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ตุลาคม 2563

วานรนิวาส ฉบับน้ี  ให้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานในสังกัด คปสอ.วานรนิวาส  ต่อไป

คปสอ. วานรนิวาส  ด าเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  แปลงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสู่แผนปฏิบัติการและบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขเพ่ือให้บรรลุ

ค ำน ำ

การจัดท าแผนปฏิบัติการ  คปสอ.วานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ 2564  ได้วางกรอบแนวคิดให้มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับประเด็นแผนยุทธศาสตร์ชาติกระทรวงสาธารณสุข
การขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัด คปสอ.วานรนิวาส  ให้บรรลุเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าท่ีมีความสุข  ระบบสุขภาพย่ังยืน  

คปสอ.วานรนิวาส 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2.ด้านบริการเป็นเลิศ(Service  Excellence)  3.ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  4.ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  รวมท้ังหมด 15 แผนงาน
เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการลงสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ี และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าท่ีใน คปสอ.วานรนิวาส 

ท้ังน้ี คปสอ.วานรนิวาส ขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีมีส่วนร่วมในการทบทวน  ปรับปรุงและแก้ไขแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2564  ของ คปสอ.

เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข  คปสอ. วานรนิวาสจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ คปสอ.วานรนิวาส น้ี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใน
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หน้า
ค าน า ก
สารบัญ ข
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ค
สรุปแหล่งงบประมาณท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564 ง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564 จ
โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 ฉ
ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

แผนงานท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 1-22
แผนงานท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 23
แผนงานท่ี  3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 24-35
แผนงานท่ี  4  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 36-47

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงานท่ี  5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 48-57
แผนงานท่ี  6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 58-101
แผนงานท่ี  7  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 102
แผนงานท่ี  8  การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ 103
แผนงานท่ี  9  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 104-124

ยุทธศาสตร์ท่ี   4  ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)
แผนงานท่ี  11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 125-137
แผนงานท่ี  12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 138-139

สารบัญ

เร่ือง
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แผนงานท่ี  13  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 140-141
แผนงานท่ี  14  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 142-146
แผนงานท่ี  15  การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลขัวก่าย  รพ.สต.บ้านขัวก่าย 147-150

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองแวงใต้ รพ.สต.บ้านวังเย่ียม 150-154

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลศรีวิชัย รพ.สต.บ้านโนนอุดม 155-160

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลธาตุ รพ.สต.บ้านหนองฮาง 160-163

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลขัวก่าย  รพ.สต.บ้านส้งเปือย 164-165

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองสนม รพ.สต.บ้านโพนแพง 165-168

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลอินทร์แปลง รพ.สต.บ้านแสงเจริญ 168-177

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเด่ือศรีคันไชย รพ.สต.บ้านค าหมูน 178-180

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหนองแวง รพ.สต.บ้านหนองแวง 180-186

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเด่ือศรีคันไชย รพ.สต.บ้านปานเจริญ 187-190

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลธาตุ รพ.สต.บ้านโนนแต้ 191-194

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลวานรนิวาส PCU วานรนิวาส 194-196
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วิสัยทัศน์ “วานรนิวาสน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคีเข้มแข็ง  เมืองแห่งพฤกษเวช”
พันธกิจ  พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ  อย่างมีส่วนร่วมและย่ังยืน
เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าท่ีมีความสุข   ระบบสุขภาพย่ังยืน
ค่านิยม  

M : Mastery     เป็นนายตนเอง
O : Originality   เร่งสร้างส่ิงใหม่
P : People centered  approach   ใส่ใจประชาชน
H : Humility     อ่อนน้อมถ่อมตน

แนวคิดการท างาน : Wanorn
W : Work  การท างานโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการสร้างสุขภาพเชิงรุก
A : Aim    เป้าหมายในการท างานโดยเน้นการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายผ่านสภาสุขภาพ อ าเภอวานรนิวาส  
N : Norm    การเรียนรู้และพัฒนางานสร้าง Best  practice  ผ่านเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเครือข่ายระดับต่างๆ
N : Organization   การจัดบริการเชิงระบบอย่างมีคุณภาพตามแนวทางของ รพ.สต.ติดดาวและพัฒนาการเข้าถึงการบริการ แบบไร้รอยต่อ
R : Reality    การจัดบริการสุขภาพโดยการแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับบริบทชุมชนและให้คุณค่ากับคนท างานอย่างเป็นสุข
N : New     การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การแก้ไขปัญหาการท างานโดยใช้กระบวนการวิจัย R2R

แผนยุทธศาสตร์  คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ 2564
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SWOT  ANALYSIS

S1: ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์
S2: บุคลากรมีเป้าหมายร่วมกัน ท างานเป็นทีม 
S3: มีการจัดบริการ 5 สาขาหลักท่ีมีความ เข้มแข็ง                                                                                                
S4: มีความต่อเน่ืองในการพัฒนาคุณภาพผ่านการรับรองคุณภาพ HA คปสอ./รพ.สต.ติดดาว O4:มีบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพทุกพ้ืนท่ี                                       

O3: มีแหล่งและศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพ    
O2: มีการขับเคล่ือนงานด้านสุขภาพผ่านสภาสุขภาพอ าเภอ                                   
O1: ประชาชนให้ความร่วมมือด้านสุขภาพ                           

O5: การคมนาคมสะดวกเข้าถึงบริการได้ง่ายมี FCT ทุกระดับร่วมดูแลสุขภาพ             

W2:รพ.มีการขยายบริการท่ีรวดเร็ว ท าให้การจัดระบบสนับสนุนไม่เพียงพอตามมาตรฐาน 
W3:ระยะเวลารอคอยการรับบริการใน รพ.นานและการจัดระบบคิว                                                                      
W4:บุคลากรมีการหมุนเวียนย้ายบ่อย                                                        
W5: ภาระงานของบุคลากรมาก                                                                                              

S5: มีการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม
S6: บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ทักษะให้มีความเช่ียวชาญแต่ละสาขาอย่างต่อเน่ือง

                                                    

O6: มีการใช้เทคโนโลยีด้านการส่ือสารท่ีรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี                

W1: การเช่ือมโยงระหว่าง Service plan กับการดูแลสุขภาพส่งเสริมป้องกันโรคยังไม่สมบูรณ์ทุกสาขา T1: การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมและการหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจแนวใหม่ของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี

T2: การเคล่ือนย้ายแรงงานในชุมชนมีเด็กและผู้สูงอายุอยู่บ้าน    
T3: สังคมผู้สูงอายุ  
T4: พฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสมและอิทธิพลจากส่ือโฆษณา  
T5: สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศเปล่ียนแปลง 

 O7: มีนโยบายชัดเจนทุกระดับ

T6: ข้อจ ากัดการใช้งบประมาณและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการขยายบริการ W6: ขาดการก ากับติดตามประเมินผลงานท่ีต่อเน่ือง  

ปัจจัยภายใน - ภายนอก

ค



กลยุทธ์ด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ คปสอ.วานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)

S1: ผู้น าองค์กรมีวิสัยทัศน์ O2: มีการขับเคล่ือนงานด้านสุขภาพผ่านสภาสุขภาพอ าเภอ S1O2 = การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

กลยุทธ์SWOT  ANALYSIS

HA ,DHSA ,รพ.สต.ติดดาว  (PP&P Excellence)

อ าเภอ/พชอ.โดยส่วนราชการ ตัวแทนภาคประชาชน  (PP&P Excellence)

S4: มีความต่อเน่ืองในการพัฒนาคุณภาพผ่านการรับรองคุณภาพ O1: ประชาชนให้ความร่วมมือด้านสุขภาพ   S4O1 = การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

S2: บุคลากรมีเป้าหมายร่วมกัน ท างานเป็นทีม T4: พฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสมและอิทธิพลจากส่ือโฆษณา S2T4 = บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

S3: มีการจัดบริการ 5 สาขาหลักท่ีมีความ เข้มแข็ง  O6:มีการใช้เทคโนโลยีด้านการส่ือสารท่ีรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี S3O6 = บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
S5: มีการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม O3: มีแหล่งและศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพ S5O3 = บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

