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ก

รายช่ืออาจารยนิเทศงาน

รองศาตราจารย ดร.ภูษิตา อินทรประสงค ประธานกรรมการ

ผูชวยศาตราจารย ดร.สุคนธา คงศีล กรรมการและเลขานุการ

อาจารย ดร.สุธี อยูสถาพร กรรมการ

อาจารย ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช กรรมการ



ข

บันทึกขอมูลการนิเทศงาน

ครั้ง

ท่ี
วันท่ีนิเทศ สถานท่ีนิเทศ รายชื่ออาจารยผูมานิเทศ

ประเด็นการนิเทศ / คําแนะนําในการดําเนินกิจกรรม

การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนางานองคกร

1 10/4/57 สสอ.วิเศษฯ รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค

- แนะนําการวิเคราะหองคกรโดยใช SWOT Analysis

- คิด (ราง) โครงการท่ีจะนําเสนอเบื้องตน

- จัดทํา Log Frame, ผังเชื่อมโยงสรุปการดําเนินโครงการ

- นําเสนอการวิเคราะหแนวทางพัฒนาองคกรพรอมเสนอ

รูปแบบโครงการท่ีจะจัดทําข้ึน

2 25/4/57 รพ.สต.ทาชาง

ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล

ดร.สุธี อยูสถาพร

ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช

- แนะนําการปรับแกไข (ราง) โครงการฯ ท่ีจะทํา,

ปรับ Log frame เพ่ิมเติม

- แนะนําการกําหนดคาตัวชี้วัดในการประเมินผลโครงการ

ควรพิจารณาตามความเหมาะสมในบริบทพ้ืนท่ีนั้นๆ

3 16/5/57 รพ.สต.ทาชาง

รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค

ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล

ดร.สุธี อยูสถาพร

ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช

- ติดตามขอมูลการดําเนินโครงการในภาพรวม

- แนะนําการทํารายงานสรุปการดําเนินโครงการ

4 22/5/57 สสอ.วิเศษฯ

รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค

ดร.สุธี อยูสถาพร

ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช

- นําเสนอการดําเนินงาน และสรุปผลโครงการท่ีพัฒนา

องคกร ในทุกกิจกรรมต้ังแตเริ่มตนจนถึงจบโครงการ                    

- กลาวสรุปปดกิจกรรมการฝกปฏิบัติงานของ นศ.หลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกการ

บริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล

ประจําปการศึกษา 2556 ณ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

ชวงเวลาการฝกปฏิบัติคือ   24 มี.ค.57 ถึง 23 พ.ค.57



ค

คํานํา

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต เอกบริหาร

สาธารณสุข ภาควิชาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ไดฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริม

ตําบลทาชาง ตั้งแตวันท่ี 24 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2557 โดยเร่ิมตั้งแตการประเมินองคกรโดย

ใชแบบสอบถามท่ีสรางมาจากทฤษฏีทางดานการบริหาร POCDCORB Model ของ Gulick &

Urwick เพ่ือหาประเด็นปญหารวมกับเจาหนาท่ีใน รพ.สต. และชวยกันหาแนวทางแกไข  มาสู

โครงการเพ่ือพัฒนาองคกร ซึ่งโครงการท่ีจัดทําขึ้นคือ “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถี

ชุมชนตําบลทาชาง” เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข และสมาชิกระบบเครือขาย

สุขภาพ เชน อสม. ใหสามารถจัดบริการผสมผสานการแพทยแผนไทยเขากับการแพทยแผนปจจุบัน

ได โดยการจัดกิจกรรมสําหรับบุคลากรสาธารณสุข และสมาชิกระบบเครือขายสุขภาพ เชน อสม.

สงเสริมใหมีความรูและสามารถใชภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การใชประโยชนจากยาสมุนไพรท่ี

เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติจายรักษาใหผูปวยไดอยางเกิดประสิทธิภาพ และสามารถแนะนําการ

ใชสมุนไพรแกประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเองเบ้ืองตนได โครงการนี้สําเร็จลุลวงไปได

ดวยดีโดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรในหนวยงาน รพ.สต.ทาชาง  ตลอดจนการใหคําปรึกษา

และการดูแลเปนอยางดี ในชวงของการฝกปฏิบัติงานจากทานผูอํานวยการรพ.สต. และบุคลากร

รพ.สต.ทาชางทุกทานจึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ดวยและสุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ

รองศาตราจารย ดร.ภูษิตา อินทรประสงค, ผูชวยศาตราจารย ดร.สุคนธา คงศีล, อาจารย ดร.สุธี    

อยูสถาพร และอาจารย ดร.จารุวรรณ  ธาดาเดช ท่ีคอยใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาตางๆ

ตลอดระยะเวลาการฝกงาน

นายเธียรธรรม  อภิจรรยาธรรม

นักศึกษาหลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)

 วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ค. 2557



ง

กิตติกรรมประกาศ

“โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง” ณ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยไดรับ

ความกรุณาเปนอยางย่ิงจาก คุณจารุวรรณ หอมสงกล่ิน (ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลทาชาง) ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และทีมอาจารยนิเทศงาน

จากภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย 

รองศาตราจารย ดร.ภูษิตา อินทรประสงค, ผูชวยศาตราจารย ดร.สุคนธา  คงศีล, อาจารย ดร.สุธี    

อยูสถาพร และอาจารย ดร.จารุวรรณ  ธาดาเดช ท่ีไดใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผูจัดทําโครงการ

และชี้แนะแนวทางการจัดกิจกรรมดวยดีเสมอมา ผูจัดทําโครงการ รูสึกซาบซึ้งและขอกราบ

ขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 

นายเธียรธรรม  อภิจรรยาธรรม

นักศึกษาหลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)

 วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูจัดทําโครงการ

พ.ค. 2557



จ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง

“โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง” มีการจัดดําเนินกิจกรรมข้ึน ณ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ระยะเวลาดําเนิน

โครงการ วันท่ี 11 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสาธารณสุขภายใน รพ.สต.ทาชาง และสมาชิกระบบเครือขายสุขภาพ เชน อสม. ใหสามารถ

จัดบริการผสมผสานการแพทยแผนไทยเขากับการแพทยแผนปจจุบันได โดยมีการจัดกิจกรรมท่ี

สงเสริมใหมีความรูและสามารถใชภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การใชประโยชนจากยาสมุนไพรท่ี

เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติจายรักษาใหผูปวยไดอยางเกิดประสิทธิภาพ และสามารถแนะนําการใช

สมุนไพรแกประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องตนได ท้ังนี้สวนประกอบของกิจกรรม

ตางๆ ในโครงการมีดังนี้

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในโครงการ

กิจกรรมท่ี 1 เตรียมการติดตอประสานงานการจัดทําโครงการกับผูท่ีเก่ียวของ

1) ประชุมชี้แจงขอมูลโครงการแกผูท่ีเก่ียวของคือ บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง และสมาชิก

เครือขายสุขภาพ ไดแก อสม. ไดรับทราบเบื้องตน ในชวงวันท่ี 25 เม.ย.57 ท้ังนี้มีการพูดคุย

ประสานงานเพ่ิมเติม ประชาสัมพันธขอมูลโครงการท่ีจะจัดทําข้ึนนี้ใหประชาชนในชุมชนไดรับ

ทราบดวยในชวงวันท่ีมีจัดกิจกรรมพิเศษภายในชุมชน เชน กิจกรรมการประชาคมประจําตําบล,

กิจกรรมโครงการสงเสริมผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ณ เทศบาลตําบลทาชาง เปนตน

2) กําหนดแผนจัดทําเครื่องมือท่ีเปนสื่อความรูในการใชประโยชนจากยาสมุนไพร โดยปรึกษากับ

บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง และสมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม. มอบหมายงาน

หนาท่ีความรับผิดชอบตางๆ ใหแกผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดขอสรุปคือการจัดทําสวนสมุนไพรตัวอยาง 

ภายในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทาชาง เพ่ือเปนสื่อการเรียนรูทางดานการแพทยแผนไทยในการใชประโยชนจาก

ยาสมุนไพรในชุมชน กําหนดวันทํากิจกรรมท่ีตัวแทน อสม.มารวมกันจัดทําสวนคือ 28 เม.ย.57

กิจกรรมท่ี 2 การรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินดานการแพทยแผนไทยเรื่องการใชยาสมุนไพรในชุมชน

1) สํารวจชนิดพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีชุมชน ท่ีใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ โดยสอบถามกับบุคลากร

สาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง และสมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม.
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2) บันทึกขอมูลพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีพบ เพ่ือเตรียมเนื้อหาทางวิชาการ ในการใชประโยชนจากยา

สมุนไพรแตละชนิด โดยใชเวลาในการคนควา รวบรวม เรียบเรียงขอมูล ตลอดชวงเดือน เม.ย.57

กิจกรรมท่ี 3 การสรางแหลงเรียนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชยาสมุนไพรในชุมชน

1) จัดทําสวนสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทาชาง โดยไดรับความรวมมือจากชุมชน มีบุคลากร

ทางสาธารณสุข ภายใน รพ.สต.ทาชาง และ อสม. รวมดวยชวยกันในการจัดทําสวนสมุนไพร

ตัวอยางในครั้งนี้ซ่ึงดําเนินการต้ังแตข้ันตอนขุดดินปรับพ้ืนท่ีสภาพหนาดินใหพรอมปลูก, ตกแตง

ภูมิทัศนภายในสวนใหสวยงาม, จัดหาพันธุสมุนไพรในชุมชนท่ีคัดเลือกแลวนํามาปลูก จนสําเร็จ

เสร็จเรียบรอย กิจกรรมนี้ดําเนินการเม่ือ 28 เม.ย.57

2) จัดทําเอกสารความรูการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการบําบัดโรค รักษาอาการเจ็บปวยตางๆ โดย

จัดทําเปนคูมือการใชประโยชนจากยาสมุนไพรฯ แบงเปน 2 รูปแบบ คือ คูมือสําหรับบุคลากรทาง

สาธารณสุข ภายใน รพ.สต.ทาชาง และ คูมือสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซ่ึง

เปนเอกสารท่ีใชประกอบกิจกรรมการอบรมความรูเรื่องการใชประโยชนจากยาสมุนไพรฯ ท่ีจัดข้ึนใน

วันท่ี 10 พ.ค.57 (เวลาในการจัดทําเอกสารท้ังหมดอยูท่ีชวง 21 เม.ย.57 ถึง 8 พ.ค.57)

กิจกรรมท่ี 4 การเพ่ิมเติมองคความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก และความรู

พ้ืนฐานดานการแพทยแผนไทย ในการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในชุมชน

จัดอบรมความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก และความรูพ้ืนฐานดานการแพทยแผนไทย

ในการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในชุมชน ใหแกบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง และ อสม. โดย

กิจกรรมจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 10 พ.ค.57 เวลา 9.30 – 11.30 น. ท่ี รพ.สต.ทาชาง ขอมูลท่ัวไปในสวนของ

ผูเขารวมกิจกรรมอบรมมี จํานวน 72 คน (คิดเปนรอยละ 84.71 ของจํานวนประชากรกลุมเปาหมาย

ท้ังหมด) มีเพศหญิง 51 คน คิดเปนรอยละ 70.83 เพศชาย 21 คน คิดเปนรอยละ 29.17 ผูเขาอบรมสวน

ใหญเปนผูมีอายุต้ังแต 51 ป ข้ึนไป มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 68.63 ระดับการศึกษาของผูเขาอบรมท่ี

มีมากท่ีสุด คือ ระดับประถมศึกษา มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 72.55 สวนดานการประกอบอาชีพของ

ผูเขารับการอบรมท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ อาชีพเกษตรกร จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 35.29

กิจกรรมท่ี 5 ประเมินความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรกอน และหลังท่ีไดรับการอบรมความรู

จัดทําแบบประเมินความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรของบุคลากรฯ ใน รพ.สต.ทาชาง และ อสม.

ใชประกอบในกิจกรรมอบรมความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก และความรูพ้ืนฐานดาน
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การแพทยแผนไทย ในการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในชุมชน ใหแกบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.

ทาชาง และ อสม. ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 10 พ.ค.57 โดยกิจกรรมการอบรมโครงการนี้ มีการทํา

แบบทดสอบกอน - หลังการอบรม เก่ียวกับการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ซ่ึงเปน

แบบทดสอบชุดเดียวกัน จํานวน 20 ขอ ใหผูเขาอบรมตอบคําถามโดยการทําเครื่องหมาย   หรือ 

หนาขอความท่ีมีความเห็นวาถูกหรือผิด ซ่ึงผลการทําแบบทดสอบกอน – หลังอบรมปรากฏวา 

เม่ือเสร็จสิ้นการอบรมแลว ผูเขาอบรมในภาพรวมมีความรูในเรื่องการใชประโยชนจากยาสมุนไพรใน

การดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.80 คะแนน คิดเปนรอยละ 9

กิจกรรมท่ี 6 ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ 

จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ ของบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง 

และ อสม. โดยผูท่ีมีสวนในการประเมินผลความพึงพอใจตอ “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดี

วิถีชุมชนตําบลทาชาง” ท่ีไดลงทะเบียนรายชื่อเขารวมกิจกรรม มีจํานวน 72 คน มีการตอบแบบ

ประเมินความพึงพอใจตอโครงการฯ โดยสมบูรณ สงกลับมาเปนจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 70.83

จําแนกเปนเพศชาย 12 คน คิดเปนรอยละ 23.53 เพศหญิง 39 คน คิดเปนรอยละ 76.47 โดยผลสรุป

ของระดับความพึงพอใจตอการจัด “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง”

(สําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข รพ.สต.ทาชาง และ อสม.) พบวาในแตละกิจกรรมมีประเด็นท่ีได

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดมีดังนี้

- การอบรมความรูการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน ประเด็นท่ีได

คือ การถายทอดความรูของวิทยากร ไดคะแนนเฉลี่ย 4.47

- การสรางสื่อการเรียนรูฯ : สวนสมุนไพรตัวอยางฯ ประเด็นท่ีไดคือ การเปนแหลงเรียนรูท่ีเปน

แบบอยางในชุมชน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.45

- การสรางสื่อการเรียนรูฯ : เอกสารความรูคูมือการใชประโยชนจากยาสมุนไพรฯ ประเด็นท่ีได

คือ ความรูจากคูมือจะสามารถนําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ ประชาชนในชุมชนได

คะแนนเฉลี่ย 4.63

โดยสรุปภาพรวมทุกกิจกรรมแลวไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 (คะแนนเต็ม 5) แปลผลไดวาอยูในระดับ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด
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ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง 
 

สัญลักษณ์จังหวัดอ่างทอง 
 

 
 

ตราประจําจังหวัดอ่างทอง : คือ รูปอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว 
รูปอ่างทอง ในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าว หมายถึง จังหวัดอ่างทองเป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ําภูมิ
ประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปอ่างสีทองซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของ

จังหวัด และในอ่างมีรวงข้าวและใบข้าวซึ่งหมายถึงการทํานาอาชีพหลักของคนในภูมิภาคนี ้
 
 

คําขวัญประจําจังหวัดอ่างทอง 
พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถ่ินฐานทํากลอง เมืองสองพระนอน 
 
ต้นไม้ประจําจังหวัด 
 มะพลับ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Diospyros malabarica (Desr.) Kostel) เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางใบเดี่ยวที่อยู่
ในวงศ์ Ebenaceae ซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกับต้นตะโก ต้นมะพลับนั้นมีดอกขนาดเล็กและก็มีผลที่ค่อนข้างกลมแต่ถ้าสุกแล้ว
สามารถกินได้มีรสชาติอร่อย ต้นมะพลับนอกจากมีผลที่กินได้แล้วยังมีคุณค่าในทางสมุนไพรสูงมากด้วย (เปลือกต้นและ
เนื้อไม้มะพลับมีรสฝาด มีสรรพคุณบํารุงธาตุ เจริญอาหาร แก้ท้องร่วง ขับผายลม แก้กามตายด้าน บํารุงความกําหนัดถ้า
ใช้บํารุงธาตุ เจริญอาหาร ใช้เปลือกต้นและเนื้อไม้ ต้มเอาน้ําดื่ม ถ้าใช ้แก้กามตายด้าน บํารุงความกําหนัด นําเปลือกต้น
และเนื้อไม้ ย่างไฟให้กรอบ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ชงดื่ม) 
 มะพลับเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งของคนไทย กําหนดปลูกไว้ทางทิศใต้ เชื่อกันว่าการปลูกต้นมะพลับใน
บริเวณบ้านจะทําให้ร่ํารวยยิ่งข้ึน 
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ประวัติความเป็นมา 
 จังหวัดอ่างทองตามหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าอ่างทองเป็นชุมชนโบราณขนาดเล็ก 
ตั้งแต่สมัยทวารวดีในสมัยกรุงศรีอยุธยา อ่างทองเป็นชานเมืองของกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเดิมว่า “แขวงเมืองวิเศษ 
ชัยชาญ” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําน้อยพระราชพงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยา บทบาทความสําคัญของเมืองอ่างทอง
เป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพพม่า ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทําเลที่ตั้งของ
เมืองอ่างทอง และสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ําเจ้าพระยา ทําให้เมือง
อ่างทองกลายเป็นเส้นทางเดินทัพ เมื่อพม่ายกทัพเข้าตกีรุงศรีอยุธยา และบางครั้งกลายเป็นสมรภูมิท่ีท้ังสอง
ฝ่ายใช้ประลองยุทธ์กัน ชาวอ่างทองได้พลีชีวิตและเลือดเนื้อเพ่ือชาติไทยยามที่บ้านเมืองมีภัยสงคราม เช่น การ
กอบกู้เอกราชของชาติไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เป็นที่ตั้งค่ายตี
กรุงศรีอยุธยาและเกิดการสู้รบครั้งสําคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย คือ ศึกบางระจันที่บ้าน บางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุร ีซึ่งชาวอ่างทองได้ร่วมสู้รบกับกองทัพพม่าอย่างห้าวหาญ ดังนั้น อ่างทอง สมควรได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง “วรีไทยใจกล้า” 
 
ข้อมูลท่ัวไป 
 จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําที่มีความ สําคัญ 
ต่อเศรษฐกิจของชาติมาเป็นเวลาช้านาน ผลิตผลด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถ 
ส่งไปขายยังต่างประเทศได้มากเป็นอันดับหนึ่ง ทํารายได้เลี้ยงประชากรและใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองให้ 
เจริญก้าวหน้าตลอดมา แม่น้ําเจ้าพระยาเป็นแม่น้ําสายที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ ไหลผ่านพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง 
ซึ่งเริ่มต้นจากจังหวัดนครสวรรค์ลงไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนส่วนมากตามพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลาง 
จึงประกอบอาชีพทํานา กล่าวได้ว่าภูมิประเทศเป็นตวักําหนดอาชีพ ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ เป็น
ลักษณะเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองอย่างสําคัญ  
 พ้ืนทีจ่ังหวัดตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่าง  มีเนื้อที่ 968 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา มีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่านสองสาย คือ แม่น้ําน้อยและแม่น้ําเจ้าพระยา ภูมิอากาศ
เป็นแบบฝนเมืองร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนพฤศจกิายนถึงเดือน
กุมภาพันธ ์ทําให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมรตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดอืนกันยายนทําให้มีเมฆมากและฝนตกชุก 
 

อาณาเขตและการปกครอง 

จังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย  พิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  
14  องศา  35  ลิปดา  12  ฟิลิปดาเหนือ  และเส้นแวงที่  100  องศา  27 ลิปดา  27 ฟิลิปดาตะวันตก  ห่างจาก
กรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  32  (สายเอเซีย) ระยะทางประมาณ  105  กิโลเมตรและ
เส้นทางเรือตามลําแม่น้ําเจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียน  ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอค่ายบางระจัน  อําเภอพรหมบุรีและอําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงหบ์ุรี 

ทิศใต ้ ติดต่อกับอําเภอผักไห่และอําเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบางปะหัน  อําเภอมหาราชและอําเภอบ้านแพรก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอเมือง อําเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุร ี

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอําเภอเมอืงสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต์ อําเภอสามชุก                   
และอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

 

 
แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อําเภอ คือ  
 - อําเภอเมืองอ่างทอง   
 - อําเภอวิเศษชัยชาญ  
 - อําเภอแสวงหา   
 - อําเภอป่าโมก  
 - อําเภอโพธิ์ทอง   
 - อําเภอไชโย 
 - อําเภอสามโก้ 
จํานวนประชากร : 283,914  คน          

  เพศชาย    136,260  คน 
  เพศหญิง  147,654  คน 

 
 
 

 

 

 

 

จํานวนประชากรจังหวัดอ่างทองตามประกาศสํานักทะเบียนกลาง (ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดอา่งทอง ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 ) 
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ข้อมูลอําเภอวิเศษชัยชาญ 

 

คําขวัญจังหวัด  พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโดองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่ง
ดังจักสาน ถ่ินฐานทํากลอง เมืองสองพระนอน 

คําขวัญอําเภอ  ขนมไทยข้ึนชื่อ เลื่องลือวีรไทย หลวงพ่อใหญ่วดัสี่ร้อย แม่น้ําน้อย
เกษตรกรรม จิตรกรรมฝาผนัง โด่งดังเซรามิค 

ท่ีอยู่ท่ีว่าการอําเภอ   ที่ว่าการอําเภอวิเศษชัยชาญ ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อ่างทอง 14110 

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร  0-3563-1321 / 0-3563-1321 

 1.ประวัติความเป็นมา       อําเภอวิเศษชัยชาญ  ตั้งเป็นอําเภอเมื่อปี  พ.ศ. 2439 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ํา
น้อย หมู่ท่ี 3 ตําบลไผ่จําศีล เป็นอําเภอเก่าแก่ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา เมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายทุธหัตถีมีชัยต่อพม่า โดยได้
เสด็จยาตราทัพกลับกรุงศรีอยุธยาได้ทรงหยุดรี้พลที่ตําบลไผ่จําศีล และทรงพิจารณาเห็นว่า
เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์มีชัยภูมิที่ดีกล่าวคือ มีแม่น้ําน้อยไหลผ่านคอยสกัดทัพพม่าที่จะเข้ามาทาง
ด่านเจดีย์สามองค์และสุพรรณบุร ีจึงได้ทรงสถาปนาท้องที่ตําบลไผ่จําศีลข้ึนเป็นเมือง 
พระราชทานนามว่า "แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ" 
      ต่อมาในสมยักรุงรัตนโกสินทร ์ ลําน้ําน้อยตื้นเขินเป็นตอน ๆ การเดินเรือไม่สะดวก  ทาง
ราชการจึงย้ายแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ไปตั้งที่ตําบลบางแก้ว ริมแม่น้ําเจ้าพระยา (ซึ่งเป็น
ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดอ่างทองในปัจจุบัน) พร้อมเปลี่ยนชื่อเรียกว่า "เมืองอ่างทอง" ส่วนแขวง
เมืองวิเศษไชยชาญ ถูกลดฐานะเป็น อําเภอ เรียกว่า "อําเภอไผ่จําศีล" ข้ึนอยู่ในความปกครอง
ของเมืองอ่างทอง จวบจนกระทั่งสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนเป็น"อําเภอวิเศษชัยชาญ"  และเมื่อปี  พ.ศ.  2522bได้ย้ายที่ว่า
การอําเภอไปตั้งอยู่รมิถนนสายโพธิ์พระยา - ท่าเรือ หมู่ท่ี 7 ตําบลศาลเจ้าโรงทอง ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ที่ว่าการอําเภอหลังปัจจุบัน 

ข้อมูลท่ัวไป 
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2.เนื้อที/่พ้ืนที่ 224.702 ตร.กม. 

3.สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  
 
 
ข้อมูลการปกครอง 

 1.ตําบล....... 15.... แห่ง 2.หมู่บ้าน.... 126.... แห่ง 3.เทศบาล…. 7.....แห่ง 4.อบต........ 9 ... แห่ง 
 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของอําเภอ 

 1. แม่น้ําน้อย 
 
 
ด้านประชากร  

 1.จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 67,280  คน 

2.จํานวนประชากรชาย รวม 32,355  คน 

3.จํานวนประชากรหญิง รวม 34,925 คน 

4.ความหนาแน่นของประชากร 29942 คน/ตร.กม. 
 
 
 อาณาเขต     

  ทิศเหนือ            ติดกับ อําเภอสามโก้ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
  ทิศใต้                ติดกับ อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันออก    ตดิกับ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
  ทิศตะวันตก        ติดกับอําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=762&pv=70 
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ข้อมูลทั่วไปของตําบลท่าช้าง 
 
สภาพท่ัวไปและอาณาเขต 
 ตําบลท่าช้างมีเนื้อที่ประมาณ 16.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,550 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ
ตําบลใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลสี่ร้อย  ตําบลคลองขนาก  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง   
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลสี่ร้อย  ตําบลไผ่จําศีล  อ.วิเศษชยัชาญ  จ.อ่างทอง   
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลตลาดใหม่  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง   
ลักษณะภูมิประเทศ 
 เป็นที่ราบลุ่มน้ําท่วมถึง  ดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การทํานา และเลี้ยงสัตว์   มีแม่นําน้อยไหลผ่าน  
ระยะห่างระหว่างอําเภอวิเศษชัยชาญ ประมาณ 5 กิโลเมตร 
 
เขตการปกครอง 
 ตําบลท่าช้างแบ่งการปกครองออกเป็น  6  หมู่  โดยอยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
สภาพเศรษฐกิจ 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตําบลท่าช้างเป็นที่ราบลุ่ม  จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  ซึ่ง
ได้แก่การทํานา   ทําสวน  รวมทั้งบางครัวเรือนยังมีอาชีพเสรมิ เช่น การทําเห็ดฟาง   การปลูกชะอม  ซึ่งเป็น
การเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
 นอกจากอาชีพทางเกษตรกรรมแล้ว  ยังมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้แก่ โรงสีข้าว  
โรงเลื่อยจักร  ซึ่งทําให้ประชาชนมีรายได้มากข้ึนจากการทําอาชีพทางเกษตรกรรม  และยังมีอาชีพอ่ืนๆรองลง
ไป ได้แก่ ค้าขาย  รับราชการ 
 
การคมนาคม 
 การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน กับตําบล และอําเภอ ติดต่อกันได้ท้ังทางบกและทางน้ํา  เส้นทางการติดต่อมี
ถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง  ถนนดิน  เชื่อมติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน สามารถติดต่อกันได้ท่ัวถึง ทุกหมู่บ้าน 
 
แหล่งสาธารณประโยชน์ 
แหล่งน้ําท่ีสําคัญ 
 -  แม่น้ําน้อย   เป็นลําน้ําก้ันอาณาเขตตําบลท่าช้าง กับตําบลสี่ร้อยและตําบลไผ่จําศีล 
 -  คลองชลประทาน ไหลผ่านทั้งตําบลท่าช้าง 
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การสาธารณูปโภค   
  - การไฟฟ้า    ได้รับการบริการทางไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
  - การประปา  มีน้ําประปาใช้ทุกหมู่บ้าน   
 - โทรคมนาคม  มเีสียงตามสายครอบคลุมทุกหมู่บ้าน     
 
สุขาภิบาล 

สถานีบริการน้ํามัน (ปั๊มหลอด)                                    จํานวน      4 แห่ง      
  โรงส ี                                                     จํานวน      2 แห่ง                                             
          ร้านอาหาร / คาราโอเกะ              จํานวน      1 แห่ง 
 ร้านค้า/ แผงลอยที่มีการจําหน่ายอาหาร(สด/แปรรูป) จํานวน     16 ร้าน 
 โรงผลิตน้ําแข็งอนามัย / น้ําดื่มบรรจุขวด  จํานวน     - แห่ง 
 
ศาสนา 
 ประชาชนตําบลท่าช้าง  นับถือศาสนาพุทธ 4,496 คน  คิดเป็น ร้อยละ 100 
จํานวน ศาสนสถาน  จํานวนพระภิกษุและสามเณร  มีดังนี้ 
  1.วัดโพธิ ์ จํานวนพระภิกษุและสามเณร 11 รูป 
  2.วัดลาดเป็ด จํานวนพระภิกษุและสามเณร   5 รูป 
  3.วัดสนาม จํานวนพระภิกษุและสามเณร   5 รูป 
 
การศึกษา 
โรงเรียนสังกัดพ้ืนที่เขตการศึกษาจังหวัดอ่างทอง มีจํานวน 2 แห่ง รวม 131 คน ดังนี้ 
 1. โรงเรียนวัดโพธิ์ (คําคุ้มอรุณราษฎร์บํารุง)  หมู่ท่ี 5 มีจํานวนนักเรียน ทั้งหมด 55 คน 
 2. โรงเรียนวัดลาดเป็ด (ราษฎร์บํารุง) หมู่ท่ี 6 มีจํานวนนักเรียน ทั้งหมด 76 คน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน  มีจํานวน 1 แห่ง ดังนี ้
 1. โรงเรียนสนิทวิทยา หมู่ท่ี 6 มีจํานวนนักเรียน ทั้งหมด 480 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจํานวน 2 แห่ง โดยมีจํานวนเด็กเล็กรวม 40 คน ดังนี้ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ ์หมู่ท่ี 5 มีจํานวนเด็กเล็ก ทั้งหมด 20 คน 
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลาดเป็ดฯ หมู่ท่ี 6 มีจํานวนเด็กเล็ก ทั้งหมด 20 คน 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง  
เครือข่ายบริการปฐมภูมิวเิศษชัยชาญ 
อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
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ตารางที่  1 เขตการปกครองจําแนกรายหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน เนื้อที ่(ตร.กม.) ระยะห่างจากอําเภอ (กม.) เขตการปกครอง 
หมู่ท่ี 1  บ้านคลองนมโค 1.12 8.00  เทศบาล 
หมู่ท่ี 2  บ้านสี่ร้อย 0.24 6.00 เทศบาล 
หมู่ท่ี 3  บ้านทํานบ 1.04 6.00 เทศบาล 
หมู่ท่ี 4  บ้านท่าช้าง 0.40 5.00 เทศบาล 
หมู่ท่ี 5  บ้านท่าสะแก 6.40 5.00 เทศบาล 
หมู่ท่ี 6  บ้านลาดเป็ด 7.68 4.00 เทศบาล 
 

จากตารางพบว่า  ตําบลท่าช้างแบ่งการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน  โดยทั้งหมดอยู่ในเขตการ
ปกครองของเทศบาลตําบลท่าช้าง  หมู่ท่ี 6 มีเนื้อที่มากที่สุด คือ 7.68 ตร.กม. และหมู่ท่ีมีเนื้อที่น้อยที่สุด 
ได้แก่ หมู่ที่ 2  มีเนื้อที่ 0.24  ตร.กม. 
 
