
 

 

 
นโยบายและยุทธศาสตร ์

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 
 



ก 
 

 ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2566 จัดท าขึ้นโดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลเกาะพะงัน ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเกาะพะงัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง สถานีอนามัยบ้านโฉลกหล า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุข โดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน เพ่ือตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึง
สอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่อ าเภอเกาะพะงัน  

 

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์  แผนที่ยุทธศาสตร์ โครงการ
บูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์สาธารณสุข แผนกลยุทธการด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพ และ
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 เพ่ือการน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถประสบความส าเร็จส่งผลให้ประชาชน มีสุขภาวะ ตามเป้าประสงค์   
ที่ก าหนดไว้ 

             
                                คณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน(คบสอ.เกาะพะงัน) 

7  ธันวาคม  2565 
 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก 
 

สารบัญ 
  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
ข้อมูลสถานะสุขภาพ 

2 
9 

๑2 
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข คบสอ.เกาะพะงัน  
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น  

 
17 

 กลยุทธ์เครือข่ายสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ 

18 
19 

แผนกลยุทธ์ด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน  
 ประเด็นที่ 1 : จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

ประเด็นที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นที ่3 : เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการเงินการคลัง 
ประเด็นที ่4 : พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นที ่5 : สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

32 
71 

114 
118 
134 

ภาคผนวก 
      สรุปรายรับ – รายจ่ายของสถานบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 
      ประมาณรายรับ ปีงบประมาณ 2566 

 
142 

   143 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ก 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป  
อ าเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
 2 

2 

ข้อมูลทั่วไป 
 
ประวัติศาสตร์ 
 เกาะพะงัน เป็นเกาะที่มีผู้คนอาศัยมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เกาะพะงันมีฐานะเป็นหัวเมือง ขึ้นอยู่กับเมืองไชยา โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่บ้านวกตุ่ม ชุมชนเริ่มต้น
ที่นี่ เพราะลักษณะเป็นอ่าว เรือสามารถหลบคลื่นลมได้ และอยู่ใกล้กับพุมเรียง หัวเมืองไชยา ต่อมาในปี 2440       
ได้มีการจัดระบบการปกครองใหม่ โดยมีการยุบเมืองและหัวเมืองต่าง ๆ เป็นมณฑลจังหวัดและอ าเภอ            
เมืองเกาะพะงันได้ยุบไปรวมกับอ าเภอเกาะสมุย และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2513 กระทรวงมหาดไทยได้
ประกาศแยกเขตท้องที่เกาะพะงันเป็น “กิ่งอ าเภอเกาะพะงัน” และได้รับยกฐานะเป็นอ าเภอเกาะพะงันเมื่อวันที่ 
13 เมษายน 2520 โดยมีที่ว่าการอ าเภอตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2 ต าบลเกาะพะงัน ส าหรับการปกครองท้องถิ่น           
เคยจัดตั้งสุขาภิบาลเกาะพะงันเมื่อปี พ.ศ. 2516 และยกเลิกเมื่อปี พ.ศ.2519 ต่อมาใน พ.ศ.2528 อ าเภอ
เกาะพะงันได้ด าเนินการขอจัดตั้งสุขาภิบาลเกาะพะงัน และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาล          
เกาะพะงัน อ าเภอเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 
ตอนที่ 222 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลเกาะพะงัน  ตั้งแต่วันที่          
25 พฤษภาคม 2542 
 

แผนที่อ าเภอเกาะพะงัน 
 

   ภาพที่ 1 แผนที่อ าเภอเกาะพะงัน 
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ที่ตั้ง 
อ าเภอเกาะพะงัน เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุด ตั้งอยู่ทา ง  

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสุราษฎร์ธานี ในบริเวณตอนกลางของอ่าว ไทย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ            
100 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 193 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 6 เกาะ คือ เกาะพะงัน เกาะเต่า           
เกาะนางยวน เกาะแตนอก เกาะแตใน และเกาะม้า  มีประชากรอาศัยอยู่ 2 เกาะ คือ เกาะพะงัน มีพ้ืนที่ 
ประมาณ 168 ตารางกิโลเมตร และเกาะเต่า มีพ้ืนที่ ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร  
อาณาเขต 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอาณาเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร 
   ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตอ าเภอไชยา  อ าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลักษณะภูมิประเทศ 
   เกาะพะงัน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาอยู่บริเวณใจกลางเกาะ แผ่อาณาเขตปกคลุมพ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่ ประมาณ ร้อยละ 77 มีพ้ืนที่ที่ใช้ในการเกษตรและที่อยู่อาศัย อยู่ทางทิศตะวันตกมาจนถึงทิศใต้
บริเวณริมฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นหาดทรายและสันทราย มีที่ราบตามบริเวณอ่าวต่าง ๆ แม่น้ าล าคลองใหญ่ไม่มี  
เป็นเพียงธารน้ าเล็ก ๆ หลายสาย พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นดินทรายและหิน 
ลักษณะภูมิอากาศ 
   เกาะพะงันมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ฝนตกเกือบตลอดปี ทิศทางลมบริเวณเกาะพะงัน  
แบ่งได้เป็น  2 ช่วง คือ 

 1. เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ได้แก่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ (พัทยา) ลมตะวันตก และ            
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ  (ลมพัดหลวง) 
  2. เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ลมว่าว)          
ลมตะวันออก (ลมอุตรา) และตะวันออกเฉียงใต้ (ลมตะเภา) 
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ประชากร 
อ าเภอเกาะพะงัน มีประชากรกลางปี 2565 จากข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์               

จ านวน 18,498  คน  เพศชาย  9,325  คน เพศหญิง 9,173  คน ความหนาแน่นของประชาการโดยเฉลี่ย 
95.85 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ ของต าบลเกาะพะงัน และต าบลบ้านใต้ 

ตารางที ่1 จ านวนประชากรแยกรายต าบล/หมู่บ้าน  อ าเภอเกาะพะงัน  ปีงบประมาณ 2566 
              ณ วันที่  1  กรกฎาคม  2565 
 

ต าบล   หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน  หลังคาเรือน จ านวนประชากร 
       ชาย หญิง รวม 
 เกาะพะงัน       1  ท้องศาลา 3,019 1,728 1,726 3,454 
       2  ในสวน 973 789 761 1,550 
       3  มะเดื่อหวาน 693 535 537 1,072 
       4  วกตุ่ม 754 601 565 1,166 
       5  สมัยคงคา 477 330 298 628 
       6  หินกอง 523 305 308 613 
       7  โฉลกหล า 1,215 812 848 1,660 
       8  ศรีธนู * 1,336 553 569 1,122 
  รวม 8,990 5,653 5,612 11,265 
 บ้านใต ้      1  หน้าทับ 959 690 770 1,460 
       2  บ้านนอก 672 392 392 784 
       3  บ้านเหนือ 295 209 197 406 
       4  บ้านค่าย 546 413 418 831 
       5  ท้องนายปาน 712 393 377 770 
       6  หาดริ้น * 1,012 292 294 586 

 รวม 4,196 2,389 2,448 4,837 
เกาะเต่า      1  หาดทรายรี * 2,095 426 410 836 
       2  แม่หาด * 1,132 391 324 715 
       3  โฉลกบ้านเก่า * 1,537 466 379 845 

 รวม 4,764 1,283 1,113 2,396 
  รวมทั้งสิ้น 17,950 9,325 9,173 18,498 
 หมายเหตุ  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์  1  กรกฎาคม  2565 (รวมทุกสัญชาติ) 
               * ข้อมูลจ านวนหลังคาเรือนมากกว่าจ านวนประชากร 
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ตารางท่ี  2   จ านวนและร้อยละของจ าแนกตามเพศและแยกตามกลุ่มอายุ  อ าเภอเกาะพะงัน 
                 ปีงบประมาณ 2566 (ประชากรกลางปี 2565  ณ วันที่ 1  กรกฎาคม  2565)  

กลุ่มอายุ 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
0-4 463  2.77  456  2.73  919 5.41 
5-9 690  4.13  590  3.53  1280 7.53 

10-14 534  3.20  504  3.02  1038 6.11 
15-19 511  3.06  444  2.66  955 5.62 
20-24 451  2.70  450  2.70  901 5.30 
25-29 592  3.55  599  3.59  1191 7.01 
30-34 700  4.19  724  4.34  1424 8.38 
35-39 835  5.00  761  4.56  1596 9.39 
40-44 883  5.29  912  5.46  1795 10.57 
45-49 854  5.12  802  4.80  1656 9.75 
50-54 823  4.93  774  4.64  1597 9.40 
55-59 721  4.32  641  3.84  1362 8.02 
60-64 455  2.73  501  3.00  956 5.63 
65-69 334  2.00  352  2.11  686 4.04 
70-74 211  1.26  239  1.43  450 2.65 
75-79 116  0.69  128  0.77  244 1.44 
80-84 75  0.45  120  0.72  195 1.15 
85ขึ้นไป 77  0.46  176  1.05  253 1.49 

   9,325   55.87   9,173   54.96   18,498  108.88 
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ าเภอเกาะพะงัน 1  กรกฎาคม  2565 (เฉพาะสัญชาติไทย)



 
 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
 6 

6 

ภาพที่ 2 ปิระมิดประชากรอ าเภอเกาะพะงัน 
 

ปิระมิดประชากรกลางปี  2565 
 

 

การเมือง 
สมาชิกสภาจังหวัด จ านวน    1  คน 

 สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน    48  คน ( เทศบาลต าบล ๔ แห่ง) 
 

การปกครอง อ าเภอเกาะพะงัน   มีการปกครองดังนี้ 
การปกครองท้องที่ 

 แบ่งการปกครองออกเป็น  3  ต าบล    17  หมู่บ้าน   
  ต าบลเกาะพะงัน  8  หมู่บ้าน 
  ต าบลบ้านใต้  6  หมู่บ้าน 
  ต าบลเกาะเต่า   3  หมู่บ้าน 
ตารางท่ี  3  เขตการปกครอง  จ าแนกรายต าบล   อ าเภอเกาะพะงัน   
ล าดับ 

 
ต าบล จ านวนประชากร หลังคาเรือน พื้นที่ 

(ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 
1. 
2. 
3. 

เกาะพะงัน 
บ้านใต้ 
เกาะเต่า 

5,653  
2,389  
1,283 

5,612  
2,448  
1,113 

11,265  
4,837 
2,396 

8,990 
4,196 
4,764 

85 
83 
25 

รวม 9,325 9,173 18,498 17,950 193 
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ อ าเภอเกาะพะงัน 1 กรกฎาคม  2565 (รวมทุกสัญชาติ)   
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การปกครองท้องถิ่น 
ท้องที่อ าเภอเกาะพะงันประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 
-  เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ครอบคลุมพ้ืนที่ จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,๒ และหมู่ท่ี ๓ 

ของต าบลเกาะพะงัน และ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใต้ 
-  เทศบาลต าบลเพชรพะงัน ครอบคลุมพ้ืนที่ จ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ (หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 8 ต าบล    

เกาะพะงัน) 
-  เทศบาลต าบลบ้านใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านใต้ ทั้งต าบล จ านวน 5 หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๒ – หมู่ที่ ๕ 

ต าบลบ้านใต้)  
-  เทศบาลต าบลเกาะเต่า ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเกาะเต่า จ านวน 3 หมู่บ้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
  - ทรัพยากรดินและที่ดิน คุณลักษณะของดินในอ าเภอเกาะพะงันเป็นดินร่วนปนทราย 
 - ทรัพยากรป่าไม้ เป็นป่าไม้เบญจพรรณประกอบด้วย ไม้ยาง ไม้ตะเคียน โคแหลม สักเขา บางส่วน    
ได้แปรสภาพเป็นสวนมะพร้าว  ปัจจุบันได้ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือสงวนไว้เป็นแหล่งน้ า ล าธาร              
และทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ โดยมีพ้ืนที่ป่าสงวนประมาณ 24,450 ไร่ และขณะนี้กรมป่าไม้ได้จัดตั้งอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกธารเสด็จ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ต้นน้ า ล าธารไว้อีกทางหนึ่งด้วย 

- ทรัพยากรการท่องเที่ยว อ าเภอเกาะพะงัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด             
สุราษฎร์ธานี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าให้เป็นที่รู้จักกัน
ไปทั่วโลก ทั้งนี้เนื่องจากเกาะพะงันมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่งยังคง
ความเป็นธรรมชาติอยู่  และแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน แหล่ง ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงได้แก่ หาดริ้น              
อ่าวท้องนายปาน อุทยานแห่งชาติน้ าตกธารเสด็จ เกาะเต่า ฯลฯ 
  - ทรัพยากรประมง อ าเภอเกาะพะงัน เป็นแหล่งประมงที่อุดมสมบูรณ์ เพราะมีเกาะแก่ง ปะการัง
มากมาย เป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ าในฤดูวางไข่ ราษฎรมีอาชีพท าการประมงหลายครัวเรือน (ประมงชายฝั่ง) 
ผลผลิตด้านการประมงมีปริมาณมาก แต่เรือประมงที่ท าการประมงในเขตเกาะพะงันเป็นเรือประมงที่มาจากต่าง
ถิ่นซึ่งเป็น เรือขนาดใหญ่ 
แหล่งน้ าผิวดิน 
  เกาะพะงันมีทางน้ าหลายสาย ส่วนใหญ่เป็นล าห้วย และล าธาร ซึ่งพอจะกล่าวได้ดังนี้ 
  - ล าห้วยบริเวณบ้านใต้ มีถ่ินก าเนิดอยู่บนเขาไม้งาม ไหลผ่านบ้านนอก บ้านเหนือ และไหลลงสู่ทะเล
บริเวณต าบลบ้านใต้ 
  - ล าห้วยบริเวณบ้านในสวน   มีถิ่นก าเนิดอยู่บนเขาไม้งาม ไหลผ่านบ้านในสวน  ลงสู่ที่ราบต่ าออกสู่
ทะเลบริเวณบ้านท้องศาลา ต าบลเกาะพะงัน 
  - ล าห้วยบริเวณบ้านมะเดื่อหวาน มีถ่ินก าเนิดอยู่บนเขาหรา ไหลผ่านหมู่บ้านมะเดื่อหวาน  ลงมาทางใต้
ลงสู่บริเวณท่ีราบต่ าบ้านในสวน จากนั้นจะมีล าห้วยอีกเส้นหนึ่ง ไหลลงสู่ทะเลบริเวณบ้านท้องศาลา 

- ล าห้วยบริเวณโฉลกบ้านเก่า  มีถ่ินก าเนิดอยู่บนเขาตาหลวง ไหลผ่านเหมืองแร่บริเวณบ้านโฉลก 
บ้านเก่า ลงสู่ทะเลบริเวณบ้านวกตุ่ม ต าบลเกาะพะงัน 

- ล าห้วยบริเวณบ้านโฉลกหล า มีต้นก าเนิดอยู่บนเขาหรา ไหลลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวโฉลกหล า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   การคมนาคม 

การคมนาคมระหว่างอ าเภอเกาะพะงันกับพื้นที่ต่าง ๆ มีดังนี้ 
   - เรือรับส่งสินค้า (เรือนอน)  สุราษฎร์ - เกาะพะงัน   วันละ  1      เที่ยว 
   - เรือด่วนลมพระยา เกาะสมุย - เกาะพะงัน– เกาะเต่า– ชุมพร   วันละ  1      เที่ยว 
   - เรือด่วนลมพระยา เกาะสมุย – เกาะพะงัน   วันละ  ๓      เที่ยว 
   - เรือเฟอร์รี่  ดอนสัก – เกาะพะงัน     วันละ 4      เที่ยว 
   - เรือเฟอร์รี่  เกาะสมุย – เกาะพะงัน    วันละ 4      เที่ยว 
     จากท่าเรือดอนสักมีรถรับส่งเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี  
       การศึกษา 
   - โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 10   แห่ง  
    ระดับประถมศึกษา     9 แห่ง  
    ระดับมัธยมศึกษา      1   แห่ง     
    ระดับมัธยมศึกษา ขยายโอกาส      2 แห่ง  
   - โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น (เทศบาล) 
    ระดับประถมศึกษา   1 แห่ง 
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      4  แห่ง   
        - ห้องสมุดประชาชน      1  แห่ง 
  - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    1  แห่ง 
       ศาสนา   

  จ านวน วัด    8  แห่ง  ส านักสง์์    2  แห่ง  มัสยิด  1  แห่ง  โบสถ์  1  แห่ง 
       ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  

  -  ประเพณีชักพระทางน้ า    
  -  การท าบุญเฉลิมฉลองประจ าปีของแต่ละวัด 
  -  ประเพณีบุญเดือนสิบ   
  -  ประเพณีต่าง ๆ เช่น การท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ , สงกรานต์ 
เศรษฐกิจ 
ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนมะพร้าว เลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน สวนผลไม้    

ส่วนการประมงก็เป็นประมงชายฝั่ง มีเรือจับปลาหมึกเป็นหลัก อาชีพธุรกิจการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 และอ่ืนๆ   
อีกร้อยละ 5 ธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง รายได้เฉลี่ย 36,000 บาทต่อคนต่อปี 
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ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
1. สถานบริการสาธารณสุข    
ตารางท่ี  4 จ านวนสถานพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชนอ าเภอเกาะพะงัน 
               ปีงบประมาณ  2565  

ประเภทสถานบริการ จ านวน 
สถานบริการของรัฐ       

  -  โรงพยาบาลชุมชน 2  แห่ง/10 เตียง 30 เตียง 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) 4   แห่ง 
  -  สถานีอนามัย(สังกัด อปท.) 1   แห่ง 
สถานบริการของเอกชน  
- โรงพยาบาลเอกชน 3   รพ 

  -  คลินิกแพทย์ 12  แห่ง    
  -  คลินิกทันตกรรม 3   แห่ง 
  -  คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 13  แห่ง  
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบันมีเภสัชกร(ขย1) 34  แห่ง 
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2. จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อ าเภอเกาะพะงัน    
ตารางท่ี   5   จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาครัฐ  ปีงบประมาณ  2566 