W1: การเช่ือมโยงระหว่าง Service plan กับการดูแลสุขภาพ O2: มีการขับเคล่ือนงานด้านสุขภาพผ่านสภาสุขภาพอ าเภอ W1O2 = การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

S6: บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ทักษะให้มีความเช่ียวชาญแต่ละสาขา T1: การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมและการหันมาปลูกพืช S6T1 = บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
อย่างต่อเน่ือง เศรษฐกิจแนวใหม่ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

W2: รพ.มีการขยายบริการท่ีรวดเร็ว ท าให้การจัดระบบสนับสนุน O1: ประชาชนให้ความร่วมมือด้านสุขภาพ                                            W2W4W5O1O3O4 = บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ไม่เพียงพอตามมาตรฐาน O3: มีแหล่งและศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพ                                                             

ส่งเสริมป้องกันโรคยังไม่สมบูรณ์ทุกสาขา (PP&P Excellence)

W3: ระยะเวลารอคอยการรับบริการใน รพ.นานและการจัดระบบคิว T3: สังคมผู้สูงอายุ W3T4 = บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

W4:บุคลากรมีการหมุนเวียนย้าย บ่อย   O4: มีบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพทุกพ้ืนท่ี 
W5: ภาระงานของบุคลากรมาก 

ไม่เพียงพอตามมาตรฐาน การขยายบริการ 
W2: รพ.มีการขยายบริการท่ีรวดเร็ว ท าให้การจัดระบบสนับสนุน T6: ข้อจ ากัดการใช้งบประมาณและงบประมาณไม่เพียงพอต่อ W2T6 = บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
W6: ขาดการก ากับติดตามประเมินผลงานท่ีต่อเน่ือง O7: มีนโยบายชัดเจนทุกระดับ W6O7 = บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ค



ประเด็นยุทธศาสตร์ คปสอ.วานรนิวาส  ประจ าปีงบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์  : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)

แผนงานท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
1.1 โครงการลูกเกิดรอดแม่ ปลอดภัยพัฒนาการสมวัย ร่างกายแข็งแรง เก่ง ดี มีสุข อ าเภอวานรนิวาส  ปีงบประมาณ 2564

1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และลดการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ อ าเภอวานรนิวาส  ปีงบประมาณ 2564

1.3 โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ "ว่ิงจ้าวสนามวานรนิวาสปี 13"  คปสอ.วานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ  2564

1.4 โครงการการด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุท่ีเช่ือมต่อกับหน่วยบริการประจ าในพ้ืนท่ีแบบไร้รอยต่อ โรงพยาบาลวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564 

1.5 โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 

แผนงานท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

แผนงานท่ี  3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
3.1 โครงการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

3.2 โครงการรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลักได้เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อ าเภอวานรนิวาส  ปีงบประมาณ 2564

แผนงานท่ี  4  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
4.1 โครงการบริการจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
4.2 โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการท างาน โรงพยาบาลวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564
4.3 โครงการพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม อ าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายท่ีส าคัญ
ล าดับ

1

2

3 ไม่ต่ ากว่า 100
2.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 62

ค่าเป้าหมายหน่วยวัดตัวช้ีวัด

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 16ต่อการชีพ
แสนคน

เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน
2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีก าหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85

แผนงานท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 100 ระดับสติปัญญาเฉล่ีย

ค



ล าดับ
4
5
6
7

8

9
10

11
12

13

14
15
16

17

ค่าเป้าหมาย

มากกว่าหรือเท่ากับ 70
จ านวนจังหวัดท่ีมีการขับเคล่ือนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย
และปัญหาส าคัญในพ้ืนท่ีร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs”
ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 – 28 วัน

ร้อยละ

ไม่เกิน 34
ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 85

ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 67
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

12.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ร้อยละ มากกว่าหรือเท่ากับ 60

แผนงานท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย จ านวนครอบครัว 25,000

ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ

65
7.2 ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 14
7.3 ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียงข้ึนไป มีการจัดต้ังคลินิกผู้สูงอายุ ร้อยละ

ร้อยละ

76

1

ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด ร้อยละ 57 จังหวัด) 75

80
พชอ. ท่ีมีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง คน 10 ล้านคน

แผนงานท่ี  3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

80

80

ต่อจ านวนประชากร
หญิงอายุ15-19 ปี พัน

16.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (เคร่ืองส าอางกลุ่ม
เส่ียง (แอลกอฮอล์เพ่ือสุขอนามัยมือ))

สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ได้รับการดูแลท้ังในสถานบริการและในชุมชน

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด

7.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
16.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมายท่ีพบสารท่ีมีฤทธ์ิในการลดน้ าหนักหรือสร้างสมรรถภาพทางเพศ)

12.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ร้อยละ

ร้อยละ

จังหวัด

ค



ล าดับ

18

19

ประเด็นยุทธศาสตร์  : ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)
แผนงานท่ี  5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

5.1 โครงการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส    จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
5.2 โครงการประชุมวิชาการเชิดชูบุคคลหน่วยงาน นวัตกรรม ต้นแบบ  "คนดี ศรีวานรนิวาส"  ปีงบประมาณ 2564
5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
5.4 โครงการพัฒนา อสม.หมอประจ าบ้าน และ อสค. อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
5.5 โครงการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
5.6 โครงการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
5.7 โครงการพัฒนามาตรฐานสุขศึกษาในโรงพยาบาล และ รพ.สต. อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

แผนงานท่ี  6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
6.1 โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
6.2 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคติดเช้ือ (Sepsis)
6.3 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์
6.4 โครงการการบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate Care : IMC)
6.5 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ
6.6 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง 
6.7 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคหัวใจ  
6.8 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯระดับดีมาก

ร้อยละ 80ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ร้อยละ ร้อยละ 60 ของ
จังหวัดผ่านเกณฑ์

ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
ข้ึนไป

ร้อยละ

จังหวัดละ 1 แห่ง
จังหวัดละ 1 แห่ง

หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย

แผนงานท่ี  4  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัด
17.1 ตลาดนัด น่าซ้ือ (Healthy Market)
17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัด

จังหวัด

ค



6.9 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา Thalassemia
6.10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา Stoke 
6.11 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต  
6.12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
6.13 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  One Day Surgery 
6.14 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ
6.15 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก
6.16 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
6.17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม 
6.18 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
6.19 โครงการป้องกันและรักษาฟ้ืนฟูในกลุ่มผู้ป่วยจิตเด็กและวัยรุ่น อ าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564
6.20 โครงการเย่ียมส ารวจเพ่ือรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 ประจ าปี 2564
6.21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพงานกายภาพบ าบัด 

6.22 โครงการสัปดาห์เภสัช โรงพยาบาลวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564

6.23 โครงการติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

6.24 โครงการตรวจสถานประกอบการใส่ใจคุณภาพ 

6.25 โครงการต าบลต้นแบบเชิงรุกงานคุ้มครองผู้บริโภค  

6.26 โครงการต าบลต้นแบบส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
6.27 โครงการพัฒนามาตรฐานสถานบริการแพทย์แผนไทยของรัฐ

แผนงานท่ี  7  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
7.1 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

แผนงานท่ี  8  การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ
8.1 โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิม ให้กับประชาชน" โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
8.2 โครงการออกหน่วยอ าเภอย้ิม เคล่ือนท่ีและท้องถ่ินสัญจร อ าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564
8.3 โครงการราชทัณฑ์ปันสุขท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

แผนงานท่ี  9  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย

ค



ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายท่ีส าคัญ
ล าดับ

1
2
3

4

5

6

7

8
9

5.1 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke:I60-I69) ร้อยละ น้อยกว่าร้อยละ 7

ร้อยละ
ร้อยละ

การจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตาม พรบ.ฯ
จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน

2,500 ทีม
25 ล้านคน

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย
แผนงานท่ี  5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ต่ ากว่าร้อยละ 1.4

5.2 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke:I60-I69) ร้อยละ น้อยกว่าร้อยละ 25
5.3 ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke:I63) ร้อยละ น้อยกว่าร้อยละ 5

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
6.1 อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม ร้อยละ 90

