชั่วโมง
ของผู้ปุวยเจ็บปุวย
ฉุกเฉินน้อยกว่า12 
% 

12 % 1 พัฒนาคุณภาพ
ระบบ ECS ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

1จัดระบบ ECS ของ
โรงพยาบาลให้พร้อม
ปฏิบัติการใน
สถานการณ์อุบัติเหตุและ
เจ็บปุวยฉุกเฉินให้มีระ
สิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวง  
2. จัดระบบ ECS ของ
โรงพยาบาลให้พร้อม
ปฏิบัติการใน
สถานการณส์าธารณภัย 

1.1.1ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ECS ของโรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง 
จ านวน 4 ครั้ง/ปี                     1.1.2 
โรงพยาบาลน าข้อมูลผลการประเมิน 
ECS มาวิเคราะห์ และจัดท าแผนพัฒนา
อย่างต่อเนื่องทุกปี                
1.1.3 ติดตามประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง 
โดยการประเมินตนเองและ
คณะกรรมการ ECS 
1.1.4 หน่วยบริการมีการศึกษาวิจัย/
นวัตกรรมใน 
ปฏิบัติงานหรือ R2R 
 

ร.พ.ป่าโมก 

 
 
 
 



 

๗๙ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดปี

63 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท  

โรงพยาบาล
สามารถจัดบริการ
ได้ในสถานการณ์
สาธารณภัย 

โรงพยาบาลผ่าน
การประเมิน 
Hospital Safety 
Index  

 

  2. จัดระบบ ECS ของ
โรงพยาบาลให้พร้อม
ปฏิบัติการใน
สถานการณ์สาธารณ
ภัย 

1.2.1 คณะกรรมการของโรงพยาบาล
ประเมิน Hospital Safety Index ของรพ 
1.2.2วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนา
เตรียมสถานบริการเพ่ือพร้อมรับเหตุและ
พร้อมให้บริการ                 
1.2.3 หนว่ยบริการมีแผนฝึกซ้อมบนโต๊ะ
และซ้อมเสมือนจริงในการรองรับ
สถานการณ์สาธารณภัยในหน่วยงาน ทุกปี 
 1.2.4 มีการทบทวนและปรับปรุงแผนทุก
ปี 
 1.2.5 จัดระบบสื่อสารให้พร้อม เพื่อรับ
แจ้งเหตุ สั่งการ และการรายงานข้อมูลใน
สถานการณ์ปกติและสาธารณภัย       
1.2.6 สนับสนุนมีการศึกษาวิจัย/นวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานหรือ R2R 
 

ร.พ.ป่าโมก 

 
 



 

๘๐ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดปี

63 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท  

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพัฒนาระบบ
บริการได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานรอบคลุม
พ้ืนที่             

 

1.หน่วย
ปฏิบัติการ
เครือข่าย(อปท.) 
เพ่ิมข้ึนจากปี 
2562  

 

เพ่ิม2แห่ง 2.พัฒนาการมี
ส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย
และชุมชน 

 

2.1.1 สนับสนุนการ
จัดระบบบริการ EMS 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ 
สพฉ.            

2.1.1 โรงพยาบาลและเครือข่าย อปท.ใน
พ้ืนที่รวมจัดระบบบริการ EMS 

 2.1.2 ชุมชนมีส่วนรวมในการสนับสนุน
การปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่            
2.1.3 รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์
เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหา                     
2.1.4 ติดตามประเมินผล                      
2.1.5 ส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน/คืนข้อมูลสู่ชุมชน 

 

 

 

 

 

 



 

๘๑ 

 

3เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ตัวช้ีวัดปี

63 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท  

ประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย
สามารถดูแลตนเอง
เบื้องต้นได้เมื่ออยู่ใน
ภาวะฉุกเฉิน                                

 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความรู้เบื้องต้นใน
การดูแลตนเอง        

 2.ร้อยละของ
ประชาชน
สามารถเรียกใช้
บริการ EMS ผ่าน 
1669 ได้ ร้อย
ละ 90 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

ร้อยละ90 

 

 

 2.2 ส่งเสริมศักยภาพ
ในการดูแลตนเองของ
ผู้ปุวยฉุกเฉินและญาติ                

2.2.1 โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ (เปูาหมาย 1คน/1หลังคาเรือน)  