บุคลากร รพช.(คน) สสอ.(คน) รพ.สต.(คน) รวม (คน) 
แพทย ์ 5 -  5 
ทันตแพทย ์ 3 -  3 
เภสัชกร 4 -  4 
พยาบาลวิชาชีพ 43 - 4 47 
พยาบาลเทคนิค 1 - - 1 
นักวิชาการสาธารณสุข (ต าแหน่งในการบริหาร) - 1 1 2 
นักวิชาการสาธารณสุข 6 4 10 20 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ต าแหน่งในการบริหาร) - 1 2 3 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 - - 4 
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1 - - 1 
นักเทคนิคการแพทย ์ 2 - - 2 
นักวิชาการทันตสาธารณสุข 2 - 2 4 
จพ.ทันตสาธารณสุข 1 - - 1 
จพ.เภสัชกรรม 2 - - 2 
เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ 1 - - 1 
เจ้าพนักงานสถิต ิ 1 - - 1 
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน - - - 0 
เจ้าพนักงานพัสด ุ 6 - - 6 
นักวิชาการพัสด ุ 1 - - 1 
นักวิชาการเงินและบญัช ี 1 - - 1 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 - - 6 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน - - - 0 
เจ้าพนักงานธุรการ 3 - - 3 
แพทย์แผนไทย 2 - - 2 
นักกายภาพบ าบัด 2 - - 2 
พนักงานบริการ 14 - - 14 
นายช่างเทคนิค 1 - - 1 
นายช่างไฟฟ้า 1 - - 1 
พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 16 - - 16 
เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ 1 - - 1 
นักประชาสัมพันธ์ 1 - - 1 
พนักงานขับรถยนต ์ 8 - - 8 
พนักงานท่ัวไป - - - 0 
คนสวน 2 - - 2 
พนักงานซักฟอก 2 - - 2 
แม่บ้าน 2 - - 2 
เจ้าหน้าท่ีเวรเปล 2 - - 2 
อื่นๆ 15 - - 15 

รวม 162 6 19 187 
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ตารางท่ี 6 จ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาครฐั: ประชากร ปีงบประมาณ 2566 

บุคลากร จ านวน (คน) อัตราส่วน : ประชากร 
แพทย์  5 1:3,699 
ทันตแพทย ์ 3 1:6,166 
เภสัชกร 4 1:4,624 
พยาบาลวชิาชีพ 47 1:394 
นักวิชาการสาธารณสุข 22 1:841 
นักวชิาการทันตสาธารณสุขและ จพ.ทันตสาธารณสุข 11 1:1,682 
นักการแพทย์แผนไทย 2 1:9,249 
นักกายภาพบ าบัด 2 1:9,249 

3.  ข้อมูลแยกรายหน่วยบริการ จ าแนกตามจ านวนบุคลากร หมู่บ้าน หลังคาเรือนและประชากร 
ตารางท่ี 7  แสดงข้อมูลแยกรายหน่วยบริการ จ าแนกตามจ านวนบุคลากร หมู่บ้าน หลังคาเรือนและประชากร  
               ปีงบประมาณ  2566 

สถานบริการ 
จ านวน จ านวน จ านวนหลังคาเรือน 

ตามทะเบียนราษฎร ์
จ านวน 

เจ้าหน้าท่ี หมู่บ้าน ประชากร 
รพ.สต.เกาะพะงัน 7 2 3,992 5,004 
รพ.สต.บา้นใต ้ 5 4 2,472 3,481 
รพ.สต.บา้นท้องนายปาน 4 1 712 770 
รพ.เกาะเต่า 5 3 4,764 2,396 
รพ.สต.บา้นหาดริ้น 4 1 1,012 586 
รพ.เกาะพะงัน 11 5 3,783 4,601 
สอ.บา้นโฉลกหล า 3 1 1,215 1,660 

รวม 39 17 17,950 18,498 
4.  อาสาสมัครสาธารณสุข 
ตารางท่ี  8  จ านวนและความครอบคลุมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต่อหลังคาเรือนและประชากร 
       อ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 

ที่มา  :  ทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน 

             
สถานบริการ 

  

จ านวน 
หลังคาเรือน 

  

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
อสม. 
( คน ) 

ความครอบคลุม 
อสม./หลังคาฯ 

( 1 : ….. ) 

ความครอบคลุม 
อสม./ประชากร 

( 1 : ….. ) 
รพ.สต.เกาะพะงัน 3,992 5,004 70 1 : 57 1 : 72 
รพ.สต.บ้านใต ้ 2,472 3,481 46 1 : 54 1 : 76 
รพ.สต.บ้านท้องนายปาน 712 770 30 1 : 24 1 : 26 
รพ.สต.บ้านหาดริ้น 1,012 586 28 1 : 36 1 : 21 
รพ.เกาะเต่า 4,764 2,396 34 1 : 140 1 : 71 
รพ.เกาะพะงัน 3,783 4,601 77 1 : 50 1 : 60 
สอ.บ้านโฉลกหล า 1,215 1,660 35 1 : 35 1 : 48 

รวม 17,950 18,498 320 1 : 56 1 : 58 
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ข้อมูลด้านสถานะสุขภาพ 

1. สถิติชีพ 
ตารางที่ 9 จ านวนและอัตราการเกิดมีชีพ  การตาย  ทารกตาย  มารดาตาย  และอัตราเพิ่มตาม   
ธรรมชาติอ าเภอเกาะพะงัน  ปี  2563-2565 (ม.ค.- ก.ย.65) 

ประเภท 
 

2563 2564 2565 
จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

การเกิดมีชีพ (ต่อ1,000 ปชก.) 19 1.03 25 1.21 15 0.81 
การตาย (ต่อ1,000 ปชก.) 28 1.52 32 1.54 28 1.51 
เพ่ิมธรรมชาติ (ร้อยละ) -9 -0.49 -7 -0.33 -13 -0.70 
ทารกตาย (ต่อ1,000 เกิดมีชีพ) - - - - - - 
มารดาตาย (ต่อ1,000 เกิดชีพ) - - - - - - 
ตายปริก าเนิด (ต่อ1,000 เกิดมีชีพ) - - - - - - 
 
ที่มา  :   สนง.ทะเบียนราษฎร์  อ าเภอเกาะพะงัน 

อ าเภอเกาะพะงัน มีแนวโน้มการเกิดมีชีพไม่แน่นอน มีอัตราการเกิดมีชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563-2565 
เท่ากับ 1.03, 1.21 และ 0.81 ต่อพันประชากร ตามล าดับ อัตราการตาย มีแนวโน้มไม่แน่นอน ปี 2563 -
2565 มีอัตราการตายต่อประชากรพันคน เท่ากับ 1.52, 1.54 และ 1.51 ตามล าดับ ไม่พบตายปริก าเนิด 
และไม่มีมารดาตายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
2. สาเหตุการตาย  
ตารางที่ 10   แสดงจ านวนและอัตราตาย ต่อประชากร  100,000 คน ด้วยสาเหตุส าคัญ 
                  ปี 2563-2565 (ม.ค.-ก.ย.65) 

ล าดับ สาเหตุการตาย 
2563 2564 2565 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 เนื้องอก  ( รวมมะเร็ง ) 9 48.99 8 38.61 5 27.03 
2 โรคระบบไหลเวยีนเลือด 5 27.22 7 33.78 5 27.03 
3 โรคตดิเช้ือและปรสติ 5 27.22 5 24.13 4 21.62 
4 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และอุบตัิเหต ุ 1 5.44 2 9.65 1 5.41 
5 โรคระบบหายใจ - - - - 3 16.22 
6 โรคไตวาย - - - - 1 5.41 

  ชราภาพ 4 21.77 5 24.13 8 43.25 

 
อาการ อาการแสดงต่าง ๆ และภาวะที่
ไม่แน่ชัด  

3 16.33 5 24.13 1 5.41 

 

ที่มา  :   ข้อมูลการตายจาก ส านักทะเบียนอ าเภอเกาะพะงัน 

สาเหตุการตายในปีพ.ศ.2563-2565 สาเหตุการตายอันดับแรกคือ โรคเนื้องอก (รวมมะเร็ง) คิดเป็น
อัตรา 48.99, 38.61 และ 27.03 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ รองลงมา คือโรคระบบไหลเวียนเลือด      
คิดเป็นอัตรา 27.22, 33.78 และ 27.03 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ และชราภาพ คิดเป็น 21.77, 
24.13 และ 43.25 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 
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3. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 
ตารางที่ 11  แสดงจ านวนและอัตราการป่วยของผู้ป่วยนอก อ าเภอเกาะพะงัน  
                 ปีงบประมาณ 2563–2565 (อัตราต่อแสนประชากร)  
ล าดับ สาเหตุการป่วย 2563 2564 2565 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา  จ านวน   อัตรา  
1 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 

และโภชนาการ 
9,316 50,713.12 8,948 43,174.91 10,287 55,611.42 

2 โรคระบบหายใจ 7,747 42,172.02 4,339 20,936.07 9,903 53,535.52 
3 โรคระบบไหลเวยีนเลือด 8,940 48,666.30 8,730 42,123.04 9,625 52,032.65 
4 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวม

โครงร่างและเนื้อยดึเสริม 
8,639 47,027.76 7,286 35,068.76 7,061 38,171.69 

5 โรคระบบสืบพันธุร์วม
ปัสสาวะ 

6,757 36,782.79 5,870 28,323.28 5,786 31,279.06 

6 โรคระบบย่อยอาหารรวม
โรคในช่องปาก  

6,358 34,610.78 5,679 27,401.69 5,600 30,273.54 

7 โรคตดิเช้ือและปรสติ    11,597 63,130.10 6,340 30,591.07 5,130 27,732.73 
8 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้

ผิวหนัง 
1,891 10,293.96 1,961 9,462.01 1,858 10,044.33 

9 ภาวะแปรปรวนทางจิต
และพฤติกรรม 

1,156 6,292.87 1,126 5,433.05 1,281 6,925.07 

10 โรคระบบประสาท - - 800 3,860.07 828 4,476.16 
  อาการ อาการแสดงและ

สิ่งผิดปกติฯ 
7,902 43,015.79 6,237 30,094.09 5,740 31,030.38 

  การเป็นพิษและผลที่
ตามมา 

15 81.66 20 96.51 13 70.28 

  อุบัติเหตุจากการขนส่ง 
และผลที่ตามมา 

1,035 5,634.20 681 3,285.88 1,013 5,476.27 

  สาเหตุจากภายนอกอืน่ ๆ 
ที่ท าให้ป่วย 

1,718 9,352.21 1,767 8,525.94 2,115 11,433.67 

 
ที่มา  :  จากแบบรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ  ( 21 กลุ่มโรค )  รง. 504 
 

 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกอันดับแรกของอ าเภอเกาะพะงัน ได้แก่ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ และ
โภชนาการ คิดเป็นอัตรา  50,713.12, 43,174.91 และ 55,611.42  ต่อประชากรแสนคน ในปี                 
2563 - 2565 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มการป่วยสูงขึ้น รองลงมาได้แก่ โรคระบบหายใจ  โรคระบบไหลเวียน
เลือด   โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม โรคระบบสืบพันธุ์รวมปัสสาวะ และโรคระบบย่อย
อาหารรวมโรคในช่องปาก ตามล าดับ 
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4. สาเหตุการบาดเจ็บและตาย เนื่องจากอุบัติเหตุ 
ตารางที่ 12  แสดงจ านวนและอัตรา การบาดเจ็บและตาย เนื่องจากอุบัติเหตุของผู้มารับบริการในสถานบริการ อ าเภอเกาะพะงัน  ปีงบประมาณ 2563-2565 
                 (อัตราต่อแสนประชากร) 

ประเภทของอุบัติเหตุ 2563 2564 2565 
  บาดเจ็บ ตาย บาดเจ็บ ตาย บาดเจ็บ ตาย 
  จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1.อุบัติเหตุการขนส่ง 784 4,267.83 1 5.44 687 3,314.84 1 4.83 1,024 5,535.74 4 21.63 
2.อุบัติเหตุอื่น ๆ             
2.1 อุบัติเหตุพลัด ตก หรือหกล้ม 326 1,774.63 0 0.00 498 2,402.91 1 4.83 642 3,373.34 0 0.00 
2.2 อุบัติเหตุสัมผัสกับแรงเชิงกล ของวตัถุสิ่งของ 395 2,150.25 0 0.00 547 2,639.33 0 0.00 611 3,303.06 0 0.00 
2.3 อุบัติเหตุสัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน 383 2,084.92 0 0.00 469 2,262.97 0 0.00 543 2,935.45 0 0.00 
2.4 อุบัติเหตุการตกน้ าและจมน้ า 8 43.55 1 5.44 5 24.13 2 9.65 7 37.84 3 16.22 
2.5 อุบัติเหตุที่คุกคามการหายใจ 2 10.89 0 0.00 2 9.65 0 0.00 1 5.41 0 0.00 
2.6 อุบัติเหตุสัมผัสกระแสไฟฟา้ รังสีและอุณหภูมิ 9 48.99 0 0.00 5 24.13 0 0.00 7 37.84 0 0.00 
2.7 อุบัติเหตุสัมผัสควันไฟ  และเปลวไฟ 117 636.91 2 10.89 161 776.84 0 0.00 207 1,119.04 2 10.82 

2.8 อุบัติเหตุสัมผสัความร้อนของร้อน 15 81.65 0 0.00 24 115.82 0 0.00 24 1129.75 0 0.00 
2.9 อุบัติเหตุสัมผัสพิษจากสัตวพ์ืช 63 342.95 0 0.00 85 410.14 0 0.00 103 556.82 0 0.00 
2.10 อุบัติเหตุสัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2.11 อุบัติเหตุสัมผัสพิษและสารอื่น ๆ 21 114.32 0 0.00 34 164.05 0 0.00 41 221.65 0 0.00 
2.12 อุบัติเหตุการออกแรงเกิน 0 0.00 0 0.00 2 9.65 0 0.00 1 5.41 0 0.00 
2.13 สัมผัสกับสิ่งไม่ทราบแน่ชัด 0 0.00 0 0.00 2 9.65 0 0.00 7 37.84 0 0.00 
3.ท าร้ายตัวเองด้วยวธิีต่าง ๆ 8 43.55 1 5.44 9 43.43 0 0.00 16 86.51 2 10.82 

4.ถูกท าร้ายด้วยวิธีตา่ง ๆ 72 391.94 1 5.44 72 347.41 0 0.00 114 616.28 0 0.00 

5.บาดเจ็บโดยไม่ทราบเจตนา 32 174.21 0 0.00 95 458.38 2 9.65 99 535.19 0 0.00 
6.ด าเนินการทางกฎหมายหรือสงคราม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.41 0 0.00 
7.ไม่ทราบทั้งสาเหตุและเจตนา 1 5.44 0 0.00 1 4.83 0 0.00 1 5.41 0 0.00 

รวม 2,236 12,172.02 6 32.66 2,698 13,018.10 6 28.95 3,449 18,498 11 59.47 
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5. อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  
ตารางที ่13  จ านวนและอัตราป่วย ด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อ าเภอเกาะพะงัน  
                ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (อัตราต่อแสนประชากร) 

ล าดับ ชื่อโรค 
2563 2564 2565 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

1 อุจจาระร่วง 94 536.42 41 416.92 256 3357.14 
2 โรคปอดบวม 24 136.96 14 142.36 48 660.06 
3 อาหารเป็นพิษ - - 12 132.78 19 257.5 
4 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 8 45.65 7 92.67 17 215.85 
5 ไข้เลือดออก   105 599.18 3 30.51 16 205.69 
 มือเท้าปาก   7 39.95 10 112.44 12 154.27 

6 สุกใส 15 85.60 8 92.1 9 91.52 
7 โรคตาแดง 9 51.36 2 20.34 6 93.26 
8 ไวรัสตับอักเสบ  9 51.36 2 20.34 3 30.51 
9 ไวรัสตับอักเสบ B - - 2 20.34 2 20.34 

10 Scrub typhus 1 5.71 2 20.34 1 10.17 
 

ที่มา  :  รง. 506 
 

ในปี พ.ศ.2565 พบว่า อัตราการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของประชาชนในอ าเภอ   
เกาะพะงัน  อันดับแรก คือ อุจจาระร่วง  คิดเป็นอัตรา 536.42, 416.92 และ 3357.14 ต่อแสนประชากร    
ในปี พ.ศ.2563-2565 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มของโรคที่ไม่แน่นอน รองลงมา คือโรคปอดบวม คิดเป็นอัตรา 
660.06 ต่อแสนประชากร และอันดับที่สามคือ อาหารเป็นพิษ  คิดเป็นอัตรา 257.5ต่อแสนประชากร ในปี 
พ.ศ.2565 
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ยุทธศาสตร์สาธารณสุข คบสอ.เกาะพะงัน 
ปีงบประมาณ 2566     
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ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน  
วิสัยทัศน์     เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่ดีที่สุดของประเทศไทย 
 นิยาม   เครือข่ายบริการสุขภาพ 
      ต้องบรรลุ 6 ด้าน บริการ/บุคลากร/เงิน/เทคโนโลยี/ผู้น า/ข้อมูล  

พันธกิจ  
1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นระบบธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เชื่อมโยง ไร้รอยต่อ ภายใต้บริบทของพ้ืนที่โดยยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข รักและผูกพันองค์กร 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ วิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขมาขับเคลื่อนการ

บริการสุขภาพ 
5. พัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดบริการสุขภาพ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการเงินการคลัง 
4. พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่านิยมร่วม “PHANGAN” 
 P  =  PARTICIPATION ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 H  =  Humility บุคลากรต้องอ่อนน้อมถ่อมตน  

A  =  Alert  ความตื่นตัวในการตอบสนองต่อปัญหา  
N  =  Need for health care ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพ 
G  =  Governance  บริหารจัดการสุขภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
A  =  Academic ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ 
N  =  New Innovations  สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ  
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กลยุทธ์เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน  

ประเด็นที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครอืข่าย 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ประเด็นที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดบริการสขุภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ที่ 2.2 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กรและระบบบริการสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.3 เพ่ิมการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการเงินการคลัง 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 จัดหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

ประเด็นที ่4  พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมการสื่อสารในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 

ประเด็นที่ 5 สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างขวัญก าลังใจและความผกกพันในองคกกร 
         กลยุทธ์ที่ ๕.๒ สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
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ร่าง ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย จากตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 
ปีงบประมาณ 2566 

ตัวช้ีวัด 
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ≤ 17 น.ส.ณัฏฐณิชา ทับเพ็ชร 
นางนูรฮายาตี ศรีรัตน์ 

2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ≥ 86 น.ส.ณัฏฐณิชา ทับเพ็ชร 
น.ส.ดรุวรรณ ทองมาก 

3 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 103 : ร้อยละ
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามี
พัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย 
TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการ
สมวัย  

≥ 35 น.ส.ณัฏฐณิชา ทับเพ็ชร 
น.ส.ปาริษา เนียมไพบูลย์ 

4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อ
จ านวนประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี 1,000 คน 

≤ 23 น.ส.ณัฏฐณิชา ทับเพ็ชร 
นางส าอางค์ ลวนางกูร 

5 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม 
Care Plan 

≥ 100 น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
น.ส.รัชดาภรณ์ นะพล 

6 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness 
Plan) 

≥ 50 

7 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้มและได้รับการ
ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ 
- ภาวะสมองเสื่อม 
- ภาวะหกล้ม 

 
 
 

≥ 30 
≥ 30 

น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
น.ส.จุฑารัตน์ อ่อนทอง 

8 อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ≥ 70 น.ส.ณัฏฐณิชา ทับเพ็ชร 
น.ส.มูรณี ยูโซะ 

9 อ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
มีคุณภาพ (พชอ.)  