ตารางที่  2 จํานวนประชากรจําแนกรายหมูบ่้าน 

ประชากร  
หมู่บ้าน 

 
หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 

พ้ืนที่ 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่นของ 
ปชก./ตร.กม. 

หมู่ท่ี 1 146 294 334 641 1.12 572.32 
หมู่ท่ี 2 85 168 173 361 0.24 1,504.17 
หมู่ท่ี 3 176 382 415 826 1.04 794.23 
หมู่ท่ี 4 85 153 166 336 0.40 840.00 
หมู่ท่ี 5 306 586 604 1251 6.40 195.47 
หมู่ท่ี 6 248 509 523 1081 7.68 140.76 
รวม 1,046 2,092 2,215 4,496 16.88 266.35 

ที่มา : จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 30 กันยายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
ตารางที่  3 ข้อมูลสถิติชีพ ปีงบประมาณ 2552 – 2556 

อัตราการเกิด อัตราตาย 

ปี พ.ศ. ประชากร 
จํานวน (คน) 

อัตรา/
ประชากร
พันคน 

จํานวน (คน) 
อัตรา/

ประชากร
พันคน 

อัตราเพ่ิม
ตาม

ธรรมชาติ
(ร้อยละ) 

2552 3,898 33 8.46 28 7.18 1.28 
2553 3,972 31 7.95 18 4.53 3.42 
2554 3,849 29 7.53 9 2.33 5.2 
2555 3,868 26 6.72 16 4.13 2.59 
2556 4,496 22 4.92 33 7.38 -2.46 

ที่มา : รายงานส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง 

ตารางที่  4 อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ป ี2552 – 2556 
ปี พ.ศ. จํานวน (คน) อัตรา/ประชากรพันคน 
2552 0 0 
2553 0 0 
2554 0 0 
2555 0 0 
2556 0 0 

ที่มา : รายงานส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง 

ตารางที่  5 อัตราการตายของทารกต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ปี 2552 – 2556 

ปี พ.ศ. จํานวน (คน) อัตรา/ประชากรพันคน 
2552 0 0 
2553 0 0 
2554 0 0 
2555 0 0 
2556 0 0 

ที่มา : รายงานส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง 
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ตารางที่  6 สาเหตุป่วยและตาย (ต่อประชากรพันคน) 10 อันดับแรก จําแนกตามกลุ่มโรคปี ปี 2554 – 2556 
ปี 2554 ปี 2555 ป ี2556 

ลําดับที ่ สาเหตุป่วยตาย 
จํานวน จํานวน จํานวน อัตรา/พัน จํานวน อัตรา/พัน 

1 ชรา 2 0.51 3 0.77 1 0.26 
2 เส้นเลอืดในสมองแตก 0 0 3 0.77 3 0.78 
3 มะเร็งต่อมลูกหมาก 0 0 4 1.03 0 0 
4 มะเร็งลําไส ้ 1 0.25 0 0 1 0.26 
5 มะเร็งตับ 1 0.25 0 0 0 0 
6 ติดเชื้อในกระแสโลหิต 1 0.25 1 0.25 2 0.52 
7 อุบัติเหตุ 0 0 1 0.25 0 0 
8 ถุงลมโป่งพอง 1 0.25 0 0 0 0 
9 หัวใจล้มเหลว 0 0 1 0.25 10 2.59 
10 ฆ่าตัวตาย 1 0.25 0 0 0 0 
ที่มา : รายงานส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง 

 

ตารางที่  7 จํานวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกปี 2554 – 2556 

ปี  2554 ปี   2555 ปี   2556 
ลําดับ สาเหต ุ

จํานวน อัตรา: 1,000 จํานวน อัตรา: 1,000 จํานวน อัตรา:1,000 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 116 27.39 124 32.05 113 29.21 

2 ปอดบวม 43  10.15 54 13.96 41 10.60 
3 ตาแดง 1 0.23 5 1.29 3 0.78 
4 ไข้เลือดออก 5 1.18 18 4.65 0 0 
5 อาหารเป็นพิษ 4 0.94 1 0.25 4 1.03 
6 สุกใส 4 0.94 3 0.77 2 0.52 
7 วัณโรค 4 0.94 0 0 0 0 
8 ไข้หวัดใหญ่ 4 0.94 3 0.77 0 0 
9 มือ เท้า ปาก 1 2.36  10 2.58 1 0.26 

  ที่มา : ศูนย์ระบาดวิทยาอําเภอวิเศษชัยชาญ 
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ตารางที่  8 ปัญหาสุขภาพที่สําคัญของประชากรในพ้ืนที่           

                               
 
ปัจจัยท่ีมีผลสุขภาพ 
 จากสถานการณ์ภาวะสุขภาพความเจ็บป่วยและแนวโน้มปัญหาสุขภาพที่สําคัญของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้างโดยนําข้อมูลที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวิเศษชัยชาญ  นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข  นโยบายเร่งรัด  และการวิเคราะห์สถานการณ์/สภาพปัญหาด้านสุขภาพ ตลอดจนปัญหาจาก
ภารกิจจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี สรุปประเด็นปัญหาที่สําคัญของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง ดังนี ้

1. ค่านิยมและพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการขับข่ี 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 

2. ปัญหาด้านภัยพิบัติท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น อุทกภัย  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการดูแลส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
4. นโยบายรัฐบาลและแนวทางการดําเนินงานด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการ 
5. สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ปัญหาสุขภาพ ปัจจยัสนับสนุนการเกิดปัญหาสุขภาพ 

1 โรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพ  กรรมพันธุ์  สภาพแวดล้อม  
2 โรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมสุขภาพ  กรรมพันธุ์  สภาพแวดล้อม  
3 การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (ตั้งครรภ์และ

คลอดอายุต่ํากว่า 20 ป)ี 
ปัญหาครอบครัว  สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม   
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งานประกันสุขภาพ 
 

ตารางที่  9 จํานวนและร้อยละของประชากรทีม่ีหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556 

ประเภทสิทธิ์ประกันสุขภาพ จํานวน (คน) 
ร้อยละ 

ความครอบคลุม 
1. สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 398 
2. สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)                  1389 
3. สิทธิ์ประกันสังคม 402 
4. อ่ืนๆ 52 
5. ค่าว่าง 12 
รวมผู้มีหลักประกันสุขภาพ 3843 

99.96 

 
      จากตารางพบ  ว่าประชาชนในพ้ืนที่ตําบลทา่ช้างมีหลักประกันสุขภาพร้อยละ 99.98 โดย 
พบว่ามีหลักประกันสุขภาพแบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีมากที่สุด ร้อยละ 68.66 รองลงมาคือ สิทธิ
ประกันสังคม ร้อยละ 13.99     
 
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและการให้บริการผู้มีบัตรประกันสุขภาพจําแนกตามประเภทบัตร ปี 2556 

ผู้ป่วยนอก 
ประเภทสิทธิ์ คน  

ครั้ง 
 

เฉลี่ย/เดือน 

ค่าใช้จ่ายจริง
(บาท) 

คา่ใช้จ่าย
เฉลี่ย /ครั้ง
(บาท) 

1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 197 645 54 41,347 63.22 
2. ประกันสังคม 174 547 46 38,448 70.28 
3. บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,619 6,637 553 330,290 49.76 
4. อ่ืนๆ 3 5 0.5 416 83.2 

รวม 1,979 7,834 653 590,321 75.35 
 
 จากตารางพบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง มีผู้รับบริการเฉลี่ยเดือนละ 653  ราย     
โดยมีผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ารับบริการมากที่สุดคือ  6,637 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ย  49.76 บาท/ครั้ง  
และใช้งบประมาณค่าเวชภัณฑ์ท้ังหมด 590,321 บาท โดยไมม่ีการจัดสรรรายหัวจากเครือข่ายแต่จะได้รับจาก
การใช้เวชภัณฑ์ท่ีขอเบิกจากโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญทุกงบที่ขอเบิกเช่น ยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุ Lab   
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ข้อมูลด้านการบริหารองค์กรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง 
 
วิสัยทัศน ์(Vision) 
 “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทา่ช้าง เป็นสถานบริการที่ให้บริการแบบผสมผสาน มุ่งเน้นการ
สร้างสุขภาพด้วยคุณภาพมาตรฐานโดยประชาชนมีส่วนร่วม” 
 
พันธกิจ (Mission) 
 

1. จัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิท่ีเป็นองค์รวม ผสมผสานต่อเนื่องและบูรณาการการแพทย์แผนไทย
เข้ากับระบบบริการสุขภาพ 

2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการดําเนินการด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชน องค์กร
ท้องถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 
เป้าประสงค์ระยะสั้น    

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมศัีกยภาพในการจัดระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึง 
2. สามารถจัดบริการระดับปฐมภูมิได้ครบถ้วน ครอบคลุมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข 
3. มีบุคลากร เพ่ือทําหน้าที่ให้บริการปฐมภูมิโดยเฉพาะ 
4. มีการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
5. มีสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจําเป็น 

 
เป้าประสงค์ระยะยาว    

1. ภาคีเครือข่ายและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถดูแลตนเองได ้
2. ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 
3. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จําเป็นได้อย่างเสมอภาค 
4. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย (Goal) 
1.   ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานผู้รับบริการมีความอุ่นใจและเชื่อมั่นใน       
 คุณภาพการรักษาและการบริการ                                                                                                          
2.   ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรค  ภัยสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคตามสภาพปัญหาของพ้ืนที ่            
3.   บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะ                                           
4. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการผลิตให้มีจํานวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน                  
5. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ                     
6. ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดความรู้และการสนับสนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยน            
 พฤติกรรมในการ ดูแลสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม                                                                                                          
7. มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสุขภาพที่มีความสุขพอเพียงอย่างเป็นองค์รวม                                                             
8. ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน                                                                           
9. ประชาชนผู้เสพและผู้ตดิยาเสพติดได้รับการป้องกันบําบัดรักษา และฟ้ืนฟูจากปัญหายาเสพติด 

 
วัฒนธรรมองค์กร 

 
”เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งบนพื้นฐานความสามัคค/ีเอ้ืออาทรและเสมอภาค” 
 

1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
2. ให้บริการโดยยึดหลักเสมอภาค 
3. เมื่อมาปฏิบัติงานพบหน้ากันจะยิม้ไหว้ ทักทายสวัสดีกัน 
4. ทํางานโดยยึดหลักการทํางานเป็นทีม และเคารพมติส่วนใหญ ่
5. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม/ทํากิจกรรม/โครงการต่างๆ 
6. ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน 
7. ให้บริการผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างเดียว และยินดีต้อนรับผู้มารับ

บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ 
8. การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม ถูกต้องตามข้อตกลงขององค์กร 
9. ส่งเสริมสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ เช่น การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ  
10. ร่วมมือกันพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

ค่านิยมขององค์กร  
  
 “ใหบ้ริการด้วยหัวใจ ใกล้ชิดชุมชน” 
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สภาพโดยรวมท่ีสําคัญของทีมสุขภาพ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง 
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจํา 
สายงาน คนท่ี ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา อายุ อายุราชการ 
บริหาร 1 นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ 
การพยาบาลและผดุงครรภ ์(ระดับต้น) 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
48 ป ี 29 ปี 1 เดือน 

วิชาการ - - - - - 
ปฏิบัติการ - - - - - 
 
ลูกจ้างชั่วคราว 
สายงาน คนท่ี ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา อายุ อายุราชการ 
บริหาร - - - - - 
วิชาการ 1 นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 24 ป ี 5 เดือน 
ปฏิบัติการ 1 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 25 ป ี  

 2 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 22 ป ี 2 ปี 7 เดือน 
 3  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประกาศนียบตัรหลักสูตรผู้ช่วย

แพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 
 
45 

 
3 ป ี

 4 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วย
แพทยแ์ผนไทย 372 ชั่วโมง 

 
49 

 
3 ป ี

หมายเหตุ    ใช้ข้อมูลปฏิบัติงานจริง ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2557 

อัตรากําลังของบุคลากรแต่ละประเภทต่อจํานวนประชากร 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 
สาขา/วิชาเอก 

ตําแหน่ง 
หมายเหตุ 

นางจารุวรรณ  หอมส่งกลิ่น สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

นายฐิติพงษ์  อุบลบาน พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลวิชาชีพ  

นายนาวิน  สิงห์ชํานาญ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักวิชาการสาธารณสุข  

นางสาวลดามาศ  หงษ์ลอยวงษ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้ช่วยเหลือคนไข้  

นางมาลัย  ผิวบาง อบรมหลักสูตร 372 ชั่วโมง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  

นางนงเยาว์  อ่อนละออ อบรมหลักสูตร 372 ชั่วโมง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  

สัดส่วนพยาบาล / เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข : ประชากร 1 : 2,248 
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ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
 

 โครงสร้างการบริหารขององค์กร 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
นายแพทย�์����� ������� 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

โรงพยาบาลชุมชน 
นายแพทย์โชคชัย  อินทรประสงค์ 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นายเทิดศักดิ ์  จารุจารีต 

สาธารณสุขอําเภอ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
นางจารุวรรณ   หอมส่งกลิ่น 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

 

นายฐิติพงษ์  อุบลบาน 
พยาบาลวิชาชีพ 

นางสาวลดามาศ  หงษ์ลอยวงษ ์
ผู้ช่วยเหลือคนไข ้

นายนาวิน  สิงห์ชํานาญ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
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สถานะเงินบํารุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าช้าง  ปีงบประมาณ 2553 – 2556 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2553 
ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ 

2555 
ปีงบประมาณ 

2556 

ยอดเงินบํารุงยกมาจากปีก่อน 156,556.82 297,877.64 405,505.52 417,354.57 
รายรับ 1,120,934.82 1,200,385.37 1,175,896.74 754,208.11 
รายจ่าย 979,614.00 1,092,757.49 1,164,047.69 1,159,606.35 
ยอดคงเหลือยกไป 297,877.64 405,505.52 417,354.57 11,956.33 

 
 
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีใช้และเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็นผู้รักษากฎหมาย 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 

การบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตร ี

2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 

กําหนดให้จรรยาข้าราชการเป็น
หลักปฏิบัติสําหรับข้าราชการ
พลเรอืนสามัญในการปฏิบัติงาน 
(มาตรา 76) 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน 

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2522 

การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง 
ได้แก่ ด้านโฆษณา ด้านฉลาก ด้าน
สัญญา และด้านอ่ืน ๆ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้
ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

คุ้มครองสิทธิให้กับผู้ที่ไม่สูบบุหรี ่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

5. พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

คุ้มครองสิทธิให้กับประชาชน
เก่ียวกับระบบบริการสขุภาพ 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

การจัดการ และการบริหารงาน
สารบรรณ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
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ประเด็นการบริหารงานองค์กรท่ีพิจารณา 
 

การบริหารงานบริหารองค์กร 
 
การวางแผน  
1. การจัดทํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 มีการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทบทวนผลงานในอดีตวิเคราะห์
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงโดยประเมินสภาพองค์กรในปัจจุบันเพ่ือจัด
วางทิศทางขององค์กรและวางแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว  มีการกําหนดกลยุทธ์หลกั  กลยุทธ์รองตาม
แนวทางวิเคราะห์องค์กร  SWOT Analysis จากนั้นนําไปวางแผนการปฏิบัติงานประจําปี       มีการ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร จากนั้นปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เช่น รายคาบ (1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ป)ี จากนั้นนําผลการดําเนินงานที่ได้มา
ปรับปรุงเพ่ือการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
  
2. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก 

1.พัฒนาบุคคลากร
ให้มีสมรรถนะและ
สร้างผลงานใน
ระดับสูง 

1.บุคลากรสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพและสร้าง
ผลงานสูง  

ร้อยละของความสําเร็จของการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ มีผลการ
ดําเนินการร้อยละของการ
ดําเนินงานการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 

1.จัดทําแผนพัฒนาบุคคลากรตามสาย
งานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้าน
บุคคลากร  
2.จัดทําแผน 

2.มุ่งสูก่ารเป็น
องค์กรคุณภาพ 

2.องค์กรมีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ 

ผลการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐม
ภูมิ PCA 

1.จัดตั้งคณะทํางานตามแผนเชิง
ยุทธศาสตร ์
2.จัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับ
องค์กร ระดับตําบลและระดับหมู่บ้าน 
3.จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกระดับ 
4.จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ติดตามประเมินผลตามเป้าหมาย
ความสําเร็จโดยรวมขององค์กร 
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3.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร
เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองด้านสุขภาพ
อย่างยั่งยืนตาม
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ประชาชนมีความพึง
พอใจและมีเชื่อมั่นต่อ
คุณภาพและบริการ 
 

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 90 
 
 

1.กําหนดข้ันตอน กิจกรรม กรอบเวลา 
รับผิดชอบในแผนปฏิบัติงาน 
2.มีกระบวนการรวบรมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์ในการจัดทํา
แผน วิเคราะห์และจัดทําแนบริหารความ
เสียง(เชิงยุทธศาสตร์ ด้านธรรมาภิบาล 
ด้านเทคโนโลยี ด้านกระบวนการ)  

 4.ระบบสุขภาพเป็นองค์
รวมตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีการจัดบริการแบบ one stop 
service 
 

 

 5.ประชาชนมีพฤติกรรม
เหมาะสม  มีภูมิคุ้มกัน
ด้านสุขภาพและโรคที่
เป็นปัญหาลดลง 

ร้อยละของประชาชนที่มีรอบ
เอวเกินมาตรฐาน 

 

 
3. การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการ  และถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
วิธีดําเนินการที่ทําให้บุคลากรทุกคนในเครือข่ายบริการปฐมภูมิตระหนักและมีส่วนร่วมในการนําเป้าประสงค์และ
กลยุทธ์หลักไปปฏิบัติให้บรรลุตามแผนปฏิบัติงาน 
 1) สื่อสารเป้าหมายตัวชี้วัด วธิีการและความเชื่อมโยง เพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ขององค์กร มีการ
ติดตามผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสื่อสารผลอย่างชัดเจน 
 2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรผลตอบแทนต้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ ์
 3) แผนสํารอง แผนรองรับความเปลี่ยนแปลง แผนบริหารความเสี่ยง 
 วิธีดําเนินการในการจัดสรรทรัพยากร (บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ) เพ่ือให้ดําเนินการตามแผนได้สําเร็จ 
  จัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร อย่างน้อยต้องครอบคลุมในแต่ละด้านดังนี ้
 1) การวางแผนบริหารด้านกําลังคน 
 2) แผนพัฒนาบุคลากร 
 3) แผนบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทกัษะหรือสมรรถนะสูง (เช่น พยาบาลเวชปฏิบัติทันตสาธารณสุขศาสตร)์ 
 4) แผนการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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4. การคาดการณ์ผลการดําเนินการ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 54 เป้าหมายปี 55 เป้าหมายปี 56 เป้าหมายปี 57 เป้าหมายปี 58 
1. ร้อยละของความสําเร็จของการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ  

10 วัน/คน/ป ี 10 วัน/คน/ป ี 10 วัน/คน/ป ี 10 วัน/คน/ป ี 10 วัน/คน/ป ี

2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติการของงานสาธารณสุข 

80 
 

85 90 90 90 

3. ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA) 

การประเมิน
ตนเอง 

หมวด p 
หมวด3 
หมวด 6 

หมวด 7 หมวด 1 
หมวด 4 

หมวด 2 
หมวด5 

4. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการมากกว่า 90 

80 85 90 95 95 

5. การจัดบริการแบบ One stop 
service 

0 1 1 1 1 

6. ร้อยละของประชาชนที่มีรอบเอว
เกินมาตรฐาน 

65 60 55 50 50 

 
การนําองค์กร 
1.  ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์กร 
 1.1 การกําหนดและถ่ายทอดทิศทางของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

 

เร่ือง แนวทางการกําหนดของทีมสขุภาพ 
วิธีการถ่ายทอดและสร้างบรรยากาศเพ่ือ

นําไปปฏิบัติ 
วิสัยทัศน ์

 
กําหนดและถ่ายทอดทิศทางของหน่วยบริการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

จัดให้มีการทบทวนผลการดําเนินงานร่วมกัน 

เป้าประสงค์ระยะสัน้ / ระยะยาว 
 

มุ่งเน้นสิ่งท่ีสําคญัเพ่ือตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลง และจดัลําดับตามความเหมาะสม 

เน้นการทํางานร่วมกัน และเน้นหนักความ
เช่ือถือ เน้นข้อมูลจริงในการตดัสนิใจ 

ค่านิยม 
 

ผู้บริหารดําเนินการอย่างมจีริยธรรม การสร้างความเช่ือมั่น มอบอํานาจและให้
โอกาสตดัสินใจ 

ผลการดําเนินการท่ีคาดหวัง เปิดเผยข้อมูลใหผู้้บรหิารและผู้ปฏบิัติรับรู ้ หาข้อผิดพลาดและปรับปรุงกระบวนการ 
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 1.2 การกํากับดูแลตนเองท่ีดี (Organizational Governance) 

สิ่งท่ีต้องให้ความสําคัญ 
แนวทางของทีมผู้บริหารเครือข่ายในการดําเนินการเพื่อให้เกิด   

การกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
การกํากับด้านผลลัพธ์ของงาน 
 

กําหนดให้มีวิธีการและมาตรการผลผลิต รวมทั้งต้องนํามาตรการ
วิธีการที่กําหนดไว้ไปปฏิบัติ 

ความรับผิดชอบด้านการเงิน  และการป้องกัน
การทุจริต  ประพฤติมิชอบ 

จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี ตาม
แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

การปกป้องผลประโยชน์ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ใช้นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ด(ี Organizational 
Governance)โดยมีมาตรการ/โครงการรองรองรับนโยบายกล่าว 

 
 1.3 การทบทวนผลการดําเนินการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
 ส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน 
ร่วมมือภายในองค์กร  รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้บุคลกรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 

 
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  แนวทางการดําเนินการในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทีมสุขภาพมีการดําเนินการควบคู่ไปกับการใส่ใจ 
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในสังคมและชุมชนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีภายใต้หลักจริยธรรมการจัดการที่ดีเพ่ือนําไปสู
ผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาล 
ด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ ด้านการมีสว่นร่วม ด้านการบริหารจัดการที่ดี  ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลย ี
 2.2 การดําเนินการอย่างมีจริยธรรม 
 แนวทางการกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เครือข่ายปฐมภูมิดําเนินการอย่างมีจริยธรรม 
  2.2.1 แนวทางการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อนโยบายของรัฐ 
  2.2.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและมีจิตสํานักที่ดีในการปฏิบัติงาน 
  2.2.3 บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีมนุษย์
สัมพันธ์ท่ีด ีกิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพ 

ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ผลการทบทวนท่ีผ่านมา 
การนําผลการทบทวนไปปรับปรุงงาน /  

สร้างนวัตกรรม 

1.ระดับความสําเร็จของผลการ 
ปฏิบัติงาน 
2.ระดับความพึงพอใจของผู้ให้บริการ 
3.ผลการพัฒนาการบุคลากรตามเกณฑ์ กพร. 

1.ผลการปฏิบัติงาน 
2.ผลการประเมินของผู้ให้บริการในป2ี555สูง
เกินกว่าร้อยละ 80 
3.มีผลการพัฒนาบุคลากรได้ตามเกณฑ์ กพร. 