5.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน(I63) ท่ีมีอาการไม่เกิน 4.5ช่ัวโมงได้รับการรักษาด้วย
ยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 60 นาที (door to needle time)

ร้อยละ มากกว่าหรือเท่ากับ    
   ร้อยละ 60

5.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ท่ีมีอาการไม่เกิน 72 ช่ัวโมงได้รับการรักษาใน StrokeUnit ร้อยละ มากกว่าหรือเท่ากับ    
   ร้อยละ  60

6.2 ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า ร้อยละ 90

ร้อยละ

ระดับความส าเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของท้ังประเทศ
ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาท่ีเลือกครบถ้วนตาม Key Step 
Assessment

ร้อยละ

ร้อยละ

คน
คน

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาเหมาะสม

80,000 (สะสม)
75

ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ 80
แผนงานท่ี  6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
3.1 ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน
3.2 ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

100

ค



ล าดับ
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

อัตราตายทารกแรกเกิด อัตรา น้อยกว่า3.6ต่อ 1,000
 ทารกแรกเกิดมีชีพ

ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 45

ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ ลดลงร้อยละ 10

อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ร้อยละ น้อยกว่า ร้อยละ 26

อัตราการฆ่าตัวตายส าร็จ อัตรา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
6.3 ต่อประชากรแสน

คน

ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละ 20.5

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกกว่าหรือเท่ากับ  
    ร้อยละ 71

21.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ร้อยละ ไม่เกินร้อยละ 8
21.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 60

ร้อยละของโรงพยาบาลที มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ M 1 ข้ึนไปที มีแพทย์ออร์โธปิ
ดิกส์เพ่ิมข้ึนให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

ทีม 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด

ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดทาแผนและซ้อมแผน BCP for EID ร้อยละ 100
ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

11.1 RDU ข้ันท่ี 2 ร้อยละ  ร้อยละ 60

12.1 โรงพยาบาลท่ีมีการจัดการ AMR ระดับ intermediate ระดับ

ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

11.2 RDU ข้ันท่ี 3 ร้อยละ ร้อยละ 40

12.2 อัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือด อัตรา

ค



ล าดับ

22

23
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27
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34

22.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ร้อยละ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 75

22.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ร้อยละ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 75

ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
22.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ร้อยละ

มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 75

ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m/yr ร้อยละ 67
ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 85

ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน่ิวในถุงน้าดีหรือถุงน้าดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally 
Invasive Surgery : MIS)

ร้อยละ 60

อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
(โรงพยาบาล A, S)

อัตราส่วน 1

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึงการ
ติดตาม (Retention Rate)

ร้อยละ 60

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate
 bed/ward)

ร้อยละ 100

ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery ร้อยละ 60

จ านวนหน่วยบริการท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการครอบคลุม รพ. สังกัด ก.สธ. และ
สถานพยาบาลภาคเอกชน

จ านวน 12 เขต (อย่างน้อย
เขตสุขภาพละ 2แห่ง)

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 26

แผนงานท่ี  7  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

แผนงานท่ี  8  การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ

อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดับ A, S, M1 (ท้ังท่ี ER และ
 Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma‹12%, Non-Trauma‹12%)

ร้อยละ 12

ร้อยละโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ ร้อยละ 100

ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีเกาะตามท่ีก าหนด

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย

ค



ล าดับ

แผนงานท่ี  9  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย
35
36

37

ประเด็นยุทธศาสตร์  : ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

10.1 โครงการวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เป็นมืออาชีพ
10.2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ปีงบประมาณ 2564
10.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการส่งประเมินวิชาการ ตามหลักเกณฑ์การประเมินบุคคล เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ตาม ว.246

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายท่ีส าคัญ
ล าดับ

1
2

3
4

ประเด็นยุทธศาสตร์  : ยุทธศาสตร์ท่ี  4  ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)
แผนงานท่ี  11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

11.1 โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลวานรนิวาส ปีงบประมาณ  2564
11.2 โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว (5 ดาว5ดี) ปีงบประมาณ  2564

ระดับ 5
แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตาแหน่งท่ีสูงข้ึนได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

ร้อยละ

ต าแหน่งว่างคงเหลือไม่
เกินร้อยละ 3 

(≥11เขตสุขภาพผ่าน
เกณฑ์)≥ 80

สถานท่ีกักกันตัวตามท่ีรัฐกาหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึน

อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับมาตรฐานการท่องเท่ียว

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย

หน่วยวัด

ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ

เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านการเกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพรการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความ
งามและการแพทย์แผนไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 100

องค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพและเป็นต้นแบบ จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ ระดับความส าเร็จ

ร้อยละ 5

ค



11.3 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (PMQA) อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564
11.4 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564
11.5 โครงการประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ประจ าปีงบประมาณ 2564
11.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานพัสดุตาม “พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ส าหรับบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวานรนิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11.7 โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.วานรนิวาส  ในการบริหารพัสดุ และจัดท าแผนค าของบลงทุน  ปีงบประมาณ 2564
11.8 โครงการ Happy Moph กระทรวงสาธารณสุของค์กรแห่งความสุข อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบบระมาณ 2564

แผนงานท่ี  12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
12.1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ คปสอ.วานรนิวาส  ปีงบประมาณ 2564

แผนงานท่ี  13  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
13.1 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

แผนงานท่ี  14  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
14.1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล โดยการใช้เคร่ืองมือพัฒนาความรู้ 9 ช้ิน ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ปีงบประมาณ 2564
14.2 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัย (R2R) ให้ส าเร็จเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย คปสอ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  15  การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
ล าดับ

1
2

3

3.3 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

ร้อยละ 92
แผนงานท่ี  11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

จานวนส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง

ร้อยละ 75

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

3.1 ส่วนกลาง ร้อยละ 95

3.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้อยละ 95

ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด

ร้อยละ 95

ค



ล าดับ
4

5

6

7

8

9

10

11

ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

ร้อยละของหน่วยบริการท่ีเป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service)

7.1 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีเป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2)

ร้อยละ 85

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ข้ัน 3

แผนงานท่ี  12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

4.3 โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 90

ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

4.1 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป ร้อยละ 100

7.2 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีเป็น Smart Hospital (Smart tools& Smart service) (รพ. ระดับ F1, F2,F3 ) ร้อยละ 100

7.3 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีเป็น Smart Hospital (Smart tools& Smart service) (รพ.นอกสังกัด สป.สธ.) ร้อยละ 100

100 แห่ง

ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ(compliance rate) เม่ือไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ ความแตกต่าง ไม่เกิน 1.5%
แผนงานท่ี  13  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบรับยาท่ีร้านยา มีการดาเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

11.1 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7) ร้อยละ

ร้อยละ

≤ร้อยละ 4
11.2 ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6) ร้อยละ ≤ร้อยละ 6

4.2 โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค,กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 100

ระดับความส าเร็จของการจัดท าสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยในของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ ระดับความส าเร็จ มีกลไกในการ
ขับเคล่ือนและ

พิจารณาชุดสิทธิ
ประโยชน์กลางของ 3 

กองทุน
ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย

100

จ านวน

ร้อยละ 85

ค



ล าดับ

12

13
14

15

15.2 ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบท่ีก าหนดของส านักงานสาธารณสุขท่ัวประเทศ ระดับความส าเร็จ ด าเนินการต่อเน่ืองจากปี
2564 โดยก าหนด

กฎหมายท่ีจะบังคับใช้
ตามนโยบายและวัด

ความส าเร็จเป็นข้ันตอน

แผนงานท่ี  15  การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100

จ านวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพที คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด เร่ือง จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ี

คิดค้นใหม่ 
หรือท่ีพัฒนาต่อยอดท่ี

เพ่ิมข้ึน
จากฐานข้อมูล
นวัตกรรมกรมิ

วิทยาศาสตร์การแพทย์
ของปีท่ีผ่านมาอย่างน้อย

 8 เร่ือง

ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

15.1 ร้อยละของกฎหมายท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 10 ฉบับ

ร้อยละ 100

ร้อยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้

แผนงานท่ี  14  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย

ค



เงินบ ำรุง 
รพ.

เงินบ ำรุง 
รพ.สต.