1 นายสุทธิพันธ์ ม่วงสวนขวัญ 

10 อ าเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (Emergency Care System and Public 
Health Emergency Management)  

1 นางณัชปภา  ช่วยเลื่อม 
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20 

ตัวช้ีวัด 
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

11 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสกง  
- ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคเบาหวาน  
- ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดนัโลหิตสกง  

 
 

≥ 70 
 
 

≥ 93 

น.ส.ณัฏฐณิชา ทับเพ็ชร 
น.ส.มูรณี ยูโซะ 

12 - ร้อยละสถานที่จ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามกฎหมายก าหนด  

≥ 30 น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
น.ส.เกษรา นบนอบ 
 13 - ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge 
(ระดับมาตรฐานขึ้นไป)  
         รพ.เกาะพะงัน (ระดับท้าทาย) 
         รพ.สต. (ระดับมาตรฐาน) 

 
 
 

1 แห่ง 
4 แห่ง 

14 จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภกมิและเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภกมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภกมิ พ.ศ. 2562  

1 แห่ง นางอภิญญา นาคมณี 
น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 

15 จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน ≥ 57 

16 ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินการจัดการสุขภาพที่
เหมาะสมกับประชาชน  

≥ 75 

17 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการ
รักษาใน Stroke Unit  
- อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: 
I60-I69)  
- ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มี
อาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke 
Unit  

 
 

< 7 
 

≥ 75 

น.ส.ธนภรณ์ แวงสงูเนิน 

18 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
- อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
- อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  

 
≥ 88 
≥ 90 

นายสุทธิพันธ์ ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.เกษรา นบนอบ 

19 อ าเภอมีการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 
district) ครบ 3 องค์ประกอบหลัก  

1 นายสุทธิพันธ์ ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.ฐิติมา อุมา 

20 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 
วัน (ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ)   

< 3.60 นางนูรฮายาตี ศรีรัตน์ 
น.ส.อมลธีรา  คชเวช 
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21 

ตัวช้ีวัด 
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

21 ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้า 
(Advance Care Planning)  
ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ  

≥ 55 นางวไิลลักษณ์ ฟ้าสิริพร 

22 รอ้ยละของจ านวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือด
สมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate 
Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (Community base)  

≥ 3 น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
น.ส.วันดี ศรีวิเศษ 
 

23 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิ
ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  

≥ 35 

24 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขาถึงบริการสุขภาพจิต  ≥ 80 น.ส.ชชัชัญญา เจริญจันทร์ 
น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 

25 อัตราการ์่าตัวตายส าเร็จ  
- อัตราการ์่าตัวตายส าเร็จ (ต่อแสนประชากร) 
- ร้อยละของผู้พยายาม์่าตัวตายไม่กลับมาท าร้าย
ตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี  

 
< 8.0 
≥ 80 

 
26 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 

community-acquired  
< 26 

 
นางวไิลลักษณ์ ฟ้าสิริพร 

27 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI และการให้การ รักษาตามมาตรฐานตาม
เวลาที่ก าหนด  
- อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI  
- ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ก าหนด (ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยา
ละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐาน เวลาที่ก าหนด) 

 
 
 

< 9 
 

≥ 60 
 

น.ส.นูรอาซีกิน ยูโซ๊ะ 

28 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง  
- ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
- ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับ
การส่องกล้อง Colposcopy  
- ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และ
ไส้ตรง  
- ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้
ผิดปกติ) ได้รับการส่อง กล้อง Colonoscopy  

 
≥ 60 
≥ 70 

 
≥ 50 

 
≥ 50 

 

น.ส.ณัฏฐณิชา ทับเพ็ชร 
น.ส.ปาริษา เนียมไพบูลย์ 

29 ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5 ml/min/1.73 m2/yr  

≥ 66 
 

น.ส.ณัฏฐณิชา ทับเพ็ชร 
น.ส.ณกมล สุขประเสริฐ 
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22 

ตัวช้ีวัด 
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

30 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมี คุณภาพต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม (Retention Rate ระบบสมัครใจ , 
ม.113 , ม.114)  

≥ 60 
 

น.ส.วรางคณา เสมียนเพชร 
น.ส.ชชัชัญญา เจริญจันทร์ 

31 ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care * ได้รับการ
บริบาลฟ้ืนสภาพและติดตาม  
จนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อน
ครบ 6 เดือน  

≥ 75 
 

น.ส.จันทร์เพ็ญ ชลเกษม 
น.ส.ปาลิตา บุญสว่าง 

32 ระดับความส าเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์  
- ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับ การรักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์  
- ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์  

 
 

5 
 
 

 ≥ 50 
 

นายไพโรจน์ ยศเม์ 
นางวิไลลักษณ์ ฟ้าสิริพร 

33 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ≥ 26.5 นางณัชปภา  ช่วยเลื่อม 

34 อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนด  

≥ 10 นายสุทธิพันธ์ ม่วงสวนขวัญ 
น.ส.ฐิติมา อุมา 

35 หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ และ
เป็นต้นแบบ 
รพ. 
สสอ. 

 
 

1 
1 

น.ส.สุริยา ซัง 
นายสันติ บุญช่วย 
 

36 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (รพ./สสอ.) 

≥ 85 นายสันติ บุญช่วย 
นายไชสุวรรณ  วงศ์พรัด 

37 หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ 
ตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
(รพ./สสอ.)  

ระดับ 5 

38 ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านการประเมิน
ตาม เกณฑ์ท่ีก าหนด (สสอ.) 

100 น.ส.ณัฏฐณิชา ทับเพ็ชร 
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23 

23 

ตัวช้ีวัด 
ที ่

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 

กลุ่มงานรับผิดชอบ 

39 โรงพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 
3  

ขั้น 3 นางอรวรรณ  มีเพียร 
น.ส.สุริยา  ซัง 

40 สถานบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ขั้นพ้ืนฐาน (The must) 
ตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization 
and Smart Service) (รพ.) 

1 น.ส.สุริยา  ซัง 
นายไชสุวรรณ  วงศ์พรัด 
นายสมชาย นาคบุญช่วย 
 

41 ร้อยละของประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือการเข้าถึง
ระบบบริการ สุขภาพแบบไร้รอยต่อ  
- ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข มี ดิจิทัลไอดี  
- ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบ
ไร้รอยต่อ  

 
 

≥ 80 
≥ 25 

น.ส.ณัฏฐณิชา ทับเพ็ชร 
นายสมชาย นาคบุญช่วย 
 

42 หน่วยบริการมีบริการการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (รพ. และ รพ.
สต.) 

ทุกแห่ง นายสมชาย นาคบุญช่วย 
น.ส.วรางคณา เสมียนเพชร 

43 โรงพยาบาลประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน  ระดับ 0 นายไชสุวรรณ  วงศ์พรัด
น.ส.ทิพากร แซ่ภู่ 

44 จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่
หรือที่พัฒนาต่อยอด  

15 เรื่อง นายสันติ บุญช่วย 
นางอรวรรณ มีเพียร 
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แผนกลยุทธ์ด าเนินงาน 
เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน        
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25 

25 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  ประชาชนสุขภาพดี 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
จัดบริการสุขภาพโดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 

- เด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
- เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการ
กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA 4I 
หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน จนมี
พัฒนาการสมวัย  

- ร้อยละ เด็ก 0 - 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย ≥ 86 
-ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการคัดกรองแล้ว
พบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้ว
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ด้วย TEDA 4I หรือ
เครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมี
พัฒนาการสมวัย ≥ 35 
 
 

- โครงการ Kohphangan Smart Kids  
- โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
Smart Kids ในพ้ืนที่เกาะพะงัน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก 0 - 5 ป ี
- โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 

นางส าอางค์ ลวนางกูร 
น.ส.ดรุวรรณ  ทองมาก 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.ณัฐนิชา ทับเพชร 
สสอ.เกาะพะงัน 
น.ส.ศุภลักษณ์ มีชะนะ 
น.ส.ตรีทิพย์ ชัยสงคราม 
รพ.สต.เกาะพะงัน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการ Kohphangan 
Smart Kids  
 
 

เพ่ือพัฒนาเครื่องมือใน
การเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

- ท า application 
Kohphangan Smart 
Kids 
- ให้ความรู้ผู้ปกครองใน
การประเมินพัฒนาการ
และการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

- ผู้ปกครองของ
เด็กปฐมวัย ใน
เขตพ้ืนที่ จ านวน 
300 คน 

มค - กค 
66 

70,000 เงินบ ารุง 
รพ.เกาะพะ
งัน 

นางส าอางค์ ลวนางกูร 
น.ส.ดรุวรรณ  ทองมาก 
น.ส.ณัฐนิชา ทับเพชร 
 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่าย Smart Kids 
ในพ้ืนที่เกาะพะงัน 

- เพ่ือให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่สาธารสุขและ
ภาคีเครือข่าย 
- เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่าย Smart 
Kids ในพ้ืนที่เกาะพะงัน 

- เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ
ภาคีเครือข่าย  
จ านวน 50 คน 

มค - มีค 
66 

25,000 เงินบ ารุง 
รพ.เกาะพะ
งัน(งบ
พัฒนา
บุคลากร) 

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ – จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม   

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

3 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็ก 0 - 5 ปี 

เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ความรู้และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

- ให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก 
0-5 ปี 
- ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการเด็กในคลินิก
สุขภาพเด็กดีและใน
ชุมชน 
- กระตุ้นพัฒนาการเด็กท่ี
มีพัฒนาการล่าช้า 
- ส่งต่อเด็กท่ีมีพัฒนาการ
ล่าช้าไปพบแพทย์ 

- เด็กอายุ 0-5 ปี 
ในเขตพ้ืนที่เกาะ
พะงัน 

ทุกเดือน - - นางส าอางค์ ลวนางกูร 
น.ส.ดรุวรรณ  ทองมาก 
น.ส.ณัฐนิชา ทับเพชร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
 

 

29 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ – จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม   

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

4 
 
 
 
 
 
 

โครงการหนูน้อยวัยใส 
ใส่ใจสุขภาพ 

- เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ความรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปากของ
เด็กเล็ก 
- เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ทักษะและสามารถลง
มือปฏิบัติจริงในการ
แปรงฟันและตรวจ
สุขภาพช่องปากลูกได้
ถูกต้อง 
- เด็กเล็กได้รับการคัด
กรองภาวะซีดร้อยละ 
100 
- เด็กเล็กได้รับการคัด
กรองพัฒนาการด้วย
เครื่องมือ DSPM ร้อย
ละ 100 

- อบรมให้ความรู้เรื่องทันต
สุขศึกษา และฝึกการแปรง
ฟันแบบลงมือปฏิบัติให้แก่
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเกาะพะงัน 
-  ให้ความรู้และตรวจ
สุขภาพคัดกรองภาวะซีด
ในเด็กเล็ก 
- ให้ความรู้และตรวจ
สุขภาพคัดกรอง
พัฒนาการตามช่วงวัย 

เด็กเล็กและ
ผู้ปกครองของเด็ก
นักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
เกาะพะงัน 
จ านวน 75 คน 
 

มค - สค 
66 

30,250 กองทุน 
สปสช. 

ต าบลเกาะ
พะงัน 

น.ส.ศุภลักษณ์ มีชะนะ 
น.ส.ตรีทิพย์ ชัยสงคราม 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีสุขภาพดี 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
จัดบริการสุขภาพ
โดยภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วม 
 

ประชาชนมีสุขภาพดี -ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก
เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 75 
- ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 
ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 
- ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และ
กรดโฟลิก ร้อยละ 90 

โครงการขับเคลื่อน
มหัศจรรย์ 1000 วัน 
ของชีวิต plus 

นางสาวอมลธีรา คชเวช 
นางส าอางค์ ลวนางกูร 
รพ.เกาะพะงัน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ พัฒนาสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
เป้าหมาย/ 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน แหล่ง 
1 โครงการ

ขับเคลื่อน
มหัศจรรย์ 
1000 วัน ของ
ชีวิต plus 

- เพ่ือสร้างกระแสสังคมใน
การขับเคลื่อนโครงการ
มหัศจรรย์ 1000วัน ของ
ชีวิต plus 
- เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ
มหัศจรรย์ 1000วัน ของ
ชีวิต plus 
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายโครงการมหัศจรรย์ 
1000วัน ของชีวิต plus 

- รณรงค์โครงการมหัศจรรย์ 
1000 วัน ของชีวิต 
- ติดตามเยี่ยมบ้านหญิง
ตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และ
เด็ก0-2 ปีในเขตรับผิดชอบ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 
 
 

- อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบล เกาะ
พะงัน จ านวน 30 
คน 
-เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จ านวน 
10 คน 
-แม่อาสาในเขต
เทศบาลต าบลเกาะ
พะงัน จ านวน 10 
คน 

มค - กย 66 
 
 

25,000 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาลต าบล
เพชรพะงัน 

น.ส.อมลธีรา คชเวช 
นางส าอางค์ ลวนางกูร 
รพ.เกาะพะงัน 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  ประชาชนสุขภาพดี 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
ขยายระบบบริการ
สุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ประชาชนสุขภาพดี นักเรียนประถมศึกษา
ปราศจากเหา  

โครงการก าจัดเหาในวัยเรียน น.ส.ศิริพร จันทร์สน 
รพ.สต.บ้านท้องนายปาน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ – ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน  

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการก าจัด
เหาในวัยเรียน 

- เพ่ือก าจัดเหาเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
- เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีสมาธิ
ในการเรียนเพ่ิมข้ึน 
- เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
บุคลิกภาพดีขึ้น 
 

- จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ป้องกันและการก าจัด
เหา 
- สาธิตวิธ ีขั้นตอนการ
ก าจัดเหา และฝึก
ผู้ปกครองก าจัดเหาเด็ก 

- ผู้ปกครอง 40 
คน 
- นักเรียนหญิง 
จ านวน 40 คน 
โรงเรียนบ้านท้อง
นายปาน 

มิย 66 8,000 กองทุน 
สปสช. 
ต าบลบ้าน
ใต ้

น.ส.ศิริพร จันทร์สน 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีความปลอดภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
จัดบริการสุขภาพโดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 

ประชาชนมีความปลอดภัย เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี มี 
ทักษะเอาชีวิตรอดจากการ
จมน้ า  

- โครงการส่งเสริมทักษะเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
ในเขตเทศบาลต าบลเกาะพะงัน  
- โครงการส่งเสริมทักษะการป้องกัน 
และช่วยเหลือเด็กจมน้ า 

นางสาวปาริษา เนียมพิบูลย์ 
นางส าอางค ์ ลวนางกูร 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
สสอ.เกาะพะงัน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
เอาชีวิตรอด
จากการจมน้ า
ในเด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี ใน
เขตเทศบาล
ต าบลเกาะพะ
งัน  

- เพ่ือกระตุ้นให้เกิด 
การด าเนินงานป้องกันเด็ก
จมน้ าทุกมาตรการในพ้ืนที่
อย่างต่อเนื่อง 
- เพ่ือให้เกิดความ 
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การด าเนิน  งานป้องกันการ
จมน้ า 
- เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้
ทักษะในการเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ าได้ถูกต้องและ
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

-อบรมให้ความรู้ และ
ทักษะ ความรู้ในการเอา
ชีวิตรอดจากการจมน้ า 
- สนับสนุนให้โรงเรียน 
มีการด าเนินงานป้องกัน 
เด็กจมน้ าอย่างต่อเนื่อง 
- ลงพื้นที่แจกแผ่นพับ
และให้ความรู้แก่
นักเรียนที่โรงเรียน 
- จัดการแหล่งน้ าเสี่ยง
ติดตั้งป้ายเตือนเด็ก
จมน้ า 

นักเรียน 
ป. 4 - 6  
รร.บ้านมะเดื่อ
หวาน 
จ านวน 50 คน 
 

มีค - มิย 
66 

30,000 กองทุน 
สปสช. 
ต าบลเกาะ
พะงัน 

น.ส.ปาริษา เนียมพิบูลย์ 
นางส าอางค์ ลวนางกูร 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

2 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
การป้องกัน 
และช่วยเหลือ
เด็กจมน้ า 

- เ พ่ื อ ให้ เ ด็ กวั ย เ รี ยน  มี
ความรู้ เ พ่ิมขึ้นในการปฐม
พยาบาล และการช่วยฟ้ืน
คืนชีพ 
- เพ่ือให้เด็กวัยเรียน มี
ทักษะในช่วยเหลือตนเอง
และผู้อ่ืนในกรณีจมน้ า 

- ส ารวจพื้นที่เสี่ยง  
- ประชุมชุมชน ครู และ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน  
- กิจกรรมอบรม 
 

-นักเรียน ป.5 
ร.ร.วัดราษฎร์
เจริญ 41 คน 
-นักเรียน ป.5 
ร.ร.เทศบาล 
เกาะพะงัน 47 
คน 
-วิทยากรและทีม
พ่ีเลี้ยง 7 คน 
รวมทั้งสิ้น 95 
คน 

กพ - สค 
66 

108,800 กองทุน 
สปสช. 
ต าบลเกาะ
พะงัน 

น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ ประชาชนสุขภาพดี   
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
จัดบริการสุขภาพโดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม 
/พัฒนาสุขภาพประชาชน
กลุ่มวัยรุ่น   
 
 
 
 
 
 

ลดอัตราการตั้งครรภ์และการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15 - 19 ปี ต่อ
จ านวนประชากรหญิงอายุ 
15 – 19 ปี 1,000 คน  
≤ 23  

- โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
SMARTEEN ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะพะงัน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่นใน
โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 
- โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ใน
วัยเรียนและวัยรุ่นในเขตเทศบาลต าบล
เกาะพะงัน 

นางส าอางค์ ลวนางกูร 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.ณัฏฐณิชา ทับเพ็ชร 
สสอ.เกาะพะงัน 
น.ส.จุฑามาศ เทพพิทักษ์ 
รพ.สต.เกาะพะงัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม/พัฒนาสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยรุ่น   