ส่งเสริมบุคลกรและองค์กรใหไ้ด้รบัการพัฒนา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานบริการ  มาตรฐานวิชาชีพ 
ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการ
พัฒนา  ยกย่องช่ืนชม   ผู้มีผลการปฏิบัติงานท่ี
อยู่ในระดับด ี
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การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ตรวจประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ของ
บุคลากรและการสร้างแรงจูงใจช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือให้มุ่งไปในแนว
เดียวกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ รวมทั้ง
ตรวจประเมิน ความใส่ใจ การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อม ในการทํางาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
ปฏบิัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและ
หน่วยบริการปฐมภูมิ 
 
 1. ระบบบริหารงานบุคคลท่ีก่อให้เกิดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  1.1 การจัดระบบและบริหารงาน 
  มีระบบการควบคุมกํากับทีม่ีประสิทธภิาพ โดยมีการติดตามประเมินผล เพ่ือชี้วัด คุณภาพ 
ประสิทธิภาพของหน่วยบริการ ทั้งในระบบ Size (ขนาดของหน่วยบริการ) Zone (พ้ืนที่การให้บริการ) 
 ส่งเสริมให้บุคลากรการมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ จัดลําดับความสําคัญของงานตามภาระหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
และมีส่วนเสนอแนวทางและวิธีปฏิบัติ วิธีแก้ไขปัญหา 
 1.2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  1.3 การจ้างงานและความก้าวหน้าในการงาน 
  สรรหาบุคลากรและทรัพยากรตามแผนจัดระบบการสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ 
และการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการทํางานมีความ
เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ความจําเป็น และความสมัครใจ ความเร่งด่วน การป้องกันภัย ความปลอดภัย  
สวัสดิการ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 
 2. การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจบุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
  2.1 การพัฒนาบุคลากร 
   2.1.1. การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหาร อย่างเป็นทางการ จัดอบรมบุคลากร พัฒนา
องค์กรสู่การเรียนรู้ (KM) การสอนงาน (KM) 
   2.12. การพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ อบรมสัมมนาตามวิชาชีพ / PBL / CBL  
   2.1.3. การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ อบรมวิจัยตามความต้องการของผู้รับบริการ เรียนรู้
ตามความถนัดของความต้องการ 
  2.1.4 จัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) CBL, PBL การนําเสนองานเช่น Long 
Term Care และ Best Practice 
  2.1.5 สนับสนุนทั้งงบประมาณ วิชาการให้หน่วยงานนําไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ รูปแบบ
บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนเกิด นวัตกรรม 
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  2.2 การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน 
  จัดสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดระบบ
อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน  การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน่ง 
โยกย้าย เที่ยงตรง ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
 
3. การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร 
  3.1 สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

การจัดระบบสภาพแวดล้อมการทํางาน วิธีการส่งเสริม 
ด้านสุขอนามัย 

 
ส่งเสริมการออกกําลังกาย การเลือกบริโภคอาหาร 
การตรวจสุขภาพประจําปี 

ด้านความปลอดภัย 
 

จัดสภาพแวดล้อม เช่น ทางลาดชัน ทางต่างระดับ 
กล้องวงจรปิด 

ด้านการป้องกันภัย จุดรวมพล ถังดับเพลิงการจัดแยกวัตถุไวไฟ 
ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานด้าน จัดสภาพแวดล้อมให้ ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

ด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ทันสมัย ครบถ้วนสมบูรณ์มีการบํารุงรักษา และตรวจสอบคุณภาพ  
 
  3.2 การให้การสนับสนุนและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรข้อกําหนดโดยรวม 
 มีการจัดระบบสวสัดิการ ค่าตอบแทน โบนัส ความก้าวหน้า ตามผลสัมฤทธิ์ของผลการปฏิบัติงานม ี
ดําเนินการประเมินความผาสุกตามแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรจากเรื่องร้องทุกข์ หรือข้อร้องเรียน
ทั้งจากผู้รับบริการและบุคลากรในสังกัด  นําผลการประเมินความต้องการมาจัดลําดับปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
โดยเรียงลําดับตามความจําเป็นโดยคํานึงถึงผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยบริการเป็น
หลัก ทั้งนี้มีแนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพพัฒนาเครือข่ายบริการคุณภาพปฐมภูมิ ( PCA ) 
 

องค์ประกอบท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผล
การฝึกอบรม 

วิธีการประเมินประสิทธิผล 
การฝึกอบรม 

ความถี่ท่ีใช้ประเมิน 
การฝึกอบรม 

ผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน ภาระหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
เปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรม 

รายไตรมาส ( 3 เดือน ) 

ผลการปฏิบัติงานของเครือข่าย 
บริการปฐมภูมิ 

เปรียบเทียบเป้าหมายกระทรวงฯ  และตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตร์ กระทรวงและ จังหวัด 

ทุก 6 เดือน 
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การบริหารงานบริหารวิชาการ 
 
การบริหารข้อมูล 
1. การวัดวิเคราะห์และพิจารณาผลการดําเนินการขององค์กร 
   แนวทางในการเลือกและรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและตัวชี้วัดท่ีสําคัญ   
  มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารและการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานเพ่ือให้มีการรวบรวมข้อมูล 
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์  
สังเคราะห์และนํามาใช้ในการตัดสินใจในการจัดทําแผนงานโครงการ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ ์ และนํา
แผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกระบวนการดําเนินงานโดย มีการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลในฐาน 
Electronic โดยใช้โปรแกรม HosXp ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมลูดังต่อไปนี้ 
 1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป เช่น ประชากร หลังคาเรือน หมู่บ้านฯลฯ  
 1.2 การให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเช่น งานรักษาพยาบาล งานอนามัยแม่และเด็ก 
งานวางแผนครอบครัว ฯลฯ 
 1.3 ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ 
 1.4 ระบบรายงาน 21 แฟ้ม เช่น รายงานมะเร็งปากมดลูก รายงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ 
506 รายงานเยี่ยมบ้าน 
 การนําข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา รวมทั้งระบบการวัดผล การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
  มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม HosXp ในรูปแบบของ 21 แฟ้ม 
การออกปฏิบัติงานเวชปฏิบัติชุมชนและการสํารวจข้อมูลของเจ้าหน้าที่ มีการส่งต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในระดับตําบล ได้แก่ อบท. โรงเรียน ตํารวจ พัฒนาชุมชน เกษตรตําบล วัด  ในระดับหมู่บ้าน ได้แก่ 
ผู้นําชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ร้านค้า ร้านชํา อสม. ในระดับครัวเรือน ได้แก่ ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง ผู้ดูแล 
 การวิเคราะห์และทบทวนประเมินผลงาน 
    กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกําหนดทิศทางองค์กร
ภายหลังจากการวิเคราะห์และทบทวนประเมินผลงาน เช่น การวิเคราะห์ตามหลัก SWOT Analysis การทบทวน
นโยบายระดับกระทรวง ทบวง กรม ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งประเด็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญในพ้ืนที่ 
 
2. การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 
  สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลได้ท้ังภายในและภายนอกหน่วยบริการ ในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ โดยรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  Anytime Anyware and Sequility data  n มีการพัฒนา 
Website ของหน่วยงานและของตัวเอง (wisethealth@hotmail.com) 
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 การจัดการความรู้ขององค์กร 
 

การจัดการความรู ้ แนวทางการจัดการให้บรรลุผล 

 
การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร ของ  CUP 

 
1.กระบวนการถอดบทเรียน 
2.จัดถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ Best Practice 
3.เผยแพร่ผลงานผ่านวารสาร 
 

 
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ท่ีเป็น 
ประโยชน์จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และองค์กรภายนอก 
 

 
1.CBL (Context Base Learning) กระบวนการ
เรียนรู้จากสภาพปัญหาภายในชุมชน 
2.PBL (Problem  Based  Learning) เป็น
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้นําความรู้เดิมมาใช้และศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยวิธีการต่างๆ 
3.Self help group กลุ่มช่วยเหลือตนเองโดยมี
ปัญหาอย่างเดียวกัน 
 

 
การแสวงหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัต ิ
ที่เป็นเลิศและนําไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 
1.ประชุมสัมมนาวิชาการประจําป ี
2.นําเสนอผลงานวิชาการประจําป ี

 
การประมวลและนําความรู้ที่เก่ียวข้องมาใช้ใน 
การวางแผน 

 
1.การจัดทํายุทธ์ศาสตร์สุขภาพประจําปีงบประมาณ 
2.การจัดแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข 
3.แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
 

 
 2.2 การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ให้มีคุณภาพ 
  บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ข้อมูลกิจกกรมบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยบริการอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วนและทันเวลา ปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้เป็นปัจจุบันสามารถออกรายงานให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในทุกระดับ 
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แผนภูมิการดําเนินงานระบบข้อมูล/สารสนเทศ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
 
 
 
- ให้บริการรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
- กรอกและบันทึกข้อมูลการให้บริการ  
 ด้วยโปรแกรม  Hos XP_PCU 
 

 
1. ศูนย์ข้อมูลกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
-ตรวจสอบข้อมูล 
-ถ้าข้อมูลถูกต้อง  ให้ส่งข้อมูลเข้า  Data Center 
-ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แก้ไขข้อมูลก่อน  แล้วส่งข้อมูล
เข้า  Data Center 

 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

ให้บริการประชาชน 

กรอกและบันทึกข้อมูลการให้บริการ 

ตรวจสอบ 

แก้ไข 

ผิด ถูก 

ส่งข้อมูลเข้า Data 
Center 

จบ 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
 
2. วิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-ส่งออกข้อมูลไปยัง Sever Data Center ของ  สสจ. 
-Software ของ Hos XP Data Center  ทําการ
ประมวลผลข้อมูล 
- Software ของ Hos XP Data Center  ทําการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

 
3. ใช้ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- เข้าเว็บของ  Data Center 
- เลือกรายงานตามท่ีต้องการจะทราบข้อมูล 
- เว็บของ  Data Center จะแสดงรายงานต่าง ๆ 
ตามท่ีต้องการสืบค้น 

 

เริ่ม 

ส่งข้อมูลเข้า Data 

ประมวลข้อมูล 

จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของสารสนเทศ 

จบ 

เริ่ม 

เข้า Website Data Center 

เลือกรายงานท่ีต้องการ 

รายงานต่างๆ ตามท่ีต้องการ 

จบ 
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แผนภูมิการนําข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิกับโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 

 แต่งตั้งและมอบหมายให้มีผู้รบัผิดชอบหลักและ
องค์ประกอบของคณะทํางาน  ควรประกอบด้วย
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น  ผอก.รพช./
สสอ./รพ.สต./หน.ฝ่าย รพช./นวก.สาธารณสุขใน
ระดับอําเภอ  ตําบล 

 คณะทํางานศึกษา/รวบรวมปัญหาอุปสรรคจาก
หน่วยงานทุกระดับ  ได้แก่  รพ.สต./รพช./สสอ./
และ รพท./รพศ.  โดยมีเครื่องมือของการจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพ  สามารถนํามาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  
จัดทํามาตรฐาน  ผังการใหลเวียนของข้อมูลทุก
ประเภท  รวมท้ังขั้นตอนและระยะเวลาของแต่ละ
กระบวนงาน 

 
 
 
 
 

 
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสาร 

 
 

มีการประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําหรือทบทวน
เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุม
ทุกประเภท 

จัดทําเคร่ืองมือ  พัฒนาเคร่ืองมือในการ
จัดเก็บ  รวบรวม วิเคราะห์/สังเคราะห์ 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร   
ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 

จัดทําแผนพัฒนา
ระบบข้อมลู 

แก้ไข 

วิเคราะห์สถานการณ์  ปัญหา  
การพัฒนางานข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยบริการปฐมภูมิและแม่ข่าย 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
และคณะทํางาน
พัฒนาระบบข้อมูล 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
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แผนภูมิการนําข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิกับโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อการวิเคราะห์และใชป้ระโยชน ์(ต่อ) 
 

 
 

ขัน้ตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน 
  

- ใช้เครื่องมือดําเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
- คณะทํางานวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจัดเก็บ  แยกเป็นหมวดหมู่ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ออกแบบคลังข้อมูลในรูปแบบเอกสารและอิเล็คโทรนิกส์ 
 

  
- นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
งานข้อมูลข่าวสาร 
- ประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลข่าวสาร 
- เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย
ตามความเหมาะสม 
 

  
จัดประชุมคณะทํางานเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
เทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผน 

จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลข่าวสาร 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 

พัฒนาคลังข้อมูล 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 

แก้ไข 

นําเสนอ  เผยแพร่ และใช้
ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร 

ประเมินผลการพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสาร 
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การบริหารงานบริหารการประสานงาน 
 
การประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรในพื้นท่ี 
 เป็นผู้รับบริการประเภทต่างๆ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่  ทั้งที่เป็นรัฐ  เอกชน  ชุมชน  ท้องถ่ิน  
ความต้องการ  ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่อบริการและ  ความแตกต่าง
ของความคาดวัง 
 
ความสัมพันธร์ะหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ กับภาคีเครือข่ายสุขภาพ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
กลุ่มเป้าหมายรับผลงาน - ผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร 

ระหว่างกัน 
1. เด็ก 0 – 6 ป ี 1. จัดบริการในชุมชน 

3. การแก้ไขปัญหาฟันผุ   
 

1. สื่อสารระหว่างรับบรกิาร 
2. เยี่ยมบ้าน 
3. ติดตามอาการทางโทรศัพท์ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. หญิงตั้งครรภ์ / หลังคลอด 1. คลินิกนอกเวลาในวันธรรมดาและวันหยดุ 1. สื่อสารระหว่างรับบริการ 
2. เยี่ยมบ้าน 
3. ประชุมร่วมกับ อสม.ท่าช้าง 
4. ติดตามอาการทางโทรศัพท์ 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. ผู้พิการ 1. การช่วยเหลือทางด้านสังคมและซ่อมบํารุงกาย
อุปกรณ ์
2. รับบริการตรวจท่ี รพ.สต.ท่าช้าง/ท่ีบ้าน 

1. สื่อสารระหว่างรับบริการ 
2. เยี่ยมบ้าน 
3. ประชุมร่วมกับ อสม.ท่าช้าง 
4. ติดตามอาการทางโทรศัพท์ 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

4. โรคเรื้อรัง 1. ผู้ป่วยเบาหวาน เจาะโลหิตท่ี รพ.สต.ท่าช้าง นอก
เวลาตอนเช้า 
2. ตรวจโดยแพทย์และรับยาต่อเนือ่งท่ี รพ.สต.ท่าช้าง 
3. ทราบผลการตรวจท่ีรวดเร็ว 
4. ยาท่ีใช้ในการรักษารักษามีคณุภาพ 
5. พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยท่ีถูกต้อง 

1. สื่อสารระหว่างรับบริการ 
2. เยี่ยมบ้าน 
3. ติดตามอาการทางโทรศพัท์ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

5. ผู้สูงอาย ุ 1. การดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
2. การช่วยเหลอืด้านทันตกรรมและฟันปลอม 
3. การบริการใกลบ้้านใกล้ใจ  
4. ไม่ต้องการเป็นภาระบุคคลในครอบครัว ในการดูแล 
 

1. สื่อสารระหว่างรับบริการ 
2. เยี่ยมบ้าน 
3. ประชุมร่วมกับ อสม.ท่าช้าง 
4. ตดิตามอาการทางโทรศัพท์ 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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6. ประชาชนอายุ 15– 34 
และ 35 ปีข้ึนไปเสีย่งต่อ
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 

1. บริการในชุมชนหรือท่ีบ้าน 
2. บริการนอกเวลาตอนเช้า 

1. สื่อสารระหว่างรับบริการ 
2. ประชุมร่วมกับ อสม.ท่าช้าง 
3. เสียงตามสายในตาํบล 

7. หญิงวัยเจรญิพันธ์ุอายุ 35 ปี
ข้ึนไปและกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปาก
มดลูก 

1. บริการนอกเวลาราชการ วันเสาร์หรืออาทิตย ์
2. บริการโดยเจ้าหนา้ท่ีจากหน่วยบริการอ่ืน 

1. สื่อสารระหว่างรับบริการ 
2. ประชุมร่วมกับ อสม.ท่าช้าง 
3. เสียงตามสายในตาํบล 

 
กลุ่มเป้าหมายรับผลงาน - ผูมี้สว่นได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร 

ระหว่างกัน 
1. ผู้รับบริการท่ัวไป 1.ความรวดเร็วในการให้บริการ 

2.การให้บริการตรงตามอาการและการเจ็บป่วย 
3.การมีโอกาสแสดงความรูส้ึกหรือความกังวลใจเกีย่วกับ
การเจบ็ป่วย 
4.กริยามารยาทของผู้ให้บริการ 
5.การไดร้ับสิทธิประโยชน์ตามหลกัประกันสุขภาพ 
6.การให้บริการท่ีได้มาตรฐาน 
7.บริการส่งต่อไปโรงพยาบาล 

1. สื่อสารระหว่างรับบริการ 
2. เยี่ยมบ้าน 
3. ประชุมร่วมกับ อสม.ท่าช้าง 
4. ติดตามอาการทางโทรศัพท์ 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

2. โรงเรียน 1. ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
2. ให้บริการตรวจสุขภาพประจาํปใีนโรงเรียน 
3. ส่งเสรมิงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 

1. ประชุมร่วมกับโรงเรยีน 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/อินเตอรเ์น็ต  

3. วัด 1. ให้บริการตรวจสุขภาพ / คัดกรองโรคต่างๆ ในวัด 
2. มีกิจกรรมด้านสุขภาพแก่พระภกิษุ/สามเณร 

1. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัด / 
พระภิกษุ 
2. ประชุมร่วมกับ อสม.ท่าช้าง 

4. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน/เทศบาล 

1. ประสานความร่วมมือ 1. ประชุมร่วมกัน 
2. หนังสือราชการ 

5. ร้านค้า/สถานประกอบการ 1. ตรวจร้านค้า/สถานประกอบการ โดยเจา้หน้าท่ี 
2. จัดอบรม/กจิกรรม ให้ความรูเ้รือ่งสุขบัญญัติ และ
การคุ้มครองผู้บรโิภค 

1. ประชุมร่วมกับ อสม.ท่าช้าง 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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บทบาทของผู้ส่งมอบ  คู่ความร่วมมือ   
ส่วนราชการ/องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง บทบาทหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ข้อกําหนดสําคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. โรงเรียน 
   - โรงเรียนวัดลาดเปด็ฯ 
   - โรงเรียนวัดโพธ์ิฯ 
   - โรงเรียนสนิทวิทยา 
   - ศพด. วัดลาดเป็ด 
   - ศพด. วัดโพธ์ิ 

1. สนับสนุนการดําเนินงาน
สาธารณสุขภายในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. สนับสนุนงบประมาณ 

1. ดําเนินงานด้านสาธารณสุข
และสุขอนามัยให้กับเด็ก
นักเรียน  
2. ดําเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภค 
3. ดําเนินงานควบคุมโรคตดิต่อ 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุมร่วมกับครู
และผูป้กครอง 

2. วัด 
   - วัดลาดเป็ด 
   - วัดโพธ์ิฯ 
   - วัดสนาม 

1. สนับสนนุการดําเนินงาน
สาธารณสุขภายในวัด 
2. สนับสนุนงบประมาณ 

1. ดําเนินงานด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุมร่วม 

3. เทศบาลตําบลท่าช้าง 1. สนับสนุนการดําเนินงาน
สาธารณสุขในชุมชน 
2. สนับสนุนงบประมาณ 

1. แผนงานสาธารณสุขกองทุน
สุขภาพตําบลท่าช้าง 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุมร่วม 

4. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวิเศษชัยชาญ 
5. โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 

1. ส่งมอบนโยบาย,กฎระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. บูรณาการงานท่ีเกีย่วข้อง 

1. ตัวช้ีวัดตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุมร่วม 

6. ท่ีว่าการอําเภอวิเศษชัยชาญ 1. ส่งมอบนโยบาย,กฎระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. บูรณาการงานท่ีเกีย่วข้อง 

1. ตัวช้ีวัดตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุมร่วม 

7. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 1. ส่งมอบนโยบาย,กฎระเบียบ
จากกระทรวงและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.นิเทศติดตาม 
3. ควบคุมกํากับการดําเนินงาน 

1. ตัวช้ีวัดตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1. หนังสือราชการ 
2. Web site 
3. Electronic Mail 
4. ประชุมร่วม 

8. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

1. สนับสนุนการดําเนินงาน
สาธารณสุขในชุมชน 
2. สนับสนุนงบประมาณ 

1. แผนงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือ
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท่าช้าง 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุมร่วม 

9. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

1. สนับสนุนการดําเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพ 
2. สนับสนุนงบประมาณ 

1. แผนการปฏิบตัิงานสรา้ง
เสรมิสุขภาพในชุมชน 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุมร่วม 

10. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตาํบล 1. บูรณาการงานท่ีเกีย่วข้อง 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี/ผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ตัวช้ีวัดตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1. หนังสือราชการ 
2. ประชุมร่วม 
3. โทรศัพท์ 
4. E-MAIL 
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แนวทางและวิธีการสื่อสารกับภาคีเครือข่ายสุขภาพและกลุ่มผู้รับบริการ  
กลุ่มภาคีเครือข่ายสุขภาพ แนวทางและวิธีการสื่อสาร ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน, ชมรม 
อสม.ท่าช้าง, กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 

1. ประชุม/เสวนาร่วมกัน 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ 
 
 

1. ได้ร่วมเสนอความคิดเห็น,นําเสนอข้อมูล
สําคัญต่อการตัดสินใจ 
2. รับทราบข้อมูลที่มีรายละเอียด ชัดเจน 
3. ได้รับข้อมูล/ปัญหาในชุมชนทันเวลา 

กลุ่มผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการสื่อสาร ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ได้แก่ เด็ก 0 – 5 ป,ี หญิงตั้งครรภ,์ ผู้
พิการ, ผู้สูงอาย,ุ ผู้ป่วยโรคเรือ้รัง,ผู้ติด
ยาเสพติด,ผู้รับบริการทั่วไป 

1. สอบถามความคิดเห็นต่อบริการ
ขณะรับบริการ 
2. โทรศัพท์สอบถามติดตามอาการ 
3. เยี่ยมบ้าน 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. ทราบความต้องการ,ความคาดหวัง 
2. ได้ข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคล รวดเร็ว
ทันเวลา 
3. ได้สื่อสารภาพลักษณ์ของ รพ.สต. 
4. ติดตามดูแลหลังการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางและวิธีการสื่อสาร ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ได้แก่ เทศบาลตําบลท่าช้าง 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวิเศษชัย
ชาญ ที่ว่าการอําเภอวิเศษชัยชาญ 
โรงเรียน วัด ฯลฯ 

1. ประชุมร่วมกัน 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์ 
4. อินเตอร์เน็ต 

1. ได้ทราบนโยบายในแต่ละช่วงเวลา 
2. ได้ข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคล รวดเร็ว
ทันเวลา 
3. สามารถพัฒนาระบบการบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   
ความท้าทายท่ีสําคัญของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
 1.  ความท้าทายเพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจ  

ด้านพันธกิจ ความท้าทาย 

1.  การบริหารจัดการเครือข่าย 
จัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิท่ีเป็นองค์รวมบูรณาการ

การแพทย์แผนไทยเข้ากับระบบบริการสุขภาพ 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน 
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการดําเนินการด้านสุขภาพแบบเชิงรุกและ

ชุมชนมสี่วนร่วม 

3. การพัฒนาวิชาการของเครือข่าย พัฒนาระบบบริการได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์  PCA 
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 2. ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  

  
 3.  ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 

ด้านทรัพยากรบุคคล สิ่งท้าทาย 

1. การบริหารจัดการบุคลากรให ้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน 

1. การทําให้บุคลากรเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงาน 
ตามภาระงานและความรับผดิชอบ 
2. ระบบการประเมินผลงานตามบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์อย่างเป็น
รูปธรรม 
3. การสร้างขวัญกําลังใจบุคลากรสาธารณสุข ภายใต้ภาระงานและปริมาณ
งานมาก กําลังคนจํากัด 
4. การพัฒนาบุคลากรท้ังอย่างเปน็ทางการและไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้นํา 
5. การทําให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดตี่อการทํางาน ทุ่มเท มุ่งมั่น และรกัองค์กร 

2. แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในเครือข่าย 

1. การพัฒนาทักษะความสามารถในการทํางานเป็นทีม  
การร่วมแรงร่วมใจ 
2. การทําให้บุคลากรเกิดความร่วมมือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกระจาย
อํานาจ ความคล่องตัวและ 
ทันต่อความต้องการของผู้รบับริการ 
3. บุคลากรเป็นคนใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงงานตลอดเวลา   

 
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

แนวทางและวิธีการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพของเครือข่าย 

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการข้ึนทะเบียนประเมินคณุภาพปฐมภมู ิ
2. เกณฑ์คณุภาพเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ

แนวทางในการเรียนรู้ของเครือข่าย 
1. ฝึกอบรม สมัมนา  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ด้านพันธกิจ ความท้าทาย 

1. การนิเทศงาน 
 

1. ความชัดเจนเชิงนโยบายจาก สสจ.ลงสู่ผู้นิเทศ 
2. ภาระงานของผู้นิเทศ 
3. ทักษะความเช่ียวชาญของผู้นิเทศ 
4. การเปลี่ยนแปลงผูร้ับผดิชอบงาน/ผู้รบันิเทศ 

2. การติดตามประเมินผล 1. ภาระงานของผู้ตดิตามประเมินผล และผูร้ับการประเมิน 
3. การพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการ
ในเครือข่าย 

1. ความเข้าใจระบบคุณภาพ PCAของทีมสุขภาพ 
2. การสนับสนุนทรัพยากรและวิชาการของCUP 
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การบริหารงานบริหารการบริการ 
 
การบริหารระบบบริการ 
  จัดให้มีระบบงานและกระบวนการบริการปฐมภูมิที่ครอบคลุมการบริการที่สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการสนับสนุนการให้บริการดังกล่าวเพ่ือให้บรรลุพันธะกิจของ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
 
กระบวนการให้บริการท่ีสร้างคุณค่าของระบบบริการปฐมภูมิ 
  1. การจัดระบบบริการสุขภาพโดยรวมของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย 
  จัดระบบบริการโดยกําหนดตารางการปฏิบตัิราชการเป็นรายสัปดาห์และมีแผนปฏิบัติงาน
ประจําเดือนทุกเดือน โดยติดในป้ายประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบ 
และบริการที่เป็นองค์รวมต่อเนื่องโดยมีการเยี่ยมบ้านทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว เพ่ือติดตามประเมินผลการ
ให้บริการ และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะ 
 
                               เวลา           
วัน 8.30-12.00  13.00-16.30  

อ วันจันทร ์ ตรวจโรคท่ัวไป  เยี่ยมบ้าน  
วันอังคาร  ฝากครรภ์  เยี่ยมบ้าน 
วันพุธ  คลินิกผู้ป่วยเรื้อรัง  เยี่ยมบ้าน 

วันพฤหัส  วางแผนครอบครัว เยี่ยมบ้าน 
วันศุกร์  อนามัยโรงเรียน  อนามัยโรงเรียน  
วันเสาร์  คลินิกให้คําปรึกษาเลิกบุหรี ่/ ตรวจโรคท่ัวไปคท่ัวไป  
วันอาทิตย์  ตรวจโรคท่ัวไป 

หมายเหตุ  – โครงการคาราวานสุขภาพทุกวันพุธสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน 
  – คลินิกเด็กด ี+ วัคซีนเด็ก ทุกวันท่ี 15 ของเดือน 
  – อุบัติเหตุฉุกเฉิน โทร.1669  
  – บริการนวดแผนไทยทุกวัน 

 
  2. การบริการปฐมภูมิระดับบุคคลและครอบครัวแบบผสมผสาน เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง 
   จัดบริการให้แก่ประชาชนรายบุคคลและครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพที่มาขอรับบริการที่
สถานพยาบาล หรือ ที่บ้าน โดยเน้นให้เป็นบริการแบบองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่อง โดยที่ผู้รับบริการจะได้รับ
การดูแลทั้งส่วนที่เป็นปัญหาสุขภาพ หรือโรคทั่วไป  และได้รับการค้นหาปัญหาและแก้ไขแบบองค์รวม  
(Holistic Approach) ตลอดจนได้รับความรู้เพ่ือสนับสนุนการสร้างสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วยซ้ําโดยที่ให้
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู 
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 3. การดูแลสุขภาพของกลุ่มประชากร 
เพ่ือความสะดวกในการจัดระบบบริการจึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 6 กลุ่ม โดยแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย มีความต้องการและการจัดบริการ ดังนี้ 
กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ การจัดระบบบริการ 

1.กลุ่มเด็ก 
 -  กลุ่มปกติ / กลุ่มเสี่ยง 

 
- จัดให้มีมุมส่งเสริมพัฒนาการ 
หนังสือนิทาน 

- บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ให้วัคซีนทุกวันที่ 15 ของเดือน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก 
-จัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
-ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
-นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
-จัดบริการตรวจสุขภาพคลินิกเด็กดี  ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสงู 
แปรผล BMI ตรวจพัฒนาการ ส่งเสริมการเลี้ยงด้วยนมแม่ 
ตรวจสุขภาพฟัน โดยร่วมมือกับภาคี / อสม. 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยงแก่ผู้ดูแลเด็ก โดยทีมสุขภาพ และติดตามผลโดยอสม.
เชี่ยวชาญ 
-ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิก / บริการทันต- 
กรรม/รพ.และติดตามผลโดยทีมสุขภาพ และอสม.เชี่ยวชาญ 