สปสช.
งบคลินิกโรค

จำกกำร
ท ำงำนฯ

งบกองทุน
สุขภำพต ำบล

รวม  (บำท)

1 แผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  ประจ ำปี
งบประมำณ  2564

ยุทธศำสตร์ ท่ี 1 ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & Excellence)

แผนงานท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 5 211,670 211,670
แผนงานท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 1 60,000 60,000
แผนงานท่ี  3  การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 2 48,100 42,300 90,400
แผนงานท่ี  4  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 3 39,500 190,000 229,500
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)

แผนงานท่ี  5  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 7 165,200 165,200
แผนงานท่ี  6  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 13 168,100 168,100
แผนงานท่ี  7  การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 1 20,000 20,000
แผนงานท่ี  8  การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ 3 0
แผนงานท่ี  9  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 0 0
ยุทธศำสตร์ท่ี  3  ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานท่ี 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 3 0
ยุทธศำสตร์ท่ี   4  ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)

แผนงานท่ี  11  การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 8 178,025 178,025
แผนงานท่ี  12  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 1 15,000 15,000
แผนงานท่ี  13  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 1 0

สรุปแหล่งงบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  ประจ ำปีงบประมำณ  2564

ล ำดับ ยุทธศำสตร์
จ ำนวน
โครงกำร

แหล่งงบประมำณ

ง
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เงินบ ำรุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิก

โรคจำกกำร
ท ำงำนฯ

งบกองทุน
สุขภำพต ำบล

รวม  (บำท)

1 ยุทธศำสตร์ ท่ี 1 ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P 
Excellence)

1.1 แผนงำนท่ี  1  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)

1. โครงการลูกเกิดรอดแม่ ปลอดภัยพัฒนาการสมวัย ร่างกายแข็งแรง เก่ง ดี มีสุข อ าเภอวานร
นิวาส  ปีงบประมาณ 2564

นางวิทยา  ฮามวงศ์/     
นางศิริลักษณ์  เอกมาตร

23,980 23,980

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และลดการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ อ าเภอวานรนิวาส  
ปีงบประมาณ 2564

น.ส.มณีรัตน์ อินทร์พิมพ์ 64,740 64,740

3. โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ "ว่ิงจ้าวสนามวานรนิวาสปี 13"  คปสอ.วานรนิวาส   จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ  2564

นางวิภารัตน์  แง่มสุราช 91,950 91,950

4. โครงการการด าเนินงานคลินิกผู้สูงอายุท่ีเช่ือมต่อกับหน่วยบริการประจ าในพ้ืนท่ีแบบไร้รอยต่อ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564

น.ส.บุญนิสา  ภูมิศรี/    
นางชลธิดา แดงสะอาด

11,000 11,000

5. โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 น.ส.บุญนิสา  ภูมิศรี/    
นางชลธิดา แดงสะอาด

20,000 20,000

1.2 แผนงำนท่ี  2  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2564

นางศิรินุช ณ นครพนม 60,000 60,000

1.3 แผนงำนท่ี  3  กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ

7. โครงการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2564

นายสุรชัย  ค าภูษา/    
น.ส.จุฑาทิพย์  ไพเรืองโสม

48,100 48,100

8. โครงการรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลักได้เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อ าเภอวานรนิวาส  ปีงบประมาณ 2564

นายสุรชัย  ค าภูษา/    
น.ส.จุฑาทิพย์  ไพเรืองโสม

42,300 42,300

แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนสำธำรณสุข คปสอ.วำนรนิวำส อ ำเภอวำนรนิวำส  จังหวัดสกลนคร  ประจ ำปีงบประมำณ  2564

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมำณ

จ



เงินบ ำรุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิก

โรคจำกกำร
ท ำงำนฯ

งบกองทุน
สุขภำพต ำบล

รวม  (บำท)
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมำณ

1.4 แผนงำนท่ี  4  กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม

9. โครงการบริการจัดการส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2564

นายศักดิพัฒน์ ปัญญา
พวน/นางวิภารัตน์ แง่มสุราช

7,500 7,500

10 โครงการพัฒนาคลินิกโรคจากการท างาน โรงพยาบาลวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564  น.ส.วรรณพร  สุขวงษ์/
นางชลธิดา แดงสะอาด

190,000 190,000

11. โครงการพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม อ าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564 นางศิรินุช ณ นครพนม 32,000 32,000

2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)

2.1 แผนงำนท่ี  5  กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ

12. โครงการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส    จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

นางจิราภรณ์  ศรีเวียงธวัช/
น.ส.จุฬารัตน์  พิลาบุตร

24,700 24,700

13. โครงการประชุมวิชาการเชิดชูบุคคลหน่วยงาน นวัตกรรม ต้นแบบ  "คนดี ศรีวานรนิวาส"  
ปีงบประมาณ 2564

นางจิราภรณ์  ศรีเวียงธวัช/
น.ส.จุฬารัตน์  พิลาบุตร

68,000 68,000

14. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 นางศิรินุช ณ นครพนม 55,000 55,000
15. โครงการพัฒนา อสม.หมอประจ าบ้าน และ อสค. อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564
นางศิรินุช ณ นครพนม  -  -  -  - 0

16. โครงการพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิตอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 นางศิรินุช ณ นครพนม 7,500 7,500

17. โครงการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ อ าเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

นางศิรินุช ณ นครพนม 10,000 10,000

จ
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18. โครงการพัฒนามาตรฐานสุขศึกษาในโรงพยาบาล และ รพ.สต. อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2564

นางศิรินุช ณ นครพนม/ 
น.ส.จีระพร ตงศิริ

 -  -  -  - 0

2.2 แผนงำนท่ี  6  กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)

19. โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

19.1 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคติดเช้ือ (Sepsis) นส.ธีรวดี  ปูคะสินธ์ุ  -  -  -  - 0
19.2 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาออร์โธปิดิกส์ นางยุพิน  นามผา  -  -  -  - 0
19.3 โครงการการบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) น.ส.อมรรัตน์ ปังอุทา  -  -  -  - 0
19.4 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ นางรัตติยา  แสดคง  -  -  -  - 0
19.5 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง นางพชรพร  ค าภูษา/       

นางศศิธร  จันทร์ต้ือ
 -  -  -  - 0

19.6 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคหัวใจ นางรุจิเรข  สุวรรณชัยรบ  -  -  -  - 0
19.7 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด นางวนิดา  กาสุริย์  -  -  -  - 0
19.8 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา Thalassemia นางวนิดา  กาสุริย์  -  -  -  - 0
19.9 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา Stoke น.ส.หน่ึงนุช  บุตรวัง/      

นางจิรารัตน์  ตรงดี
 -  -  -  - 0

19.10 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต นางมงคล  วารีย์  -  -  -  - 0
19.11 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ นางนภาลัย   แสงโพธ์ิ  -  -  -  - 0
19.12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  One Day Surgery นางลดาวัลย์  พลวิเศษ  -  -  -  - 0
19.13 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการงานป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ นางจันทร์เพ็ญ ปะวะโพธ์ิ

ตะโก
 -  -  -  - 0

19.14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก น.ส.กัทลี  อินทรสิทธ์ิ  -  -  -  - 0

จ
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20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง นางชไมรัตน์  ดุลบดี 9,300 9,300
21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม น.ส.พรทิพย์   ก่ าสี 5,000 5,000
22 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ 2564
นางปรียา  สินธุระวิทย์ 15,000 15,000

23 โครงการป้องกันและรักษาฟ้ืนฟูในกลุ่มผู้ป่วยจิตเด็กและวัยรุ่น อ าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 
2564

น.ส.กัณนิกา อัคราช 19,200 19,200

24. โครงการเย่ียมส ารวจเพ่ือรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
 2560 ประจ าปี 2564

น.ส.วันรัก ค าภาศรี 35,600 35,600

25. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพงานกายภาพบ าบัด น.ส.พิชชาพร  พลทะสอน  -  -  -  - 0
26. โครงการสัปดาห์เภสัช โรงพยาบาลวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564 นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ 4,000 4,000

27. โครงการติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์  - 0
28. โครงการตรวจสถานประกอบการใส่ใจคุณภาพ นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ 10,000 10,000