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพภาคี
เครือข่าย 
SMARTEEN ใน
พ้ืนที่อ าเภอเกาะ
พะงัน 
 

- เพ่ือสร้างวิทยากรใน
การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในการดูแล
สุขภาวะเด็กและ
เยาวชนอย่างบูรณา
การ 

- จัดตั้งคณะท างานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ี 
- ประชุมคณะท างาน 3 เดือนครั้ง  
 
 
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
SMARTEEN ในพ้ืนที่อ าเภอเกาะพะงัน 
จ านวน 3 วัน โดยวิทยากรจากมูลนิธิแพธ
ทูเฮลท์ 
 

- คณะท างานภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ 
อ าเภอเกาะพะงัน 
จ านวน 40 คน 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ครู อสม 
อปท.ในพื้นที่ 

มค 66 
 
ไตรมาส 1 
ครั้ง เริ่ม 
มค 66 
มค-กพ 
66 
 

28,000 เงินบ ารุง
รพ.เกาะ
พะงัน 
(งบ PP 
Basic 
Service) 

 

นางส าอางค์ ลวนางกูร 
รพ.เกาะพะงัน 
 

2 โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 
เด็กวัยรุ่นใน
โรงเรียนเกาะพะงัน
ศึกษา 
 

- เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิต
ของวัยรุ่นตอนต้นเพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมและโรคเอดส์
และปัญหาด้าน
สุขภาพจิต 
 

- อบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าส่ง เสริม
สุขภาพเด็กวัยรุ่น จ านวน 1 รุ่นๆละ 2 วัน  
- อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
วัยรุ่น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นละ 60 คน 
2 รุ่น จ านวน 1 วัน  
- ประเมินความรู้ก่อน-หลังอบรม 
- ติดตามการด าเนินในโรงเรียน 

- ตัวแทนนักเรียน  
ม.1 – ม.6 ร.ร.เกาะ
พะงันศึกษา 50 คน 
- นักเรียน ม.1 
จ านวน 120 คน  
 

มค - มิย 
66 

37,600 กองทนุ 
สปสช. 
เทศบาล
ต าบล
เกาะพะ
งัน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
 

 

38 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม/พัฒนาสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยรุ่น   

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

3 โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
วัยรุ่น 

- เพ่ือถอดบทเรียน
การดแูลและสื่อสาร
กับบุตรหลานวัยรุ่นใน
ครอบครัว 
- เพ่ือพัฒนาการดูแล
สุขภาพวัยรุ่นและวัย
เรียน 

- ประชุมถอดบทเรียน
เครือข่ายการดูแลสุขภาพวัยรุ่น
และพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมอบรม 
- จัดบูธนิทรรศการ  
- มอบเกียรติบัตร เพ่ือเชิดชู
เกียรติคุณคณะท างาน 

- ภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินการส่งเสริม
สุขภาพวัยรุ่น/แกนน า
พ่อแม่/ผู้ปกครองของ
ของนักเรียน 
 จ านวน 30 คน 

กค - สค
66 

11,500 เงินบ ารุง
รพ.เกาะ
พะงัน 
(งบ PP 
Basic 
Service) 

นางส าอางค์ ลวนางกูร 
รพ.เกาะพะงัน 
 

4 โครงการส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์
ในวัยเรียนและ
วัยรุ่นในเขต
เทศบาลต าบลเกาะ
พะงัน 

- เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิต
ของวัยรุ่นตอนต้น
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อม โรคเอดส์ 
ปัญหาด้านสุขภาพจิต 
- เพ่ือให้ผู้ปกครองมี
ความรู้การสื่อสารกับ
บุตร-หลานวัยรุ่นและ
พูดคุยสื่อสารกับบุตร
หลานวัยรุ่นได้ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 
จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน รุน่
ละ 45 คน จ านวน 90 คน  
- อบรมให้ความรู้และทักษะกับ
ก ลุ่ ม พ่ อ แ ม่  ผู้ ป ก ค ร อ ง 
และอสม. จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ  
50 คน 

-นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่5, 6 
ของ ร.ร.วัดราษฎร์
เจริญ 90 คน 
-พ่อแม่/ผู้ปกครอง/อส
ม.ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่5,6 
ของ ร.ร.วัดราษฎร์
เจริญ 50 คน 

เมย - สค 
66 

23,250 กองทุน 
สปสช. 
ต าบล
เกาะพะ
งัน 

น.ส.จุฑามาศ เทพพิทักษ์ 
 

 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ ประชาชนสุขภาพดี 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
จัดบริการสุขภาพโดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนสุขภาพด ี
- Care giver สามารถดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิงได้ 

- รอ้ยละ 95 ของผู้สูงอายุ
และผู้ที่มี ภาวะพ่ึงพิงได้รับ
การดูแลตาม Care Plan 
- รอ้ยละ 50 ของผู้สูงอายุมี
แผนสงเสริมสุขภาพดี 
(Wellness Plan) 
- รอ้ยละ 30 ของผู้สูงอายุ
ที่ผ่านการคัดกรอง พบวา
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมอง
เสื่อมหรือภาวะหกล้มและ
ได้รับการดูแลรักษาใน
คลินิกผู้สูงอายุ   

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ปี 2566 
- โครงการส่งเสริมและป้องกันภาวะ
สมองเสื่อม“ผู้สูงวัยสู้ภัยสมองเสื่อม” 
- โครงการ อบรมการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงจนถึงระยะท้ายของชีวิต 
ส าหรับผู้ดูแล (Care giver) 

น.ส.จิรารัตน์  วงค์ศิลา 
สสอ.เกาะพะงัน 
น.ส.รัชดาภรณ์ นะพล 
นางส าอางค์ ลวนางกูร 
รพ.เกาะพะงัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรและ
จัดระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมี
คุณค่าอยู่ในสังคมอย่าง
มีศักดิ์ศรี    
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิงสามารถ
เข้าถึงระบบการดูแล
ระยะยาวอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
อาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุให้มีความรู้
ความสามารถในการ
คัดกรองและประเมิน
กลุ่มอาการผู้สูงอายุได้ 

- ประชุมวางแผนงานกับเครือข่ายดูแล
ผู้สูงอายุ 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร/อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุในการใช้เครื่องมือคัดกรอง
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ  
- วางแผนการคัดกรองภาวะสุขภาพ 

-         - ตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพโดย
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและประเมินซ้ า
เพ่ือคัดแยก/คัดกลุ่มโดยบุคลากร
สาธารณสุข 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ นวัตกรรม LTC เพ่ือให้มี
การน าเสนอผลงานการดูแลผู้สูงอายทุีมี่
คุณภาพ ตามนโยบายLTC 

- กลุ่มเป้าหมาย 
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ จ านวน   
40 คน 
- เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ จ านวน   
10 คน 

มีค – สค 
66 

22,250 เงินบ ารุง รพ.
เกาะพะงัน 
(PP  Basic 
Service) 

น.ส.จิรารัตน์  วงค์ศิลา 
น.ส.รัชดาภรณ์ นะพล 
นางวิไลลักษณ ์ฟ้าสิริพร  
 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

2 
 
 
 
 

โครงการ
ส่งเสริมและ
ป้องกันภาวะ
สมองเสื่อม“ผู้
สูงวัยสู้ภัยสมอง
เสื่อม” 

- เพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
ภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ 
- เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีกิจกรรม
พบปะ พูดคุย 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผ่านกิจกรรม
ต่างๆ 
 

- รวมพลผู้สูงอายุ 
- คัดกรองผู้สูงอายุตามแบบประเมิน 
MMSE 
- กิจกรรมนันทนาการ 
- แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเป็นฐาน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
- ติดตามดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง
สมองเสื่อม  

- ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
อ.เกาะพะงัน
จ านวน 2,147  
คน 
- ผู้สูงอายุท า
กิจกรรม
นันทนาการ 160 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. - ส.ค.
66 

10,000 เงินบ ารุง รพ.
เกาะพะงัน 
(PP  Basic 
Service) 

น.ส.จิรารัตน์  วงค์ศิลา 
น.ส.รัชดาภรณ์ นะพล 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

3 
 
 
 
 

โครงการ 
อบรมการดูแล
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง
จนถึงระยะ
ท้ายของชีวิต 
ส าหรับผู้ดูแล 
(Care giver) 
 
 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
อ าเภอเกาะพะงัน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
คุณค่า อยู่ในสังคม
อย่างมีศักดิ์ศรี    
- เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพ่ึงพิง
สามารถเข้าถึงระบบ
การดูแลระยะยาว
อย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง 
- เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแล
ผู้สูงอายุให้มีความรู้
และสามารถดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงได้ 

- อบรมให้ความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงจนถึงระยะท้ายของชีวิต 

Care giver ใน
เขตพ้ืนที่เขต
เทศบาลต าบล
เพชรพะงัน 
จ านวน 30 คน 

มค – มิย
66 

13,000  
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพเทศบาล
ต าบลเพชรพะงัน 

น.ส.รัชดาภรณ์ นะพล 
นางส าอางค์ ลวนางกูร 
 

 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
 

 

43 

เป้าประสงค์ 1. เพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพได้  
  2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน 
  3. เพื่อให้ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

4. เพื่อด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจร  
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. จัดบริการสุขภาพโดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
2. ขยายระบบบริการ
สุขภาพเชิงรุกในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใน
พ้ืนที่พิเศษ 
2. เพ่ิมพูนความรู้และทักษะบุคลากร
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
3. พัฒนาบุคลากรในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานอย่าง
เพียงพอ 
4. สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัย
สุขภาพได้  

1. ร้อยละของประชากร
เข้ าถึ งบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 
2. ECS คุณภาพผ่านเกณฑ์ 
3. ร้อยละผู้ป่วยเสียชีวิต
ระหว่างน าส่ง 
4 .  ร้ อ ย ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่         
สวมหมวกนิรภัย >80 % 

- โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
- โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
- โครงการองค์กรต้นแบบการสวมหมวก
นิรภัย 100%  
 

ณัชปภา ช่วยเลื่อม 
เบญจมาพร ทองเกตุ 
ธนภรณ์ แวงสูงเนิน 
อุทัยวรรณ ค าป้อง 
อณัญญา เตชะภาส 
ถนอมศรี ชูแขวง 
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช 
รพ.เกาะพะงัน 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
  - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 
 
 
 
 
 

โ คร งการ พัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการ   
ส่งต่อ 
 

1.  พัฒนาศั กยภาพ
แกนน า เ รื่ อ งความรู้ 
ทั ก ษ ะ ใ น เ รื่ อ ง ก า ร
ช่วยเหลือเบื้องต้นของ
เครือข่ายในชุมชน 

- อบรมให้ความรู้เรื่อง
การบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน โรคในกลุ่ม Fast 
Track และการ CPR ให้ 
อสม. ผู้ป่วยกลุ่ม NCD 
ทุกรพ.สต. 
- ประชาสัมพันธ์
หมายเลข 1669 ผ่าน
ทุกช่องทาง 

- รพ.สต.ทุกแห่ง 
- คลินิก NCD ใน 
รพ. 
- ประชาชนใน
พ้ืนที่เกาะพะงัน 

มค 66 
 
 
 
 
 

ธค 65 - 
สค 66 

- - ณัชปภา ช่วยเลื่อม 
เบญจมาพร ทองเกตุ 
ธนภรณ์ แวงสูงเนิน  
อุทัยวรรณ ค าป้อง 
และทีม AEMT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
  - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินครบ
วงจรและ
ระบบการส่ง
ต่อ 

2. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและ
เพ่ิมพูนความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ 

1. อบรมหลักสูตรการดูแลผู้บาดเจ็บ (PHTLS) 
2. อบรมหลักสูตรการล าเลียงผู้ป่วยทาง  
เฮลิคอปเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
3. อบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ า 
(M.A.L.S) 
4. อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ 
(หลักสูตรฟ้ืนฟู)  
5. อบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาล
ส าหรับพนักงานขับรถใหม่ และหลักสูตรฟ้ืนฟู 
6. อบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน (ENP)  
7. ส่งทีมเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเพ่ิมพกนความรก้และพัฒนาทักษะการ
ช่วยเหลือผก้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ 
(EMS Rally) จังหวัดสุราษฎรกธานี 

- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 
- พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 
 
- พยาบาลวิชาชีพ 1 คน 
 
- AEMT 1 คน 
- EMRจ านวน 40 คน 
- พขร. จ านวน 4 คน 
 
- พยาบาล 1 คน 
 
- ทีม BLS (กก้ภัยพะงัน) 
- ทีม ALS  
(ศกนยกกกช้ีพพะงัน) 

ก าหนดการ
เขต 11 
ก าหนดการ
ของ สพฉ. 
 
ก าหนดการ
เขต 11 
ก าหนดการ 
สสจ. 
ก าหนดการ
เขต 11 
ก าหนดการ 
สสจ. 

15,300 
 

13,760 
 
 

21,900 
 
- 
 

110,000 
 
 
 

59,150 

เงินบ ารุง 
 
 
 
 
 

ณัชปภา ช่วยเลื่อม 
เบญจมาพร ทองเกตุ 
ธนภรณ์ แวงสูงเนิน  
อุทัยวรรณ ค าป้อง 
และทีม AEMT 
 
 

 

 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
  - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินครบ
วงจรและ
ระบบการส่ง
ต่อ 

3.เพ่ือให้การ
ดูแลผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
มีประสิทธิภาพ 

1. ใช้ Offline Protocol การดูแลผู้ป่วย ณ จุด
เกิดเหตุตามแนวทางของจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน
การดูแลผู้ป่วย 
2. ทบทวนผลการใช้ Offline Protocol      
เดือนละ 1 ครั้ง 
3. เชื่อมโยง Spot Map ผู้ป่วย NCD ทีม HHC 
ทีม IMC ทีม LTC และทีม Palliative Care 
กับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

แพทย์ พยาบาล และ 
AEMT ห้องฉุกเฉิน 

ตค 65 - 
กย 66 

- - ณัชปภา ช่วยเลื่อม 
เบญจมาพร ทองเกตุ 
ธนภรณ์ แวงสูงเนิน  
อุทัยวรรณ ค าป้อง 
และทีม AEMT 
 

  4. เพ่ือพัฒนา
เชิงระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ประชุม EMS ประจ าเดือนของจังหวัด        
สุราษฎร์ธานี 
2. ประชุมเครือข่าย EMS เกาะพะงัน 
 
3. ประชุมเครือข่าย 3 เกาะ       

- ผู้รับผิดชอบงาน EMS 
รพ. 
- หน่วยบริการต่างๆ ใน
พ้ืนที่เกาะพะงัน 
- ผู้รับผิดชอบ 
งาน EMS รพ. 

6 ครั้ง/ป ี
 

6 ครั้ง/ป ี
 

1 ครั้ง/  
ไตรมาส 

1,900 
 

2,700 
 

9,000 
 

เงินบ ารุง 
 
 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
  - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 โครงการ
พัฒนาระบบ
บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉินครบ
วงจรและ
ระบบการส่ง
ต่อ 

5. เพ่ือพัฒนา
ระบบการ
พยาบาลฉุกเฉิน
อย่างครบวงจร
และมี
ประสิทธิภาพ 

1. อบรม On the job training เรื่อง Triage 
การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Fast Track 
(Stroke,STEMI,Sepsis,Head Injury) 
2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เรื่อง
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR&AED) 
ประจ าปี 2566 
 
3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เรื่อง
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ประจ าปี 2566 
 
 
4. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เรื่อง
การดูแลบาดแผล 

- เจ้าหน้าที่ ER 
 
 
- เจ้าหน้าที่เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ
เกาะพะงัน 
จ านวน 133 คน 
- พยาบาลและ AEMT 
เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอเกาะพะงัน 
จ านวน 49 คน 
พยาบาลและ AEMT 
เครือข่ายบริการสุขภาพ 
อ าเภอเกาะพะงัน 
จ านวน 49 คน 

ม.ค.-มิ.ย
2566 

 
มค 66 

 
 
 

มค 66 
 
 
 

มีค 66 

- 
 
 

25,720 
 
 
 

12,520 
 
 
 

24,830 

- 
 
 

เงินบ ารุง 
 
 
 

เงินบ ารุง 
 
 
 

เงินบ ารุง 
 
 

ณัชปภา ช่วยเลื่อม 
เบญจมาพร ทองเกตุ 
ธนภรณ์ แวงสูงเนิน  
อุทัยวรรณ ค าป้อง 
และทีม AEMT 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
  - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

2 โครงการ
พัฒนาระบบ
การตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน
และภัย
สุขภาพ 

1. เพ่ือพัฒนา
ระบบปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินให้
สามารถรับมือภาวะ
ฉุกเฉินทาง   
สาธารณสุขที่เกิด
จากโรคและภัย
สุขภาพ 
2. เพ่ือให้มีความ
พร้อมด้านบุคลากร 
สถานที่ เวชภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ในการ
รักษาผู้ป่วยและ
ผู้บาดเจ็บ 

1. ทบทวนแผนปฏิบัติการใน ER กรณีมี
อุบัติเหตุหมู ่
2. จัดโครงการซ้อมแผนรับสาธารณภัย 
ประจ าปี 2566 

บุคลากรโรงพยาบาล 
เกาะพะงันและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

สค 66 
 

สค 66 
 
 
 

- 
 

56,240 

- 
 

เงินบ ารุง 

เบญจมาพร ทองเกตุ 
อุทัยวรรณ ค าป้อง 
ถนอมศรี ชูแขวง 

อณัญญา เตชะภาส 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
  - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

3 โครงการ
องค์กร
ต้นแบบการ
สวมหมวก
นิรภัย 100%  

สร้างองค์กร
ต้นแบบ การ สวม
หมวกนิรภัยใน
โรงพยาบาล 

กิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างมาตรการองค์กร
ต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100% ใน
โรงพยาบาล 
- แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยใน 
รพ. และประชุมทีมเพ่ือด าเนินมาตรการ
องค์กรต้นแบบ 
   - ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการรณรงค์
สวมใส่หมวกนิรภัย 100% ใน
โรงพยาบาล 
   - จัดกิจกรรมรณรงค์ 
   - ประเมินผล ติดตาม และสรุปผลการ
บาดเจ็บของบุคลากร 

บุคลากรโรงพยาบาล 
เกาะพะงัน 

มค - มิย 
66 

15,000 เงินบ ารุง เบญจมาพร ทองเกตุ 
ถนอมศรี ชูแขวง 

ปรารถนา แสนทอง 

 