2.2.2 ประชาชนสามารถขอความ
ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกต่อการ
ให้บริการ EMS                                              
2.2.3 ติดตามประเมินผลในระดับอ าเภอ 

 

ร.พ.ปุาโมก 



 

๘๒ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอ :แผน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลป่าโมก ปี 2563 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

โรงพยาบาลปุาโมกไม่วิกฤติทางการเงิน(ไม่ติดระดับ 7) เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด ระดับวิกฤติทางการเงิน  (ระดับ 0 - 6) 
 
พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการ 
 

กลยุทธ์ 
 

กิจกรรม 

1 พัฒนาประสิทธิภาพแผนทาง
การเงิน  
เปูาประสงค์ : แผนทางการเงิน
ของโรงพยาบาลปุาโมกมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลต่าง
แผนและผลทางการเงิน  
ไม่เกินร้อยละ 5 

2พัฒนาคุณภาพขอ้มูลบัญช ี
เปูาประสงค์ : ข้อมูลบัญชีมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด : 1. คุณภาพบัญชีของโรงพยาบาลปุา

โมกผ่านเกณฑ์ประเมิน เกณฑ์ประเมิน
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ร้อยละ 90) 

2. คุณภาพบัญชีของโรงพยาบาลปุาโมก ผ่าน
เกณฑ์ประเมินเกณฑ์ประเมิน EIA ด้านงบ
การเงิน 

1. ชี้แจงนโยบายและก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผน 
2. ก าหนดตวัชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบ 
3. จัดท าแผนให้สอดคล้องกับ
นโยบายยุทธศาสตร์และ
สถานการณ์การเงินของ
โรงพยาบาล  
4. ก ากบัให้จัดท าแผนภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
5. ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
รายงานผล การด าเนินงานตาม
แผน 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

1. จัดท าผังทางเดินเอกสารและวางระบบ
ควบคุมภายในแต่ละกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในโรงพยาบาล 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการส่งข้อมูลบญัชี  
3. ก าหนดตวัชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบ  
4. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ
หน่วยงานตรวจสอบและรายงานผล  
5. แก้ไขและรายงานผลตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด  
5. ควบคุม ก ากับ ติดตามและรายงานผล
ข้อมูลทางบัญชี ตามกรอบมาตรการ 

3พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารการเงินการคลัง 
เปูาประสงค์ : การบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลปาุโมกมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด :  
1. ผ่านเกณฑ์ EIA (ด้านพัสด,ุการจัดเกบ็รายได้,ด้านการเงิน, ด้านการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน) 
2. ผ่านเกณฑ์ 7 Plus (ผ่านเกณฑ์ 5 ขอ้) ได้แก่  
 2.1 ประสิทธภิาพในการด าเนินงาน  
 2.2 อัตราตอบแทนจากสินทรัพย ์ 
 2.3 ระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการช าระ เจา้หนี้การค้ากลุ่มบริการ (ค่ายา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาฯ)  
 2.4 ระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช.  
2.5 ระยะเวลาถัวเฉลีย่ในการเรียกเก็บหนี้กรมบัญชีกลาง  
 2.6 ระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ ประกันสังคม  
 2.7 การบริหารสินค้าคงคลัง 
3. ผ่านเกณฑ์ต้นทุน (ผู้ปุวยนอก/ผู้ปวุยใน ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.ระดับเดียวกนั) 
4. ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในที่ได้รับ การแก้ไขและรายงานผล ไม่น้อยกว่า 
80% (ประเมินในรอบปีถัดไป) 

1. ชี้แจงและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ เกณฑ์การประเมิน 
2. ก าหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารการเงินการคลัง  
3. ถ่ายทอดมาตรการและแนวทาง ฯลฯ ให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล  
4. ก าหนดตวัชี้วัดให้ผู้รับผิดชอบ  
5. ก ากบั ติดตามผล (รายเดือน/รายไตรมาส /รายปี) 



 

๘๓ 

 

ประเด็นแผน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลป่าโมก ปี 2563 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 

ปี 2563 
มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 

  
โรงพยาบาลป่าโมก
ไม่วิกฤติทางการเงิน
(ไม่ติดระดับ 7) 

ระดับวิกฤติทางการเงิน   ระดับ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 พัฒนาประสิทธิภาพแผน
ทางการเงิน  
 