2.  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์  
 

- บริการฝากครรภ์ ครบถ้วน
เบ็ดเสร็จ ( One Stop service) 
ตรวจภาวะผิดปกต ิ

- จัดคลินิกฝากครรภ์ ( One Stop service) ได้มาตรฐาน 
ประเมินภาวะเสี่ยง บริการเชื่อมโยงกับ พ.แม่ข่าย 
แนวทางการดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ ์
 วิธีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษาของ รพ.สต. 
-จัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
-ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
-นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
-จัดบริการตรวจ สุขภาพหญิงมีครรภ์ ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสงู 
แปรผล BMI ตรวจครรภ์ ส่งเสริมการเลี้ยงด้วยนมแม่ ตรวจ
สุขภาพฟัน โดยร่วมมือกับภาคี / อสม. 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยง โดยทีมสุขภาพและติดตามผลโดยอสม.เชี่ยวชาญ 
-ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินกิ / บริการทันตกรรม/ส่ง
ตรวจครรภ์ท่ีรพ.และติดตามผลโดยทีมสุขภาพ และอสม.
เชี่ยวชาญ 
 - จัดระบบติดตามเยี่ยม ก่อน –หลังคลอดครบคุณภาพ 
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กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ การจัดระบบบริการ 
3.  กลุ่มผู้พิการ 
    -  กลุ่มป่วย 

- ต้องการเบี้ยยังชีพ  
- การบริการที่สะดวก ให้เห็นใจ 
- กายภาพบําบัดฟ้ืนฟูในรายที่
เริ่มมีภาวะผิดปกติ 

- ประสานงาน กับ อปท.ขอรับเบี้ยยังชีพ 
- ตรวจรับรองความพิการโดยแพทย์  
- ประเมินภาวะแทรกซ้อนความพิการและทําการฟ้ืนฟูลด
ภาวะแทรกซ้อน 
แนวทางการดูแลสุขภาพผู้พิการ 
วิธีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษาของรพ.สต. 
-จัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมายจําแนกกลุ่มเป้าหมาย 
-ค้นหากลุม่เป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
-นัดหมายบริการในสถานบริการและเยี่ยมบ้านในชุมชน 
-จัดบริการตรวจ สุขภาพ ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง แปรผล BMI 
ตรวจสุขภาพฟัน ให้คําปรึกษา โดยร่วมมือกับภาคี /อสม. 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยง โดยทีมสขุภาพและติดตามผลโดยอสม.เชี่ยวชาญ 
-ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิก / บริการ     ทันตกรรม/
รพ.และติดตามผลโดยทีมสุขภาพและอสม.เชี่ยวชาญ 

4.  กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง     
 - กลุ่มที่มี
ภาวะแทรกซ้อน 

 
- บริการให้รวดเร็ว  
- มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
 

 
- พัฒนาระบบบริการโนโครงการคาราวานสุขภาพ,จัดระบบนัด
ตามระดับการควบคุมระดับน้ําตาล 
- จัดกิจกรรม กลุ่มบําบัด (Group Therapy) 
- ส่งต่อ ระบบแม่ข่ายและติดตามเยี่ยมบ้าน 
แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง 
 วิธีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษาของรพ.สต. 
-จัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
-ค้นหากลุม่เป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
-นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
-จัดบริการตรวจ สุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง 
แปรผล BMI ตรวจสุขภาพฟัน ติดตามผลการรักษา โดยร่วมมือ
กับภาคี /อสม. 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสีย่ง โดยทีมสุขภาพและติดตามผลโดย  อสม.เชี่ยวชาญ 
-ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิก / บริการทันตกรรม/รพ.
และติดตามผลโดยทีมสุขภาพและอสม.เชี่ยวชาญ 
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กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ การจัดระบบบริการ 
 - กลุ่มที่ควบคุมอาการ
ได้  ไม่มีภาวะ 
แทรกซ้อน 

- บริการให้รวดเร็ว  
- มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

- พัฒนาระบบบริการคลินิกเบาหวานจัดระบบนัดตามระดับ
การควบคุมระดับน้ําตาล 
- จัดกิจกรรม กลุ่มบําบัด (Group Therapy) 
- มีการประเมินภาวะเสี่ยงด้วยตนเองและผู้ดูแล  
 

5.  กลุ่มผู้สูงอายุ 
     - กลุ่มป่วย 
 
 
     - กลุ่มดี / กลุ่มเสี่ยง 
 

 
- มีบริการสุขภาพในชุมชน มา
ตรวจที่ รพ.สต.ลําบากไม่มีคน
ดแูล 
 - มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมในผู้สูงอายุ  
- มีกิจกรรมหลากหลายในชุมชน 
- มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่
เหมาะสมในผู้สูงอายุ  
- มีกิจกรรมหลากหลายในชุมชน 
 

 
- พัฒนาระบบเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุท่ีป่วยหรือด้อยโอกาสในชุมชน 
- รถรับ-ส่งบริการผู้สูงอายุ 
- สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรม
สันทนาการ 
- บริการตรวจประเมินสุขภาพและสมรรถภาพผู้สูงอายุ 
- ให้บริการแบบองค์รวม (Holistic Care) ด้วย กาย จิต สังคม 
แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
 วิธีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษาของ รพ.สต. 
-จัดทําทะเบียนกลุ่มเปา้หมาย 
-ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
-นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
-จัดบริการตรวจ สุขภาพ ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง แปรผล BMI 
ตรวจสุขภาพฟัน คัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยร่วมมือกับภาคี /
อสม. 

6.กลุ่มเสี่ยงสุขภาพ 
- กลุ่มอ้วนลงพุง 

 
- มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่
เกิดกระแสการลดความอ้วน  
ลดพุง ที่หลากหลายเหมาะสม 

 
- จัดมหกรรมสร้างกระแส “สุขภาพดี คนไทยไร้พุง ป้องกัน
โรคภัยเงียบ” 
- คลินิกลดความอ้วน ลดพุง ใน รพ.สต. 
- ประกวดชุมชนลดพุง ด้วยมาตรการ 3 อ. 

- กลุ่มดื่มสุรา และผู้ป่วย
โรคพิษสุราเรื้อรัง 

- ชุมชนต้นแบบ ปลอดเหล้างาน
บุญ งานศพ 
- ผู้ติดสุราเรื้อรังได้รับการ
บําบัดรักษาและลดกลุ่มที่จะติด
สุราในชุมชน 

- สํารวจความคิดเห็นประชาชนต่อประเด็นชุมชนปลอดเหล้า
งานบุญ งานศพ 
- เวทีประชาคม ข้อตกลงชุมชนปลอดเหล้างานบุญ งานศพ  
- ส่งต่อและบําบัดรักษากลุ่มติดสุราเรื้อรัง  
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 4. แนวทางและวิธีการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
 

ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
1.กลุ่มประชากรอายุ 
แรกเกิด – 6 ป ี 
 

 
-ค้นหาและจัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
-จัดบริการในสถานบริการ 

• ตรวจสุขภาพ พัฒนาการตามวัยในคลินิกเด็กดี   

• การบริการรักษาพยาบาล 

• การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
- จัดบริการเชิงรุกในชมุชนร่วมกับ อสม.ทีมสุขภาพและภาคีเครือข่าย 

• ติดตามเยี่ยมบ้านส่งเสริมการเลี้ยงด้วยนมแม่ 

• จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การชั่งน้ําหนัก   

• ประเมินภาวะโภชนาการเด็กในชุมชนโดยอสม. 
- การติดตามและนัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
- ส่งรบับริการต่อที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญในรายที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่เกินขีด
ความสามารถในการให้บริการของ รพ.สต. 
 

 
 
 
 
 
2. หญิงตั้งครรภ์ / 
หลังคลอด 
 

 
- ค้นหาและจัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
- นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
- จัดบริการในสถานบริการ 

• การตรวจครรภ์  ตรวจสุขภาพฟัน  

• การตรวจหลังคลอด การวางแผนครอบครัว 
- จัดบริการเชิงรุกในชุมชนร่วมกับ อสม.ทีมสุขภาพและภาคีเครือข่าย 

• ติดตามเยี่ยมบ้าน  
- การติดตามและนัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่ แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และสามี 
- ส่งรับบริการต่อที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญในรายที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่เกินขีด
ความสามารถในการให้บริการของ รพ.สต. 
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3. กลุ่มนักเรียน
ประถมศึกษา  
(อายุ 6-12 ป)ี 
 

 
- ค้นหาและจัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
- จัดบริการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ําหนกั  วัดส่วนสูง แปรผล BMI   ตรวจสุขภาพฟัน  วัดสายตา  
ทดสอบการได้ยิน การวัด IQ 
- การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามกลุ่มอายุ 
- การเสริมสร้างความรู้ในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพตนเอง 
- การบริการรักษาพยาบาล 
- ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม.และทีมสุขภาพในหมู่บ้าน 
- ส่งรับบริการต่อที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญในรายที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่เกินขีด
ความสามารถในการให้บริการของ รพ.สต. 
 

 
 
 
 
4. กลุ่มเยาวชน  
(อายุ13-24 ป)ี 
 

 
-จัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
-จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยง   การป้องกันปัญหา
ยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ 
-นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
-จัดบริการตรวจ สุขภาพ ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง แปรผล BMI  
 ตรวจสุขภาพฟัน คัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยร่วมมือกับภาคี / อสม. ปีละ1 ครั้ง 
- ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม.และทีมสุขภาพในหมู่บ้าน 
- ส่งรับบริการต่อที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญในรายที่มีภาวะ เสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่เกิน
ขีดความสามารถในการให้บริการของ รพ.สต. 
 

 
 
 
 
 
5. กลุ่มหญิงวัย 
เจริญพันธุ ์
 

- ค้นหาและจัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยง   
การป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธ ์โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม 
-จัดบริการเชิงรุกในชุมชนร่วมกับ อสม.และทีมสุขภาพในการ 
  ตรวจคัดกรองสุขภาพ ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง แปรผล BMI  
  ตรวจสุขภาพฟัน คัดกรองภาวะซึมเศร้า 
- จัดกิจกรรมรณรงค์และคลินิกบริการตรวจหาเซลมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม 
- การบริการรักษาพยาบาล การวางแผนครอบครัว 
- ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม.และทีมสุขภาพในหมู่บ้าน 
- ส่งรับบริการต่อที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญในรายที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่เกินขีด
ความสามารถในการให้บริการของ รพ.สต. 
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6. กลุ่มผู้สูงอายุ 
 

- ค้นหาและจัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- จัดบริการเชิงรุกในชุมชนร่วมกับ อสม.และทีมสุขภาพในการตรวจคัดกรองสุขภาพ ชั่ง
น้ําหนัก  วัดส่วนสูง แปรผล BMI ตรวจสุขภาพฟัน คัดกรองภาวะซึมเศร้า ประเมินความ
เสี่ยง การหกล้มแนวทางการดูแลและป้องกันในผู้สูงอายุหกล้ม 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยง   
การส่งเสริมสุขภาพในวัยสูงอายุ การป้องกันการหกล้มแก่กลุ่มผู้สูงอาย ุและผู้ดูแล 
- ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม.และทีมสุขภาพในหมู่บ้าน 
- การบริการรักษาพยาบาล  
-ส่งรับบริการต่อที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญในรายที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่เกินขีด
ความสามารถในการให้บริการของ รพ.สต. 

 
 
 
 
7. กลุ่มผู้พิการ 
 

-ค้นหาและจัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมายจําแนกตามสภาพความพิการโดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 
- จัดบริการเชิงรุกในชุมชนร่วมกับอสม.และทีมสุขภาพในการตรวจคัดกรองสุขภาพ ชั่ง
น้ําหนัก  วัดส่วนสูง แปรผล BMI ตรวจสุขภาพฟัน คัดกรองภาวะซึมเศร้า 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ การดูแลส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่กลุ่มผู้พิการ
และสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผู้พิการที่บ้าน 
- ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม.ทีมสุขภาพและจิตอาสาในหมู่บ้าน 
- การบริการรักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพ 
-ส่งรับบริการต่อที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญในรายที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่เกินขีด
ความสามารถในการ ให้บริการของ รพ.สต. 

8. กลุ่มวัยแรงงาน  
(อายุ 25-59 ป)ี 

- ค้นหาและจัดทําทะเบียนกลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
-จัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ชั่งน้ําหนัก  วัดส่วนสูง แปรผล BMI ตรวจสุขภาพฟัน คัด
กรองภาวะซึมเศร้า ค้นหาโรคความดันโลหติสูง เบาหวาน โดยร่วมมือกับภาคี /อสม. 
-จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยง   การป้องกันปัญหา
ยาเสพติด การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ และอาชีวอนามัยที่ปลอดภัย 
- จัดกิจกรรมการรณรงค์ตรวจหาสารพิษ สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือด 
- ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม.และทีมสุขภาพในหมู่บ้าน 
- การบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ 
-ส่งรับบริการต่อที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญในรายที่มีภาวะเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่เกินขีด
ความสามารถในการให้บริการของ รพ.สต. 

9. กลุ่มผู้ติดยาเสพติด -สํารวจค้นหาผู้ติดยาเสพติด/จัดทําทะเบียน 
-ติดตามผู้ติดยาให้ได้รับการบําบัดรักษา 
-เยี่ยมติดตามดูแลผู้ตดิยาอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับการบําบัด 
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หลักการบริหารองคกร

ในกระบวนการกําหนดทิศทางองคกรนั้น รพ.สต.ทาชาง ไดประยุกตใชหลักการบริหาร

(POSDCoRB) และการมีสวนรวม เปนหลักในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย

1. การวางแผนงานแบบมีสวนรวม (Planning)

2. การจัดหนวยงาน (Organizing)

3. การจัดตัวบุคคล (Staffing)

4. การอํานวยการ (Directing)

5. การประสานงานและการระดมการมีสวนรวม (Co-ordinating)

6. การรายงาน (Reporting)

7. การงบประมาณ (Budgeitng)

การประเมินองคกรโดยใชแบบประเมินองคกรท่ีสรางมาจาก POSDCoRB MODEL

ประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ 7 ประการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือการกําหนดการไวลวงหนาวาจะทําอะไร

ผูบริหารจะตองรูจักวางแผน เพราะการวางแผนเปนหลักการสําคัญมูลฐานของกระบวนการบริหาร

ผูบริหารจะตองตระหนักอยูเสมอวา แผนงานเปนหลักและเปนรากฐานของการปฏิบัติงานท้ังปวง ถา

ปราศจากแผนงานแลวเปนการยากท่ีผูบริหารจะทํางานใหไดผลดี รูปแบบของแผนงานควรประกอบดวย

วัตถุประสงค นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรฐานของงาน ในการวางแผนนั้นผูบริหารจะตองคํานึงอยูเสมอ

วา จะทําอะไร (What) จะทําอยางไร (How) จะใชเงินเทาไร (How money) จะมอบหมายใหใครทํา

(Who) และจะกระทําเม่ือไร (When) นอกจากนั้นผูบริหารจะตองคํานึงถึงสภาพภูมิศาสตร สภาวะ

แวดลอม ระบบของสังคม พฤติกรรมของบุคคลตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันเปนท่ียึดถือของ

บุคคลในกลุมนั้น ๆดวย

2. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดองคการหรือหนวยงาน โดยการจัดแบงงาน

ขององคการหรือของหนวยงานเปนหนวยงานยอย พรอมท้ังวัตถุประสงคกําหนดหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของแตละสวนงาน ตลอดจนกําหนดงานควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะหนวยงานหลัก

หนวยงานท่ีปรึกษา และหนวยงานชวย พรอมท้ังกําหนด ชวงการบังคับบัญชาไวดวย ซ่ึงตามปกติชวงการ

บังคับบัญชาจะอยูระหวาง 3-15 หนวยงาน การจัดองคการเปนเรื่องสําคัญมาก เพราะถามีการจัดองคการ

ท่ีดีจะชวยใหเกิดความราบรื่นในองคการนั้น ในการจัดองคการอาจแสดงไวในรูปของแผนภูมิองคการ

เพ่ือใหเกิดการสื่อสารความเขาใจในองคการเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา

และการติดตอ
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3. การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง การดําเนินการบริหารงานบุคคลซ่ึงเปน

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาสูหนวยงาน มีการปฐมนิเทศ และ

มอบหมายงานใหท้ังบุคลากรใหม และบุคลากรเกา มีการพิจารณาเรื่องความดีความชอบและสวัสดิการ

เนื่องจากคนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของกระบวนการบริหาร ผูบริหารพึงเอาใจใสชีวิตความเปนอยู และ

ความสุขความทุกขของผูรวมงาน ดูแลผูรวมงานของหนวยงานใหอยูในสภาพท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางเต็ม

ความสามารถ มีการมอบหมายงานใหมเหมาะสมกับบุคคล และใหความเปนธรรมแกผูรวมงานโดยเสมอ

ภาคกัน ในการบริหารงานบุคคลในปจจุบันมีใชอยู 2 ระบบ คือ

3.1 ระบบคุณธรรม (Merit system) ใชหลักเกณฑ 4 ประการ คือ

3.1.1 หลักความเสมอภาค เชน ใชสิทธิสมัครสอบไดทุกคน

3.1.2 หลักความสามารถ เชน ใหผูสอบไดคะแนนสูงกวาไดรับการบรรจุกอน

3.1.3 หลักความม่ังคง เชน ใหผูรวมงานไดรับความคุมครองเม่ือไดปฏิบัติหนาท่ี

3.1.4 หลักความเปนกลางทางการเมือง เชน หามขาราชการฝกใฝทางการเมือง

3.2 ระบบอุปถัมภ (Patronage system) เปนระบบบริหารงานบุคคลท่ีตรงขามกับ

ระบบคุณธรรมสวนใหญจะใชระบบเครือญาติ หรือระบบพวกพอง

4. การอํานวยการ (Directing) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในกระบวนการบริหารและเปนบทบาทท่ีสําคัญ

ของนักบริหาร เพราะการสั่งการและคําสั่งของผูบริหารจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมขององคการหรือ

หนวยงาน ซ่ึงอาจจะเปนไปตามแผนหรือเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมก็ไดการสั่งการเปนการตัดสินใจของ

ผูบริหาร ในการกําหนดใหผูรวมงานในการปฏิบัติงาน หรือดําเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนการ

ตัดสินใจในการเลือกทางเดินขององคการก็ได ในการสั่งการนั้นผูบริหารอาจสั่งการได 2 วิธี คือ การสั่งการเปน

ลายลักษณอักษร และการสั่งการดวยวาจา ในการสั่งการนั้นมีขอท่ีควรคํานึงถึง คือ

4.1 การสั่งการนั้นกอใหเกิดประโยชนตอองคการเพียงใด

4.2 ผูบริหารมีขอมูล ผลการวิจัยและความคิดของนักวิชาการประกอบการตัดสินใจสั่งการเพียงใด

4.3 คํานึงถึงความสามารถของผูรับคําสั่งดวยหรือไม

4.4 ปจจัยเก้ือกูลและอุปกรณในการปฏิบัติงาน

4.5 เปนคําสั่งท่ีชัดเจน และเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูสั่งและผูรับคําสั่งหรือไม

5. การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึง การประสานงานระหวางหนวยงานหรือ

ตําแหนงท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการติดตอสื่อสารภายในองคการ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการหรือ

หนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ การประสานงานระหวาง

หนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคขององคการ การประสานงานเปนข้ันหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร ซ่ึงผูบริหารจะตองใชเทคนิคในการสงเสริม ชักจูง ตักเตือน และชวยเหลือใหทุก

หนวยงานขององคการ หนาท่ีขององคการเปนจุดมุงหมายปลายทาง วัตถุประสงคกําหนดข้ันตอนการ
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ปฏิบัติตามกําหนดเวลาและสถานท่ีตลอดจนผูรับผิดชอบ ทําใหผูเก่ียวของทราบวาในเวลาใด ใครทําอะไร

ท่ีไหน และทําอยางไร เปนการสะดวก ทุกฝายในการติดตอประสานงานเก่ียวกับกระบวนการของการผลิต

และผลผลิตตอไป

5.1 วิธีการประสานงานภายในองคการ

5.1.1 จัดแผนผังแสดงสายงานและกําหนดหนาท่ีของหนวยงานและตําแหนงตางๆ

ใหชัดแจง เพ่ือปองกันการปฏิบัติงานกาวกาย และซํ้าซอนกัน เม่ือหนวยงานและเจาหนาท่ีทุกฝาย

ปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว งานขององคการยอมสอดคลองกัน

5.1.2 จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจ

ตรงกัน และเขาใจซ่ึงกันและกัน

5.1.3 จัดใหมีคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ หรือกําหนดแนว

ปฏิบัติของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจจัดต้ังเปนคณะกรรมการประจํา และหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ

5.1.4 การใชวิธีการงบประมาณ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการควบคุมใหการ

ปฏิบัติงานของแตละหนวยงานหรือแตละโครงการ ประสานงานกัน และบรรลุเปาหมายอยางมีเอกภาพ

5.1.5 การติดตามผล เพ่ือเปนการติดตามผลงาน ความกาวหนาของงาน และหาทาง

แกไขขอบกพรอง และปญหาตางๆ

5.1.6 การใชวิธีติดตอนอกแบบ เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธในสายงานท่ี

เก่ียวของโดยอาศัยการติดตอแบบไมเปนทางการ และการใชความสัมพันธสวนบุคคล เพ่ือชวยให

ประสานงานเปนไปดวยดี

5.1.7 การใชเจาหนาท่ีติดตอเฉพาะ โดยการเลือกใชบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะ

ทําหนาท่ีประสานงานโดยเฉพาะ เชน มีบุคลิกภาพดี มีความสุภาพออนโยน และพูดจานาฟง

5.1.8 จัดใหมีงานชุมชุมระหวาสมาชิกในองคการ โดยมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค

ประชุม สัมมนาเพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานกันทางออมดวย

5.2 วิธีประสานงานระหวางองคการ

5.2.1 การกําหนดสิทธิและหนาท่ีขององคการ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในสิทธิและ

หนาท่ีขององคการ จึงควรกําหนดสิทธิและหนาท่ีขององคการใหชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน

ซํ้าซอน และการขัดแยงกัน

5.2.2 การแตงต้ังคณะกรรมการผสม เพ่ือใหเกิดความรวมมือ รวมใจ จากทุกฝาย

5.2.3 การใชงบประมาณ เพ่ือใหองคการตาง ๆ ปฏิบัติงานตามโครงการ และงานท่ี

รับผิดชอบตลอดจนเพ่ือปองกันการปฏิบัติงานซํ้าซอน

6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติ และการประชาสัมพันธของ

องคการในการบริหารนั้นผูบริหารจะตองดําเนินการตามกระบวนการบริหาร เริ่มจากการวางแผนการจัด

องคการ การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การประสานงาน ตอจากนั้นก็เปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตอง
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ติดตามผลวาการท่ีไดสั่งการหรือมอบหมายใหแกผูรวมงานนั้น ผลการปฏิบัติงานรุดหนาหรือไมเพียงใด มี

อุปสรรคและขอขัดของประการใด ผลการปฏิบัติงานสอดคลองและบรรลุเปาหมายขององคการหรือไม

ท้ังนี้เพ่ือจะไดเปนการประเมินผลงานขององคการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงานดวย

และจะไดเปนขอมูลในการรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชา และประชาสัมพันธใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของทราบดวย

7. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การบริหารงบประมาณ ในการบริหารงานผูบริหารมี

ภารกิจหนาท่ีเก่ียวของกับการบริหารงบประมาณ มีภารกิจหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอน

แรก ไดแก การจัดทํางบประมาณซ่ึงเปนการวางแผนลวงหนาในการขอเงินเพ่ือจัดซ้ือหรือจัดจางหรือ

คาใชจาย และข้ันตอนท่ีสอง ไดแก การดําเนินการใชเงินเพ่ือจัดซ้ือหรือจัดจางตามงบประมาณท่ีไดรับนั้น

วิธีการบริหารงบประมาณ โดยท่ัวไปมักดําเนินหมุนเวียนคลายคลึงกันอยางท่ีเรียกวา วงจรงบประมาณ

(Budget Cycle) ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้

7.1 การเตรียมของอนุมัติงบประมาณ

7.2 การพิจารณาใหความเห็นชอบ

7.3 การใชจายงบประมาณ

7.4 การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
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แบบวิเคราะหองคกร  POSDCoRB  ดานการบริหาร

ขอถาม มี ไมมี

1. การวางแผน

1.1 เก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงานกอนการจัดทําแผน
/

1.2 จัดทําแผนการการดําเนินงานประจําปของหนวยงานไวลวงหนาเปน

ลายลักษณอักษร
/

1.3 นําขอมูลและปญหาในพ้ืนท่ีมาประกอบในการวางแผน /
1.4 วิเคราะหผลการดําเนินงานของหนวยงานในปท่ีผานมาเพ่ือใชในการ       

วางแผนการดําเนินงานในปปจจุบัน
/

1.5 กําหนดเปาหมายการดําเนินงานของหนวยงานไวชัดเจนทุกกิจกรรม /
1.6 กําหนดเปาหมายการดําเนินงานสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

กระทรวงสาธารณสุข
/

1.7 การปฏิบัติงานในปท่ีผานมา  หนวยงานปรับแผนงานเพ่ือใหสอดคลอง

กับปญหาในพ้ืนท่ี
/

1.8 วางแผนงานรวมกับหนวยงานอ่ืนหรือองคกร  ชุมชน  เชน

โรงพยาบาล อําเภอ ตํารวจ เกษตรพัฒนาชุมชน  โรงเรียน  

ศูนยเด็กเล็ก  อบต. เทศบาล  อสม. สถานประกอบการ รานคา

/

1.9 กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานชัดเจน /
1.10 กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน  ชัดเจน /
1.11 จัดลําดับความสําคัญของปญหาของหนวยงาน /
1.12 ปญหาหรืออุปสรรคการจัดทําแผนการดําเนินงานของหนวยงาน

                       ปญหาคือ 1.  ขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินงาน

2. งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ

3. ประชาชนไมใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม

/

2. การจัดองคกร

2.1 ประชุมชี้แจงใหผูรวมงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบถึง    

                     วัตถุประสงค  ข้ันตอนการดําเนินงาน  และการประเมินผล
/

2.2 ต้ังคณะทํางานแตละดานของหนวยงาน /
2.3 แบงหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานไวชัดเจน /
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ขอถาม มี ไมมี

2.4 จัดทําแผนผังสายการบังคับบัญชาใหเห็นชัดเจนใน รพสต. /
2.5 ระบุขอบเขตการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีแตละตําแหนงไวเปนลาย        

  ลักษณอักษร
/

2.6 มอบหมายงานใหบุคลากรทุกคน  เปนลายลักษณอักษร /
2.7 มอบอํานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีในขอบเขต

                     ความรับผิดชอบ
/

3. การบริหารงานบุคคล                               

3.1 วางแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร
/

3.2 มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาตามความรูความสามารถและ

ปริมาณงานท่ีแตละคนรับผิดชอบ
/

3.3 หนวยงานมีสวนรวมในการสรรหาบุคคลเขาทํางานในหนวยงาน /
3.4 ปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานกอนมอบหมายงาน /
3.5 จัดสงเจาหนาท่ี  เขารับการฝกอบรม  ศึกษาดูงานหรือศึกษาตอ /
3.6 สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงสูงข้ึนโดย

จัดอบรมบุคลากร  10 เรื่อง/คน/ป  หรือ  10  วัน/คน/ปและมีการ

                   ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกบุคลากรท่ีจะยายไปตําแหนงท่ีสูงข้ึน

/

3.7 เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการประเมินผลงานเพ่ือ

พิจารณาความดีความชอบโดย มีการประเมินผลงานเพ่ือพิจารณา

ความดีความชอบ ท้ังนี้บุคลากรทุกคนตางชวยกันปฏิบัติงานท่ี

ไดรับมอบหมายตามภาระหนาท่ีรับผิดชอบ

/

3.8 ยกยองชมเชยผูปฏิบัติงานดี  ตอหนาผูรวมงานอ่ืนเสมอ  

  โดยการพูดยกยองชมเชยผูปฏิบัติงานดีเพ่ือใหเกิดการทํางานอยาง  

                 สรางสรรคและไปในทิศทางเดียวกัน

/

4. การอํานวยการ

4.1 กระจายอํานาจจากผูบริหารสูผูปฏิบัติงานโดย 

การมอบหมายงานและ ใหอํานาจในการตัดสินใจ  โดยบุคลากรใน

องคกรทุกคนมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้งกอนการเริ่มดําเนินการเสมอ