 

 

 

 

 
กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ระบบข้อมูล/ระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
3. เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
4. เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
5. เพ่ือมีบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. ส่งเสริมสุขภาพ
และลดความเสี่ยง 
 

การด าเนินงาน “ชุมชน
ห่างไกล NCDs” 
 
 

1.ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้น
ไปที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือวินิจฉัย
เบาหวาน (เป้าหมาย ≥90) 
2.ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้น
ไปที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือวินิจฉัย
ความดันโลหิตสูง (เป้าหมาย ≥90) 
3.ร้อยละการตรวจติดตาม กลุ่มสงสัย
ป่วย DM 100 
4.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย
ป่วย HT 100 

- กิจกรรมคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
- โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
“Smart people” 
- โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกพร้อม
ให้บริการการวัดความดันโลหิตที่บ้าน(Home 
Blood Pressure) 
- โครงการนวัตกรรมนวดฝ่าเท้า ในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
- โครงการลดพุงลดโรค 
- โครงการคัดกรองความเสี่ยงในการเกิด
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

น.ส.อรวรรณ ชมอินทร์ 
น.ส.ณกมล สุขประเสริฐ 
น.ส.มูรณี ยูโซ๊ะ 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.ชญาณี มะลิลา 
รพ.สต.บ้านหาดริ้น 
น.ส.ธารารัตน์ จันทร์พัฒน์ 
น.ส.ฑศพร เจียวก๊ก 
รพ.สต.บ้านท้องนายปาน 
น.ส. จุฑามาศ เทพพิทักษ์ 
ว่าที่ร.ต.หญิงวิลัยลักษณ์ 
        เอียดงามสม 
รพ.สต.เกาะพะงัน 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ระบบข้อมูล/ระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
3. เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
4. เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
5. เพ่ือมีบุคคลต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชือ่ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
2. เสริมสมรรถนะ
ของระบบบริการ
สุขภาพ 

- พัฒนาการด าเนินงาน NCD Clinic 
Plus ให้ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
- พัฒนารูปแบบการให้บริการ NCD 
Clinic Plus  

ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการด าเนินงาน NCD Clinic 
Plus ให้ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป ≥ ร้อยละ 80 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับการ
ด าเนินงาน NCD Clinic 
Plus  

น.ส.อรวรรณ ชมอินทร์ 
น.ส.ณกมล สุขประเสริฐ 
น.ส.มูรณี ยูโซ๊ะ 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.ชญาณี มะลิลา 
รพ.สต.บ้านหาดริ้น 
 

3. การเฝ้าระวัง
และติดตาม
ประเมินผล 

1.เพ่ือคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลดวิถีชีวิตเสี่ยง 
ลดการเกิดโรค ลดการ Admit ลด
ความพิการ ลดอัตราตายจากโรคแทรก
ซ้อน 
2.เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล
แผนงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

1.ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่ควบคุมได้ ≥ 40 
2.ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่ควบคุมได้ ≥ 60  
หมายเหตุ  
- ตัวชี้วัด NCD Clinic Plus 13 ตัว 
  

- พัฒนาการดูแลผู้ป่วย 
DM Remission 
- มหกรรมตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
เบาหวานความดันโลหิตสูง  

 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
            - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 กิจกรรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุ่มเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 

 - เพ่ือลดอัตราการเกิด
โรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง รายใหม่ 
- เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงมีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพและมี
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง 
- ชุมชนเข้มแข็ง มีการ
จัดการโรคได้ 
 

 - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยง โดยใช้หลัก 3อ.2ส. 
ในคลินิก DPAC และบูรณาการ
การใช้ยาสมุนไพรอาหาร
สมุนไพร 
- เมนูอาหารชูสุขภาพ5 เมนู 
- สนับสนุนบุคคลต้นแบบ 
สุขภาพดี 
- สร้างหมู่บ้านต้นแบบด้าน
สุขภาพ เช่น หมู่บ้านสมุนไพรริม
รั้ว หมู่บ้านออกก าลังกาย   
- พัฒนางาน HHC โดยดึงภาค
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการสุขภาพ 
- ส่งต่อผู้ที่เป็นโรคให้ได้รับการ
รักษาที่ถูกต้อง 

 ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงอ าเภอเกาะ
พะงันจ านวน 
300 คน 

 ก.พ.- มิ.ย. 
66 

- งบกองทุน
ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับ
ท้องถิ่น 
 

รพ.สต.เกาะพะงัน 
รพ.สต.บ้านใต ้
รพ.สต.บ้านท้อง
นายปาน 
รพ.สต.บ้านหาดริ้น 
สถานีอนามัยบ้าน
โฉลกหล า 
น.ส.มรูณี ยโูซะ 
รพ.เกาะพะงัน 
 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
            - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

2 มหกรรมตรวจคัด
กรอง
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ปีงบประมาณ
2566  
 

- เพ่ือลดความพิการ ลด
อัตราการตายจากโรค
แทรกซ้อน  
- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการ
คัดกรองภาวะแทรกซ้อน 
และได้รับการส่งต่อรักษา
ที่ถูกต้องทันท่วงที 

ฐานที ่1 ตา 
-ตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา 
- ส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะ 
แทรกซ้อนพบแพทย์เฉพาะ
ทาง 
ฐานที ่2 เท้า 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพเท้า
อย่างละเอียด 
-กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลเท้าเบื้องต้นในผู้ป่วย
โรคเบาหวานและสอนการ
บริหารเท้าร่วมกับงาน
กายภาพบ าบัด งานแพทย์
แผนไทย 
 
 
 
ฐานที ่3 หลอดเลือดหัวใจ
หลอดเลือดสมอง 

ผู้ป่วยเบาหวาน 
-เกาะพะงัน 
จ านวน 772 คน 
 
-เกาะเต่า จ านวน 
97 คน 
 
ผู้ป่วยเบาหวาน 
-เกาะพะงัน 
จ านวน 772 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ป่วยเบาหวาน 

ม.ค. 66 
- มี.ค.66 

 
 

มี.ค.66 
 
 

ม.ค. 66 
- มี.ค.66 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ม.ค. 66 

3,197 
 
 
 

3,200 
 
 

5,573 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13,378 

เงินบ ารุง 
รพ.เกาะพะ
งัน (งบ
บริการ
ควบคุม
ป้องกันและ
รักษาโรค
เรื้อรัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.อรวรรณ ชมอินทร์ 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.ณฏัฐณิชา ทับเพ็ชร 
สสอ.เกาะพะงัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

-ประเมิน CVD Risk 
-ให้ความรู้เรื่องโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคและช่องทาง
1669  
-ประสานงาน EMS ท า 
Spot map กลุ่มเสี่ยงและ
ประชาสัมพันธ์การแพทย์
ฉุกเฉิน 
ฐานที ่4 ภาวะซึมเศร้า 
-ประเมิน 2Q 
-ให้ค าแนะน าสุขภาพจิตและ
ส่งต่อพบคลินิกสุขภาพจิต
กรณีมีความผิดปกติ 
ฐานที ่5 สุขภาพช่องปาก  
-ตรวจสุขภาพช่องปากและ
ฟัน 
-แนะน าวิธีการดูแลรักษา
สุขภาพช่องปากและฟัน 

ความดันโลหิตสูง 
จ านวน 2,689 
คน 
 
 
 
 
 
 
ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
จ านวน 2,689 
คน 
 
ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
จ านวน 2,689 
คน 
 

- มี.ค.66 
 
 
 
 
 
 
 

 
ม.ค. 66 
- มี.ค.66 

 
 

 
ม.ค. 66 
- มี.ค.66 

 
 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,378 

 
 
 
 

5,378 
 
 

 
36,104 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือขา่ยบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
            - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

3 โครงการ
เสริมสร้างสุขภาพ
เชิงรุกพร้อม
ให้บริการการวัด
ความดันโลหิตที่
บ้าน(Home 
Blood Pressure) 

- เพื่อส่งเสริมการวัดความดัน
โลหิตในกลุ่มสงสัยปว่ยต่อเนื่องที่
บ้าน 
- เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและสงสัยโรค
ความดันโลหิตสูงทีไ่ด้รับการ
ติดตามความดนัโลหิตแล้วมีความ
ผิดปกติได้รบัการส่งต่อเพื่อ
วินิจฉัยและรักษาอย่างทนัท่วงที 

- ก าหนดแผนในการปฏิบัตงิาน 
ร่วมกับ อสม. 
- จัดท าแนวทางการวัดความดนั
โลหิตที่บา้นและแบบบนัทึก 
- ประชาสัมพนัธ์โครงการและ
แจ้งแผนปฏบิัติการ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไปที่มี
ความเสี่ยง ม.6 ต.
บ้านใต ้

มีค – สค 66 16,790 กองทุน 
สปสช.
ต าบลบ้าน
ใต้ 

น.ส.ชญาณี มะลลิา 

4 โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
ในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 
“Smart 
people” 

- เพื่อลดอัตราการเกิด
โรคเบาหวานความดันโลหิตสงู 
รายใหม่ 
- เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสีย่งมี
ความรู้การดูแลสุขภาพและมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง 
- ชุมชนเข้มแข็ง มีการจัดการโรค
ได ้

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
จัดปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพ 3อ.2ส.  
- กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลัง
กาย 
- สนับสนนุบุคคลตน้แบบ 
สุขภาพด ี
- สร้างหมู่บ้านตน้แบบด้าน
สุขภาพ เช่น หมู่บา้นสมุนไพร
ริมร้ัว หมู่บ้านออกก าลังกาย  

ประชาชนทั่วไปที่มี
ความเสี่ยง ต าบล
เพชรพะงัน 

มีค – สค 66 31,500 กอง
ทุนสปสช.
ต าบลเพชร
พะงัน 

น.ส.มูรณี ยูโซะ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
            - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

5 โครงการ
นวัตกรรมนวดฝ่า
เท้า ในกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 

- เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวานมีความรู้
ความเข้าใจสามารถดูแล
ตนเองได้ในเรื่อง การ
นวดฝ่าเท้า 
- เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน มีส่วนร่วม
ในการดูแล สร้างเสริม
สุขภาพด้วยตัวเอง 
- เพ่ือให้กลุ่มเสียง
โรคเบาหวานสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้และ
ปฏิบัติต่อเนื่องเมื่ออยู่ที่
บ้าน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
นวดฝ่าเท้า และประดิษฐ์
นวัตกรรมนวดฝ่าเท้า 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง
โรคเบาหวาน 
จ านวน 30 คน 
/ม.5 ต.บ้านใต้ 

พค 66 6,600 กองทุน 
สปสช.ต าบล
บ้านใต้ 

น.ส.ธารารัตน์ จันทร์พัฒน์ 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
            - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

5 โครงการลดพุง
ลดโรค 

- เพ่ือให้ประชาชนที่มี
ภาวะอ้วนมีพฤติกรรม
การป้องกันโรคอ้วนอยู่
ในระดับดี อย่างน้อยร้อย
ละ80 
- เพ่ือให้ประชาชนที่มี
ภาวะอ้วนที่มีน้ าหนักตัว
เกินเกณฑ์มีน้ าหนักตัว
ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 
20 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

- อบรมความรู้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ผู้ที่มีภาวะอ้วน
ความรู้เรื่องการเลือกบริโภคอาหาร 
การควบคุมน้ าหนัก และวิธีการ
ออกก าลังกาย 
- แนะน าการใช้คู่มือลดพุงลดโรค 
- จัดประกวด ต้นแบบหุ่นดี 
สุขภาพดี เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง โรคอ้วน
โรคเบาหวาน 
จ านวน 30 คน 
/ม.5 ต.บ้านใต้ 

กพ - เมย 
66 

8,500 กองทุน 
สปสช.ต าบล
บ้านใต้ 

น.ส.ฑศพร เจียวก๊ก 
 

 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
            - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

6 โครงการคัด
กรองความ
เสี่ยงในการเกิด
โรคเบาหวาน
และโรคความ
ดันโลหิตสูง 

- เพ่ือให้ประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้ น ไป ให้ความ
สนใจและใส่ใจในสุขภาพ
ของตนเอง และเข้ารับ
บริการตรวจสุขภาพ 
- เพ่ือให้ประชาชนอายุ 
35 ปีขึ้นไป ได้รับการ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 

- ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- จัดกิจกรรมให้ความรู้
และตรวจคัดกรอง 

กลุ่มประชาชน
ทั่วไปอายุ 35 ปี
ขึ้นไปที่อาศัยอยู่
ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 
1 และ 2 ต าบล
เกาะพะงัน 
จ านวน 1,688 
คน 

มค - สค 
66 

22,080 กองทุน 
สปสช.ต าบล
เกาะพะงัน 

น.ส.จุฑามาศ เทพพิทักษ์ 
ว่าที่ร.ต.หญิงวิลัยลักษณ์ 
          เอียดงามสม 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
เป้าประสงค์ ประชาชนสุขภาพดี 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
เฝ้าระวังแหล่งจ าหน่าย
อาหาร 

ประชาชนปลอดภัยในการบริโภค
อาหาร 

ร้อยละสถานที่จ าหน่าย
อาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามกฎหมายก าหนด ≥ 30 

- โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่
เกิดจากสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
อาหารสดและอาหารแปรรูป 
- โครงการตรวจเฝ้าระวังอาหารสะอาด 
ปลอดภัย (Clean Food Good Test) 
- โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช าและอาหาร
ปลอดภัยชุมชนบ้านท้องนายปาน 
- โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย 
ใส่ใจผู้บริโภค 

น.ส.เกษรา  นบนอบ 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
สสอ.เกาะพะงัน 
 
น.ส.ศิริพร จันทร์สน 
รพ.สต.บ้านท้องนายปาน 
 
ว่าที่ร.ต.หญิงวิลัยลักษณ์ 
         เอียดงามสม 
รพ.สต.เกาะพะงัน 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
กลยุทธ/มาตรการ เฝ้าระวังแหล่งจ าหน่ายอาหาร 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 โครงการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคที่เกิดจาก
สารปนเปื้อนใน
ผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหารแปรรูป 

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ที่เกิดจากสารปนเปื้อนใน 
ผลิตภัณฑ์อาหารสดและ
อาหารแปรรูป  
 

- ตรวจสารปนเปื้อน
ในผลิตภัณฑ์อาหาร
สดอาหารแปรรูป 
- รณรงค์การเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหารแปรรูป  

ผู้ประกอบการ/
แหล่งจ าหน่าย
อาหารสดและ
อาหารแปรรูป 
ทุกพ้ืนที่ 

 ธค 65 - 
กพ 66 

- - น.ส.เกษรา  นบนอบ 
น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
 

2 โครงการตรวจเฝ้าระวัง
อาหาร สะอาด 
ปลอดภัย (Clean 
Food  Good Test) 
 

- เพ่ือเฝ้าระวังและ  
ตรวจสอบคุณภาพ ความ
ปลอดภัยของ อาหารและ
สถานที่ จ าหน่ายอาหาร  
- เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภค 
อาหารที่สะอาด  ปลอดภัย   

ตรวจประเมินตาม
ข้อก าหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
ส าหรับร้านอาหาร 
 

- ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร ม.3 
ต.เกาะพะงัน  
- ผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร ม.4-
6 ต.เกาะพะงัน 

กพ - พค 
66 

- - น.ส.เกษรา  นบนอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
กลยุทธ/มาตรการ เฝ้าระวังแหล่งจ าหน่ายอาหาร 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

3 โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ร้านช าและอาหาร
ปลอดภัยชุมชนบ้าน
ท้องนายปาน 

- เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้
เกิดความปลอดภัยจากการ
ใช้ยา เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการ
สุขภาพและอาหารปลอดภัย 
- เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้าน
ขายของช า/แผงลอยใน
หมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับ
อาหาร ยา เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการ
สุขภาพและอาหารปลอดภัย 
- เพ่ือเฝ้าระวังการขายยา 
เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ บริการสุขภาพใน
ร้านขายของช า และเฝ้า
ระวัง แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร 

- อบรมให้ความรู้ 
ผู้ประกอบการร้านช า
และผู้ประกอบการ
ร้านค้าแผงลอย 
- อบรมให้ความรู้แก่ 
อสม.  
- ลงประเมินร้านช า/
แผงลอย 

- ผู้ประกอบการ
ร้านขายของช า / 
ร้านขายยา/ แผง
ลอย 
จ านวน 50 คน 
/ม.5 ต.บ้านใต้ 

เมย- มิย 
66 

16,000 กองทุน 
สปสช. 
ต าบลบ้าน
ใต ้

น.ส.ศิริพร จันทร์สน 
 

 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
กลยุทธ/มาตรการ เฝ้าระวังแหล่งจ าหน่ายอาหาร 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

4 โครงการสุขาภิบาล
อาหารปลอดภัย ใส่ใจ
ผู้บริโภค 

- เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้านอาหาร 
- เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารได้รับความรู้
เกี่ยวกับสุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาลร้านอาหาร 
- เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความ
มั่นใจในการเลือกซื้ออาหาร 
 

- ลงตรวจร้านอาหาร 
แผงลอย ตามเกณฑ์
คุณภาพ (Clean 
Food Good Taste) 
- จัดท าป้าย
สัญลักษณ์ “อาหาร
สะอาด รสชาติ
อร่อย” แก่ร้านที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ 
(Clean Food Good 
Taste) 
 

ร้านอาหารใน
พ้ืนที่เขตหมู่ที่ 1  
และหมู่ท่ี 2  
ต.เกาะพะงัน 
จ านวน
รา้นอาหาร 30 
ร้าน 

กพ - สค 
66 

10,150 กองทุน 
สปสช. 
ต าบลเกาะ
พะงัน 

ว่าที่ร.ต.หญิงวิลัยลักษณ์ 
         เอียดงามสม 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ บุคลากรมีความสุข 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
 

 

63 

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

สร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

รพ.เกาะพะงันผ่าน
ระดับท้าทาย 
รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน
ระดับมาตรฐาน 
 

ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 
Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้น
ไป)  
- รพ.เกาะพะงัน (ระดับท้าทาย) 
1 แห่ง 
- รพ.สต. (ระดับมาตรฐาน) 
4 แห่ง 

- แผนประชุม คณะกรรมการ  GREEN 
& CLEAN Hospital  
- โครงการประเมิน GREEN&CLEAN  
Hospital,รพ.สต. 
 