29. โครงการต าบลต้นแบบเชิงรุกงานคุ้มครองผู้บริโภค นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์ 25,000 25,000
30. โครงการต าบลต้นแบบส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล นายสิทธิพงษ์ กนกหงษ์/

นางสาวสุนิดา ค าหา
25,000 25,000

31. โครงการพัฒนามาตรฐานสถานบริการแพทย์แผนไทยของรัฐ นางสุกัญญา  สอนสิงห์ไชย 20,000 20,000
2.3 แผนงำนท่ี  7  กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ

32. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ นางจิรารัตน์  ตรงดี 20,000 20,000

จ
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แหล่งงบประมำณ

2.4 แผนงำนท่ี  8  กำรพัฒนำตำมโครงกำรพระรำชด ำริโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพำะ

33. โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิม ให้กับประชาชน"
 โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานทันตกรรม/         
กลุ่มงานการพยาบาล/      
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป

 -  -  -  - 0

34. โครงการออกหน่วยอ าเภอย้ิม เคล่ือนท่ีและท้องถ่ินสัญจร อ าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานการพยาบาล/    
กลุ่มงานเทคนิการการแพทย์

 -  -  -  - 0

35. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กลุ่มงานทันตกรรม/         
กลุ่มงานการพยาบาล/      
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป

 -  -  -  - 0

2.5 แผนงำนท่ี 9 อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ ควำมงำมและแพทย์
แผนไทย

3. ยุทธศำสตร์ท่ี  3  ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)

3.1 แผนงำนท่ี 10 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ

36. โครงการวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความ เป็นมืออาชีพ นางอรอนงค์ อุดามาลย์ /  
น.ส.นริศรา ศรีกุลวงศ์

 -  -  -  - 0

37. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  ปีงบประมาณ 2564 นางอรอนงค์ อุดามาลย์ /  
น.ส.นริศรา ศรีกุลวงศ์

 -  -  -  - 0

38. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการส่งประเมินวิชาการ ตามหลักเกณฑ์การประเมินบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ตาม ว.246

นางอรอนงค์ อุดามาลย์ /  
น.ส.นริศรา ศรีกุลวงศ์

 -  -  -  - 0

4. ยุทธศำสตร์ท่ี   4  ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)

จ



เงินบ ำรุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิก

โรคจำกกำร
ท ำงำนฯ

งบกองทุน
สุขภำพต ำบล

รวม  (บำท)
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมำณ

4.1 แผนงำนท่ี  11  กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ

39. โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลวานรนิวาส ปีงบประมาณ  
2564

นางนิรันดร  เทียนรังษี 105,200 105,200

40. โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว (5 ดาว5ดี) ปีงบประมาณ  2564 นางจิราภรณ์  ศรีเวียงธวัช 56,250 56,250
41. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (PMQA) อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564 นางศิรินุช ณ นครพนม  -  -  -  - 0

42 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
2564

นายยุทธพงษ์  รัตนจันทร์/
น.ส.นิลเนตร  จักรชัย

8,500  -  -  - 8,500

43. โครงการประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 น.ส.สุพิชญ์  ทองประเสริฐ/
น.ส.จิตรลดา  อุปพงษ์

 -  -  -  - 0

44. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานพัสดุตาม “พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ส าหรับบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวานร
นิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

น.ส.ประภาพร  กาญบุตร 7,000 7,000

45. โครงการพัฒนาบุคลากร คปสอ.วานรนิวาส  ในการบริหารพัสดุ และจัดท าแผนค าของบลงทุน  
ปีงบประมาณ 2564

น.ส.รัชดาพรไขลาเมา 1,075 1,075

46. โครงการ Happy Moph กระทรวงสาธารณสุของค์กรแห่งความสุข อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ปีงบบระมาณ 2564

นายวิษณุ เมืองบาล /    
น.ส.นริศรา  ศรีกุลวงศ์

 -  -  -  - 0

4.2 แผนงำนท่ี  12  กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ

47. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ คปสอ.วานรนิวาส  ปีงบประมาณ 2564 นายสุรชาติ  อุดม 15,000  -  -  - 15,000

จ



เงินบ ำรุง 
รพ.

สปสช.
งบคลินิก

โรคจำกกำร
ท ำงำนฯ

งบกองทุน
สุขภำพต ำบล

รวม  (บำท)
ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมำณ

4.3 แผนงำนท่ี  13  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ

48. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
2564

น.ส.ณเบญจกาญจน์  ฝูงที  -  -  -  - 0

4.4 แผนงำนท่ี  14  กำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ

49. โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล โดยการใช้เคร่ืองมือพัฒนาความรู้ 9 ช้ิน 
ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564

น.ส.นริศรา ศรีกุลวงศ์  -  -  -  - 0

50. โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ คปสอ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ  2564 นางศิรินุช ณ นครพนม 20,000  -  -  - 20,000

แผนงำนท่ี  15  กำรปรับโครงสร้ำงและกำรพัฒนำกฎหมำยด้ำนสุขภำพ

รวมงบประมำณจ ำนวน 50  โครงกำร 865,595 102,300 190,000 1,157,895

หมายเหตุ : จ านวน 50 โครงการ
1.โครงการใช้งบประมาณ จ านวน 34 โครงการ
2.โครงการไม่ใช้งบประมาณ จ านวน 16 โครงการ

จ



เงินบ ำรุง รพ.สต. งบกองทุนสุขภำพต ำบล รวม  (บำท)

1 ต ำบลขัวก่ำย/รพ.สต.บ้ำนขัวก่ำย
1.1 โครงการก้าวขาขยับกาย ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ 30,000 30,000
1.2 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 10,000 10,000
1.3 โครงการอบรมแกนน าสุขภาพประจ าหมู่บ้าน 10,000 10,000
1.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้แกนน าเช่ียวชาญการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 30,000 30,000
1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้แกนน าเช่ียวชาญด้านทันตสาธารณสุข 20,000 20,000

2 ต ำบลหนองแวงใต้/รพ.สต.บ้ำนวังเย่ียม 0
2.1 โครงการชุมชนน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี 46,400 46,400
2.2 โครงการเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพและว่ิงจ้าวสนาม ปีงบประมาณ  2564 22,480 22,480
2.3 โครงการหญิงไทยห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ2564 12,400 12,400
2.4 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ปีงบประมาณ 2564 12,400 12,400
2.5 โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2564 12,800 12,800
2.6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพ้ืนท่ี รพ.สต.บ้านวังเย่ียมปีงบประมาณ 2564 5,000 5,000
2.7 โครงการชุมชนร่วมใจท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก เขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านวังเย่ียม 

ปีงบประมาณ 2564
48,000 48,000

3 ต ำบลศรีวิชัย/รพ.สต.บ้ำนโนนอุดม 0
3.1 โครงการเดิน ว่ิง ป่ัน เพ่ือสุขภาพ ประจ าปี 2564 25,000 25,000
3.2 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ประจ าปี 2564 38,900 38,900
3.3 โครงการ ฟ.ฟันย้ิมสวย สุขภาพฟันดี เด็กนักเรียนประถมศึกษา ต าบลศรีวิชัย ปี 2564 53,300 53,300
3.4 โครงการพอกเข่าสมุนไพร ลดอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเส่ือมในผู้สูงอายุ 13,300 13,300
3.5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก เร่ืองการตรวจและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย 26,100 26,100

ล ำดับ ต ำบล/รพ.สต.
แหล่งงบประมำณ

แผนงำน/โครงกำร กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล  อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2564

ฉ



เงินบ ำรุง รพ.สต. งบกองทุนสุขภำพต ำบล รวม  (บำท)
ล ำดับ ต ำบล/รพ.สต.