/

4.2 มีวิธีติดตามผลงานของผูปฏิบัติงานโดย

แฟมผลงานตาง ๆ เพ่ือใหมีการประเมินตามตัวชี้วัดท่ีกระทรวง

สาธารณสุขไดกําหนดไว

/



49

ขอถาม มี ไมมี

4.3 ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการตัดสินใจในงานโดย 

มีการรวมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และการบริการ

ในรพ.สต

/

4.4 นิเทศงานกอนการมอบหมายงานใหกับผูปฏิบัติงานโดย 

การทําหนังสือท่ีเปนลายลักษณอักษรและการชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานท่ี

ตองรับผิดชอบ โดยหัวหนา  รพ.สต

/

4.5 จูงใจใหกับผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมาย /
4.6  ใหกําลังใจและคําแนะนํากับผูปฏิบัติงานเม่ือเกิดปญหาโดย

การพูดคุยหารือกันดวยบรรยากาศท่ีไมตึงเครียด  และใหความเปนกันเอง
/

4.7 สรางสัมพันธภาพท่ีดีภายในหนวยงานโดย  

การรับประทานรวมกัน, การทํากิจกรรมรวมกันในยามวาง
/

5. การประสานงาน

5.1 ภายในสาธารณสุขอําเภอ ของทาน จัดวิธีการประสานงานชัดเจน โดย

มีการจัดทําหนังสือรายงานตาง ๆ ในเรื่องท่ีตองการประสานงานหรืออาจ

มีการใชโทรศัพทในการติดตอประสานงาน

/

5.2 จัดกิจกรรมหรือสรางบรรยากาศในการทํางานเปนทีม โดย  

การทํางานรวมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน  และ

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางกัน

/

5.3 เม่ือเกิดปญหาหรือขอขัดแยงในการดําเนินงานไดใหการชวยเหลือและ 

                  รวมลงมือแกไขปญหาโดย

การหาสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกปญหารวมกัน
/

5.4 การดําเนินงานของหนวยงาน เม่ือพบปญหาและอุปสรรค มีการรับฟง         

                  ความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูรวมงาน โดย  หัวหนา  รพ.สต. มีการ  

                 ปรึกษากับบุคลากรในหนวยงานและเปดโอกาสใหทุกคนรวมแสดงความ 

                 คิดเห็นและมีการลงประชามติในการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา

                 รวมกัน

/

5.5 ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือในเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานโดย

ชวยกันดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกร
/
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5.6 ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน หรือ   

                องคกรในชุมชน เชน โรงพยาบาลอําเภอ ตํารวจ เกษตรพัฒนาชุมชน  

                โรงเรียน  ศูนยเด็กเล็ก  อบต. เทศบาล  อสม. สถานประกอบการ รานคา   

เชน  การจัดโครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีมี

                การดําเนินงานรวมกันจากกลุมผูสูงอายุ, รพ.สต. และองคการบริหารสวน

                ตําบล  หรือโครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียนท่ีไดรับความรวมมือจาก

                ผูปกครองและโรงเรียนเปนตน

/

5.7 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางเอาไว โดย

การกําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับผลการปฏิบัติงานและตรงกับตัวชี้วัด

                 ของกระทรวงสาธารณสุข  แตเนื่องจากบุคลากรท่ีไมเพียงพอและภาระ

งานท่ีมากสงผลใหการปฏิบัติงานไมไดมีการประเมินผลอยางครอบคลุม

/

5.8 จากการดําเนินงานท่ีผานมาหนวยงานมีปญหาเรื่องการประสานงาน

                ปญหา คือ -
/

6. การบันทึกรายงาน

6.1 จัดเก็บขอมูลเปนระบบ  จัดทําแฟมตามท่ีกระทรวงกําหนด
/

6.2 จัดทํารายการเบิกจายยา เวชภัณฑไมใชยา  โดยการใชโปรแกรม HOspx /
6.3 เจาหนาท่ีทุกคนมีสวนรวมในการเขียนรายงานเสนอผลการปฏิบัติงานของ   

                หนวยงาน
/

6.4 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานทุกไตรมาส /
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให

               ผูบังคับบัญชา
/

6.6 ประชาสัมพันธหนวยงานเรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบจากสถานีอนามัยเปน

              โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
/

6.7  ประชาสัมพันธโครงการตางๆ ของหนวยงานกอนการดําเนินการทุกครั้ง 

              โดย  ใชอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานในการประชาสัมพันธโครงการ
/

6.8  หนวยงานมีปญหาเรื่องการบันทึกรายงาน ปญหาคือ ระบบการลงขอมูลท่ีมี

             หลายระบบและไมสอดคลองกัน
/
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7.การงบประมาณ

7.1  แผนงบประมาณ
/

7.2  ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการวางแผนงบประมาณโดย  มีการปรึกษา 

             เรียงลําดับความสําคัญของปญหา  ความรุนแรงและความยากงายในการ 

       แกปญหารวมกันเพ่ือใหสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสม

/

7.3  กํากับติดตามการใชงบประมาณในหนวยงานของทานโดย  การจัดทําบัญชี

            งบประมาณในหนวยงาน
/

7.4  ของบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานหรือองคกรเอกชนอ่ืน

ในการดําเนินโครงการตางๆ จะของบประมาณสนับสนุนจากองคการบริการ

            สวนตําบลในหมูท่ีองคกรบริการสวนตําบลรับผิดชอบ  และของบประมาณ

            สนับสนุนจากเทศบาลตําบลทาชางในการดําเนินกิจกรรมในหมูท่ีเทศบาล

            ตําบลทาชางรับผิดชอบ

/

7.5 ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณจากโครงการตางๆของชุมชนโดย

การจัดทําบัญชีงบประมาณ
/

7.6  จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของทานโดย

             มีการปรึกษา   เรียงลําดับความสําคัญของปญหา  ความรุนแรงและความ

ยากงายในการแกปญหารวมกันเพ่ือใหสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยาง

เหมาะสม

/

7.7  ท่ีผานมามีปญหาการจัดสรรงบประมาณในหนวยงานของทานปญหาคือ

งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานและการไดรับงบประมาณลาชา
/
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1. การวางแผน

1.1 จัดทําแผนงานดานวิชาการไวลวงหนาเปนลายลักษณอักษร /

1.2 นําขอมูลและปญหาในพ้ืนท่ีมาประกอบในการวางแผนดานวิชาการ /
1.3 วางแผนการสอน อสม. ไวเปนลายลักษณอักษร /
1.4 ปรับแผนการสอนตามสถานการณ /
1.5 ปญหาหรืออุปสรรคการวางแผนดานวิชาการของหนวยงาน

      ปญหาคือ  สนองนโยบายนอกระดับเขต, กระทรวง  ภาระงานจํานวนมาก

/

2. การจัดองคกร

2.1 ประชุมชี้แจงใหผูรวมงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบถึงวัตถุประสงคข้ันตอนการ

ดําเนินงานและการประเมินผลในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการสอน
/

2.2 ต้ังคณะทํางานดานวิชาการของหนวยงาน /
2.3 แบงหนาท่ีรับผิดชอบดานวิชาการของหนวยงานไวชัดเจน /
2.4 มอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบดานวิชาการเปนลายลักษณอักษร /
3. การบริหารงานบุคคล

3.1 วางแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร /

3.2 จัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงานหรือศึกษาตอ /
3.3 สนับสนุนดานวิชาการใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงสูงข้ึน

     โดย  เปดโอกาสใหบุคลากรสมัครโยกยายไปตําแหนงท่ีสูงข้ึน

/

3.4 เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการวางแผนดานวิชาการ

     โดย  ประชุม  ต้ังเปนคณะทํางาน  มอบหมายงานใหรวมทํา

/
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4. การอํานวยการ

4.1 มีวิธีการประเมินผลกอนการสอนและหลังการสอน

      โดย  ใชแบบสอบถามและใชการถามตอบจากผูเขารวมโครงการ

/

4.2 นิเทศงานกอนการหมอบหมายงานสอนในแตละเรื่องใหกับผูปฏิบัติงาน

       โดย  การสรุปประเด็นท่ีตองการและสรุปเนื้อหาสาระท่ีผูปฏิบัติควรทราบ

/

4.3 ใชหลักในการตัดสินใจมอบหมายงานสอนในแตละเรื่องใหกับผูปฏิบัติงาน

       โดย  ใหผูรับผิดชอบในการดําเนินงานมีอํานาจในการตัดสินใจในแตละงานท่ี 

       ไดรับมอบหมาย  โดยมอบหมายตามหนาท่ี  ความสามารถและความถนัด

/

4.4 จูงใจใหกับผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตามแผนการสอนท่ีวางไว

    โดย  พูดคุยใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการดําเนินงานเพ่ือสุขภาพของ

     ประชาชน  ชวยกันทํางาน  ยกยองและการชมเชย

/

4.5 ใหกําลังใจและคําแนะนํากับผูปฏิบัติงานเม่ือเกิดปญหาในดานวิชาการ

      โดย  ชวยคนหาขอมูลและประสานงานกับผูรูให

/

5. การประสานงาน

5.1 เม่ือเกิดปญหาหรือขัดแยงในการสอนไดใหการชวยเหลือและรวมลงมือแกไขปญหา /

5.2 การดําเนินงานสอน เม่ือพบปญหาและอุปสรรคมีการรับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะจากผูรวมงาน โดย  มีการพูดคุยถึงปญหาท่ีพบและหาแนวทางการแกไข

ปญหารวมกัน

/
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5.3 ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือในเรื่องตางๆท่ีเก่ียวของกับงานวิชาการ

   โดย  บุคลากรในองคกรเขารวมดําเนินงานหรือโครงการตางๆ ทุกครั้งตาม

      ความสามารถและความสะดวกของแตละคน  คนควาและรวบรวมขอมูล  ศึกษา

      อบรมความรูเพ่ีมเติม

/

5.4 ประสานงานในเรื่องของการสอนใหความรูของหนวยงานกับหนวยงานอ่ืนหรือ

      องคกรในชุมชน (เชน โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็ก อบต./เทศบาล อสม. รานคา)

      โดย  พูดคุยประสานงานกับผูนําแตละเครือขายโดยการจัดทําหนังสือและการพูดคุย

      กันโดยตรง

/

5.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการสอนท่ีไดวางเอาไว

      โดย  ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

/

6. บันทึกรายงาน

6.1 เจาหนาท่ีทุกคนมีสวนรวมในการเขียนแผน การสอนในโครงการใหความรูตางๆของ

หนวยงาน

/

6.2 ประชาสัมพันธโครงการตางๆของหนวยงานกอนการดําเนินการสอนททุกครั้ง

     โดย  การใชอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานในการประชาสัมพันธตามครัวเรือนที

      อาสาสมัครสาธารณสุขไดรับมอบหมาย, แจงหนังสือ, เสียงตามสาย,

      หอกระจายขาว

/
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 ขอถาม มี ไมมี

7. การงบประมาณ

7.1 แผนงบประมาณท่ีใชในดานวิชาการเปนลายลักษณอักษร /
7.2 ติดตามประเมินผลการใชงบประมาณจากโครงการตางๆ ของชุมชน

     โดย  แบบรายงาน, คณะกรรมการ

/

7.3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานของทาน

      โดย  มีการปรึกษา   เรียงลําดับความสําคัญของปญหา  ความรุนแรงและความยาก  

      งายในการแกปญหารวมกันเพ่ือใหสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยาง

       เหมาะสมตามแผนการปฏิบัติงาน

/

7.4 ท่ีผานมามีปญหาการจัดสรรงบประมาณในหนวยงานของทาน

      ปญหาคือ  งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานเนื่องจากผลการดําเนินงาน

     ไมไดตามเปาหมายทําใหถูกลดงบประมาณ

/
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แบบวิเคราะหองคกร POSDCoRB ดานบริการ

ขอถาม มี ไมมี

1. การวางแผน

1.1 นําขอมูลและปญหาในพ้ืนท่ีมาประกอบในการจัดรูปแบบการใหบริการ

/

1.2 ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการมาใชในการปรับรูปแบบการใหบริการโดย

ใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ, การสอบถามความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ, ลักษณะทาทางของผูรับบริการ

/

1.3 หนวยงานมีการปรับการใหบริการเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาในพ้ืนท่ี /

1.4 จัดทําผังลําดับการดําเนินงานในการใหบริการไวชัดเจน /

1.5 หนวยงานสรางบรรยากาศใหผูรับบริการรูสึกอบอุนและเปนมิตรโดย  บุคลากรมี

สีหนายิ้มแยมแจมใส  พูดคุยใหความเปนกันเอง

/

1.6 กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการใหบริการไวชัดเจน /

1.7 ปญหาหรืออุปสรรคในการจัดรูปแบบการใหบริการของหนวยงานท่ีผานมา

ปญหาคือ  จํานวนบุคลากรท่ีไมเพียงพอตอการดําเนินงานและภาระงานท่ีมาก  ทําให

การปฏิบัติงานไมไดประสิทธิผลเทาท่ีควร

/

2.  การจัดองคกร

2.1 ประชุมชี้แจงใหเพ่ือนรวมงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบถึงวัตถุประสงค

ข้ันตอนการใหบริการ

/

2.2 แบงหนาท่ีความรับผิดชอบงานแตละดานไวอยางชัดเจน /

3. การบริหารงานบุคคล

3.1 ประเมินพฤติกรรมบริการโดย  ใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ, การสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ, ลักษณะทาทางของ

ผูรับบริการ

/

3.2 หนวยงานมีขอรองเรียนท่ีเกิดจากพฤติกรรมการบริการ /
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ขอถาม มี ไมมี

3.3 สงเสริมพฤติกรรมการบริการบุคลากรในหนวยงานโดย  พูดคุยและแนะนํา

พฤติกรรมการบริการภายในองคกรโดยบุคลากรรวมแสดงความคิดเห็นรวมกันเพ่ือเปน

แนวทางในการบริการในทิศทางเดียวกัน

/

4. การอํานวยการ

4.1 ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการจัดรูปแบบการใหบริการ /

4.2 ควบคุมกระบวนการบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตราฐาน PCA /

4.3 จูงใจใหผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมการบริการท่ีดีโดย  เนนย้ําวาประชานชนใน

พ้ืนท่ีเปรียบเสมือนญาติมิตรของผูใหบริการ  และการใหบริการท่ีดีจะเปนการทําให

ประชาชนใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ไดมากข้ึน

/

4.4.ใหกําลังใจและใหคําแนะนํากับผูปฏิบัติงานเม่ือเกิดปญหาในการใหบริการโดย

เปดโอกาสใหซักถาม  ปรึกษา

/

5. การประสานงาน

5.1 ผูปฏิบัติงานมีการสรางสัมพันธภาพกับผูรับบริการโดยใหบริการเปนกันเอง

และพูดคุยยิ้มแยม

/

5.2 ผูปฏิบัติงานมีการอธิบายข้ันตอนการใหบริการกับผูรับบริการทราบ /

5.3 เม่ือเกิดปญหาหรือขอขัดแยงในการใหบริการไดใหความชวยเหลือและรวมลง

มือในการแกปญหา  บุคลากรในหนวยงานไดมีการรวมมือกันในการปรึกษาหารือและ

แนวทางในการแกไขรวมกัน

/

6. การบันทึกรายงาน

6.1 จัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ

/

7. การงบประมาณ

7.1 ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมเสนอของแผนงบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องมือ  

อุปกรณท่ีใชในการใหบริการ

/
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แบบวิเคราะหองคกร POSDCoRB ดานประสานงาน

ขอถาม มี ไมมี

1. การวางแผน

1.1 กําหนดแผนงานหรือโครงการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทุกคนในหนวยงาน /

1.2 ปญหาหรืออุปสรรคการวางแผนดานประสานงานของหนวยงาน /
2. การจัดองคกร

2.1 ประชุมชี้แจงใหผูรวมงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบถึงวัตถุประสงคข้ันตอนการ

ดําเนินงานและการประเมินผลในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการประสานงาน
/

2.2 ต้ังคณะทํางานดานประสานงานของหนวยงาน /
2.3 แบงหนาท่ีรับผิดชอบดานประสานงานของหนวยงานไวชัดเจน /
2.4 มอบหมายงานใหบุคลากรรับผิดชอบดานประสานงานเปนลายลักษณอักษร /
3. การบริหารงานบุคคล

3.1 วางแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร /

3.2 จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรระดับตาง ๆ ใหเขาใจและมีความรูเก่ียวกับงาน โดยการจัด

ใหมีการสัมมนา การอบรม  และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน
/

4. การอํานวยการ

4.1 มีอุปกรณเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานประสานงาน เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร, ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
/

4.1 ใหกําลังใจและคําแนะนํากับผูปฏิบัติงานเม่ือเกิดปญหาในดานประสานงาน

      โดย  ชวยคนหาขอมูล สาเหตุของปญหา และประสานงานกับผูเก่ียวของในการชวย

แกไขปญหา

/

5. การประสานงาน

5.1 เม่ือเกิดปญหาหรือขัดแยงในการสอนไดใหการชวยเหลือและรวมลงมือแกไขปญหา
/

5.2 ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือในเรื่องตางๆท่ีเก่ียวของกับงานประสานงาน /
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สรุปการประเมินองคกร 

จากการประเมินองคกร รพ.สต.ทาชาง โดยใช POSDCoRB MODEL ไดปญหาในแตละดาน

ดังนี้คือ

1. ปญหาทางดานบริหาร

จากการประเมิน  POSDCoRB ดานบริหารพบวา การบริหารการจัดองคกร การอํานวยการ และ

การประสานงาน องคกรมีการปฏิบัติตามแบบประเมินทุกดานและทุกรายขอคําถามในแตละดาน  และ

พบวาดานการวางแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบันทึกรายงาน และ ดานงบประมาณ พบ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานแตละดาน  คือ

1.1 การจัดทําแผนการดําเนินงานของหนวยงาน : ขาดแคลนบุคลากรในการดําเนินงาน,

ประชาชนไมใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเทาท่ีควร

1.2 การบริหารงานบุคคล  : หนวยงานไมมีสวนรวมในการสรรหาบุคคลเขามาทํางานในหนวยงาน

1.3 การงบประมาณ : งบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานและการไดรับงบประมาณลาชา

ขอถาม มี ไมมี

6. บันทึกรายงาน

6.1 มีขอมูลการติดตอประสานงานของหนวยงานตางๆ เปนเอกสารทางราชการ /

7. การงบประมาณ

7.1 ท่ีผานมามีปญหาการจัดสรรงบประมาณในหนวยงานของทานดานประสานงาน

      ปญหาคือ  -

/
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2. ปญหาทางดานบริการ

จากการประเมิน POSDCoRB ดานบริการพบวาองคกรไดมีการปฏิบัติทุกรายขอคําถามในดาน

ตางๆ ดังนี้คือ ดานการจัดองคกร การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ การประสานงาน การบันทึก

รายงานและงบประมาณ แตพบวาดานการวางแผนมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้

การวางแผน  : ไมมีการกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการใหบริการ ภายในองคกรมีการ

ติดตามและประเมินผลการใหบริการโดยการสังเกตลักษณะทาทางและคําพูดของผูรับบริการ  

3. ปญหาทางดานวิชาการ

จากการประเมิน POSDCoRB ดานวิชาการพบวาองคกรไดมีการปฏิบัติทุกรายขอคําถามในดาน

ตางๆ ดังนี้คือ ดานการจัดองคกร การบริหารงานบุคคล การอํานวยการ การประสานงาน การบันทึก

รายงานและงบประมาณ แตพบวาดานการวางแผนมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้

การวางแผน  : ภาระงานจํานวนมาก ทําใหการปรับแผนสนองนโยบายนอกระดับเขต, กระทรวง

ทําไดลาชา

4. ปญหาทางดานประสานงาน

จากการประเมิน POSDCoRB พบวาดานประสานงานขององคกรไดมีการปฏิบัติตามขอคําถาม

รายขอท้ังหมด  7  ดานคือ  ไดแกดานการวางแผน  การจัดองคกร  การบริหารงานบุคคล  การอํานวยการ  

กาประสานงาน  การบันทึกรายงานและงบประมาณ และไมพบปญหา

ขอมูลเพ่ิมเติม : จากการสังเกตและพูดคุยกับบุคลากรในองคกรพบปญหาดังนี้

1. ปญหาทางดานบริหาร

1.1 การบริหารดานการสื่อสาร ไดแก การประชาสัมพันธในการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ยังไมท่ัวถึง

2. ปญหาทางดานบริการ

2.1 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองทําใหการจัดโครงการบาง

โครงการ ไมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เชน โครงการพัฒนาตนแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไมได อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง (ขอมูลสรุปผล

โครงการผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจ HbA1C ในพ้ืนท่ีตําบลทาชาง จํานวนผูปวย 15 ราย ผลการ

ตรวจ พบวา ผูปวยมี HbA1C มากกวา 7 % จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 86.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน คือ ผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีไมนอยกวารอยละ 50)
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สรุปผลโครงการผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจ HbA1C ในพ้ืนท่ีอําเภอวิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

จํานวนผูปวย 284 ราย ท่ีไดเขารวมโครงการผลการตรวจ พบวา ผูปวยมี HbA1C มากกวา 7 % จํานวน 251

ราย คิดเปนรอยละ 88.38 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน หรือมีเพียง รอยละ 11.62 ท่ีเปนผูปวยโรคเบาหวานท่ี

ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี มีคาตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนดไวท่ีไมนอยกวารอยละ 50

2.2 การจัดบริการสุขภาพ ตามพันธกิจขององคกรในการบูรณาการการแพทยแผนไทยเขากับ

ระบบบริการสุขภาพ ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มศักยภาพ เนื่องจาก

- ขาดกําลังบุคลากรทางดานการแพทยแผนไทยในการปฏิบัติงานโดยตรง เชน แพทยแผนไทยวิชาชีพ

- บุคลากรทางสาธารณสุขภายในองคกร และสมาชิกเครือขายสุขภาพ เชน อสม. ยังขาดองค

ความรูเรื่องการใชยาสมุนไพร, ขาดความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และมาตรฐาน

ของยาจากสมุนไพร 

- ประชาชนผูรับบริการยังขาดองคความรูในการดูแลสุขภาพตนเองดวยยาสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน
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ท่ีมายุทธศาสตรขององคกร

จากการวิเคราะห  SWOT Analysis พบวา

สรุปการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนขององคกร

(ภายในองคกร)

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)

Man

- ผูนําองคกรมีภาวะผูนําสูง สามารถบริหารจัดการงาน

ตาง ๆ ภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

- บุคลากรในหนวยงานมีความเชี่ยวชาญในงานท่ี

รับผิดชอบและทํางานเปนทีมอยางเขมแข็ง

- ภายในองคกรมีการสงบุคลากรไปอบรมพัฒนาความ

รูอยูเสมอ

Man

ขาดกําลังบุคลากรกําลังในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ

ตอภาระงานขององคกรท่ีตองรับผิดชอบ และ

บุคลากรมีความชํานาญงานท่ีเฉพาะตาม

ความสามารถงานท่ีไดรับผิดชอบไมสามารถทํางาน

ทดแทนกันได

Money

-

Money

งบประมาณมีจํากัด บางครั้งไดรับการจัดสรรลาชา 

หรือมีไมเพียงพอตอการพัฒนางาน

Material

-

Material

การจัดสรรเรื่องเวชภัณฑท่ีไมใชยา เชนอุปกรณทาง

การแพทยตางๆ บางครั้งไดรับจากสวนกลางลาชา 

หรือมีปริมาณไมเพียงพอ

Management

- ภายในองคกรมีการกําหนดโครงสรางการทํางานท่ีมี

ความชัดเจนและบุคลากรสามารถทํางานของตนเองได

อยางมีประสิทธิภาพ

- มีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับปญหาท่ีพบในชุมชน

และวางแผนรวมกันกอนการดําเนินงานทุกครั้ง

Management

- การดําเนินการตามแผนและโครงการมีเปาหมาย

การดําเนินงานท่ีหลากหลาย เชน กระทรวง สปสช.

สงผลใหเกิดการทํางานท่ีซับซอน  ภาระงานมาก

- การจัดบริการสุขภาพ ตามพันธกิจขององคกรใน

การบูรณาการการแพทยแผนไทยเขากับระบบ

บริการสุขภาพ ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็ม

ศักยภาพ
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สรุปการวิเคราะหโอกาสพัฒนา-ภาวะคุกคามขององคกร

(ภายนอกองคกร)

โอกาสการพัฒนา (Opportunities) ภาวะคุกคาม (Threats)

Man

- กลุม อสม. มีความเอาใจใสและใหความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานเปนอยางดี

- องคกรในทองถ่ินใหความรวมมือในการดําเนินงาน

เปนอยางดี

Man

- ประชาชนกลุมวัยแรงงานมีภาระงานในการประกอบ

อาชีพตางสถานท่ี ทําใหการประชาสัมพันธในการ

ดําเนินงานโครงการตางๆ ท่ีใหการบริการทางสุขภาพไม

คลอบคลุมท่ัวถึง

- ประชาชนขาดความตระหนักการดูแลสุขภาพของตนเอง

Money

- มีการสนับสนุนทางดานงบประมาณในการดําเนินงาน

ของรัฐบาล  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลและ

ประชาชน

Money

-

Material

- มีอุปกรณทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ี

เพียงพอและพอใชในการดําเนินงานภายในองคกร

- ไดรับการสนับสนุนทางดานอุปกรณยาและเวชภัณฑ

จากโรงพยาบาลแมขาย(CUP)

Material

-

Management

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริการทางดาน

สุขภาพ ในเครือขายระดับอําเภอ

Management

- นโยบายดานการดําเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง
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การวิเคราะหปจจัยภายนอกและปจจัยภายในเพ่ือกําหนดกลยุทธขององคกร

ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

จุดแขง็ (Strength)

S1 ผูนําองคกรมีภาวะผูนําสูง สามารถบริหารจัดการ

งานตาง ๆ ภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

S2 บุคลากรในหนวยงานมีความเชี่ยวชาญในงานที่

รับผิดชอบและทํางานเปนทีมอยางเขมแข็ง

S3 ภายในองคกรมีการสงบุคลากรไปอบรมพัฒนา

ความรูอยูเสมอ

S4 ภายในองคกรมีการกําหนดโครงสรางการทํางานท่ีมี

ความชัดเจนและบุคลากรสามารถทํางานของตนเองได

อยางมีประสิทธภิาพ

S5 มีการดําเนินงานที่สอดคลองกับปญหาที่พบใน

ชุมชน และวางแผนรวมกันกอนการดําเนินงานทุกคร้ัง

จุดออน (Weakness)
W1 ขาดกาํลังบุคลากรกําลังในการปฏิบติังานที่

เพียงพอตอภาระงานขององคกรที่ตองรับผิดชอบ

W2 งบประมาณมีจํากัด บางคร้ังไดรับการจัดสรร

ลาชา หรือมีไมเพยีงพอตอการพัฒนางาน

W3 การจัดสรรเร่ืองเวชภัณฑท่ีไมใชยา เชนอุปกรณ

ทางการแพทยตางๆ บางคร้ังไดรับจากสวนกลาง

ลาชา หรือมปีริมาณไมเพียงพอ

W4 การจัดบริการสุขภาพ ตามพันธกิจขององคกรใน

การบูรณาการการแพทยแผนไทยเขากบัระบบ

บริการสุขภาพ ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็ม

ศักยภาพ ไดแกบุคลากรทางสาธารณสุขภายใน

องคกร และสมาชิกเครือขายสุขภาพ เชน อสม. ยัง

ขาดองคความรูเร่ืองการใชยาสมุนไพร

โอกาสพัฒนา (Opportunity)

O1 กลุม อสม. มีความเอาใจใสและใหความรวมมือ

ในการปฏิบัติงานเปนอยางดี

O2 องคกรในทองถิ่นใหความรวมมือในการ

ดําเนินงานเปนอยางดี

O3 มีการสนับสนุนทางดานงบประมาณในการ

ดําเนินงานของรัฐบาล  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เทศบาลและประชาชน

O4 มีอุปกรณทางดานเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ี

เพียงพอและพอใชในการดําเนินงานภายในองคกร

O5 ไดรับการสนับสนุนทางดานอุปกรณยาและ

เวชภัณฑจากโรงพยาบาลแมขาย (CUP)

O6 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการบริการทางดาน

สุขภาพ ในเครือขายระดับอําเภอ

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO)

S1,S2,S3,,S4,S5 + O1,O2,O3,O4,O5,O6

กลยุทธ  

1. พัฒนาระบบบริการใหไดตามมาตรฐานเกณฑ

คุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (PCA)

2. รวมมือกับชุมชน/องคกร/หนวยงานทางราชการ 

พัฒนาแกนนาํในการขับเคล่ือนดานสุขภาวะ

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO)

W4 + O1,O2,O3,O5

กลยุทธ  

พัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพ โดยการบูรณา

การการแพทยแผนไทยเขากับระบบบริการสุขภาพ 

สามารถดําเนินการไดเต็มศักยภาพมากขึ้น ไดแกการ

จัดโครงการพัฒนาองคความรูเร่ืองการใชยาสมุนไพร

ใหบุคลากรทางสาธารณสุขภายในองคกร และ

สมาชิกระบบเครือขายสุขภาพ เชน อสม.