น.ส.เกษรา นบนอบ 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
สสอ.เกาะพะงัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ/มาตรการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ล า ชือ่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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ดับ พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 
1 โครงการพัฒนาการ

ด าเนินงาน GREEN 
& CLEAN Hospital 

- เพ่ือให้หน่วยบริการ 
สาธารณสุขมีการ 
จัดการสิ่งแวดล้อม 
อย่างมี ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
- เพ่ือพัฒนาอนามัย 
สิ่งแวดล้อมในหน่วย
บริการสาธารณสุข  

- การจัดตั้งคณะท างาน  
สิ่งแวดล้อมระดับ
อ าเภอ  
- การประชุม
คณะท างาน  2 ครั้ง 
- ประเมิน ตามเกณฑ์  
GREEN&CLEAN 
Hospital    

- คณะกรรมการ 
GREEN&CLEAN 
ระดับอ าเภอ 
- หน่วยบริการ
สาธารณสุข 
จ านวน 5 แห่ง 
 

ตค - ธค 
65 
 
เมย , มิย 
66 
กค - สค 
66 
 

15,000  เงินบ ารุง น.ส.เกษรา นบนอบ 
น.ส.จันทิมา ศรีพะเนิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ หน่วยงานได้มาตรฐาน 
 

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



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
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ขยายระบบบริการสุขภาพ
เชิงรุกในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานได้มาตรฐาน - จ านวนการจัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูมิตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.
2562 

- แผนการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ จ านวน 1 แห่ง 
- แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ  จ านวน 1 แห่ง 

นางอภิญญา นาคมณี 
รพ.เกาะพะงัน 
นางสาวจิรารัตน์  วงค์ศิลา 
สสอ.เกาะพะงัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 
1  - แผนการจัดตั้งหน่วย

บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
จ านวน 1 แห่ง 
- แผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ  จ านวน 1 
แห่ง 

เพ่ิมคุณภาพให้บริการ
ให้มีมาตรฐานใกล้เคียง
กันและให้มีการบริหาร
จัดการ การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน โดยมี
การพัฒนาต่อเนื่อง 

การจัดกลุ่มหน่วยปฐมภูมิ
เพ่ือจัดตั้งคลินิกหมอ
ครอบครัว (PCC: 
Primary Care Cluster)  

มีเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูม 1 
หน่วย คือ รพ.สต.
เกาะพะงัน 
 

 ธค 65 – 
กย 66 

- - นางอภิญญา นาคมณี 
รพ.เกาะพะงัน 
นางสาวจิรารัตน์  วงค์ศิลา 
สสอ.เกาะพะงัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ หน่วยงานได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
ขยายระบบบริการสุขภาพ
เชิงรุกในชุมชน 
 

หน่วยงานได้มาตรฐาน - จ านวนประชาชนคนไทย 
มีหมอประจ าตัว 3 คน 
 

- ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
แผนการด าเนินงานให้คนไทย มีหมอ
ประจ าตัว 

นางอภิญญา นาคมณี 
รพ.เกาะพะงัน 
นางสาวจิรารัตน์  วงค์ศิลา 
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สสอ.เกาะพะงัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

 1 แผนการด าเนินงาน
ให้ประชาชนคน

เพ่ือดูแลให้ความรู้
ส่งเสริมสุขภาพให้

- จัดให้คนไทย มหีมอประจ าตัว 
3 คน คือ  

หน่วยบริการ
สุขภาพอ าเภอ

มค 66 - - นางอภิญญา นาคมณี 
นางสาวจิรารัตน์  วงค์ศิลา 
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ไทยอ าเภอเกาะพะ
งัน มีหมอประจ าตัว  

ประชาชนในพื้นท่ี
สามารถเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข มี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและสานต่อ
แนวทางสร้างน าซ่อม 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้คน
ไทยมีคุณภาพชีวิติที่ดี
ประชาชนและเจ้าหน้าที่
มีความสุขร่วมกัน 

1. หมอประจ าบ้าน คือ อสม. 
2. หมอสาธารณสุข คือ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาล
ระดับต าบล 
3. หมอครอบครัว เป็นแพทย์ที่
มีองค์ความรู้หรือจบด้านเวช
ศาสตร์ครอบครัว 

เกาะพะงัน 
จ านวน 7 แห่ง 

 

 

 
 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ หน่วยงานได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
ขยายระบบบริการสุขภาพ
เชิงรุกในชุมชน 
 
 
 

หน่วยงานได้มาตรฐาน - ร้อยละของชุมชนมีการ
ด าเนินการจัดการสุขภาพท่ี
เหมาะสมกับประชาชน 

- โครงการให้ความรู้ในส่งเสริมป้องกัน
โรคแก่แกนน าอสม.ระดับอ าเภอ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
สุขภาพชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
อ าเภอเกาะพะงัน 

นางอภิญญา นาคมณี 
น.ส.เกษรา นบนอบ 
รพ.เกาะพะงัน 
นางสาวจิรารัตน์  วงค์ศิลา 
สสอ.เกาะพะงัน 
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- โครงการตรวจสารเคมีตกค้างใน
เกษตรกร 
- โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภค
ปลอดภัย 
- โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภค
ปลอดภัย 

 
น.ส.สภุัสสร ตลึงเพ็ชร  
รพ.สต.บ้านหาดริ้น  
 
- น.ส.มูนา สะนอ 
รพ.สต.เกาะพะงัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 โครงการให้ความรู้ใน
ส่งเสริมป้องกันโรคแก่แกน
น า อสม.ระดับอ าเภอ  

- เพ่ือให้แกนน า อสม.
ระดับอ าเภอ มีความรู้
ในส่งเสริมป้องกันโรค 
- เพ่ือให้แกนน า อสม.

- อบรม อสม.หมอประจ า
บ้าน  
- อบรมความรู้เรื่องกัญชา  
- อบรม อสม.ใหม่  

- อสม.หมอ
ประจ าบ้าน 
จ านวน 34คน 
- อสม. ใหม่ 

ม.ค. – 
มิ.ย.66 

56,600 เงินบ ารุง 
รพ.เกาะพะ
งัน (งบ PP 
Basic 

นางอภิญญา นาคมณี 
นางสาวจิรารัตน์ วงค์ศิลา 
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ระดับอ าเภอ เป็น
ต้นแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  

จ านวน 30 คน Service) 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมสุขภาพชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
อ าเภอเกาะพะงัน  

- เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
- เพ่ือให้ชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
อ าเภอเกาะพะงัน
สามารถแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขได้ 

- ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าเดือน  อสม. 
 
 

- คณะกรรมการ
ชมรม อสม. 
จ านวน 20 คน 
- เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
จ านวน 13 คน 

ม.ค. – 
ก.ย. 66 

7,920 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

3 โครงการตรวจสารเคมี
ตกค้างในเกษตรกร 

1. เพ่ือให้ประชาชนวัย
ท างานได้ตรวจหา
สารเคมีตกค้างในเลือด 
2. เพ่ือให้ประชาชนวัย

- อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันตนเองจาก
สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร 
- ตรวจหาสารเคมีตกค้าง  

ประชากรกลุ่ม
เสี่ยง ม.6 ต.บ้าน
ใต ้

มีค - สค 
66 

8,050 กองทุน 
สปสช. 
ต าบลบ้าน
ใต ้

น.ส.สภุัสสร ตลึงเพ็ชร  
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ท างานมีความรู้ในการ
ป้องกันตนเองจาก
สารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตร 
3. เพ่ือให้ประชาชนวัย
ท างานปลอดภัยจาก
สารตกค้างในผลผลิต
ทางการเกษตร 

ในเลือดออกตรวจ
สารเคมีในเลือด 

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

4 เกษตรกรปลอด
โรค ผู้บริโภค
ปลอดภัย  

- เพ่ือให้ประชาชนได้
ตรวจหาสารเคมีตกค้างใน
เลือด 
- เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ในการป้องกัน

- ให้ความรู้และตรวจ
คัดกรอง  
- ผู้ที่มีผลตรวจ ผลมี
ความเสี่ยงและไม่
ปลอดภัย ให้รับยาชง

กลุ่มวัยท างาน อายุ 
๒๕-๕๙ ปีที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
และผู้บริโภค  
- จ านวน๑๒๐ คน/

กพ - กค 
66 

 
๘,๘00 
 
 
 

 
กองทุน สปสช.
ต าบล  
เกาะพะงัน 
 

นางสาวเกษรา นบนอบ 
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สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
ตกค้าง 
-เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดภัยจากสารตกค้าง
ในผลผลิตทางการเกษตร 

รางจืด เพ่ือขับ
สารเคมีตกค้างใน
เลือด เป็นเวลา ๓ 
เดือน เพ่ือตรวจซ้ า
และติดตามผล 

พ้ืนที ่ม.3  
- จ านวน 20๐ คน/
พ้ืนที ่ม.4-6 และ ม.
8 ต.เกาะพะงัน 

 
14,800 

 
กองทุน สปสช.
ต าบล 
 เพ็ชรพะงัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

5 เกษตรกรปลอด
โรค ผู้บริโภค
ปลอดภัย  

- เพ่ือให้ประชาชนวัย
ท างานมีความรู้ในการ
ป้องกันตนเองจากสารเคมี
ที่ใช้ในการเกษตร 
- เพ่ือให้ประชาชนวัย
ท างานที่อยู่ในบริเวณการ

- ประชาสัมพันธ์
โครงการ  
- กิจกรรมให้ความรู้
และตรวจคัดกรอง 

- กลุ่มวัยท างาน อายุ 
25-59 ปี ที่
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและ      
ผู้บริโภคจ านวน 
136 คน (5 เปอร์

มค - สค 
66 

๘,360 กองทุน สปสช.
ต าบล  
เกาะพะงัน 

น.ส.มูนา สะนอ 
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ท าเกษตรและประชาชน
วัยท างานได้ตรวจหา
สารเคมีตกค้างในเลือด 

เซ็นของกลุ่มวัย
ท างานทั้งหมดในเขต
พ้ืนที่หมู่ที่1 และ 2 
ต าบลเกาะพะงันตาม
ตัวชี้วัดจังหวัด) 

 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอ เกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
ประเด็นทียุ่ทธศาสตร์ที ่1. จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

        2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการบริการสุขภาพ  
เป้าประสงค์ ประชาชนสุขภาพดี 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. จัดบริการสุขภาพโดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
2. ขยายระบบบริการ
สุขภาพเชิงรุกในชุมชน 
3. น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารองค์กรและ
ระบบบริการสุขภาพ 
 

- ลดอัตราป่วยตายและเพ่ิม
การเข้าถึงบริการ 
- เข้าถึงบริการและได้รับการ
รักษาตามมาตรฐาน ลด
ภาวะแทรกซ้อน 
- ลดความพิการในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
- ลดการเสียชีวิต 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง และได้รับการรักษาใน Stroke 
Unit  
- อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง (Stroke: I60-I69) < 7 
- ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง
ได้รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ 75 

- โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและโรค
หลอดเลือดสมอง 
- โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
ในชุมชน 
- โครงการสื่อประชาสัมพันธ์โรค
หลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือด

                       
                      
รพ.เกาะพะงัน 
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 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้
การ รักษาตามมาตรฐานตามเวลาที่
ก าหนด  
- อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันชนิด STEMI < 9 
- ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย 
STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่ก าหนด 
(ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
ได้ตามมาตรฐาน เวลาที่ก าหนด) ≥ 60 

สมองในชุมชน 
- โครงการพัฒนาระบบการบริการ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจในภาคีเครือข่าย
เกาะพะงัน 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่าย/หน่วยงานบริการสุขภาพ อ าเภอ เกาะพะงัน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ  - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

   - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 โครงการ
พัฒนา
เครือข่ายการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
หัวใจและโรค
หลอดเลือด

- เพ่ือให้เกิดเครือข่าย
การดูแลผู้ป่วยใน
อ าเภอ 
- เพ่ือให้การส่งต่อ
ผู้ป่วยในเครือข่าย
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

- อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐานแก่บุคลากร
สาธารณสุข  
- อบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงแก่พยาบาลวิชาชีพและ
เครือข่าย 
- Update แนวทางการดูแลผู้ป่วยและการ CPR 
แนวทางใหม่แก่บุคลากรสาธารณสุข  
- อบรมให้ฝึกการอ่าน EKG เบื้องต้นส าหรับ

- พยาบาลวิชาชีพ
ในเครือข่าย 50 
คน 
- บุคลากร
สาธารณสุข จ านวน 
30 คน  
(จัดอบรม 

มค - ม ค 
66 

 

54,740
  

เงินบ ารุง
รพ.เกาะ
พะงัน (งบ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร) 
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สมอง  - เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ในการดูแล
ผู้ป่วย สามารถ
วินิจฉัยและคัดกรอง
เบื้องต้นได้ 
- เพ่ือให้บุคลากร
สามารถช่วยเหลือฟ้ืน
ชีพขั้นสูงได้ถูกต้อง 
  

พยาบาล   
- อบรมพยาบาลเรื่องการใช้ยาละลายลิ่มเลือดใน
ผู้ป่วย การเฝ้าระวังและการสังเกตอาการผู้ป่วย 
ขณะให้ยา หรือหลังการให้ยา พร้อมเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ 
- อบรมแพทย์ พยาบาล เรียนรู้การประเมินผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ NIHSS- Score ให้
ถูกต้อง และแม่นย า  
- อบรมเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองประเมินผู้ป่วย 
Stroke เบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

แยกเป็น 2รุ่น) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่าย/หน่วยงานบริการสุขภาพ อ าเภอ เกาะพะงัน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ  - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

   - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

2 โครงการคัด
กรองผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
และหลอดเลือด
หัวใจในชุมชน 

- เพ่ือป้องกันภาวะเสี่ยง Stroke ใน
ผู้ป่วยโรค เรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง 
- คัดกรองผู้ป่วยเพ่ือหากลุ่มเสี่ยง
ของโรค ในชุมชนได้ 100 % และ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรค 
- เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขมี
ความรู้ความเข้าใจ Stroke สามารถ

- อบรมให้ความรู้ให้ประชาชนเรื่อง 
Stroke STEMI อธิบายหลักการ
พยาธิสภาเบื้องต้นของการเกิดโรค 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิด  
- คัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยง และ
ประชาชนในชุมชนที่มีอายุมากว่า 
35 ปี โดยใช้ Program TIMI Risk 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงในชุมชน 
-ประชาชนใน
ชุมชนที่มีอายุ
มากกว่า 35 ปี 

กพ 66 
 
 
 
มค - มิย 
66 
 

46,080 เงินบ ารุง
รพ.เกาะ
พะงัน (งบ 
PP Basic 
Servic) 
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ประเมินภาวะเสี่ยง  
- ผู้ป่วย STEMI เข้ารับบริการด้วย
ระบบ Fast Track ร้อยละ 60 
ของผู้ป่วยทั้งหมด  
- ผู้ป่วย STROKE ระยะเวลา On 
set to Door < 2 ชม. 
- อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย 
STEMI ลดลง  
- อัตราการการเกิดภาวะอัมพฤกษ์
อัมพาต จาก Stoke ลดลง 

Score ,CVD Risk Score ตรวจคลื่น
ฟ้าหัวใจของประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยง 
เพ่ือสร้าง Base Line ฐาน EKG  
- อบรมประชาชนในชุมชนโดยใช้ 
Care model ของอาสาเข้มแข็งและ
สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจในชุมชน  
- ดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องโดยทีม
อาสาชุมชน ภายใต้การดูแลของทีม
บริการสุขภาพ 

 
 
 
กพ 66 
 
 
 
มค - กย 
66 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่าย/หน่วยงานบริการสุขภาพ อ าเภอ เกาะพะงัน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ  - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

   - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พืน้ที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

3 โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์
โรคหลอดเลือด
สมองและหลอด
เลือดหัวใจใน
ชุมชน   

- เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักในโรค Stroke 
STEMI  
- เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ และ
เข้าใจในอาการเตือนของโรค 
และเข้ารับการรักษาได้ตามเวลา 
Golden period ของแต่ละโรค  

- ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
แสดงถึงอาการของ Stroke 
STEMI ในสถานที่ส าคัญต่างๆ ใน
ชุมชน เช่น บริเวณโรงพยาบาล 
สวนสาธารณะ  ท่าเรือ เป็นต้น   
- ท าแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
Stroke STEMI ระบบการแพทย์

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงในที่เข้ามารับ
บริการ   
/พ้ืนที่ด าเนินการ  
สถานที่ส าคัญใน
ชุมชน น าร่อง 5 
แห่ง    

มค - มิย 
66 

20,000 เงินบ ารุง
รพ.เกาะ
พะงัน (งบ 
PP Basic 
Servic) 
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- เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการบริการอย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัย  
- จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต ด้วย
หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือด
สมองมีจ านวนลดลง 

ฉุกเฉิน 1669 แจกจ่ายในสถาน
ส าคัญๆ ต่างๆ 
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ Stroke 
STEMI การเข้าถึงการบริการด้วย
ระบบ EMS (1669) ในชุมชน
ตามเวทีต่างๆ สม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  

 
 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เครือข่าย/หน่วยงานบริการสุขภาพ อ าเภอ เกาะพะงัน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการบริการสุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ  - น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กรและระบบบริการสุขภาพ  

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

4 โครงการพัฒนา
ระบบการบริการ
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองและ
หลอดเลือดหัวใจ
ในภาคีเครือข่าย
เกาะพะงัน 

- เพ่ือให้เกิด
กระบวนการในการ
ดูแลผู้ป่วยที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง และทันเวลา  
- เกิดระบบการส่งต่อ
ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ  
- ผู้ป่วยโรคหัวใจและ

- พัฒนาเครือข่าย Stroke STEMI กับรพ.
แม่ข่าย วางแนวทางการดูแลร่วมกัน   
- ร่วมมือกับ รพ.เอกชน ในพ้ืนที่ จัดการ
ดูแลผู้ป่วย Stroke STEMI ที่ตอ้งวินิจฉัย
โดย CT Scan มีทางด่วน ให้ทัน golden 
time  
- จัด group line consult เพ่ือส่งข้อมูล
ผู้ป่วย และรับการปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะ

- เจ้าหน้าที่ 
ผู้บริหาร รพ.
เอกชน 2 แห่งใน
พ้ืนที ที่มี CT Scan  
- ผู้บริหารรพ.เกาะ
พะงันและ
เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องในการ

มค - มีค 
66 

- - 
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หลอดเลือดได้รับการ
ดูแลและคัดกรองได้
ตามมาตราฐาน 