1. ชี้แจงนโยบายและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าแผน 
2. ก าหนดตัวชี้วัดให้
ผู้รับผิดชอบ 
3. จัดท าแผนให้สอดคล้อง
กับนโยบายยุทธศาสตร์และ
สถานการณ์การเงินของ
โรงพยาบาล  
4. ก ากับให้จัดท าแผน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5. ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
รายงานผล การด าเนินงาน
ตามแผน 
6. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
 
 
 
 

งานการเงิน
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

หมายเหต ุ    ใส่  *** ท่ีเป็นกลยทุธ์เด่น 



 

๘๔ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
  

    2พัฒนาคุณภาพข้อมูล
บัญชี 

1. จัดท าผังทางเดินเอกสาร
และวางระบบควบคุม
ภายในแต่ละกระบวนงานที่
เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การส่งข้อมูลบัญชี  
3. ก าหนดตัวชี้วัดให้
ผู้รับผิดชอบ  
4. มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดับ
หน่วยงานตรวจสอบและ
รายงานผล  
5. แก้ไขและรายงานผลตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด  
5. ควบคุม ก ากับ ติดตาม
และรายงานผลข้อมูลทาง
บัญชี ตามกรอบมาตรการ 
 
 
 

งานการเงิน
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 



 

๘๕ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
  

    3พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลัง 

. ชี้แจงและก าหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละ เกณฑ์
การประเมิน 
2. ก าหนดมาตรการและ
แนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลัง  
3. ถ่ายทอดมาตรการและ
แนวทาง ฯลฯ ให้บุคลากร
ทุกคนในโรงพยาบาล  
4. ก าหนดตัวชี้วัดให้
ผู้รับผิดชอบ  
5. ก ากับ ติดตามผล (ราย
เดือน/รายไตรมาส /รายปี) 
 

งานการเงิน
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

 
 

 

 
 



 

๘๖ 

 

แผนสุขภาพอ าเภอ : :  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส าหรับงาน HA รพ. ป่าโมก  ปี 2563 

 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ทุกหน่วยงานสามารถน าปัญหามาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
1.ทุกหน่วยงานส่งตัวแทนเข้าอบรมครบตามก าหนดการ 

 

1.ส่งเอกสารสรุปกิจกรรมให้ผู้อ านวยการ รายเดือน 
 
 

มาตรการ 
 

กลยุทธ ์
 

กิจกรรม 

2. มอบหมายทีมพี่เลี้ยง ตดิตาม ควบคุมก ากับ 
 
 

1         จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ 2 ครั้ง เรื่อง 2P safety และ CQI 
2. ติดตามงานรวบรวม เข้าศูนย์คณุภาพ 
3. จัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน า 
 

 

 
 

1. จัดประกวดภายในโรงพยาบาล เพือ่มอบรางวัล การพัฒนาดเีด่น 
 

2.มีกิจกรรม CQI รายเดือน หรือ งาน R2R  
 

 



 

๘๗ 

 

ประเด็นแผน :  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส าหรับงาน HA รพ. ป่าโมก  ปี 2563 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายตัวชี้วัด 
ปี 2563 

มาตรการ กลยุทธ์ กิจกรรม บทบาท 
 (รพ /สสอ /  

รพ.สต.) 
ทกุหนว่ยงานสามารถ

น าปัญหามาพฒันา

งานอยา่งตอ่เนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ทุกหน่วยงานส่งตัวแทน
เข้าอบรมครบตาม
ก้าหนดการ 
2.มีกิจกรรม CQI รายเดือน 
หรือ งาน R2R  
 

1.ทุกหน่วยงานส่ง
ตัวแทนเข้าอบรม
ครบตามกา้หนดการ 
2.มีกิจกรรม CQI 
รายเดือน หรือ งาน 
R2R  
 

1.ส่งเอกสารสรุปกจิกรรมให้
ผู้อ้านวยการ รายเดือน 

 

1.มอบหมายทีมพี่เลี้ยง ตดิตาม 
ควบคุมก้ากับ 
2.จัดประกวดภายใน
โรงพยาบาล เพื่อมอบรางวลั 
การพัฒนาดีเด่น 
 
 

  

 

 

 

 

1   จัดอบรมเชิงปฏิการ 2 
ครั้ง เรื่อง 2P safety และ 
CQI 
2.ติดตามงานรวบรวม เข้า
ศูนย์คุณภาพ 
3.จัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้
ค้าแนะน้า 

 

  

 

 

รพ.ป่าโมก 
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