อุปสรรค (T)
T1 ประชาชนกลุมวัยแรงงานมีภาระงานในการ

ประกอบอาชีพตางสถานท่ี ทําใหการประชาสัมพันธ

ในการดําเนินงานโครงการตางๆ ท่ีใหการบริการทาง

สุขภาพไมคลอบคลุมทั่วถึง

T2 ประชาชนขาดความตระหนกัการดูแลสุขภาพ

ของตนเอง

T3 นโยบายดานการดําเนินงานมีการเปล่ียนแปลง

บอยคร้ัง

ยุทธศาสตรเชิงรับ (ST)
S1,S2,S3,,S4,S5 + T1,T2,T3

กลยุทธ  

มีแผนงานการประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากร

ในองคกรในการประเมินผลงานและรวมกันแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นอยูเสมอ

ยุทธศาตรเชิงพลิกแพลง(WT)
W4 + T1,T2

กลยุทธ  

สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชบริหาร

จัดการโดยจัดกิจกรรมใหความรูแกประชาชนในการ

ใชประโยชนจากสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ชวยดูแลสุขภาพ
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การจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง มีการวางแผนเชิงกลยุทธ โดยใชขอมูลสถานการณ

องคกร รวมกับสภาพปจจัยปญหาในชุมชนในการกําหนดกลยุทธการดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจ และ

บรรลุวิสัยทัศนขององคกร และนําไปสูแผนการปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการ SWOT Analysis และ 

SWOT MATRIX ยึดหลัก 4 M (Man, Money, Material และ Management) นํามาวิเคราะหเพ่ือหา

จุดออน, จุดแข็ง, ปญหาอุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา จากตารางขางลางนี้ผานกระบวนการคนหา 

S,W,O,T มาแลวและเขาสูการจับคู MATRIX เพ่ือจัดทํากลยุทธการดําเนินงาน

การคัดเลือกกลยุทธ โดย การถวงน้ําหนัก (Priorities setting)

กลยุทธ

ความยาก/

งาย (1-4)

คาใชจาย

(1-4)

การยอมรับ

(1-4)

ความเปน

ไปได (1-4)

คะแนน

รวม

1. พัฒนาระบบบริการใหไดมาตรฐานเกณฑ

คุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ (PCA)

3 3 3 4 13

2. สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

บริหารจัดการโดยจัดกิจกรรมใหความรูแก

ประชาชนในการใชประโยชนจากสมุนไพรใน

งานสาธารณสุขมูลฐานชวยดูแลสุขภาพ

3 3 3 3 12

3. พัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพ โดย

การบูรณาการการแพทยแผนไทยเขากับระบบ

บริการสุขภาพ

4 3 3 4 14

การกําหนดแนวทางในการพัฒนา / แกไขปญหา

กลยุทธ   พัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพ โดยการบูรณาการการแพทยแผนไทยเขากับระบบบริการสุขภาพ

เปาประสงค KPI ปท่ีดําเนินการ แผนงาน/โครงการ

เพ่ือใหสถานบริการมี

การบูรณาการ

การแพทยแผนไทยเขา

กับระบบบริการสุขภาพ

รอยละ 70 ของบุคลากร

ทางสาธารณสุขภายใน

องคกร และสมาชิกระบบ

เครือขายสุขภาพมีความพึง

พอใจตอโครงการท่ีเกิดข้ึน

ป 2557 โครงการพัฒนาองคความรูเรื่องการใช

ยาสมุนไพรใหบุคลากรทางสาธารณสุข

ภายในองคกร และสมาชิกระบบ

เครือขายสุขภาพ
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Action Plan

โครงการ กิจกรรม เวลา

ดําเนินการ

งบ

ประมาณ

ผูรับผิดชอบ

โครงการพัฒนาองค

ความรูเรื่องการใชยา

สมุนไพรใหบุคลากร

ทางสาธารณสุขภายใน

องคกร และสมาชิก

ระบบเครือขายสุขภาพ

1. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกณฑ

มาตรฐานตางๆ, องคความรูเรื่องการ

ใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก,

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน แก 

จนท.และทีมสุขภาพ

2. จัดทําตัวอยางแปลงสาธิตความรู 

สวนสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

3. จัดทําเอกสารนําเสนอความรูเรื่อง

การใชยาสมุนไพรในงานสาธารณสุข

มูลฐานภายในองคกร

เม.ย.57 –

พ.ค.57

- - หัวหนาโครงการ

/ ผอ.รพ.สต.

- นศ.ป.โท 

หลักสูตรการ

บริหารงาน

สาธารณสุข

การจัดลําดับความสําคัญของปญหา (Priority Setting and Problem Selection)

เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหเรียบรอยแลว นําผลการวิเคราะหนั้นมาพิจารณาวาสิ่ง

ใดเปนปญหาท่ีตองแกไข ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการระบุปญหาชุมชน

ปญหา คือ สิ่งท่ีคาดหวังแลวไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง  กอใหเกิดภาวะคับของใจและวิตกกังวล

ปญหา = (สิ่งท่ีควรจะเปน – สิ่งท่ีเปนอยู ) x ความวิตกกังวลหรือความรูสึกท่ีตองการแกไข

เนื่องจากปญหามีมาก แตทรัพยากรและวิธีการแกไขมีจํากัด  การพิจารณาแกไขปญหาใด

กอนหลังใหเหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน  ดังนั้นจึงจําเปนจะตองพิจารณาจัดลําดับ

ความสําคัญของปญหา โดยพิจารณาถึงความสามารถท่ีจะบรรลุเปาหมายสอดคลองกับเวลา ทรัพยากร

ตลอดจนวิธีการท่ีมีอยู  เพ่ือประโยชนในการวางแผนปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมหรือตามความจําเปนท่ี

เรงดวนของปญหา

วิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา หรือ Priority Setting นั้นพิจารณาจาก 4 องคประกอบ ดังนี้

1. ขนาดของปญหา ( Size of problem ) องคกรไดรับผลกระทบจากปญหา ถาไดรับผลจากปญหา

มากก็ควรไดการจัดลําดับความสําคัญสูงกวาเพราะขนาดปญหาใหญ มีเกณฑการใหคะแนนขนาดของ

ปญหา ( Size of problem ) ดังนี้
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1 คะแนน นอยท่ีสุด

2  คะแนน นอย

3 คะแนน ปานกลาง

4  คะแนน มาก

2. ระดับความรุนแรงปญหา (Severity of problem) ระดับความรุนแรงของปญหาเกิดผลเสียหายตอ

องคกร มีเกณฑการใหคะแนนของระดับความรุนแรงปญหา (Severity of problem) ดังนี้

1    ระดับความรุนแรงของปญหานอย

2    ระดับความรุนแรงของปญหาปานกลาง

3    ระดับความรุนแรงของปญหามาก

4 ระดับความรุนแรงของปญหามากท่ีสุด

3. ความงายในการแกปญหา (Feasibility) พิจารณาถึงความเปนไปไดทางวิชาการ ขอจํากัดทางการ

บริหารจัดการ ขอจํากัดดานเวลา หรือจํานวนทรัพยากรท่ีตองใชในการแกปญหา ปญหาท่ีแกไดงายหรือมี

แนวโนมในการแกปญหาท่ีดีควรไดจัดลําดับความสําคัญสูงกวา มีเกณฑการใหคะแนนของความงายในการ

แกปญหา (Feasibility) ดังนี้

0   คะแนน ไมมีทางทําได

1   คะแนน ทําไดยากมาก

2 คะแนน ทําไดยาก

3   คะแนน ทําไดงาย

4 คะแนน ทําไดงายมาก

4. ความตระหนักของปญหา (Concern) บุคลากรในองคกรเห็นวาปญหานี้สําคัญหรือไม มีความวิตก

กังวล ความหวงใย การยอมรับหรือตองการใหแกไขโดยรีบดวน และใหความรวมมือดําเนินการแกไข ควร

จะจัดลําดับความสําคัญสูงกวาโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้

1 บุคลากรในองคกรตระหนักถึงปญหานอย

2 บุคลากรในองคกรตระหนักถึงปญหาปานกลาง

3 บุคลากรในองคกรตระหนักถึงปญหามาก

4  บุคลากรในองคกรตระหนักถึงปญหามากท่ีสุด
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จากการประเมิน  POSDCoRB และจากการสังเกตและพูดคุยกับบุคลากรในองคกรสรุปปญหา

ภายในองคกรดังนี้คือ

การจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาเพ่ือพัฒนาดานบริหาร

องคประกอบของปญหา
ขนาดของ

ปญหา

ความ

รุนแรง

ความยาก

งาย

ความ

ตระหนัก
รวม ลําดับ

1. ประชาชนกลุมวัยแรงงานมภีาระ

งานในการประกอบอาชีพตาง

สถานท่ี ทําใหการประชาสัมพันธใน

การดําเนินงานโครงการตางๆ ท่ีให

การบริการทางสุขภาพไมคลอบ

คลุมท่ัวถึง

3 2 3 4 12 3

2.ประชาชนขาดความตระหนักใน

การดูแลสุขภาพของตนเอง 4 3 3 4 14 2
3. การจัดบริการสุขภาพ ตามพันธ

กิจขององคกรในการ

บูรณาการการแพทยแผนไทยเขา

กับระบบบริการสุขภาพ ยังไม

สามารถดําเนินการไดอยางเตม็

ศักยภาพ

4 3 4 4 15 1

สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาเพ่ือพัฒนาดานบริหาร

ขอมูลท่ีไดจากวิเคราะหองคกรของ รพ.สต.ทาชาง ท่ีสรางมาจาก POSDCoRB MODEL นํามา

แบงเปน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงาน การบริหารงานวิชาการ การบริหารสนับสนุนบริการและการ

บริหารประสานงาน พบวาปญหาของรพ.สต.ทาชาง จากการวิเคราะหความเปนไปไดในการปรับปรุง

พบวาหนวยงานใหคะแนนของปญหาจัดตาม 3 ลําดับแรกท่ีมีคะแนนสูงสุดไปตํ่าสุดดังนี้

ลําดับท่ี 1 ได 15 คะแนน : การจัดบริการสุขภาพ ตามพันธกิจขององคกรในการบูรณาการ

การแพทยแผนไทยเขากับระบบบริการสุขภาพ ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มศักยภาพ

ลําดับท่ี 2 ได 14 คะแนน : การดําเนินงานในโครงการตางๆ ในการสรางความตระหนักในการ

ดูแลสุขภาพของประชาชนใหเกิดประสิทธิผล

ลําดับท่ี 3 ได 12 คะแนน : ประชาชนกลุมวัยแรงงานมีภาระงานในการประกอบอาชีพตางสถานท่ี ทํา

ใหการประชาสัมพันธในการดําเนินงานโครงการตางๆ ท่ีใหการบริการทางสุขภาพไมคลอบคลุมท่ัวถึง



69

จากผลสรุปดังกลาวทางนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)

วิชาเอกบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติ) คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรใน รพ.สต.ทาชาง 

ไดปรึกษารวมกันถึงความเปนไปไดในการแกปญหา จึงไดขอสรุปในการจัดทําโครงการท่ีเก่ียวของกับการบูรณาการ

การแพทยแผนไทยเขากับระบบบริการสุขภาพ เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดเต็มศักยภาพมากข้ึน ไดแกการจัด

โครงการพัฒนาองคความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรใหบุคลากรทางสาธารณสุขภายในองคกร และสมาชิกเครือขาย

สุขภาพ เชน อสม. เพ่ือบุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติแผนงานตามพันธกิจท่ีกําหนดไวไดประสบผลสําเร็จ และ

สามารถเกิดระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพข้ึนไดกับประชาชนในชุมชนอยางท่ัวถึง
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โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ประจําป 2557

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

สมุนไพรและการแพทยแผนไทย เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยมาเปนเวลานาน เนื่องจากคน

ไทยสมัยกอนมีการพ่ึงตนเองในดานการรักษาพยาบาลสูง ดวยเหตุท่ีในสมัยกอนยังไมมีสถานบริการดาน

สาธารณสุขบริการประชาชนอยางท่ัวถึงเหมือนปจจุบัน เม่ือเกิดการเจ็บปวยข้ึนในชุมชน หรือในครอบครัว จึง

มีการนําสมุนไพรมาใชในการรักษาพยาบาลเบื้องตน หรือรักษาพยาบาลกับหมอพ้ืนบานในหมูบานของตนเอง

เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปวย โดยอาศัยภูมิปญญาท่ีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ และปจจุบันประเทศไทยมีความ

สนใจมาใชยาสมุนไพรมากข้ึน เนื่องจากการรักษาแผนปจจุบันบางครั้งมีผลขางเคียงในบางโรค และมีขีดจํากัด

ในการรักษา ไดแกโรคไมติดตอ (Non-communicable disease; NCD) เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

มะเร็ง ซ่ึงตองมีแนวทางการรักษาดวยการแพทยทางเลือกอ่ืนควบคูไปดวย นอกจากนั้นอิทธิพลของกระแสโลก 

(Globalization) ในเรื่องสมุนไพรและการแพทยทางเลือก ก็เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทย ทําใหคนไทย

หันมาบริโภคสมุนไพรกันมากข้ึน ท้ังนี้ในชวงแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ี

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการพัฒนาใหม โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางบูรณาการเปนองครวม และมีความ

สมดุลพอดี ภายไตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเองดานสุขภาพ โดยสรางสังคมสวนรวม

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบการแพทยแผนไทยดวย

การแพทยแผนไทย มีบทบาทเก่ียวของกับวิถีชีวิตของคนไทยในชุมชนมาชานาน เปนการแพทยท่ี

อาศัยแนวทางการดําเนินงานตามหลักของพุทธศาสนา วัฒนธรรมการดํารงชีวิตท่ีกลมกลืนเขากับ

ธรรมชาติ เปนการดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญาพ้ืนบานของไทย  ซ่ึงมีแบบแผนเปนเอกลักษณ  และเนน

ลักษณะของการแพทยแบบองครวม (holistic) ท่ีครอบคลุมมิติ ท้ังทางดานกาย  ใจ  จิตวิญญาณ  และ

สังคม (สถาบันสงเสริมการแพทยแผนไทย; 2550) จากขอมูลการใชยาของประเทศไทยท่ีผานมา พบวา ใน

แตละปมีการบริโภคยาทุกชนิดเปนมูลคาสูงมาก และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนในทุกๆ ป และภาระ

คาใชจายทางการแพทยและสาธารณสุขสวนหนึ่งสั่งซ้ือวัตถุดิบจากตางประเทศ ผลกระทบจากสิทธิบัตรยา 

ทําใหยามีราคาแพง  ซ่ึงจะทําใหคาใชจายดานยาเพ่ิมสูงข้ึนไปอีกปจจุบันพบวาปญหาจากการใชยาของ

ผูปวยมีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดผลการรักษาไมถึงเปาหมาย โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีการใชยาระยะยาว, ผูปวยท่ี

มีโรคเรื้อรังท่ีมีการใชยาหลายขนาน และผูปวยท่ีไดรับยาเฉพาะทางท่ีตองใหคําแนะนําพิเศษ เปนตน โดย

การใชยาของผูปวยเรื้อรัง อาจมีการใชยามากกวา 2 ตัวข้ึนไป ทําใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดปญหาจาก

การใชยา ความไมปลอดภัยจากการใชยาหรือปญหาท่ีไมใหความรวมมือในการใชยาได ดังนั้น แนวทาง

หนึ่งในการคลี่คลายสถานการณดังกลาวคือการสงเสริมการใชยาสมุนไพรซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีอยูแลวใน

ประเทศ  อันจะนําไปสูการพ่ึงตนเองในอนาคต จากภาวะปจจุบัน กระแสสังคมมีความนิยมในการแพทย

แผนไทยมากข้ึน เนื่องจากตองการใชผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติและใหการยอมรับภูมิปญญา
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ทองถ่ินมากข้ึน และตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 11

พ.ศ. 2555-2559 ประกอบกับองคการสากลตาง ๆ เชน องคการอนามัยโรค  องคการอาหารโลก ท่ีมี

ความเห็นวาควรจะสนับสนุนใหมีการผสมผสานการแพทยพ้ืนบานเขากับการแพทยแผนปจจุบัน  (กรม

พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก; 2550) รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายสนับสนุนการใชยา

จากสมุนไพร มีการสงเสริมใหมีการพัฒนาภูมิปญญาทางดานการรักษาพยาบาลแบบพ้ืนบานเชน  

การแพทยแผนไทย  สมุนไพร การอบ ประคบ และการนวด  ประสานเขากับระบบบริการแพทยแผน

ปจจุบัน (สถาบันการแพทยแผนไทย,2550) กระทรวงสาธารณสุขจึงไดมีการสนับสนุนใหสมุนไพรหลาย

ตัวเปนตัวยาในบัญชียาหลักแหงชาติ  โดยกําหนดใหตัวชี้วัดใหสถานบริการสาธารณสุขทุกแหงมีจํานวน

ผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยฯ ท่ีไดมาตรฐาน ไมนอยกวารอยละ 16 เพ่ือสงเสริมใหมีการใช

ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล  และมีการสนับสนุนใหสถานบริการสาธารณสุขตางๆ จัดบริการดานการแพทย

แผนไทยกับประชาชนใน รวมท้ังสงเสริมใหชุมชนใชภูมิปญญาไทย การแพทยแผนไทยดูแลสุขภาพตนเอง 

ซ่ึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีลดการพ่ึงยาแผนปจจุบัน และยังเปนการพ่ึงตนเองดานสุขภาพได (ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บขอมูล, กระทรวงสาธารณสุข, 2557)

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ในปงบฯ 2556 มี

มูลคาการใหบริการทางการแพทยแผนไทย โดยการจายยาสมุนไพรรักษาผูปวยท่ีมารับบริการ คิดเปนรอยละ

8.19 ซ่ึงถือไดวามีการใชยาสมุนไพรนอยกวาเกณฑท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนดท่ีรอยละ 16 ท้ังนี้

สะทอนใหเห็นถึงสาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากบุคลากรทางสาธารณสุขภายในองคกร และสมาชิกเครือขายสุขภาพ 

เชน อสม. ยังขาดองคความรูเรื่องการใชยาสมุนไพร, ขาดความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 

คุณภาพ และมาตรฐานของยาจากสมุนไพร ในการจะจายยาใหประชาชน อีกท้ังประชาชนผูรับบริการยังขาด

องคความรูในการดูแลสุขภาพตนเองดวยยาสมุนไพร และขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพเทาท่ีควร จึง

พบวาประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีปวยดวยโรคไมติดตอ (Non-communicable disease; NCD) เชน โรคเบาหวาน 

และความดันโลหิตสูงยังคงมีจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นจากนโยบายการสงเสริมการแพทยแผนไทย

ของรัฐบาล และกระแสสังคมท่ีตองการรับบริการการแพทยแผนไทย รพ.สต.ทาชาง จึงไดประชุมปรึกษาหารือ

กับภาคีเครือขายดานสุขภาพในชุมชน ซ่ึงประกอบดวย ผูนําชุมชน อสม.กลุมผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง  ตางมี

ความเห็นตรงกันวา ควรมีการศึกษาภูมิปญญาพ้ืนบานดานการแพทยแผนไทยท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีและนํามาพัฒนา

ใช มีการบูรณาการการแพทยแผนไทยเขากับระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาล และใหชุมชนมีสวนรวม

บริหารจัดการระบบการแพทยแผนไทยดวยตนเอง ตลอดจนการพัฒนาระบบขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินดาน

การแพทยแผนไทย ในเรื่องการใชยาสมุนไพร สามารถเปนแหลงเรียนรูโดยมีเปาหมายสําคัญคือประชาชนมี

ความรูและสามารถใชประโยชนจากสมุนไพรในการดูแลสุขภาพและการพ่ึงตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

มีบุคลากรทางสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง และสมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม. เปนสวนสําคัญทํา

หนาท่ีสรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชางใหเกิดข้ึนไดอยางยั่งยืนตอไป
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2. วัตถุประสงคของโครงการ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข และสมาชิกระบบเครือขายสุขภาพ เชน อสม. ให

สามารถจัดบริการผสมผสานการแพทยแผนไทยเขากับการแพทยแผนปจจุบันได

3. เปาหมายของโครงการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง สามารถจัดบริการดวยการบูรณาการการแพทย

แผนไทยเขากับระบบบริการสุขภาพ โดยบุคลากรสาธารณสุข และสมาชิกระบบเครือขายสุขภาพ เชน 

อสม.มีความรูและสามารถใชภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การใชประโยชนจากยาสมุนไพรท่ีเปนยา

ในบัญชียาหลักแหงชาติจายรักษาใหผูปวยไดอยางเกิดประสิทธิภาพ และสามารถแนะนําการใช

สมุนไพรแกประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องตนได

ประชากรกลุมเปาหมาย

1) บุคลากรทางสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง จํานวน 5 คน

2) อสม. ตําบลทาชาง จํานวน 80 คน

4. วิธีดําเนินการ

ข้ันท่ี 1 เตรียมการ

กิจกรรมท่ี 1 เตรียมการติดตอประสานงานการจัดทําโครงการกับผูท่ีเก่ียวของ

1) ประชุมชี้แจงขอมูลโครงการแกผูท่ีเก่ียวของคือ บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง และ

สมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม. ไดรับทราบเบื้องตน

2) กําหนดแผนจัดทําเครื่องมือท่ีเปนสื่อความรูในการใชประโยชนจากยาสมุนไพร โดยปรึกษา

กับบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง และสมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม.

3) มอบหมายงานหนาท่ีความรับผิดชอบตางๆ ใหแกผูท่ีเก่ียวของ

ข้ันท่ี 2 ดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 การรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินดานการแพทยแผนไทยเรื่องการใชยา

สมุนไพรในชุมชน

1) สํารวจชนิดพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีชุมชน ท่ีใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ โดยสอบถามกับ

บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง และสมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม.

2) บันทึกขอมูลพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีพบ เพ่ือเตรียมเนื้อหาทางวิชาการ ในการใชประโยชน

จากยาสมุนไพรแตละชนิด
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กิจกรรมท่ี 3 การสรางแหลงเรียนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชยาสมุนไพรในชุมชน

1) จัดทําสวนสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทาชาง โดยไดรับความรวมมือจากชุมชน

2) จัดทําเอกสารความรูการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการบําบัดโรค รักษาอาการเจ็บปวยตางๆ

กิจกรรมท่ี 4 การเพ่ิมเติมองคความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก และความรู

พ้ืนฐานดานการแพทยแผนไทย ในการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในชุมชน

จัดอบรมความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก และความรูพ้ืนฐานดาน การแพทยแผนไทย

ในการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในชุมชน ใหแกบุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง และสมาชิก

เครือขายสุขภาพ ไดแก อสม.

ข้ันท่ี 3 ประเมินผลการดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 5 ประเมินความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรกอน และหลังท่ีไดรับการอบรมความรู

จัดทําแบบประเมินความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรของบุคลากรฯ ใน รพ.สต.ทาชาง และ อสม.

กิจกรรมท่ี 6 ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ 

จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการ ของบุคลากรสาธารณสุขใน

รพ.สต.ทาชาง และสมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม.

5. งบประมาณ

3000 บาท โดยไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง ในสวน เงิน

งบสนับสนุนบริการสาธารณสุข

6. ระยะเวลาดําเนินการ : 11 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2557

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

เกิดการบูรณาการการแพทยแผนไทยเขากับระบบบริการสุขภาพ โดยบุคลากรสาธารณสุขใน 

รพ.สต.ทาชาง และสมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม. มีองคความรูทางวิชาการ และความ

เชื่อม่ันในประสิทธิภาพเรื่องการใชยาสมุนไพร นําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพของตนและ

ประชาชนในชุมชนได

8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

1) รอยละ 70 ของบุคลากรฯ ใน รพ.สต. และ อสม. มีความพึงพอใจตอโครงการสมุนไพรวิเศษฯ

2) รอยละ 60 ของบุคลากรฯ ใน รพ.สต. และ อสม. มีความรูและเขาใจถึงสรรพคุณของยาสมุนไพร

3) รอยละ 16 ของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยฯ โดยรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก 

ในการรักษาอาการเจ็บปวยตางๆ
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9. การอนุมัติโครงการ

(ลงช่ือ) ..........................................................ผูจัดทําโครงการ

(นายเธียรธรรม  อภิจรรยาธรรม)

นักศึกษาหลักสูตร  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)

                                              วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

(ลงช่ือ) .........................................................ผูเสนอโครงการ 

(นายสําริต  ผิวบาง)

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลทาชาง

(ลงช่ือ) .......................................................... ผูเห็นชอบโครงการ

(นางจารุวรรณ  หอมสงกลิ่น)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง

(ลงช่ือ) .......................................................... ผูอนุมัติโครงการ

(นายไพโรจน ฉัตรบริรักษ)

    นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาชาง
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โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ประจําป 2557

การวางแผนงาน / โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ (ตาราง log Frame)

รายการสรุป (NS) ตัวช้ีวัด (OVI) แหลงและวิธีพิสูจน (MOV) เง่ือนไข (IA)

เปาประสงค (Goals)

เกิดการบูรณาการการแพทย

แผนไทยเขากับระบบบริการ

สุขภาพ ในรพ.สต. และชุมชน

- บุคลากรฯ ใชยาสมุนไพรรวมกับยา

แผนปจจุบันในการใหบริการ

รักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน

-สวนสมุนไพรสาธิต เพ่ือการเรียนรู

ของชุมชน

- จํานวนและชนิดของยาสมุนไพร

ท่ีมีใน รพสต.

- มีสวนสมุนไพรในรพสต. และใน

ชุมชน

- การบันทึกขอมูล

ยาและการรับ

บริการของผูปวยใน

โปรแกรมHOS XP

วัตถุประสงค (Objectives)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ใหสามารถจัดบริการผสมผสาน

การแพทยแผนไทยเขากับ

การแพทยแผนปจจุบันได

- รอยละ 70 ของบุคลากรฯ ใน รพ.

สต. และ อสม. มีความพึงพอใจตอ

โครงการสมุนไพรวิเศษฯ

-รอยละ 60 ของบุคลากรฯ ใน รพ.

สต. และ อสม. มีความรูและเขาใจถึง

สรรพคุณของยาสมุนไพร

- รอยละ 16 ของผูปวยนอกไดรับ

บริการการแพทยแผนไทยฯ โดยรับ

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก ในการ

รักษาอาการเจ็บปวยตางๆ

- แบบประเมินความพึงพอใจตอ

โครงการสมุนไพรวิเศษฯ ของ

บุคลากรฯ ใน รพ.สต. และ อสม

- แบบทดสอบความรูเรื่องการใชยา

สมุนไพร กอนและหลังการอบรม

- ตัวชี้วัดประเมินผลการดําเนินงาน

สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 

2557

- ไดรับความ

รวมมือจาก

บุคลากรฯ ใน รพ.

สต.และ อสม.

จํานวน

ผูรับบริการ
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รายการสรุป (NS) ตัวช้ีวัด (OVI) แหลงและวิธีพิสูจน (MOV) เง่ือนไข (IA)

ผลงานหรือผลผลิต (Output)
1. สวนสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี 

รพ.สต. ทาชาง

2. บุคลากรฯ ใน รพ.สต. และ  อสม.