แหล่งงบประมำณ

3.6 โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เส่ียง 11,460 11,460
3.7 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมการท างาน 26,100 26,100
3.8 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 13,300 13,300
3.9 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า ประจ าปี 2564 6,900 6,900
3.10 โครงการอบรม/ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 11,460 11,460

4 ต ำบลธำตุ/รพ.สต.บ้ำนหนองฮำง 0
4.1 โครงการเด็ก สมองดี สุขภาพดี อารมณ์ดี มีคุณธรรม 90,300 90,300
4.2 โครงการรณรงค์ เดิน – ว่ิง ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี 15,500 15,500
4.3 โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน -โรคความดันโลหิตสูง เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน 3 ต. 19,400 19,400
4.4 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11,750 11,750
4.5 โครงการติดตามเฝ้าระวังร้านค้าในชุมชนโดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 27,660 27,660

5 ต ำบลขัวก่ำย/รพ.สต.บ้ำนส้งเปือย 0
5.1 โครงการว่ิงเพ่ือสร้างสุขภาพ  ว่ิงจ้าวสนาม  ปีงบประมาณ 2564 15,000 15,000
5.2 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ประชาชนต้นแบบสร้างสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2563 35,000 35,000
5.3 โครงการลด ละ เลิกบุหร่ี สุราในชุมชน 60,000 60,000

6 ต ำบลหนองสนม/รพ.สต.บ้ำนโพนแพง 0
6.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรองในประชาชนท่ัวไป 20,000 20,000
6.2 โครงการเดิน-ว่ิงปิงปองจราจรชีวิต 7 สีและว่ิงจ้าวสนามอ าเภอวานรนิวาสปีท่ี 13 25,000 25,000
6.3 โครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจร 32,000 32,000
6.4 โครงการเด็กพัฒนาการสมวัยด้วยความใส่ใจของผู้ปกครอง 24,000 24,000
6.5  โครงการอบรมผู้น านักเรียน ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ 19,000 19,000

ฉ



เงินบ ำรุง รพ.สต. งบกองทุนสุขภำพต ำบล รวม  (บำท)
ล ำดับ ต ำบล/รพ.สต.

แหล่งงบประมำณ

6.6 โครงการเด็กว่ายน้ าเป็น  เล่นน้ าปลอดภัย 28,000 28,000

7 ต ำบลอินทร์แปลง/รพ.สต.บ้ำนแสงเจริญ 0
7.1 โครงการว่ิงจ้าวสนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแสงเจริญปีงบประมาณ  2564 10,000 10,000
7.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปีงบประมาณ 2564 10,000 10,000
7.3 โครงการให้ความรู้ และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๖4 10,000 10,000
7.4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการอบไอน้ าสมุนไพร ปีงบประมาณ  2564 10,000 10,000
7.5 โครงการป้องกันโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ าดี และพยาธิใบไม้ในตับ 20,000 20,000
7.6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 42,000 42,000
7.7 โครงการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ 15,000 15,000
7.8 โครงการห่วงใยใส่ใจเกษตรกรและผู้บริโภคให้ปลอดโรคจากสารเคมี 25,000 25,000
7.9 .โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนต าบลอินทร์แปลง 45,000 45,000
7.10 โครงการวัยใส  ใส่ใจรักษ์ 5,000 5,000
7.11 โครงการวัยใส  ใส่ใจรักษ์ 5,000 5,000
7.12 โครงการวัยใส  ใส่ใจรักษ์ 5,000 5,000
7.13 โครงการสุขภาพฟันดี  มีสุข 5,000 5,000
7.14 โครงการหนูน้อยฟันดี 25,000 25,000
7.15 โครงการเด็กว่ายน้ าเป็น  เล่นน้ าปลอดภัย 25,000 25,000

8 ต ำบลเด่ือศรีคันไชย/รพ.สต.บ้ำนค ำหมูน 0
8.1 โครงการชุมชนน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี 40,000 40,000
8.2 โครงการเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพและว่ิงจ้าวสนาม ปีงบประมาณ  2564 20,000 20,000
8.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพในหญิงต้ังครรภ์และหลังคลอด 15,000 15,000
8.4 โครงการการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชน 10,000 10,000

ฉ



เงินบ ำรุง รพ.สต. งบกองทุนสุขภำพต ำบล รวม  (บำท)
ล ำดับ ต ำบล/รพ.สต.

แหล่งงบประมำณ

8.5 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2564 15,000 15,000
8.6 โครงการนวัตกรรมในการรักษาโรคในกลุ่มวัยท างาน 10,000 10,000

9 ต ำบลหนองแวง/รพ.สต.บ้ำนหนองแวง 0
9.1 โครงการเดิน ว่ิง  ป่ัน  เพ่ือสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวง 20,850 20,850
9.2 โครงการให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและตรวจเต้านมด้วยตนเอง 14,200 14,200
9.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา IQ และ EQ ในเด็กนักเรียนปฐมวัย 13,400 13,400
9.4 โครงการลูกน้อยพัฒนาการสมวัย เติบใหญ่ด้วยนมแม่ 8,200 8,200
9.5 โครงการอบรม อสม.ในการคัดกรองวัณโรค และการบริหารยาแบบมีพ่ีเล้ียง(DOTs) รพ.สต.บ้านหนองแวง  ปีงบประมาณ 2564 13,885 13,885
9.6 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโดยผู้ดูแลในครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าครัวเรือน 13,900 13,900
9.7 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) 16,785 16,785
9.8 โครงการส่งเสริมชุมชนปลอดบุหร่ี 16,735 16,735
9.9 โครงการคัดกรองภาวะเส่ียงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ในผู้ป่ายเบาหวานความดันโลหิตสูงและให้ความรู้ภาวะแทรกซ้อน

โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองและ
21,050 21,050

9.10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน 5,000 5,000

10  ต ำบลเด่ือศรีคันไชย/รพ.สต.บ้ำนปำนเจริญ 0
10.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรองในประชาชนท่ัวไป 14,740 14,740
10.2 โครงการอบรมแกนน าโรค  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ี

รับยาจากรพ.สต.ปานเจริญ
12,950 12,950

10.3  โครงการอบรมผู้น านักเรียน ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ 9,450 9,450
10.4 โครงการรณรงค์ว่ิงออก -ก าลังกาย 20,000 20,000
10.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ ปี 2564 27,250 27,250
10.6 โครงการเด็กพัฒนาการสมวัยด้วยความใส่ใจของผู้ปกครอง 14,750 14,750

ฉ



เงินบ ำรุง รพ.สต. งบกองทุนสุขภำพต ำบล รวม  (บำท)
ล ำดับ ต ำบล/รพ.สต.

แหล่งงบประมำณ

10.7  โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก 21,000 21,000
10.8 โครงการชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือป้องกันโรคมะเร็ง 80,000 80,000
10.9 โครงการชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือป้องกันเอดส์แบบบูรณาการบ้านโคกไพศาล/ปานเจริญ 16,000 16,000
10.10 โครงการหนูน้อยฟันสวยย้ิมใส 23,100 23,100
10.11 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า 40,000 40,000

11 ต ำบลธำตุ/รพ.สต.บ้ำนโนนแต้ 0
11.1 โครงการเดินว่ิงเพ่ือสุขภาพและว่ิงจ้าวสนาม ปีงบประมาณ  2564 20,000 20,000
11.2 โครงการหญิงไทยห่างไกลมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ2564 12,400 12,400
11.3 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก ปีงบประมาณ 2564 12,400 12,400
11.4 โครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงปีงบประมาณ 2564 12,800 12,800
11.5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพ้ืนท่ี รพ.สต.บ้านโนนแต้ปีงบประมาณ 2564 5,000 5,000
11.6 โครงการชุมชนร่วมใจท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก     เขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านโนนแต้ 

ปีงบประมาณ 2564
39,000 39,000

12 ต ำบลวำนรนิวำส/PCU วำนรนิวำส 0
12.1 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพลด ละ เลิกบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 15,000 15,000
12.2 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร 20,000 20,000
12.3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 34,600 34,600

รวมท้ังหมด 87 โครงกำร 50,000 1,819,355 1,869,355

ฉ



ยุทธศาสตร์ท่ี  1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 กลุ่มแม่และเด็ก
1.1 โครงการลูกเกิดรอด

แม่ปลอดภัย พัฒนาการ

สมวัย ร่างกายแข็งแรง

เก่ง ดี มีสุข 

อ าเภอวานรนิวาส

ปีงบประมาณ 2564
กิจกกรรมท่ี 1 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้รับผิด 1.แต่งคณะกรรมการMCH Board 1.ผู้รับผิดชอบงานแม่และ 1.อัตราตายมารดาเป็น 0 ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- นางวิทยา
พัฒนาบุคลากรรับผิดชอบ ชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับอ าเภอ เด็กอ าเภอวานรนิวาส 2.อัตราตายปริก าเนิด ก.ย.-64 ฮามวงศ์
งานอนามัยแม่และเด็ก ให้มีความรู้ ความม่ันใจในการ 2.แต่งต้ังคณะกรรมการPNCระดับ รพ.สต. 18 แห่ง ,PCC จากสาเหตุ DFIU + น.ส.พรทิพย์