ทางจากรพ.แม่ข่าย ให้เกิดรักษาถูกต้อง 
แม่นย า  
- ซื้อเครื่องมือเฉพาะในการดูแลผู้ป่วย 
Stroke เช่น เครื่องชั่งน้ าหนักแบบพิเศษ  
- มีระบบบริการ EMS รวดเรว็ เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ คัดกรองผู้ป่วย ประเมินอาการ
เบื้องต้นตั้งแต่ pre hospital และส่ง
ข้อมูล online พร้อมส่งผู้ป่วย CT โดยไม่
ต้องน าผู้ป่วยกลับมาประเมินที่รพ.ท าให้
สามารถลดระยะเวลาได้ 

รับผิดชอบดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 

 
กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
เป้าประสงค์ ประชาชนสุขภาพดี 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. จัดบริการสุขภาพโดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
2. ขยายระบบบริการ
สุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

- ลดอัตราการเกิดวัณโรคปอดราย
ใหม่ 
- เพ่ิมความส าเร็จในการรักษาวัณ
โรคปอดรายใหม่ 
- ค้นหากลุ่มเสี่ยงในการเกิดวัณโรค
ปอดรายใหม่เพ่ิมขึ้น 

- อัตราความส าเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ ร้อยละ 88  
- อัตราความคลอบคลุมการ
ขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 
(TB Treatment 
Coverage) ร้อยละ ๙๐ 

- คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดวัณโรค
รายใหม่เป็นไปตามแนวทางการคัด
กรองวัณโรค 
- ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคปอดราย
ใหม่ทุกราย 
- ให้การรักษาผู้ป่วยทันทีที่พบว่าติด
เชื้อโรควัณโรค 
- เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการรักษา

น.ส.เกษรา นบนอบ 
รพ.เกาะพะงัน 
นายสุทธิพันธ์ ม่วงสวนขวัญ 
สสอ.เกาะพะงัน 
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วัณโรคปอด  
- มีการก ากับการกินยาในผู้ป่วยวัณโรค
ทุกรายอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

 

  
 

 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
                       - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 
 
 
 
 

ค้นหาและคัดกรอง
ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยงสูง  
 

เพ่ือค้นหาและ
คัดกรองผู้ป่วย
วัณโรคในกลุ่ม
เสี่ยงสูง 

- คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง  
 - ถ่ายภาพรังสีทรวงอก 
 - เก็บเสมหะผู้มีผลเอกซเรย์
ปอดผิดปกติทุกราย  
- ขึ้นทะเบียน และให้การรักษา

- ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
กับผู้ป่วย 
- ผู้ต้องขังใน
เรือนจ า 
- บุคลากรทาง

ตค 65 - 
กย 66 

- - นางสาวเกษรา นบนอบ 
นายสุทธิพันธ์ ม่วงสวนขวัญ 
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ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยทุกราย  
- บันทึกข้อมูลการคัดกรองวัณ
โรคในโปรแกรม TBCM 
Online 

การแพทย์และ
สาธารณสุข 
- ผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน
ต่ า เช่น ติดเชื้อ
เอชไอวีหรือกินยา
กดภูมิ 
- ผู้ป่วยเบาหวาน 
- ผู้สูงอายุ 
- แรงงานข้ามชาติ 

 

 

 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีสุขภาพดี 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
จัดบริการสุขภาพโดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

- อัตราการติดเชื้อรายใหม่
ในกลุ่มประชากรหลักลดลง  
- กลุ่มประชากรหลักได้รับ
บริการป้องกันการติดเชื้อ 
HIV เพ่ิมมากขึ้น และส่งต่อ
เข้าสู่บริการตรวจการติดเชื้อ 
HIV และโรคติดต่อทาง

- ร้อยละของกลุ่มประชากรหลัก 
ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ร้อยละ 90 
- ร้อยละของกลุ่มประชากรหลัก 
ได้รับบริการป้องกันการติดเชื้อ 
HIV และส่งต่อเข้าสู่บริการตรวจ
การติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 100 

- โครงการรณรงค์และบริการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก 
  

น.ส.อาสีกิน ยูโซ๊ะ 
รพ.เกาะพะงัน 
นายสุทธิพันธ์ ม่วงสวนขวัญ 
สสอ.เกาะพะงัน 
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เพศสัมพันธ์ 
- กลุ่มประชากรหลักได้รับ
การตรวจคัดกรองและรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
และได้เข้าสู่กระบวนการ
รักษาที่รวดเร็วขึ้น หากติด
เชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 
- ติดตามกลุ่มที่มีผลเลือด
เป็นลบให้เข้ารักษาการ
ตรวจเลือดซ้ า และยังคง
สถานะผลเลือดลบต่อไป 

- ร้อยละของกลุ่มประชากรหลัก 
ได้รับการตรวจคัดกรองและรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และได้
เข้าสู่กระบวนการรักษาท่ีรวดเร็ว
ขึ้น หากติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ร้อยละ 100 
- ร้อยละของกลุ่มประชากรหลัก 
ทีม่ีผลเลือดเป็นลบให้เข้า
รักษาการตรวจเลือดซ้ า และ
ยังคงสถานะผลเลือดลบต่อไป 
ร้อยละ 100 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ   จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง  

1 
 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์
และบริการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
ประชากรหลัก 

-เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อ
รายใหม่ในกลุ่มประชากร
หลักท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
HIV  
2. เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง
บริการป้องกันการติดเชื้อ 

- ส ารวจกลุ่มประชากรหลักโดย
ออกปฏิบัติการเชิงรุกนอกเวลา
ราชการ เพื่อติดต่อและส ารวจ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย และขอ
ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 

กลุ่มประชากร
หลัก จ านวน 60 
ราย แยกประเภท
ดังนี้ 
1 กลุ่มชายมี
เพศสัมพันธ์กับ

มค – สค 
66 

100,000  งบ สสจ. 
(งานเอดส์) 

น.ส.อาสีกิน ยูโซ๊ะ 
นายสุทธิพันธ์  
        ม่วงสวนขวัญ 
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   HIV ในกลุ่มประชากรหลัก 
และส่งต่อเข้าสู่บริการ
ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  
3. เพ่ือให้กลุ่มประชากร
หลักได้รับการตรวจคัด
กรองและรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และได้
เข้าสู่กระบวนการรักษาท่ี
รวดเร็ว 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มชายมี 
เพศสัมพันธ์กับชาย/สาวประเภท
สอง (MSM/TG) และ  
กลุ่มพนักงานบริการหญิง (FSW) 
- กิจกรรมให้ค าปรึกษาก่อนและ
หลังการตรวจเลือด และตรวจ
เลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี 
- กิจกรรมการบันทึกข้อมูล
ออนไลน์ 
 

ชาย (MSM)           
จ านวน 15 ราย  
2 กลุ่มพนักงาน
บริการหญิง 
(FSW)            
จ านวน 30 ราย 
3 สาวประเภท
สอง (TG) จ านวน 
15 ราย 
  
 

 
กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีสุขภาพดี 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
จัดบริการสุขภาพโดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 

ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ประชาชนปลอดภัยจากโรค
ระบาด 

- โครงการเกาะปลอดภัยเพ่ือการ
ท่องเที่ยวนานาชาติ 
- โครงการป้องกันการการบาดเจ็บจาก
แมงกะพรุนกล่อง 
 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
แมงกะพรุนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน
หาดริ้น 

น.ส.วาปี ชูเมือง 
นางส าอางค์ ลวนางกูร 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.ศิริพร จันทร์สน 
รพ.สต.บ้านท้องนายปาน 
น.ส.สชุานุช พรธรรมบูรณ์ 
รพ.สต.บ้านหาดริ้น 
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เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 
 
 
 
 

2 
 
 

โครงการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพในเขตเทศบาล
ต าบลเพชรพะงัน 
 
โครงการป้องกันการ
การบาดเจ็บจาก
แมงกะพรุนกล่อง 

- เพ่ือพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง
โรคและภัย
สุขภาพ 
- เพ่ือพัฒนา
ระบบการเฝ้า
ระวังการเสียชีวิต
จากโรคท่ีส าคัญ

- อบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
โรคและภัยสุขภาพ 1 วัน  
- ท าป้ายปฐมพยาบาลเมื่อ
สัมผัสพิษแมงกะพรุนและเสา
น้ าส้มสายชู จ านวน 5 ป้าย 
- ออกหน่วยเชิงรุกส ารวจ
พ้ืนที่และควบคุมโรคและภัย

- ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่เทศบาล
เพชรพะงัน
จ านวน 40คน   
- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง หมู่ที่ 5 
บ้านท้องนายปาน

มค – กค
66 
 
 
 
กค 66 
 
 

24,700 
 
 
 
 
23,400 
 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาล
เพชรพะงัน 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

น.ส.วาปี ชูเมือง 
นางส าอางค์ ลวนางกูร 
รพ.เกาะพะงัน 
 
 
น.ส.ศิริพร จันทร์สน 
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ในเมืองท่องเที่ยว 
 

สุขภาพ 
- ลงพื้นที่หาดขวด หมู่ 7 ต.
เกาะพะงัน 

จ านวน 40 คน  
 

เทศบาล
ต าบลบ้าน
ใต ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

3 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้
แมงกะพรุนเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หาดริ้น 

- เด็กวัยเรียน มี
ความรู้เพิ่มขึ้นใน
การปฐมพยาบาล 
และการช่วยฟื้น
คืนชีพ 
- เด็กวัยเรียน มี
ความรู้เพิ่มขึ้นใน
การใช้อุปกรณ์

- อบรมปฐมพยาบาล และ
การช่วยฟื้นคืนชีพ 
- อบรมการใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืนจาก
การโดนพิษแมงกะพรุนกล่อง 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านหาด
ริ้น จ านวน ๒๕ 
คน 
 

มีค - สค 
66 

18,060 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาล
ต าบลบ้าน
ใต ้

น.ส.สชุานุช พรธรรม
บูรณ์ 
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ช่วยเหลือตัวเอง
และผู้อ่ืนจากการ
โดนพิษ
แมงกะพรุนกล่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ ประชาชนสุขภาพดี 

กลยุทธ/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. จัดบริการสุขภาพโดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
2. ขยายระบบบริการ
สุขภาพเชิงรุกในชุมชน 
 

- พัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองเชื่อมโยง
สู่ชุมชน 
- ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
ได้รับการดูแลตาม
มาตรฐาน 
 

- ร้อยละการให้การดูแลตามแผนการ
ดูแลล่วงหน้า (Advance Care 
Planning)  
ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมี
คุณภาพ ≥ 55 

- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายแบบประคับประคอง  
 
 

นางวิไลลักษณ์ ฟ้าสิริพร  
น.ส.รัชดาภรณ์ นะพล  
รพ.เกาะพะงัน  
น.ส.จิรารัตน์ วงศ์ศิลา 
สสอ.เกาะพะงัน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ/มาตรการ – จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  

  - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน   

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง  

1 
 

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
บริการการดูแล
ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
 

- เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
- เพ่ือเสริมสร้างพัฒนา
ความเข้มแข็งของภาคี
เครือข่ายและความ

- จัดอบรมให้
ความรู้การดูแล
ผู้ป่วยแบบ
ประคับประคองแก่
บุคลากร
สาธารณสุข 

- แพทย์ พยาบาล
วิชาชีพ คบสอ. 
จ านวน 50 คน 
- บุคลากร
สาธารณสุข 
จ านวน 30 คน  

มค - มีค 
66 
 

38,400  เงินบ ารุง 
รพ.เกาะพะ
งัน (งบ
พัฒนา
ศักยภาพ 
บุคลากร) 

นางวิไลลักษณ์ ฟ้าสิริพร  
น.ส.รัชดาภรณ์ นะพล  
น.ส.จิรารัตน์ วงศ์ศิลา 
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ร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง
อย่างยั่งยืน 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล
ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองอย่าง
เป็นองค์รวมได้อย่าง
เหมาะสม 

- ประชุมเครือข่าย
การดูแลแบบ
ประคับประคอง 
เกาะพะงัน 
- ทบทวนแนวทาง
การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง  
  

 
 

 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  การสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 
 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
จัดบริการสุขภาพโดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 

-ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพ 
-การสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน 

- รอ้ยละ 80 ของผู้ป่วยโรค
ซึมเศรา้เขา้ถึงบริการ
สุขภาพจิต 
- อัตราการ์าตัวตายส าเร็จ
≤ 8.0 ต่อประชากร 
แสนคน 

-แผนพัฒนาระบบการให้บริการให้
ค าปรึกษา(ให้บริการให้ค าปรึกษาทาง
โทรศัพท์/App Line/Facebook) 

นางสาวชัชชัญญา เจริญจันทร์ 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
สสอ.เกาะพะงัน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - จัดบริการสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1  แผนพัฒนาระบบการ
ให้บริการให้ค าปรึกษา
(ให้บริการให้ค าปรึกษาทาง
โทรศัพท์/App 
Line/Facebook) 

 เพ่ือให้ผู้รับบริการ
เข้าถึงปัญหาสุขภาพจิต
ได้อย่างรวดเร็ว 

 การให้ค าปรึกษาผู้มารับ
บริการด้านปัญหา
สุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย 

 ผู้รับบริการใน
คลินิกให้
ค าปรึกษาอ าเภอ
เกาะพะงัน 

 ต.ค 65-
ก.ย 66 

- - นางสาวชัชชัญญา เจริญจันทร์ 
น.ส.จิรารัตน์ วงค์ศิลา 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์  ประชาชนมีสุขภาพดี 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชือ่ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
จัดบริการสุขภาพโดย
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 

ประชาชนมีสุขภาพดี ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง  
- ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ≥ 60  
- ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับ
การส่องกล้อง Colposcopy ≥ 70 

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก แบบ HPV self 
test 
 

นางสาวปาริษา เนียมพิบูลย์ 
นางส าอางค์ ลวนางกูร 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.ณัฐนิชา ทับเพชร 
สสอ.เกาะพะงัน 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์/มาตรการ - ขยายระบบบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน 

ล า ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
 

 

90 

ดับ พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจ
คัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก 
แบบ HPV 
self test 
 

- เพื่อเฝ้าระวังและลด
อัตราการเกิดผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูกรายใหม ่
- เพื่อลดความเขินอายเมื่อ
ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูก
ต่อหน้าเจ้าหน้าที ่
 

- ให้ความรู้หญิงไทย อายุ 30-
60 ปเีก่ียวกับการป้องกันและ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก แบบ HPV self test  
- ให้บริการเคลื่อนที่คัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก แบบ HPV 
self tes 

- ประชากร
หญิงไทย อายุ 30-
60 ปี 
จ านวน 200 คน 

มค – กย 66 30,000 เงินบ ารุง รพ.
เกาะพะงัน (งบ 
PP Basic 
Service) 

น.ส.ปาริษา เนียมพบิูลย ์
นางส าอางค์ ลวนางกูร 
น.ส.ณัฐนชิา ทบัเพชร 
 

 
กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดบริการสุขภาพและขยายบริการเชิงรุกโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการป้องกันและชะลอไตเสื่อม เพ่ือลดการป่วยและการตายของโรคไตเรื้อรัง 

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

พัฒนาคลินิกชะลอไต
เสื่อมคุณภาพ 

ลดจ านวนผู้ป่วย โรคไตรายใหม่ ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR 
ลดลง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 
ml/min/1.73 m2/yr ≥ 66 
- ร้อยละผู้ป่วย CKD stage 3 A, 
3B และ 4 มีอัตราการลดลงของ 
eGFR < 5 ml/min/1.73 
m2/yr 
- ร้อยละ ผู้ป่วย CKD stage 3 
A, 3B และ 4 ที่มีการเปลี่ยน 
Stage 
- คลินิกชะลอไตเสื่อม CKD 

- พัฒนาคลินิก CKD คุณภาพใน
โรงพยาบาล 
- จัดท าทะเบียนผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ในเขตรับผิดชอบ 
- จัดให้มีการตรวจติดตาม 
eGFR ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะที่ 3  อย่างน้อยทุก 6 
เดือน และผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่ 
4 ควรตรวจอย่างน้อยทุก 4 
เดือน  
- จัดให้มีการปรับเปลี่ยน

น.ส.ณกมล สุขประเสริฐ 
รพ.เกาะพะงัน 
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Clinic คุณภาพ พฤติกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
เพ่ือชะลอความเสื่อมของไต โดย
ทีมสหวิชาชีพ 

 

 
 
 
 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดบริการสุขภาพ 
เป้าประสงค์ - ระบบสารสนเทศทันสมัย 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารองค์กรและ
ระบบบริการสุขภาพ 
2. เพ่ิมการจัดการข้อมูล
ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ประชาชนได้รับบริการการแพทย์
ทางไกล (Telemedicine) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

หน่วยบริการมีบริการ
การแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

- โครงการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพ
ข้อมูล HosXP / JHCIS 
- โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้
โปรแกรม JHCIS 
- แผนการพัฒนาโปรแกรม RCM 
- แผนการผลิตสื่อออนไลน์เพ่ือเข้าถึง
แอปพิเคชั่นในการเข้าใช้บริการ 
 

นายสมชาย นาคบุญช่วย 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.วรางคณา เสมียนเพชร 
สสอ.เกาะพะงัน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดับริการสุขภาพ 
กลยุทธ์/มาตรการ 1. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กรและระบบบริการสุขภาพ 
                       2. เพ่ิมการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจสอบ
ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล 
HosXP / JHCIS 

- เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ข้อมูลหน่วยบริการ 
- เพ่ือการจัดเก็บรายได้
จากกองทุนต่าง ๆ 
 

- ประชุมให้ความรู้ 
- การปรับปรุงข้อมูล
ประชาชนเป้าหมาย 
- การตรวจสอบปรับปรุง
คุณภาพข้อมูล IPD OPD 
/ รพ.สต. 
 

- เจ้าหน้าที่ รพ.
ทุกฝ่าย จ านวน 
10 คน 
- เจ้าหน้าที่ รพ.
สต. จ านวน 10 
คน  
/ รพ.เกาะพะงัน 
/ ทุก รพ.สต. 