ไดรับการอบรมความรูเรื่องการใชยา

สมุนไพรในบัญชียาหลัก , การใช

ประโยชนจากยาสมุนไพรในชุมชน

- สวนสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี รพ.สต.

ทาชาง 

- จํานวนบุคลากรฯ ใน รพ.สต. และ  

อสม. ท่ีผานการอบรมความรูเรื่องการ

ใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก , การใช

ประโยชนจากยาสมุนไพรในชุมชน

รูปภาพกิจกรรม การบันทึกรายงานถูกตองตาม

ความเปนจริง

กิจกรรม (Process)

1. ประชุมช้ีแจงขอมูลโครงการแกผูท่ี

เก่ียวของคือ บุคลากรฯ ใน รพ.สต.ทาชาง

และ อสม.

2. สํารวจและบันทึกชนิดพืชสมุนไพรใน

พ้ืนท่ีชุมชน ท่ีใชประโยชนในการดแูล

สุขภาพ

3. จัดทําสวนสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี 

รพ.สต.ทาชาง 

4. จัดทําเอกสารความรูการใชประโยชน

จากยาสมุนไพร

5. จัดอบรมความรูเรื่องการใชยาสมุนไพร

ในบัญชียาหลัก , การใชประโยชนจากยา

สมุนไพรในชุมชน ใหแกบุคลากรฯ ใน 

รพ.สต.และ อสม.

- จํานวนผูท่ีเก่ียวของคือ บุคลากรฯ ใน 

รพ.สต.ทาชาง และ อสม. ท่ีเขาฟง

ประชุมช้ีแจง

- จํานวนชนิดพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีชุมชน 

ท่ีสํารวจและบันทึก

- จํานวนชนิดสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี 

รพ.สต.ทาชาง ท่ีปลูกสําเรจ็

- ขอมูลทางวิชาการเรื่องการใช

ประโยชนจากยาสมุนไพรมีความ

นาเช่ือถือ เปนท่ียอมรับ

- มีการถายทอดความรูเรื่องการใชยา

สมุนไพรในบัญชียาหลัก , การใช

ประโยชนจากยาสมุนไพรในชุมชน 

ใหแกบุคลากรฯ ใน  รพ.สต.และ อสม.

รูปภาพและรายงานบันทึก

กิจกรรม

- ผูรับผิดชอบโครงการปฏิบัติ

ตามแผนโครงการ

- ผูท่ีเก่ียวของกับโครงการ คือ

บุคลากรฯ ใน รพ.สต.ทาชาง

และ อสม. .ใหความรวมมือ

ปจจัยนําเขา (Input)
- บุคลากรสาธารณสุข ใน รพ.สต.ทาชาง

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

(อสม.)

- พืชสมุนไพร

- งบประมาณ

- จํานวนบุคลากรฯ ใน รพ.สต.ทาชาง

- จํานวน อสม.

- จํานวนพืชสมุนไพร

- รายงานบันทึกกิจกรรมและการ

ลง ขอมูลใน HOS XP

-การจัดสรรเงินคาบริการแผนไทย

-
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โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ประจําป 2557

ผังกํากับแผนการดําเนินการ ( Gantt Chart )

ระยะเวลาดําเนินการกิจกรรม

มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57

ผูรับผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ

1. จัดเก็บขอมูลและประเมินองคกรโดยใช แบบ POSDCORB Model ใน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

24-28 - -

1. นศ.ปริญญาโทฯ

2. บุคลากรฯ ใน รพ.สต.

2. วิเคราะหขอมลู จัดกลุมปญหา ลําดับความสําคญัของปญหา วินิจฉัย

ปญหา และแนวทางการพัฒนา 31 1-4 -

1. นศ.ปริญญาโทฯ

2. บุคลากรฯ ใน รพ.สต.

3. นําเสนอผลการวิเคราะหและแนวทางการพัฒนา 10 นศ.ปริญญาโทฯ

4. ประชุมช้ีแจงขอมูลโครงการแกผูท่ีเก่ียวของคือ บุคลากรฯ ใน รพ.สต.ทา

ชาง และ อสม.

- 11 - 1. นศ.ปริญญาโทฯ

2. บุคลากรฯ ใน รพ.สต.

3. อสม.

5. สํารวจและบันทึกชนิดพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีชุมชน ท่ีใชประโยชนในการ

ดูแลสุขภาพ

- 17-18 - 1. นศ.ปริญญาโทฯ

2. บุคลากรฯ ใน รพ.สต.

3. อสม.

ขั้นดําเนินการ

1. จัดทําแผนงานโครงการฯ ขออนุมัติจากผูบริหาร 17-21

1. นศ.ปริญญาโทฯ

2. ผอ.รพ.สต.

2. จัดทําเอกสารความรูการใชประโยชนจากยาสมุนไพร 21-27 นศ.ปริญญาโทฯ

3. จัดทําสวนสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทาชาง 28-30 1-3 1. นศ.ปริญญาโทฯ

2. บุคลากรฯ ใน รพ.สต.

3. อสม.

4. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอโครงการฯ และแบบประเมิน

ความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรของบุคลากรฯ ใน รพ.สต.ทาชาง และ อสม.

4-8 นศ.ปริญญาโทฯ

5. จัดอบรมความรูเรื่องการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก, การใชประโยชน

จากยาสมุนไพรในชุมชน ใหแกบุคลากรฯ ใน รพ.สต.ทาชางและ อสม.

พรอมประเมินความรูกอน และหลังการอบรม

10 1. นศ.ปริญญาโทฯ

2. บุคลากรฯ ใน รพ.สต.

3. อสม.

ขั้นประเมนิผลดําเนินการ

1. ทําการประเมินความพึงพอใจ, รวมขอมูล, ประเมินผลวิเคราะห ท่ีมีตอ

โครงการ ของบุคลากรฯ ใน รพ.สต.ทาชาง และ  อสม.

11-16 1. นศ.ปริญญาโทฯ

2. บุคลากรฯ ใน รพ.สต.

3. อสม.

2. นําเสนอ และสรุปผลการดําเนินโครงการ 23 1. นศ.ปริญญาโทฯ

2. บุคลากรฯ ใน รพ.สต.

3. อสม.

4. อ.นิเทศ
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โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตาํบลทาชาง 

ปญหา

การจัดบริการสุขภาพ ตามพันธกิจของ รพ.สต.ทาชาง ในการบูรณาการการแพทยแผนไทย

เขากับระบบบริการสุขภาพ ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มศักยภาพ ในประเด็นเรื่อง

การใชยาสมุนไพรแกประชาชนในชุมชนท่ีเจ็บปวย ยังขาดการจายยาและการใหคําแนะนํา

การดูแลสุขภาพดวยการใชประโยชนจากสมุนไพรตามหลักวิชาการแพทยแผนไทย จาก

บุคลากรทางสาธารณสุขใน รพ.สต. และสมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม.

สาเหตุ

บุคลากรทางสาธารณสุขใน รพ.สต. และสมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม.

ยังขาดองคความรูทางวิชาการ และความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพเรื่องการใชยาสมุนไพร 

ส่ิงท่ีอยากใหเกิดข้ึน

บุคลากรทางสาธารณสุขใน รพ.สต. และสมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม. มี

องคความรูทางวิชาการ และความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพเรื่องการใชยาสมุนไพร นําไปใช

ประโยชนในการดูแลสุขภาพของตนและประชาชนในชุมชน

แนวทางการแกไข

จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูในการใชประโยชนจากสมุนไพรใหแกบุคลากร

ทางสาธารณสุขใน รพ.สต. และสมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม.

งานท่ี 1

จัดทําสื่อความรูในการใชประโยชนจาก

สมุนไพร

งานท่ี 2

ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรฯใน 

รพ.สต. และ อสม. ท่ีมีตอโครงการฯ

ตัวช้ีวัด

- รอยละ 60 ของบุคลากรฯ ใน รพ.สต. และ อสม. มีความรูและเขาใจถึง

สรรพคุณของยาสมุนไพร

- รอยละ 16 ของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยฯ โดยรับยา

สมุนไพรในบัญชียาหลัก ในการรักษาอาการเจ็บปวยตางๆ

กิจกรรม

- วางแผนการทําส่ือความรูในการใชประโยชนจากสมุนไพร โดย

ปรึกษากบับุคลากรฯใน รพ.สต. และ อสม.

- จัดทําสวนสมุนไพรตัวอยาง ในพื้นที่ รพ.สต.

และเอกสารความรูการใชประโยชนจากสมุนไพร

- จัดอบรมความรูเร่ืองการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก, การใช

ประโยชนจากยาสมุนไพรในชุมชน ใหแกบุคลากรฯ ใน รพ.สต.

ทาชางและ อสม.
ตัวช้ีวัด

รอยละ 70 ของบุคลากรฯ ใน รพ.สต.

และ อสม. มีความพึงพอใจตอ

โครงการฯ

กิจกรรม

- สังเกต และสอบถามการใช

ประโยชนจากสมุนไพรของบุคลากรฯ 

ใน รพ.สต. และ อสม.

- จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ี

มีตอเครื่องมือฯ

ผลผลิตที่ 1

- สวนสมุนไพรตัวอยาง ในพื้นที ่รพ.สต.

- เอกสารความรูการใชประโยชนจากสมนุไพร

- บุคลากรฯ ไดรับการอบรมความรูเร่ืองการใชยาสมุนไพร

ผลผลิตท่ี 2

- ความพึงพอใจของบุคลากรฯใน 

รพ.สต. และ อสม. ท่ีมีตอโครงการฯ

กลุมเปาหมาย

- บุคลากรทางสาธารณสุขใน รพ.สต.

- สมาชิกเครือขายสุขภาพ ไดแก อสม.

ผลลัพธ

เกิดการบูรณาการการแพทยแผนไทย

เขากับระบบบริการสุขภาพบุคลากรฯ 

ใน รพ.สต. และ อสม. มีองคความรู

ทางวิชาการ และความเชื่อม่ันใน

ประสิทธิภาพเรื่องการใชยาสมุนไพร 

นําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ

ของตนและประชาชนในชุมชนได

วัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข 

และสมาชิกระบบเครือขายสุขภาพเชน อสม.

ใหสามารถจัดบริการผสมผสานการแพทย

แผนไทยเขากับการแพทยแผนปจจุบันได
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การประเมินผลโครงการสมุนไพรวิเศษฯ 

สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง

ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง 

ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 

ประจําป 2557
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การประเมินผลโครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง

ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง 

ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ประจําป 2557

“โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง” มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรสาธารณสุข และสมาชิกระบบเครือขายสุขภาพ เชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

ใหสามารถจัดบริการผสมผสานการแพทยแผนไทยเขากับการแพทยแผนปจจุบันเพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนได 

โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูเรื่องการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน ดวยการ

อบรมความรู และจัดทําสื่อการเรียนรู ไดแกสวนสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทาชาง และเอกสารคูมือการ

ใชประโยชนจากยาสมุนไพร สําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข และ อสม.

ประชากรกลุมเปาหมายของโครงการ ไดแก บุคลากรทางสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง จํานวน 

5 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตําบลทาชาง จํานวน 80 คน รวม 85 คน 

กิจกรรมจัดอบรมความรูเรื่องการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน กําหนด

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง

ผูเขารวมกิจกรรมอบรม และมีสวนในการประเมินผลความพึงพอใจตอ “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ 

สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง” มีจํานวน 72 คน (คิดเปนรอยละ 84.71 ของจํานวนประชากร

กลุมเปาหมายท้ังหมด) มีเพศหญิง 51 คน คิดเปนรอยละ 70.83 เพศชาย 21 คน คิดเปนรอยละ 29.17

การประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมในโครงการ

ประเมินผลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจสอบถามผูเขารวมกิจกรรมในโครงการ 72 คน 

มีคําถาม 3 สวน ดังนี้

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป ไดแก 

1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. อาชีพ

สวนท่ี 2 : การประเมินกิจกรรมโครงการ ไดแก 

1. การอบรมความรูการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน

1.1 ความรูกอนการอบรม

1.2 ความรูหลังการอบรม

1.3 การนําความรูไปใชประโยชนหลังการอบรม

1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาการอบรม

1.5 การถายทอดความรูของวิทยากร

1.6 ระยะเวลาในการฝกอบรม
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2. การสรางสื่อการเรียนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชประโยชนจากยาสมุนไพร

การจัดทําสวนสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทาชาง

2.1 การเปนแหลงเรียนรูท่ีเปนแบบอยางในชุมชน

2.2 ความหลากหลายของชนิดสมุนไพรในสวนสมุนไพรตัวอยาง

2.3 ความเปนระเบียบสวยงามของการจัดสวนสมุนไพร

3. การสรางสื่อการเรียนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชประโยชนจากยาสมุนไพร

การจัดทําเอกสารความรูคูมือการใชประโยชนจากยาสมุนไพรฯ 

3.1 ความนาสนใจ รูปแบบของคูมือ

3.2 ความเขาใจงายในเนื้อหาของคูมือ

3.3 ความนาเชื่อถือในเนื้อหาของคูมือ

3.4 เนื้อหาของคูมือมีความตรงตอความตองการ

3.5 การนําความรูจากคูมือไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน

สวนท่ี 3 : ขอเสนอแนะ 

ผลการประเมิน

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป

ผูเขารวมกิจกรรมอบรมการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน และมีสวน

ในการประเมินผลความพึงพอใจตอ “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง” ท่ีได

ลงทะเบียนรายชื่อเขารวมกิจกรรม มีจํานวน 72 คน (คิดเปนรอยละ 84.71 ของจํานวนประชากร

กลุมเปาหมายท้ังหมด) มีเพศหญิง 51 คน คิดเปนรอยละ 70.83 เพศชาย 21 คน คิดเปนรอยละ 29.17

ในสวนของผูเขารับการฝกอบรม ท่ีไดตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอโครงการฯ โดยสมบูรณ 

สงกลับมาเปนจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 70.83  จําแนกเปนเพศชาย 12 คน คิดเปนรอยละ 23.53

เพศหญิง 39 คน คิดเปนรอยละ 76.47 โดยผูเขาอบรมสวนใหญเปนผูมีอายุต้ังแต 51 ปข้ึนไป มีจํานวน 35 คน

คิดเปนรอยละ 68.63 ระดับการศึกษาของผูเขาอบรมท่ีมีมากท่ีสุด คือระดับประถมศึกษา มีจํานวน 37 คน

คิดเปนรอยละ 72.55 สวนดานการประกอบอาชีพของผูเขารับการอบรมท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ อาชีพเกษตรกร

จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 35.29 รายละเอียดภาพรวมปรากฏตามตารางท่ี 1-3 ดังนี้

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนสมาชิกในกลุมผูเขารวมกิจกรรมอบรมฯ และมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการฯ

กลุมผูเขารวมกิจกรรมอบรม จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ

บุคลากรสาธรณสุข รพ.สต.ทาชาง 5 6.94

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 67 93.06

รวม 72 100.00
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ตารางท่ี 2-3 แสดงขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมกิจกรรมการอบรมฯ และมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการฯ

สวนท่ี 2 : การประเมินระดับความพึงพอใจตอกิจกรรมโครงการ

ความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมอบรมการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

ประชาชน และมีสวนในการประเมินผลความพึงพอใจตอ “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถี

ชุมชนตําบลทาชาง” โดยผลการประเมินระดับความพึงพอใจดานความรูท่ีไดรับกอน และหลังการอบรม 

พบวามีคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.90 อยูในระดับมากท่ีสุด และในดานภาพรวมกิจกรรมการอบรม มีคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.34 (คิดเปนรอยละ 86.75) ซ่ึงแปลผลระดับความพึงพอใจไดอยูในระดับมากท่ีสุด

รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้

จํานวนระดับคะแนนท่ีไวกําหนดมี  5 ระดับ คือ

มากท่ีสุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 นอย = 2 และนอยท่ีสุด = 1

ระยะระหวางระดับ = คาสูงสุด – คาตํ่าสุด = 5 – 1 = 0.8

จํานวนระดับชั้น 5

ระดับคะแนนท่ีได ระดับ 1 (นอยท่ีสุด) = 1.00 – 1.80

ระดับ 2 (นอย) = 1.81 – 2.60

ระดับ 3 (ปานกลาง) = 2.61 – 3.40

ระดับ 4 (มาก) = 3.41 – 4.20

ระดับ 5 (มากท่ีสุด) = 4.21 – 5.00

เพศ อายุ (ป)จํานวนตอบกลับแบบประเมินสมบูรณ

ชาย หญิง 20-30 31-40 41-50 >=51

51 (70.83 %) 12 39 5 2 9 35

23.53 76.47 9.80 3.92 17.65 68.63

คิดเปน % 100 100

วุฒิการศึกษา (คน) อาชีพ (คน)จํานวนตอบกลับ

แบบประเมินสมบูรณ ประถมฯ มัธยมฯ ปวช./ปวส. ป.ตรี สูงกวา 

ป.ตรี

ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ

ธุรกิจ

สวนตัว

รับจาง เกษตรกร อ่ืนๆ

51 (70.83 %) 37 10 1 3 - 2 8 10 18 13

72.55 19.61 1.96 5.88 - 3.92 15.69 19.61 35.29 25.49คิดเปน %

100 100
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ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลการประเมินผลระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการอบรมความรูการใชประโยชนจากยาสมนุไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด

รายการกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1

จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

แปลผล

ระดับความ

พึงพอใจ

1. การอบรมความรูการใชประโยชนจากยาสมนุไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน

1.1 กอนการอบรมทานมีความรู 11 17 15 4 4 51 3.53

รอยละ 21.57 33.33 29.41 7.84 7.84 100.00 70.59
1.16 มาก

1.2 หลังการอบรมทานมีความรู 20 26 4 1 0 51 4.27

รอยละ 39.22 50.98 7.84 1.96 0.00 100.00 85.49
0.70 มากท่ีสุด

ผลตางระดบัความพึงพอใจกอน-หลังอบรม (%) +17.65 +17.65 -21.57 -5.88 -7.84 - +14.90 ระดับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน

1.3 หลังการอบรมความรูท่ีไดจะสามารถนําไปใช

ประโยชน
28 18 3 2 0 51 4.41

รอยละ 54.90 35.29 5.88 3.92 0.00 100.00 88.24

0.78 มากท่ีสุด

1.4 เน้ือหาการอบรมมคีวามเหมาะสม 25 24 2 0 0 51 4.45

รอยละ 49.02 47.06 3.92 0.00 0.00 100.00 89.02
0.58 มากท่ีสุด

1.5 การถายทอดความรูของวิทยากร 28 20 2 1 0 51 4.47

รอยละ 54.90 39.22 3.92 1.96 0.00 100.00 89.41
0.67 มากท่ีสุด

1.6 ระยะเวลาในการฝกอบรม 19 16 14 2 0 51 4.02

รอยละ 37.25 31.37 27.45 3.92 0.00 100.00 80.39
0.91 มาก

คะแนนเฉลี่ย 4.34
รวม

รอยละ 86.75
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
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สรุปการประเมินผลความรูกิจกรรมอบรมการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

ผลคะแนนการทดสอบกอน – หลังอบรม

กิจกรรมการอบรมโครงการนี้ มีการทําแบบทดสอบกอน - หลังการอบรม เก่ียวกับการใช

ประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน จํานวน 20 ขอ ใหผูเขา

อบรมตอบคําถามโดยการทําเครื่องหมาย   หรือ   หนาขอความท่ีมีความเห็นวาถูกหรือผิด 

ผลการทําแบบทดสอบกอนอบรม ปรากฏวา มีผูไดคะแนนสูงสุด 18  คะแนน คะแนนตํ่าสุด 

8 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 12.97 คะแนน  คิดเปนรอยละ 64.85

ผลการทําแบบทดสอบหลังอบรม ปรากฏวา มีผูไดคะแนนสูงสุด 20 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 

11 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 14.77 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.85

ผูลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมอบรมท้ังหมด 72 คน มีผลคะแนนกอน - หลังการอบรม

แบงเปนประเภทไดดังนี้

1) คะแนนหลังการอบรมมากกวาคะแนนกอนการอบรม จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 

48.61 ของจํานวนผูเขาอบรม

2) คะแนนหลังการอบรมเทากับคะแนนกอนการอบรม จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 

22.22 ของจํานวนผูเขาอบรม

3) คะแนนหลังการอบรมนอยกวาคะแนนกอนการอบรม จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 

29.17 ของจํานวนผูเขาอบรม

จากผลการทําแบบทดสอบกอน – หลังอบรมแสดงใหเห็นวา เม่ือเสร็จสิ้นการอบรมแลว ผูเขา

อบรมในภาพรวมมีความรูในเรื่องการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.80 คะแนน คิดเปนรอยละ 9
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ความคิดเห็นของบุคลากรทางสาธารณสุข รพ.สต.ทาชาง และ อสม. ท่ีมีสวนในการประเมินผลความพึงพอใจตอ “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง”

ในสวนของสื่อการเรยีนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชประโยชนจากยาสมุนไพร : สวนสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทาชาง และเอกสารความรูคูมือการใชประโยชนจากยาสมุนไพรฯ 

โดยคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของความคิดเห็นภาพรวมระดบัความพึงพอใจ มีคาเขาใกล 0 แสดงวา ขอมูลระดับความคิดเห็นน้ีเกาะกลุมกันกับคาเฉลี่ย (mean) ระดับความคิดเห็นทุก

หัวขอมีคาเฉลีย่อยูระหวาง 4.24 – 4.63 ซึ่งอยูในชวง 4.21 – 5.00 แสดงวา ผูประเมินผลมีความพึงพอใจตอสื่อการเรียนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชประโยชนจากยาสมุนไพร อยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด” โดยรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5-6 ดังน้ี

ตารางท่ี 5 แสดงขอมูลการประเมินผลระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางสาธารณสุข รพ.สต.ทาชาง และ อสม. ท่ีมีตอสื่อการเรียนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชประโยชนจากยาสมุนไพร :

สวนสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทาชาง

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด

รายการกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1

จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

แปลผล

ระดับความ

พึงพอใจ

2. การสรางสื่อการเรียนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชประโยชนจากยาสมนุไพร : สวนสมนุไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทาชาง

2.1 เปนแหลงเรียนรูท่ีเปนแบบอยางในชุมชน 27 20 4 0 0 51 4.45

รอยละ 52.94 39.22 7.84 0.00 0.00 100.00 89.02
0.64 มากท่ีสุด

2.2 ชนิดสมุนไพรตัวอยางในสวนมีความหลากหลาย 19 25 7 0 0 51 4.24

รอยละ 37.25 49.02 13.73 0.00 0.00 100.00 84.71
0.68 มากท่ีสุด

2.3 การจดัสวนสมุนไพรมีความเปนระเบียบสวยงาม 26 19 4 2 0 51 4.35

รอยละ 50.98 37.25 7.84 3.92 0.00 100.00 87.06
0.80 มากท่ีสุด

คะแนนเฉลี่ย 4.35
รวม

รอยละ 86.93

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
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ตารางท่ี 6 แสดงขอมูลการประเมินผลระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางสาธารณสุข รพ.สต.ทาชาง และ อสม. ท่ีมีตอสื่อการเรียนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชประโยชนจากยาสมุนไพร :

เอกสารความรูคูมือการใชประโยชนจากยาสมนุไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด

รายการกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1

จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

คะแนนเฉลี่ย
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

 แปลผล

ระดับความ

พึงพอใจ

3. การสรางสื่อการเรียนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชประโยชนจากยาสมนุไพร : เอกสารความรูคูมือการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน

3.1 รูปแบบคูมือนาสนใจ นาอาน 28 20 3 0 0 51 4.49

รอยละ 54.90 39.22 5.88 0.00 0.00 100.00 89.80
0.61 มากท่ีสุด

3.2 เน้ือหาของคูมืออานแลวเขาใจงาย 29 19 3 0 0 51 4.51

รอยละ 56.86 37.25 5.88 0.00 0.00 100.00 90.20
0.61 มากท่ีสุด

3.3 เน้ือหาของคูมือมีความนาเช่ือถือ 30 18 3 0 0 51 4.53

รอยละ 58.82 35.29 5.88 0.00 0.00 100.00 90.59
0.61 มากท่ีสุด

3.4 เน้ือหาของคูมือตรงตอความตองการของทาน 31 17 3 0 0 51 4.55

รอยละ 60.78 33.33 5.88 0.00 0.00 100.00 90.98
0.61 มากท่ีสุด

3.5 ความรูจากคูมือจะสามารถนําไปใชประโยชนในการ

ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนได
35 13 3 0 0 51 4.63

รอยละ 68.63 25.49 5.88 0.00 0.00 100.00 92.55

0.60 มากท่ีสุด

คะแนนเฉลี่ย 4.54
รวม

รอยละ 90.82

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด
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สรุปผลการประเมินโครงการ

ระดับความพึงพอใจตอการจัด “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง” (สําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข รพ.สต.ทาชาง และ อสม.)

ภาพรวมไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.42 (คะแนนเต็ม 5) แปลผลไดวาอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7

โดยในแตละกิจกรรมมีประเด็นท่ีไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดมีดังนี้

- การอบรมความรูการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน ประเด็นท่ีไดคือ การถายทอดความรูของวิทยากร ไดคะแนนเฉลี่ย 4.47

- การสรางสื่อการเรียนรูฯ : สวนสมุนไพรตัวอยางฯ ประเด็นท่ีไดคือ การเปนแหลงเรียนรูท่ีเปนแบบอยางในชุมชน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.45

- การสรางสื่อการเรียนรูฯ : เอกสารความรูคูมือการใชประโยชนจากยาสมุนไพรฯ ประเด็นท่ีไดคือ ความรูจากคูมือจะสามารถนําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพ

ประชาชนในชุมชนได คะแนนเฉลี่ย 4.63

ตารางท่ี 7 สรุประดับความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรทางสาธารณสุข รพ.สต.ทาชาง และ อสม. ท่ีมีตอ "โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชมุชนตําบลทาชาง"

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด

สรุปกิจกรรมการประเมินผล ระดับความพึงพอใจ

5 4 3 2 1

จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

คะแนน

เฉล่ีย

สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

แปลผล

ระดับความ

พึงพอใจ

ความพึงพอใจในภาพรวมตอ

โครงการฯ
27 19 4 1 0 51 4.42

รอยละ 53.07 37.34 8.45 1.14 0.00 100.00 88.47

0.70 มากท่ีสุด
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สวนท่ี 3 : ขอเสนอแนะ 

สวนของผูจัดทําโครงการ : อ.นิเทศงาน จากภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

- การกําหนดคารอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ตองพิจารณาถึงบริบทความสามารถใน

การดําเนินโครงการประจําพ้ืนท่ีชุมชนนั้นๆ โดยเบื้องตนหากมีการเริ่มโครงการท่ีมีการทํากิจกรรม

ใหมๆ ใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ควรต้ังคารอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการท่ีไมสูงมากจนเกินไป 

เพ่ือท่ีสามารถผานการประเมินผลโครงการเปนความสําเร็จในเบื้องตนสําหรับโครงการใหมๆ ได 

อีกสามารถนําขอมูลท่ีสรุปจากการประเมินผลโครงการท่ีทํานํามาเปนแนวทางในการพัฒนางานใน

พ้ืนท่ี หรือองคกรไดในโอกาสตอไป

- เอกสารในสวนของกิจกรรมการอบรมความรูเรื่องการใชประโยชนจากยาสมุนไพรท่ีเปนแบบทดสอบ

ความรู กอนและหลังการอบรมควรมีขนาดตัวอักษรท่ีใหญพอดีกับขนาดหนากระดาษ และการ

จัดรูปแบบรายละเอียดภายในเอกสารท่ีมีความเหมาะสมตอผูเขาอบรม โดยพิจารณารวมดวยถึงปจจัย

ประกอบท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ เชน ความสามารถในการมองเห็น เปนตน 

สวนของผูจัดทําโครงการ : นักศึกษาฝกปฏิบัติงานดานการบริหารงานสาธารณสุข

- ภาพรวมโครงการ ประสบความสําเร็จผานเกณฑตัวชี้วัดเนื่องจากไดรับความรวมมืออยางดี

จากบุคลากรทางสาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาชาง และ อสม.