ท างานและแก้ไขปัญหางาน เครือข่ายบริการ (NODEโซน) อ าเภอวานรนิวาส1แห่ง Preterm ลดลงจากปี ก่ าสี
แม่และเด็กได้อย่างมีคุณภาพ 3.ประชุมวิชาการความรู้ และ 2.เครือข่ายบริการ ท่ีแล้ว ร้อยละ 53

ทักษะด้านการดูแลรักษา สตรี (อ าเภอบ้านม่วง,
ต้ังครรภ์ตามความเส่ียงตามแนวทาง อ าเภออากาศอ านวย ,
"สกลโมเดล"(ANC คุณภาพ อ าเภอค าตากล้า)
,LR คุณภาพ)
4.ประชุมพัฒนาความรู้วิชาการ
ทบทวนการดูแลและการส่งต่อหญิง
ต้ังครรภ์ มารดาคลอดภาวะวิกฤต
ฉุกเฉินและกรณีต่างๆตามปัญหาท่ีพบ

แผนปฏิบัติราชการ กลุ่มงานภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลวานรนิวาส   ปีงบประมาณ 2564

แผนงานท่ี  1 : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

หน้าท่ี 1



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 2 1.เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าถึง 1.ประชุมเชิงปฎิบัติการ 1.ผู้รับผิดชอบงานแม่และ 1.อัตราการเข้าถึงบริการ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- นางวิทยา
สร้างองค์ความรู้และ บริการรับยายับย้ังการคลอด เร่ืองภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน เด็กอ าเภอวานรนิวาส ให้ยายับย้ังการคลอดก่อน ก.ย.-64 ฮามวงศ์
พัฒนาเครือข่ายเพ่ือลด ก่อนก าหนด ก าหนด แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบ รพ.สต. 18 แห่ง ,PCC ก าหนดส าเร็จ ร้อยละ 90 น.ส.พรทิพย์
การคลอดก่อนก าหนด 2เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ งานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอวานรนิวาส 1แห่ง 2.ร้อยละทารกคลอดก่อน ก่ าสี

และตระหนักในการเข้าถึงบริการ2.สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 2.หญิงต้ังครรภ์ทุกราย ก าหนด (<37Wks.) นางศิริลักษณ์ 
เม่ือมีอาการผิดปกติ อบรมเชิงปฏิบัติการภาวะเจ็บครรภ์ 3.อสม.ทุกคนในอ าเภอ ลดลงจากเดิมร้อยละ 10 เอกมาตร
3.เพ่ือสร้างเครือข่าย อสม.ให้ คลอดก่อนก าหนดให้หญิงต้ังครรภ์ วานรนิวาส 3.ร้อยละทารกแรกเกิด
มีความรู้และสามารถแนะน า ผ่านโรงเรียนพ่อแม่และประเมินผล น้ าหนักน้อยกว่า2,500กรัม
หญิงต้ังครรภ์ได้ ก่อนและหลัง ไม่เกินร้อยละ 7
4.ค้นหาหญิงต้ังครรภ์ท่ีมี 3.สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 4.หญิงต้ังครรภ์มีความรู้
ประวัติคลอดก่อนก าหนดให้ อบรมความรู้ภาวะเจ็บครรภ์คลอด ความเข้าใจภาวะเจ็บครรภ์
ได้รับยาต้านคลอด ก่อนก าหนดและค าแนะน าในการ คลอดก่อนก าหนด 

ปฏิบัติ (Post test) ร้อยละ 90
5.หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีประวัติ
คลอดก่อนก าหนดได้รับ
ยาต้านคลอด ร้อยละ100

กิจกรรมท่ี3 1.เพ่ือลดการคลอดก่อนก าหนด1.น าข้อมูลการคลอดก่อนก าหนด 1.ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม เงิน บ ารุง รพ. ต.ค.63- นางวิทยา
รับการขับเคล่ือนและสร้าง 2.เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ มาวิเคราะห์ และสรุปปัญหา สสจ.สกลนคร 5,000 บาท ก.ย.-64 ฮามวงศ์
ความเข้มแข็งเครือข่าย ดูแลและช่วยเหลือ 2.ประชุมเครือข่าย อปท. อบต. 2.ผู้รับผิดชอบงานอนามัย 1.ค่าอาหารกลางวัน น.ส.พรทิพย์
สุขภาพเพ่ือลดการคลอด หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะผิดปกติ ในการเข้ามารับทราบปัญหา แม่และเด็ก ผู้เข้าร่วมฯ50 คน*50บาท ก่ าสี
ก่อนก าหนด 3.เพ่ือให้พ้ืนท่ี/ชุมชนได้เข้ามา ผลกระทบหากเกิดการคลอดก่อน 3.อปท./อบต.ทุกแห่ง เป็นเงิน 2,500mบาท นางศิริลักษณ์ 

เป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ก าหนด และการช่วยเหลือน าส่ง 2.ค่าอาหารว่างและ เอกมาตร
และลดการคลอดก่อนก าหนด เคร่ืองด่ืม ผู้เข้าร่วมฯ

50 คน*25 บาท*2 ม้ือ
เป็นเงิน 2,500บาท
รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

หน้าท่ี 2



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 4 1.เพ่ือให้หญิงมีครรภ์ 1.จัดซ้ือชุดตรวจเกลือไอโอดีน I-kit 1.ครัวเรือนท่ีมีหญิง 1.คร้ังท่ี 1 พบครัวเรือนใช้ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- นางศิริลักษณ์
ส่งเสริมและป้องกัน ทารกแรกเกิดนักเรียน  2.จัดต้ังทีม อสม.และ อย.น้อย ต้ังครรภ์เด็ก 0-5 ปี เกลือไอโอดีนไม่น้อยกว่า ก.ย.-64 เอกมาตร
การขาดสารไอโอดีนใน ระดับประถมศึกษา 3.รพ.สต.ทุกแห่ง สอนการใช้ชุด หญิงวัยเจริญพันธ์ ร้อยละ70 น.ส.มณีรัตน์
กลุ่มหญิงมีครรภ์ มัธยมศึกษาประชาชนท่ัวไป ตรวจ I-kit อสม. และ อย.น้อย 2.โรงเรียน 85 แห่ง 2.คร้ังท่ี 2 พบครัวเรือนใช้ อินทร์พิมพ์
เด็กแรกเกิด นักเรียน ได้รับสารไอโอดีนเพียงพอ 4.สุ่มตรวจ ไอโอดีน ตามเป้าหมาย 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกลือไอโอดีนไม่น้อยกว่า 
ระดับประถมศึกษา กับความต้องการของร่างกาย รวบรวมรายงาน (สุ่มตรวจ2คร้ัง 56 แห่ง ร้อยละ90
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอต่อเน่ืองย่ังยืน คร้ังท่ี1 เดือนธันวาคม-มกราคม 
ประชาชนท่ัวไป คร้ังท่ี2 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)

5.คืนข้อมูลผลการตรวจแก่เครือข่าย
ในการประชุม สภาสุขภาพและพชอ.