ครั้งที่ 1 
พย 65  
ครั้งที่ 2 
กพ 66  
(2รุ่น) 
ครั้งที่ 3 
กค 66(2
รุ่น) 

- - นายสมชาย นาคบุญช่วย 
รพ.เกาะพะงัน 
น.ส.วรางคณา เสมียนเพชร 
สสอ.เกาะพะงัน 
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2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้โปรแกรม JHCIS 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าทีใ่นการบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรม 
JHCIS 

- อบรมเจ้าหน้าที่ในการ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
JHCIS  

- เจ้าหน้าที่ รพ.
สต. จ านวน 15 
คน  
 

มค 66 33,880 เงินบ ารุง 
รพ.เกาะพะ
งัน(งบ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร) 

 
 
 

 
กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอ เกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 

ประเด็นทียุ่ทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ บุคลากรมีความสุข  

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. สร้างขวัญก าลังใจและ
ความผูกพันในองค์กร 
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข
ที่มีคุณภาพ และเป็นต้นแบบ  
 

หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่ง
ความสุขที่มีคุณภาพ และ
เป็นต้นแบบ  

โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

น.ส.สุริยา ซัง  
/ รพ.เกาะพะงัน 
นายสันติ บุญช่วย  
/ สสอ.เกาะพะงัน 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เครือข่าย/หน่วยงานบริการสุขภาพ อ าเภอ เกาะพะงัน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์/มาตรการ  - พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 
1 โครงการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือการสร้าง
วัฒนธรรมร่วมของ 
จนท.ในองค์กร 

- ตรวจสุขภาพ 
- แข่งกีฬาสาสุขสัมพันธ์ 

เจ้าหน้าที่ คบสอ.
เกาะพะงัน 
จ านวน ๑๒๐ คน 

พค 66 
มีค 66 

55,000 
 

เงินบ ารุง
รพ.เกาะ
พะงัน 
(งบ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร) 

น.ส.สุริยา ซัง 
นายสันติ บุญช่วย  
 
  

 

กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอ เกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
ประเด็นทียุ่ทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. พัฒนามาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพของสถาน
บริการ 
    1.1 ให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA 
    1.2 ให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน QA 
   1.3 พัฒนาและ
จัดระบบบริการให้ได้

1. โรงพยาบาลผ่านการรับรอง
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
HA QA LA 
2. ประชาชนได้รับการบริการที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 

- โรงพยาบาลมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง 
HA ขั้น 3 
- โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมินและรับรองคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน QA 
ร้อยละ 100  
- โรงพยาบาลผ่านการ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 

- โครงการอบรมเตรียมพร้อมก่อนขอต่อ
อายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ 
HA ปีงบประมาณ 2566 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตาม 
มาตรฐาน QA 
- กิจกรรมประมินคุณภาพทางการ
พยาบาลแบบไขว้ภายนอก 
- โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์ 
 
 

นางอรวรรณ มีเพียร  
นางสาวสุริยา ซัง 
นางสาววาทินี ยิ้มวรรณ 
/ รพ.เกาะพะงัน 
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คุณภาพตามมาตรฐาน 
LA 
 

ร้อยละ 100 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เครือข่าย/หน่วยงานบริการสุขภาพ อ าเภอ เกาะพะงัน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์/มาตรการ  - พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1 โครงการอบรม
เตรียมพร้อมก่อนขอต่อ
อายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ 
HA  
 

- เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระบบบริหาร
ความเสี่ยงใน
โรงพยาบาล 

- อบรมเตรียมพร้อมก่อนขอ
ต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ HA  
- Benchmark กับ
โรงพยาบาลที่ผ่านการ Re-
accreditation      

 บุคลากร 60  คน 17 - 19 
ตค 65 
 

53,422 
  

เงินบ ารุง
รพ.เกาะ
พะงัน  

นางอรวรรณ มีเพียร  
น.ส.สุริยา ซัง 
  



 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์เครือข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
 

 

96 

- อบรมบุคลากรตาม
แผนพัฒนาตามมาตรฐาน 
HA  

2  โครงการพัฒนาและ
จัดระบบบริการให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน 
QA 

- เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพและพัฒนา
ระบบงาน 
- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน 
QA 
 

- ประเมินไขว้ ระดับจังหวัด 
ตามมาตรฐาน QA 
- Benchmark กับ
โรงพยาบาลที่ผ่านการ
ประเมิน ตามมาตรฐาน QA 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน QA 
ส าหรับบุคลากรปีละ 1 ครั้ง 

 บุคลากร   7 คน 
 
 
 
 
บุคลากร 44 คน 

กพ 66 
 
 
 
 
เมย 66 
 

20,000 
 
 
 
 

50,000 

เงินบ ารุง
รพ.เกาะ
พะงัน 

น.ส.สุริยา ซัง 
นางอรวรรณ มีเพียร 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

3  โครงการพัฒนาและ
จัดระบบบริการให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน 
LA 

- เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพและพัฒนา
ระบบงาน 
- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตาม
มาตรฐาน LA 

- บุคคลากรเข้ารับการอบรม
ตามแผนพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน LA ส าหรับ
บุคลากรปีละ 1 ครั้ง 

 บุคลากร 3 คน  3 – 4 
พค 66 
 
 
 

50,000 เงินบ ารุง
รพ.เกาะ
พะงัน 

น.ส.วาทิณี ยิ้มวรรณ 
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กลยุทธ์การด าเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอ เกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
ประเด็นทียุ่ทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ การจัดการความรู้สู่นวัตกรรม 

กลยุทธ์/มาตรการ เป้าหมาย/ผลผลิต ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการหลัก ชื่อผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 
1. ส่งเสริมการท าวิจัย
และนวัตกรรม 
/พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

- การจัดการความรู้สู่นวัตกรรม 
มีผลงานวิจัย /R2R / นวัตกรรม  
20 เรื่อง  

จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด 
20 เรื่อง 

- โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะ
งัน ประจ าปี 2566 
- โครงการ 1 หน่วยงาน ๑ นวัตกรรม  
 

น.ส.สุริยา  ซัง 
นางอรวรรณ  มีเพียร 
รพ.เกาะพะงัน 
นายสันติ  บุญช่วย 
สสอ.เกาะพะงัน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เครือข่าย/หน่วยงานบริการสุขภาพ อ าเภอ เกาะพะงัน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
กลยุทธ์/มาตรการ  - ส่งเสริมการท าวิจัยและนวัตกรรม/พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
พื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ  จ านวน  แหล่ง 

1. โครงการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย
เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอเกาะพะ
งัน ประจ าปี 2566 

- เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนางาน
วิชาการจากงานประจ าใน
องค์กร 
- เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
แนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนางานประจ าของตนสู่
งานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 

- จัดอบรมโครงการ
พัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอ        เกาะ
พะงัน  

บุคลากร  
- รพ.เกาะพะงัน 
 31  คน  
- รพ.เกาะเต่า  
3 คน 
- รพ.สต. 8 คน 
 

- ระยะที่ 1 
10 - 12 
ตค 65 
- ระยะที่ 2 
14 - 16 
ธค 65  
- ระยะที่ 3  
3 - 5 เมย

226,950  เงินบ ารุง 
รพ.เกาะพะ
งัน 
(งบพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร) 

น.ส.สุริยา ซัง 
นางอรวรรณ มีเพียร 
นายสันติ บุญช่วย 
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ถูกต้องตามหลักวิชาการ 66 
 2.  โครงการ 1 หน่วยงาน 

๑นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

- เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ของบุคคลากร 
 

- จัดประกวดนวตก
รรมปีละ 1 ครั้ง 
- ทุกหน่วยงานเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- สนับสนุนน าเสนอ
ผลงานระดับจังหวัด 

รพ.สต. 4 แห่ง 
สถานีอนามัย 1 
แห่ง 
รพ.เกาะพะงัน 
10 ฝ่าย 
รพ.เกาะเต่า 
1 แห่ง 

กค 66 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

 
 

 เงินบ ารุง 
รพ.เกาะพะ
งัน(งบพัฒนา
ศักยภาพบุ
คลกร) 
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ภาคผนวก 
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สรุปการรับ – จ่าย ของสถานบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 (ณ 30 กันยายน 2565) 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

 
ล าดับ สถานบริการ คงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินบ ารุงคงเหลือ 

1 รพช.เกาะพะงัน 18,042,641.58 152,094,337.10 121,011,498.23 49,125,480.45 
2 สสอ.เกาะพะงัน 33,276.85 1,244,673.74 1,254,208.49 23,742.10 
3 รพ.สต.เกาะพะงัน 1,452,778.95 1,131,708.82 1,570,724.15 1,013,763.62 
4 รพ.สต.บ้านใต้ 1,578,015.82 762,918.67 887,412.93 1,456,521.56 
5 รพ.สต.บ้านท้องนายปาน 966,658.36 856,923.37 1,708,023.86 115,557.87 
6 รพ.สต.บ้านหาดริ้น 28,232.95 617,979.66 631,382.53 14,830.08 
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ประมาณการรายรับ ของโรงพยาบาลเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

 

แหล่งท่ีมา รายรับ ปี 2565  
ประมาณการ ปี 2566 
(ข้อมูลหน่วยบริการ) 

หมายเหตุ 

รายได้ UC 26,072,539.86  35,151,990.00   
รายได้จาก EMS 4,037,747.00 5,000,000.00  
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 8,529,998.80 3,510,000.00  
รายได้ค่ารักษา อปท. 900,347.89 1,028,000.00  
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง
กรมบัญชีกลาง 

6,217,055.16 5,350,000.00 
 

รายได้ประกันสังคม 20,199,546,43 8,655,000.00  
รายได้แรงงานต่างด้าว 10,965,116.66 7,670,000.00  
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่นๆ 92,150,292.63 28,815,000.00  
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 20,290,415.16 22,186,256.40  
รายได้อ่ืน 25,880,333.99 16,966,500.00  
รายไดง้บลงทุน 1,625,918.05 27,690,333.73  

รวม 216,869,311.63 162,023,080.13  
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ประมาณการรายรับ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

รายการรับ รายรับปี 2565 
ประมาณการ ปี 2566 

หมายเหตุ 
เงินบ ารุง เงิน NonUC 

เงิน NonUC จาก สสจ. 48,843.74  -    40,000.00    
รับเงินสนับสนุนจาก สสจ. -    300,000.00      
รับจัดสรร จาก CUP 250,000.00  250,000.00  -      
ค่ารักษาพยาบาล 5,720.00  -    5,700.00    
ค่าเล่าเรียนบุตร 100,190.00  -    62,600.00    
ค่า พ.ต.ส. 27,339.29  -    23,000.00    
เงินประกันสังคม ให้ รพ.สต.  -    -      
ค่าตอบแทน ฉ.11 407,600.00    644,700.00    
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาฯ 132,240.00  -    -      
ค่าตอบแทนฉีดวัคซีนนอกหน่วย
บริการ 125,000.00  -    -      
รายได้ดอกเบี้ย 0.66  -    1.00    
เงินโครงการ จาก สสจ. 5,600.00  -    -      
เงินประกันสัญญา   -    -      
เงินสนับสนุนต่างหน่วยบริการ 50,000.00  80,000.00  -      
เงินเพ่ิมพิเศษข้าราชการCOVID 91,500.00  -    -      
รับฝากหักภาษี ณ ที่จ่าย 640.05  -    -      

รวม 1,244,673.74  630,000.00  776,001.00   

  1,406,001.00   
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ประมาณการรายรับ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะพะงัน ปีงบประมาณ 2566 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

รายการรับ รายรับปี 2565 ประมาณการ ปี 2566 
หมายเหตุ 

  

    เงินบ ารุง เงินUC  
รายได้ UC         
 -กองทุน UC จากสสจ./สปสช.         
 -เงินสนับสนุนจากแม่ข่ายเพ่ือจ่าย 
ฉ.11         
    งบ OPD 325,433.21   400,000.00    
    งบ PP         
     เงิน FIX COST 500,000.00    500,000.00    
 -เงินกองทุน UC จากสสอ.         
รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท 15,020.00  15,100.00      
รายได้ EMS         
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด       รัฐวิสาหกิจ 
รายได้ค่ารักษา อปท.       องค์กรส่วนท้องถิ่น 
รายได้ค่ารักษาเบิกกรมบัญชีกลาง       ข้าราชการ 
รายได้ประกันสังคม 9,293.15  27,000.00      
รายได้ค่ารักษาต่างด้าว         

รายได้ค่ารักษาช าระเงินเอง 124,764.00  125,000.00    
ช าระเงินเอง(เก็บเงิน
สด) 

รายได้ดอกเบี้ย 3,618.46  4,000.00      
รายได้อ่ืน 27,870.00       
รายได้งบค่าเสื่อม 0   310,327.77  สปสช.ตั่งแผนจ่ายเต็ม

จ านวน 
รายได้โครงการกองทุนสุขภาพต าบล 125,710.00    291,310.00  รับมาต้องด าเนินการ

(เหลือคืน)ท าแผนจ่าย
เต็มจ านวน 

รายได้สนับสนุนจากหน่วยบริการอ่ืน       ระบุหน่วยงานที่ได้รับ 
รายได้ รับฝากภาษี/ประกันสังคม 0       
รายได้.......         

รวม 1,131,708.82  171,100.00  1,501,637.77   
  1,672,737.77   
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ประมาณการรายรับ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใต้ ปีงบประมาณ 2566 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

 

รายการรับ 
 

รายรับปี 
2565 

 

ประมาณการ ปี 2566 
หมายเหตุ 

 
เงินบ ารุง เงินUC  

รายได้ UC      
 -กองทุน UC จากสสจ./สปสช.      
 -เงินกองทุน UC จากแม่ข่าย      
    งบ OPD   500,000.00 ปี63-65 ยังไม่ได้รับจัดสรร 
    งบ PP      
     เงิน FIX COST 500,000.00   500,000.00    
อ่ืนๆ      
 -เงินกองทุน UC จากสสอ.      
รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท 2,430.00 2,500.00    
รายได้ EMS      
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด    รัฐวิสาหกิจ 
รายได้ค่ารักษา อปท.    องค์กรส่วนท้องถิ่น 
รายได้ค่ารักษาเบิก
กรมบัญชีกลาง    ข้าราชการ 
รายได้ประกันสังคม    บริการทันตกรรม 
รายได้ค่ารักษาต่างด้าว      
รายได้ค่ารักษาช าระเงินเอง 35,932.00  35,000.00   ช าระเงินเอง(เก็บเงินสด) 
รายได้ดอกเบี้ย 2,143.88  2,000.00     
รายได้อ่ืน 42,614.79  50,000.00.    

รายได้งบค่าเสื่อม    
จากสปสช.ตั่งแผนจ่ายเต็ม
จ านวน 

รายได้โครงการกองทุนสุขภาพ
ต าบล 

179,798.00   475,000.00  รับมาต้องด าเนินการ(เหลือ
คืน)ท าแผนจ่ายเต็มจ านวน 

รายได้สนับสนุนจากหน่วย
บริการอ่ืน    ระบุหน่วยงานที่ได้รับ 

รายได้....เงินบริจาค.....      
รวม 762,918.67 87,000.00  1,475,000.00   

  1,562,000.00   
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ประมาณการรายรับ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท้องนายปาน ปีงบประมาณ 2566 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

รายการรับ 
รายรับปี 
2565 

ประมาณการ ปี 2566 
หมายเหตุ 

เงินบ ารุง เงินUC 
รายได้ UC         
 -กองทุน UC จากสสจ./สปสช.         
 -เงินกองทุน UC จากแม่ข่าย         

    งบ OPD 10,840.00    100,000.00  
ปี 63,64 ยังไม่ได้รับ
จัดสรร 

    งบ PP 18,000.00    125,000.00  
ปี 63,64 ยังไม่ได้รับ
จัดสรร 

     เงิน FIX COST 500,000.00    500,000.00    

    เงินตามผลงานบริการ 65,654.55    200,000.00  
แผนไทย , HI (ปี 65 ยัง
ไม่ได้) 

รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท 1,950.00       
รายได้ EMS        
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด       รัฐวิสาหกิจ 
รายได้ค่ารักษา อปท.       องค์กรส่วนท้องถิ่น 
รายได้ค่ารักษาเบิก
กรมบัญชีกลาง       ข้าราชการ 
รายได้ประกันสังคม 19,615.40  35,000.00      
รายได้ค่ารักษาต่างด้าว 750.00  3,000.00      
รายได้ค่ารักษาช าระเงินเอง 34,020.00  50,000.00    ช าระเงินเอง(เก็บเงินสด) 
รายได้ดอกเบี้ย    1,608.70  3,000.00      

รายได้งบค่าเสื่อม       
สปสช.ตั้งแผนจ่ายเต็ม
จ านวน 

รายได้โครงการกองทุนสุขภาพ
ต าบล 

52,710.00    75,950.00  รับมาต้องด าเนินการ(เหลือ
คืน)จ่ายเต็มจ านวน 

รายได้สนับสนุนจากหน่วย
บริการอ่ืน 100,000.00  50,000.00     
รายได้จากประกันสัญญา 41,710.00        
รายได้รับฝากหักภาษี ณ ที่จ่าย 10,064.72        
รายได้อ่ืนๆ          

รวม 856,923.37  141,000.00  1,000,950.00   
  1,141,950.00   
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ประมาณการรายรับ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหาดริ้น ปีงบประมาณ 2566 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเกาะพะงัน 

รายการรับ 
รายรับปี 
2565 

ประมาณการ ปี 2566 หมายเหตุ 
  เงินบ ารุง เงินUC 

รายได้ UC         
 -กองทุน UC จากสสจ./สปสช.         
 -เงินกองทุน UC จากแม่ข่าย        
    งบ OPD         
    งบ PP 6,118.15       
     เงิน FIX COST 500,000.00   500,000.00   
 -เงินกองทุน UC จากสสอ.         
รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท 0.00 10,000.00     
รายได้ EMS         
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด       รัฐวิสาหกิจ 
รายได้ค่ารักษา อปท.       องค์กรส่วนท้องถิ่น 
รายได้ค่ารักษาเบิก
กรมบัญชีกลาง       ข้าราชการ 
รายได้ประกันสังคม 0.00 40,000.00     
รายได้ค่ารักษาต่างด้าว   6,000.00     
รายได้ค่ารักษาช าระเงินเอง 42,849.50 43,000.00   ช าระเงินเอง(เก็บเงินสด) 
รายได้ดอกเบี้ย 422.01 450.00     
รายได้อ่ืน(ภาษี)         
รายได้งบค่าเสื่อม 

      
จากสปสช.ตั่งแผนจ่ายเต็ม
จ านวน 

รายได้โครงการกองทุนสุขภาพ
ต าบล 

66,510.00   77,700.00 รับมาต้องด าเนินการ(เหลือ
คืน)ท าแผนจ่ายเต็มจ านวน 

รายได้สนับสนุนจากหน่วย
บริการอ่ืน 2,080.00   200,000.00 รพ.เกาะพะงัน 

รวม 617,979.66 99,450.00 777,700.00  
  877,150.00  

 
 
 
 