สวนของผูรวมโครงการ

- จากขอมูลในแบบประเมินความพึงพอใจมีผูเขียนคําแนะนําตอบกลับมานอยมาก มีตัวอยาง

ขอคิดเห็นของผูเขารวมโครงการท่ีไดเขียนในสวนขอเสนอแนะ 1 ฉบับ แสดงถึงสวนของสื่อ

ความรูท่ีไดจัดทํา คือ คูมือการใชประโยชนจากยาสมุนไพรฯ ดังนี้
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การประเมินผลการใหบรกิารสุขภาพ

ดานการแพทยแผนไทยโดยใช

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ
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บันทึกขอมูลจํานวนผูรับบริการดวยการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

จํานวนผูรับบริการท่ีรับยารักษา (คน)วัน-เดือน-ป จํานวน 

ผูรับบริการ

ท้ังหมด

ชาย หญิง

ยาแผนปจจุบัน ยาสมุนไพร

อัตราสวนจํานวนผูท่ี

ไดรับยาสมุนไพรตอ

ยาแผนปจจุบัน (%)

01/04/57 9 1 8 9 0 0

02/04/57 15 6 9 13 2 13.33

03/04/57 25 4 21 11 14 56

04/04/57 7 1 6 4 3 42.86

05/04/57 9 3 6 5 4 44.44

06/04/57 11 6 5 8 3 27.27

07/04/57 8 4 4 7 1 12.50

08/04/57 9 4 5 6 3 33.33

09/04/57 6 1 5 4 2 33.33

10/04/57 18 8 10 17 1 5.56

11/04/57 18 5 13 13 5 27.78

12/04/57 0 0 0 0 0 0

13/04/57 14 3 11 14 0 0

14/04/57 0 0 0 0 0 0

15/04/57 29 3 26 29 0 0

รวม

(01-15/04/57) 178 49 129 140 38 21.35



91

บันทึกขอมูลจํานวนผูรับบริการดวยการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

จํานวนผูรับบริการท่ีรับยารักษา (คน)วัน-เดือน-ป จํานวน 

ผูรับบริการ

ท้ังหมด

ชาย หญิง

ยาแผนปจจุบัน ยาสมุนไพร

อัตราสวนจํานวนผูท่ี

ไดรับยาสมุนไพรตอ

ยาแผนปจจุบัน (%)

16/04/57 8 3 5 8 0 0

17/04/57 7 3 4 5 2 28.57

18/04/57 1 0 1 1 0 0

19/04/57 7 3 4 7 0 0

20/04/57 11 1 10 11 0 0

21/04/57 37 12 25 35 2 5.41

22/04/57 15 5 10 11 4 26.67

23/04/57 12 7 5 12 0 0

24/04/57 7 2 5 4 3 42.86

25/04/57 20 7 13 15 5 25

26/04/57 2 1 1 2 0 0

27/04/57 0 0 0 0 0 0

28/04/57 0 0 0 0 0 0

29/04/57 24 8 16 14 10 41.67

30/04/57 6 0 6 3 3 50

รวม

(16-30/04/57)
157 52 105 128 29 18.47

สรุปยอดรวม 

เม.ย. 57

335 101 234 268 67 20
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บันทึกขอมูลจํานวนผูรับบริการดวยการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

จํานวนผูรับบริการท่ีรับยารักษา (คน)วัน-เดือน-ป จํานวน 

ผูรับบริการ

ท้ังหมด

ชาย หญิง

ยาแผนปจจุบัน ยาสมุนไพร

อัตราสวนจํานวนผูท่ี

ไดรับยาสมุนไพรตอ

ยาแผนปจจุบัน (%)

01/05/57 11 2 9 10 1 9.10

02/05/57 17 7 10 17 0 0

03/05/57 0 0 0 0 0 0

04/05/57 4 2 2 4 0 0

05/05/57 0 0 0 0 0 0

06/05/57 14 4 10 14 0 0

07/05/57 12 5 7 12 0 0

08/05/57 12 3 9 12 0 0

09/05/57 2 0 2 1 1 50

10/05/57 3 1 2 0 3 100

11/05/57 0 0 0 0 0 0

12/05/57 5 2 3 3 2 40

13/05/57 0 0 0 0 0 0

14/05/57 3 1 2 2 1 33.33

15/05/57 2 1 1 2 0 0

รวม

(01-15/05/57) 85 28 57 77 8 9.41
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สรุปขอมูลจํานวนผูรับบริการดวยการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

สรุปผลประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จของ “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง”

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุ

เปาหมาย

1

บุคลากรฯ ใน รพ.สต. และ อสม.

มีความพึงพอใจตอโครงการ

สมุนไพรวิเศษฯ

ไมนอยกวารอยละ 70 รอยละ 88.47 

2

บุคลากรฯ ใน รพ.สต. และ อสม.

มีความรูและเขาใจถึงสรรพคุณของ

ยาสมุนไพรสําหรับใชดูแลสุขภาพ

ไมนอยกวารอยละ 60 รอยละ 73.85 

3

ผูปวยนอกไดรับบริการการแพทย

แผนไทยฯโดยรับยาสมุนไพรใน

บัญชียาหลักในการรักษาอาการ

เจ็บปวยตางๆ

ไมนอยกวารอยละ 16

รอยละ 17.86

(ขอมูล ณ วันท่ี 

1 เม.ย.57 ถึง 

15 พ.ค.57)



สรุป ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัดคิดเปนรอยละ 100

จํานวนผูรับบริการท่ีรับยารักษา (คน)วัน-เดือน-ป จํานวน 

ผูรับบริการ

ท้ังหมด

ชาย หญิง

ยาแผนปจจุบัน ยาสมุนไพร

อัตราสวนจํานวนผูท่ี

ไดรับยาสมุนไพรตอ

ยาแผนปจจุบัน (%)

1 ถึง 30 เม.ย.57 335 101 234 268 67 20

1 ถึง 15 พ.ค.57 85 28 57 77 8 9.41

รวม

1 เม.ย.57 ถึง 

15 พ.ค.57

420 129 291 345 75 17.86
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ขอคิดเห็นการดําเนินกิจกรรมตอเนื่องท่ีแนะนําในการพัฒนางานองคกร

สืบเนื่องจาก “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง”

ณ รพ.สต.ทาชาง

- มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอประสิทธิผลการรักษาพยาบาล ใน รพ.สต.

ทาชาง โดยใชนวัตกรรมท่ีเปนมาตรวัดประเมินผลการรักษาสุขภาพ (Illness Score) เพ่ือเปน

ขอมูลในการวิเคราะหแนวทางการใหบริการทางดานสุขภาพ ท่ีเหมาะสมสําหรับประชาชนใน

ชุมชนท่ีมารับบริการในแตละครั้ง

- ในการดําเนินงาน “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง” สามารถ

สรางกิจกรรมท่ีตอเนื่องในการพัฒนาโครงการได เชน 

1) การจัดทําแบบบันทึกขอมูลการใหคําแนะนําการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการ

ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ของบุคลากรทางสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง และ 

อสม. โดยใหมีการประเมินติดตามผลดานสุขภาพผูรับบริการท่ีไดรับคําแนะนําไปในแต

ละครั้งวามีภาวะทางสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง

2) การจัดทําสมุดคูมือบันทึกการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสงเสริม

สุขภาพประจําวันสําหรับกลุมผูปวยโรคเรื้อรังตางๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน
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สรุปการถอดบทเรียน ท่ีไดรบัจากการดําเนินงาน

“โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง”

ณ รพ.สต.ทาชาง

ประเด็นปญหาท่ีพบ

- ในสวนของกิจกรรมการอบรมความรูการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน

ผูเขาอบรมท่ีเปน อสม. สวนใหญมีอายุอยูในชวงท่ีมากกวา 50 ป เปนปจจัยหนึ่งท่ีสัมพันธกับภาวะ

สุขภาพของผูสูงอายุ ในเรื่องของสมรรถภาพทางกายท่ีลดลงเชนในดานการมองเห็น (สายตาผิดปกติ)

หรือไดยินเสียงไมชัดเจน ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการไดรับความรูในการอบรมท่ีอาจทําใหไมสามารถเกิด

ผลประโยชนตอการเขารวมกิจกรรมไดอยางเต็มท่ีเทาท่ีควร 

- ในการดําเนินโครงการตามท่ีไดมีกําหนดประชากรกลุมเปาหมาย 85 คน (บุคลากรทางสาธารณสุข

ภายใน รพ.สต.ทาชาง และ อสม.) ยังมีผูท่ีไมสามารถมารวมกิจกรรมไดครบท้ังหมด (มีผูเขารวม

กิจกรรมจริงจํานวน 72 คน) ซ่ึงเปนสวนท่ีขาดโอกาสในการไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจัดทําข้ึน

แนวทางการแกไขปญหา

- สําหรับผูเขารวมกิจกรรมในโครงการ ท่ีมีปญหาเรื่องสุขภาพ หรือมีสมรรถภาพทางกายท่ีเปน

อุปสรรคตอการรวมกิจกรรม สามารถแกไขไดโดยกําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมท่ีมีลักษณะเปนรูปแบบ

เฉพาะท่ีเหมาะสําหรับกลุมผูท่ีมีปญหาสุขภาพดังกลาว เชน จัดกิจกรรมอบรมเพ่ิมเติม เปนกลุมยอยๆ 

ท่ีมีจํานวนผูเขารวมไมเกินกลุมละ 15 คน เปนตน เพ่ือใหสามารถพูดคุยถายทอดความรูไดอยาง

ใกลชิด และเขาถึงไดทุกคน ซ่ึงงายตอการประเมินผลความรู, ความพึงพอใจท่ีไดรับของผูเขาอบรม

- สําหรับประเด็นจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในโครงการ ท่ีมีมารวมไดไมครบเต็มจํานวนของประชากร

กลุมเปาหมาย แกไขเบื้องตนโดยการพิจารณาหาสาเหตุท่ี กลุมประชากรดังกลาวไมสามารถมาเขา

รวมไดโดยอาจใชการสอบถามโดยตรง (ตรวจสอบอางอิงขอมูลจากใบรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม) และ

บันทึกรวบรวมขอมูลมาเพ่ือประกอบสําหรับเตรียมวางแผนกําหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมในโอกาสตอไป
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ส่ิงท่ีผูเขารวมกิจกรรมโครงการไดรับ และนําไปใชประโยชนไดจริงแลวสงผลใหภาวะสุขภาพใน

ชุมชนดีข้ึนไดอยางไร

มุมมองจากบุคลากรทางสาธารณสุขใน รพ.สต.ทาชาง

- การดําเนินโครงการนี้ เปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิดในการดูแลสุขภาพของผูปวย

ใหสามารถใชประโยชนจากยาสมุนไพรท่ีมาจากธรรมชาติ โดยการรับประทานเปนยาหรือเปนอาหารท่ี

สงเสริมสุขภาพ เปนการลดผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชยาแผนปจจุบันทีเปนสารเคมีสังเคราะหได

- เกิดสื่อความรูดานการแพทยแผนไทย ในเรื่องการใชประโยชนจากยาสมุนไพรสําหรับดูแลสุขภาพ

ประชาชนในชุมชน ภายในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทาชาง ไดแก สวนสมุนไพรตัวอยาง, คูมือการใชประโยชนจากยา

สมุนไพร, บอรดความรูเรื่องการใชยาสมุนไพร เปนตน ซ่ึงประชาชนในชุมชนสามารถมาใชประโยชนจาก

สื่อการเรียนรูนี้ศึกษาขอมูลความรูไดอยางตอเนื่อง 

- เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขดานความรู ใหสามารถจัดบริการผสมผสานการแพทย

แผนไทยเขากับการแพทยแผนปจจุบันได โดยการจายยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติสําหรับดูแล

สุขภาพประชาชนในชุมชน เปนการบูรณาการการแพทยแผนไทยเขากับระบบบริการสุขภาพท่ีชัดเจนเปน

รูปธรรมมากข้ึน อีกยังสงผลสอดคลองตามเกณฑตัวชี้วัดท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดดวย

มุมมองจากสมาชิกระบบเครือขาย ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตําบลทาชาง

- เกิดความรู ท่ีสามารถสรางทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพภายในชุมชนได

- สามารถนําความรูท่ีไดรับนําไปใชในการดูแลสุขภาพของตนเอง, ครอบครัว และสามารถแนะนําตอ

ใหประชาชนในชุมชนไดเรียนรูการใชประโยชนไดดวยเชนกัน เปนการตอยอดองคความรูเพ่ือให

สามารถเกิดภาวะสุขภาพดีตามวิถีชุมชนได

- เปนการชวยอนุรักษภูมิปญญาไทย ท่ีสอดคลองกับการดูแลสุขภาพ

กิจกรรมเพ่ิมเติมท่ีอยากใหเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการโอกาสตอไป

- การจัดทําสวนสมุนไพรภายในชุมชน ใหเกิดมากข้ึนเปนบริเวณกวาง

- จัดกิจกรรมเสวนาความรูเรื่องการใชยาสมุนไพร โดยเปนลักษณะการแลกเปลี่ยนองคความรูท่ีเกิดข้ึน

จากประสบการณตรงของผูท่ีไดใชประโยชนจากยาสมุนไพรภายในชุมชน แลวเกิดประสิทธิผลในการ

รักษาบําบัดโรคตางๆ หรือสามารถสงเสริมดูแลสุขภาพรวมได นํามาถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

- การจัดทําคูมือบันทึกการใชยาสมุนไพรประจําวัน ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน เปนตน
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กรุงเทพฯ: พรทิพยการพิมพ.

ปยธิดา ตรีเดช. 2547. การสาธารณสุข: ระบบการบริหารจัดการและเครื่องมือบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ:

คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล.

ปยธิดา ตรีเดช  และศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช. 2535. การบริหารงานสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล.

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง. 2556. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2556. อางทอง: อ.วิเศษชัยชาญ
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ขอมูลรายช่ือสมุนไพรในสวนสมุนไพรตัวอยาง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

ลําดับท่ี ช่ือสมุนไพร สรรพคุณ ลักษณะวิสัย จํานวน

1 วานหางจระเข วุนจากใบสดรักษาแผลไฟไหม และน้ํารอนลวก ไมลมลุก 9

2 วานกาบหอย ใบ แกรอนใน กระหายน้ํา แกไออาเจียนเปนโลหิต ไมลมลุก 6

3 ใบเงิน-ใบทอง-ใบนาค ใบ รสเย็นจืด แกไขกําเดา ไขหวัดนอยใหญ ไขพิษ ไมพุม 3

4 ชะพลู ท้ังตน แกเสมหะ ทองอืดทองเฟอ รักษาโรคเบาหวาน ไมลมลุก 2

5 รางจืด ใบและราก ใชปรุงเปนยาถอนพิษไข ไมเลื้อย/ไมเถา 1

6 ฮวานง็อก ใบ ใชเปนยาอายุวัฒนะ ตานอนุมูลอิสระ ไมพุม 1

7 มะลิ ดอกแก เขายาหอม แกหืด บํารุงหัวใจ ไมพุม 5

8 ทับทิม เปลือกและผลแหง เปนยาแกทองรวง ทองเดิน แกบิด ไมยืนตน 1

9 พลู ใบ ขับลม รักษาลมพิษ ไมเลื้อย/ไมเถา 1

10 กระเจี๊ยบแดง กลีบเลี้ยงของดอก ลดความดันโลหิตได แกขัดเบา ไมพุม 1

11 พญาไรใบ ยาง มีพิษมากใชยางขาวแตมกัดหูด หัวริดสีดวงทวาร ไมพุม 1

12 บัวบก ท้ังตนสด ลดความดันโลหิตสูง แกช้ําใน ไมลมลุก 10

13 พญายอ ใบ ใชถอนพิษ โดยเฉพาะพิษแมลงสัตวกัดตอย ไมพุมเลื้อย 1

14 ยอ ผล แกคลื่นเหียนอาเจียน ขับผายลม ไมยืนตน 1

15 ตะไคร ท้ังตน แกทองอืดทองเฟอ แนนจุกเสียด ขับปสสาวะ ไมลมลุก 2

16 ขา เหงา แกทองข้ึน ทองอืดเฟอ ขับลม รักษากลากเกลื้อน ไมลมลุก 3

17 เตยหอม ตน,ราก ใชเปนยาขับปสสาวะ ลดความดันฯ เบาหวาน ไมพุม 3

18 พญานาคราช ตน แกพิษท่ีเกิดจากเข้ียวไมวาจะถูกงูกัด สัตวมีพิษกัด ไมเลื้อย/ไมเถา 1

19 ชุมเห็ดเทศ ใบสด รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน ฝและแผลพุพอง ไมพุม 1

20 ชิงชาชาลี ตน บํารุงธาตุ แกไข แกกระหายน้ํา ทําใหเจริญอาหาร ไมเถา 2

21 แปะตําปง ใบ รักษาโรคเริม ปองกันเบาหวาน แกคันตามผิวหนัง ไมพุม 2

22 อัญชัน ดอก ปองกันโรคเสนเลือดสมองตีบ ทําใหผมดกดํางาม ไมลมลุก/ไมเลื้อย 2

23 เพชรสังฆาต เถา ใชเปนยาแกริดสีดวงทวารหนัก ไมเถา 2

24 กะเพราแดง ท้ังตน รักษาอาการทองอืดเฟอ แนนจุกเสียด ปวดทอง ไมพุม 5

25 มะแวงเครือ ผลสด แกไอ ขับเสมหะ ขับปสสาวะ บํารุงดี แกน้ําลาย ไมเลื้อย/ไมเถา 1

26 โสมไทย เหงา, ใบ ใชบํารุงรางกาย บํารุงกําลัง ไมลมลุก 2

27 หญาปกก่ิง ใบ, ตน ใชแกไข เจ็บคอ รักษามะเร็งในตับ เลือด ลําไส ไมลมลุก 5

28 ฟาทะลายโจร ใบ, ตน ใชแกไขตัวรอน ไอเจ็บคอ แกทองเสีย ไมลมลุก 1







แบบประเมินความรูกิจกรรมการอบรมการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง

ชื่อ-สกุล.............................................. หมูท่ี......... ตําบล.................... อําเภอ.....................จังหวัด...................

วันท่ีทําแบบทดสอบ......................................................... ( ) กอนการอบรม ( ) หลังการอบรม

โปรดทําเครื่องหมาย   หรือ   หนาขอความท่ีทานเห็นวาถูกหรือผิด

ความรูเรื่องการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

......... 1. ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ ท่ีใชใน รพ.สต.ทาชาง มี ยาหอมนวโกฐ ยาขม้ินชัน ยามะขามแขก ยาสหัสธารา

......... 2. การใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ เชนหอมนวโกฐ แกปวดเวียนศีรษะ, รางจืด แกรอนใน, มะขามแขก แกทองเสีย

......... 3. ยาตํารับธรณีสัณฑฆาต มีสรรพคุณเดนในการบรรเทาอาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ และชวยในการขับถายใหสะดวกข้ึน

......... 4. ยาตํารับสหัสธารา มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ รวมกับอาการชามือเทา และชวยลดความดันโลหิตได

......... 5. ตามทฤษฎีแพทยแผนไทย การใชยาสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บปวยตางๆ ควรใชติดตอกันตอเนื่องไมนอยกวา 7 วัน

......... 6. ผลกลวยน้ําวาสุก เปนสมุนไพรมีฤทธิ์ฝาดสมานใชแกอาการทองเดินแกโรคกระเพาะและอาหารไมยอย

......... 7. ขม้ินชัน ขิง ตะไคร เปนสมุนไพรใชแกอาการทองอืดเฟอ จุกเสียดแนนทอง

......... 8. ใบชุมเห็ดเทศ ใชแกอาการทองผูก รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน

......... 9. ใบพญายอ มีสรรพคุณใชถอนพิษ โดยเฉพาะพิษแมลงสัตวกัดตอย ตะขาบ แมลงปอง รักษาอาการอักเสบ งูสวัด ลมพิษ

......... 10. ผูท่ีเปนไขแลวมีอาการ ไมมีเหง่ือ อุงมืออุงเทาเย็น ปสสาวะมาก รูสึกหนาวสะทาน ควรใชฟาทะลายโจรในการรักษา

......... 11. ชะพลู, มะระข้ีนก, ตําลึง, กะเพรา มีสรรพคุณชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานได

......... 12. บัวบก, กระเจี๊ยบแดง, ข้ึนฉาย มีสรรพคุณชวยลดความดันโลหิตสูงได

......... 13. น้ําตมรากเตยหอม มีสรรพคุณเดนในการชวยขับปสสาวะ บํารุงหัวใจ ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดและความดันโลหิตสูง

......... 14. มะระข้ีนกควรนําผลสุกมารับประทาน เนื่องจากในผลสุกและเมล็ดมะระข้ีนกมีสารท่ีชวยบํารุงระบบประสาท

......... 15. ตําลึง มีสรรพคุณชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได โดยนิยมนํามาปรุงอาหารจะใชใบตําลึงตัวผูท่ีมีสรรพคุณชวยแกทองเสีย

......... 16. ผูท่ีเปนโรคเบาหวาน และมีอาการปสสาวะขัดควรรับประทานน้ําตมใบชะพลูติดตอกันอยางนอย 1 เดือน ในการรักษา

......... 17. ข้ึนฉาย มีสรรพคุณชวยลดความดันโลหิตสูงได แตไมเหมาะสําหรับผูท่ีตองการมีบุตรเพราะทําใหเปนหมันไดในเพศชาย

......... 18. ใบเงิน-ใบทอง-ใบนาค, ลูกใตใบ, ยานาง, วานกาบหอย มีสรรพคุณชวยในการแกไข แกรอนในได

......... 19. ดอกอัญชัน มีสรรพคุณรักษาอาการผมรวง แกฟกช้ําบวม ชวยเพ่ิมความสามารถประสิทธิภาพในการมองเห็นของตา

......... 20. ตามภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบาน ในการรักษาโรคมะเร็งตางๆ นิยมแนะนําใหใช ฮวานงอก,ยานาง,แปะตําปง,หญาปกก่ิง 
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เฉลยแบบทดสอบ

ความรูเรื่องการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

 1. ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ ท่ีใชใน รพ.สต.ทาชาง มี ยาหอมนวโกฐ ยาขม้ินชัน ยามะขามแขก ยาสหัสธารา

 2. การใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ เชนหอมนวโกฐ แกปวดเวียนศีรษะ, รางจืด แกรอนใน, มะขามแขก แกทองเสีย

 3. ยาตํารับธรณีสัณฑฆาต มีสรรพคุณเดนในการบรรเทาอาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ และชวยในการขับถายใหสะดวกข้ึน

 4. ยาตํารับสหัสธารา มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเม่ือยกลามเนื้อ รวมกับอาการชามือเทา และชวยลดความดันโลหิตได

 5. ตามทฤษฎีแพทยแผนไทย การใชยาสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บปวยตางๆ ควรใชติดตอกันตอเนื่องไมนอยกวา 7 วัน

 6. ผลกลวยน้ําวาสุก เปนสมุนไพรมีฤทธิ์ฝาดสมานใชแกอาการทองเสีย แกโรคกระเพาะและอาหารไมยอย

 7. ขม้ินชัน ขิง ตะไคร เปนสมุนไพรใชแกอาการทองอืดเฟอ จุกเสียดแนนทอง

 8. ใบชุมเห็ดเทศ ใชแกอาการทองผูก รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน

 9. ใบพญายอ มีสรรพคุณใชถอนพิษ โดยเฉพาะพิษแมลงสัตวกัดตอย ตะขาบ แมลงปอง รักษาอาการอักเสบ งูสวัด ลมพิษ

 10. ผูท่ีเปนไขแลวมีอาการ ไมมีเหง่ือ อุงมืออุงเทาเย็น ปสสาวะมาก รูสึกหนาวสะทาน ควรใชฟาทะลายโจรในการรักษา

 11. ชะพลู, มะระข้ีนก, ตําลึง, กะเพรา มีสรรพคุณชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานได

 12. บัวบก, กระเจี๊ยบแดง, ข้ึนฉาย มีสรรพคุณชวยลดความดันโลหิตสูงได

 13. น้ําตมรากเตยหอม มีสรรพคุณเดนในการชวยขับปสสาวะ บํารุงหัวใจ ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดและความดันโลหิตสูง

 14. มะระข้ีนกควรนําผลสุกมารับประทาน เนื่องจากในผลสุกและเมล็ดมะระข้ีนกมีสารท่ีชวยบํารุงระบบประสาท

 15. ตําลึง มีสรรพคุณชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได โดยนิยมนํามาปรุงอาหารจะใชใบตําลึงตัวผูท่ีมีสรรพคุณชวยแกทองเสีย

 16. ผูท่ีเปนโรคเบาหวาน และมีอาการปสสาวะขัดควรรับประทานน้ําตมใบชะพลูติดตอกันอยางนอย 1 เดือน ในการรักษา

 17. ข้ึนฉาย มีสรรพคุณชวยลดความดันโลหิตสูงได แตไมเหมาะสําหรับผูท่ีตองการมีบุตรเพราะทําใหเปนหมันไดในเพศชาย

 18. ใบเงิน-ใบทอง-ใบนาค, ลูกใตใบ, ยานาง, วานกาบหอย, มะลิ มีสรรพคุณชวยในการแกไข แกรอนในได

 19. ดอกอัญชัน มีสรรพคุณรักษาอาการผมรวง แกฟกช้ําบวม ชวยเพ่ิมความสามารถประสิทธิภาพในการมองเห็นของตา

 20. ตามภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบาน ในการรักษาโรคมะเร็งตางๆ นิยมแนะนําใหใช ฮวานงอก,ยานาง,แปะตําปง,หญาปกก่ิง



แบบประเมินความพึงพอใจ

“โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง”
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ประจําป 2557

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม เพ่ือนําไปเปนขอมูล

สําหรับปรับปรุงพัฒนาการดําเนินโครงการในโอกาสตอไป

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับขอมูล และระดับความพึงพอใจของทาน

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป

1. เพศ  ชาย   หญิง

2. อายุ ( ป )  20-30  31-40  41-50  51  ปขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ปวช./ปวส.

 ปริญญาตรี  สูงกวาปริญญาตรี

4. อาชีพ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจสวนตัว  รับจาง

 เกษตรกร  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................

 สวนท่ี 2 : การประเมินกิจกรรมโครงการ

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด

ระดับความพึงพอใจ
รายการกิจกรรม

5 4 3 2 1

1. การอบรมความรูการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน
1.1 กอนการอบรมทานมีความรู

1.2 หลังการอบรมทานมีความรู

1.3 หลังการอบรมความรูท่ีไดจะสามารถนําไปใชประโยชน

1.4 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม

1.5 การถายทอดความรูของวิทยากร

1.6 ระยะเวลาในการฝกอบรม

2. การสรางส่ือการเรียนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชประโยชนจากยาสมุนไพร
สวนสมุนไพรตัวอยาง ในพ้ืนท่ี รพ.สต.ทาชาง
2.1 เปนแหลงเรียนรูท่ีเปนแบบอยางในชุมชน

2.2 ชนิดสมุนไพรตัวอยางในสวนมีความหลากหลาย

2.3 การจัดสวนสมุนไพรมีความเปนระเบียบสวยงาม



สวนท่ี 3 : ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบประเมิน

ระดับความพึงพอใจ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด

ระดับความพึงพอใจ
รายการกิจกรรม

5 4 3 2 1

3. การสรางส่ือการเรียนรูทางการแพทยแผนไทยดานการใชประโยชนจากยาสมุนไพร
เอกสารความรูคูมือการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน

3.1 รูปแบบคูมือนาสนใจ นาอาน

3.2 เนื้อหาของคูมืออานแลวเขาใจงาย

3.3 เนื้อหาของคูมือมีความนาเชื่อถือ

3.4 เนื้อหาของคูมือตรงตอความตองการของทาน

3.5 ความรูจากคูมือจะสามารถนําไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนได



รายช่ือผูเขารวมอบรมความรูการใชประโยชนจากยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพประชาชน

“โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สรางสุขภาพดีวิถีชุมชนตําบลทาชาง”
ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาชาง

ตําบลทาชาง อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 

วันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2557

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ลายมือช่ือ ท่ีอยู หมายเหตุ