กิจกรรมท่ี 5 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์อายุ 1.ด าเนินการคลินิก ดาวเรือง 1.หญิงหลังคลอดอายุ 1.หญิงหลังคลอดอายุ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- นางวิทยา
ป้องกันการต้ังครรภ์ซ้ าใน น้อยกว่า20 ปี เข้าถึงบริการ ในการดูแลหญิงต้ังครรภ์อายุ น้อยกว่า 20 ปี <20ปี ได้รับการคุมก าเนิด ก.ย.-64 ฮามวงศ์
หญิงหลังคลอดอายุ<20ปี วางแผนครอบครัวมากข้ึน น้อยกว่า18ปีต้ังแต่ต้ังครรภ์คลอด ด้วยวีธีก่ึงถาวรไม่น้อยกว่า น.ส.พรทิพย์ 

2.เพ่ือลดอัตราการต้ังครรภ์ซ้ า และการวางแผนครอบครัว ร้อยละ80 ผายทอง
หญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี หลังคลอด

กิจกรรมท่ี 6 1.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ 1.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ 1.หญิงหลังคลอดท่ีเล้ียง เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นางศิริลักษณ์
ส่งเสริม สร้างความภูมิใจ เล้ียงลูกด้วยนมแม่ เล้ียงลูกด้วยนมแม่ ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 5,690 บาท ก.ย.-64 เอกมาตร
ในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 2.เพ่ือสร้างความภูมิใจในการ 2.ประกวดเขียนความภาคภูมิใจใน อย่างน้อย 6 เดือน 1.ค่าเกียรติบัตร นางวิทยา

เล้ียงลูกด้วยนมแม่ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ "Super Mom 19 ใบ * ใบละ 10  บาท ฮามวงศ์
Super kids หนูโตจากนมแม่" เป็นเงิน 190 บาท นางวารี
คัดเลือก รพ.สต.แห่งละ 1 คน 2. ค่ารางวัล อุดม
3.มอบเกียรติบัตรและรางวัลในเวที - รางวัลระดับดีเย่ียม
คนดีศรีวานรนิวาส จ านวน 1,000 บาท

- รางวัลระดับดีมาก
จ านวน 800 บาท
- รางวัลระดับดี

หน้าท่ี 3



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

จ านวน 500 บาท
- รางวัลระดับชมเชย
16 รางวัลๆละ200บาท
เป็นเงิน 3,200 บาท
เป็นเงินท้ังส้ิน5,690บาท

กิจกรรมท่ี 7 1.เพ่ือให้เกิดชุมชนต้นแบบ 1.อบรมความรู้ เล้ียงนมแม่เพ่ือ 1.ผู้รับผิดชอบงานแม่และ 1.มีต าบลต้นแบบ 1 แห่ง เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นางศิริลักษณ์
พัฒนาต าบลต้นแบบ และแหล่งเรียนรู้ในการแก้ไข สามารถให้ความรู้แก่หญิงต้ังครรภ์ เด็กอ าเภอวานรนิวาส 13,290 บาท ก.ย.-64 เอกมาตร
ไอโอดีนและต าบลนมแม่ ปัญหาการขาดสารไอโอดีน 2.สนับสนุนการพัฒนาต าบล รพ.สต. 18 แห่ง ,PCC 1.อบรมความรู้ เล้ียงลูก นางวิทยา

อย่างย่ังยืน ต้นแบบไอโอดีนและต าบลนมแม่ อ าเภอวานรนิวาส 1แห่ง ด้วยนมแม่ ให้กับจนท. ฮามวงศ์
2.สร้างภาคีเครือข่ายการมี 3.ออกพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 2.รพ.สต.ท่ีมีศักยภาพใน 1.1ค่าเกียรติบัตร น.ส.มณีรัตน์
ส่วนร่วมขององค์กรและ 4. รับประเมินต าบลต้นแบบ การขับเคล่ือนการด าเนิน 19 ใบ *ใบละ 10  บาท อินทร์พิมพ์
ชุมชนท่ีเก่ียวข้องในระดับ ไอโอดีนและต าบลนมแม่ เป็นเงิน 190 บาท

พ้ืนท่ี ให้มีส่วนร่วมในการ 2.รับประเมินต าบลต้นแบบ

แก้ไขปัญหาการขาดสาร ไอโอดีนและต าบลนมแม่

ไอโอดีนอย่างย่ังยืน 2.1เตรียมพ้ืนท่ีรับประเมิน

- ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองดืม

100 คน * 25บาท

เป็นเงิน 2,500 บาท

2.2 รับประเมินฯ

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้า

ร่วมประเมิน/ผู้ประเมิน

100 คน*50บาท

เป็นเงิน 5,000 บาท

- ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองดืม

100 คน*25บาท*2ม้ือ

เป็นเงิน 5,000บาท
หน้าท่ี 4



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- เอกสารรับประเมินฯ

600 บาท

รวมเป็นเงิน 13,290บาท

กิจกรรมท่ี 8 1.เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล 1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก1.ผู้รับผิดชอบงานแม่และ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- นายสุรชาติ
พัฒนาระบบข้อมูล อนามัยแม่และเด็ก การส่ง ในการเข้าใช้โปรแกรม Risk ANC เด็กอ าเภอวานรนิวาส ก.ย.-64 อุดม
อนามัยแม่และเด็ก ดูแลต่อ ในพ้ืนท่ี และชุมชน 2.ประชุมการคีย์ข้อมูลงานต่างๆ รพ.สต. 18 แห่ง ,PCC น.ส.พรทิพย์ 

ในการดูแลติดตาม งานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอวานรนิวาส 1แห่ง ผายทอง
2.เพ่ือให้คีย์ข้อมูลได้อย่าง น.ส.มณีรัตน์
ถูกต้องและผลงานข้ึน อินทร์พิมพ์

กิจกรรมท่ี 9 1.เพ่ือให้เด็ก 0 - 5 ปี ได้รับ 1.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน/ 1.ผู้รับผิดชอบงานอนามัย 1. ร้อยละของเด็ก0 - 5 ปี ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- นางกมลพร
เด็ก 0 - 5 ปี ร่างกาย การช่ังน้ าหนักวัดความยาว การขับเคล่ือนงานเด็กปฐมวัย แม่และเด็ก สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า ก.ย.-64 ค าประชา
แข็งแรง สูงดีสมส่วน ประเมินภาวะโภชนาการและ 2.รพ.สต.ทุกแห่งประชุมช้ีแจงครู 2.ครู ศพด. ทุกแห่ง ร้อยละ60 น.ส.มณีรัตน์

ได้รับการติดตามแก้ไข ศพด.ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 2. ร้อยละของเด็ก0 - 2 ปี อินทร์พิมพ์
เด็ก การคัดกรองพัฒนาการเด็ก อ้วน ไม่เกิน10
การส่งต่อและการให้ยาเสริมธาตุเหล็ก 3. ร้อยละของเด็ก3 - 5 ปี
3.รพ.สต.ทุกแห่งด าเนินการจัดมหกรรม อ้วน ไม่เกิน10
ช่ังน้ าหนักวัดความยาวเด็ก0-2ปีใน 4. ร้อยละของเด็ก0 - 2 ปี
ชุมชน ทุกๆ 3 เดือนและขอสนับสนุน ผอม ไม่เกิน5
นมไข่จาก อปท./อบต. ในเด็กท่ีมี 5. ร้อยละของเด็ก3 - 5 ปี
ปัญหาทุพโภชนาการ ผอม ไม่เกิน5
4.พ้ืนท่ีรวบรวมส่งรายงานภาวะ 6. ร้อยละของเด็ก0 - 2 ปี
โภชนาการ การคัดกรองพัฒนาการ เต้ีย ไม่เกิน10
และการให้ยาเสริมธาตุเหล็กทุกๆ 7. ร้อยละของเด็ก3 - 5 ปี
3 เดือน เต้ีย ไม่เกิน10

หน้าท่ี 5



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
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ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 10 1.เพ่ือพัฒนาระบบการ 1.จัดอบรมภาคทฤษฎีช่วงเช้า 1.เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 1.เกิดคลินิกเด็กดีคุณภาพ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- นางกมลพร
อบรมเชิงปฏิบัติการ บริการ WCC ท่ีส่งเสริมเด็ก สอนสาธิตทักษะช่วงบ่าย WCC 19 แห่ง ท่ีบริการ 3มิติท้ัง 19 แห่ง ก.ย.-64 ค าประชา
ปรับกระบวนการบริการ ให้มีความคลอมคลุม ท้ัง โดยแบ่งเป็น 3 โซน 2.ผู้ปกครองเด็กต้นแบบ 2.มีผู้ปกครองต้นแบบ นางศิริลักษณ์
เด็กดี  3 มิติ ร่างกายจิตใจและสติปัญญา 2.สอน-ธิตการเล่นอิสระในเด็ก 5 ช่วงวัย 5ช่วงวัยในคลินิกเด็กดี เอกมาตร

100%
กิจกรรมท่ี 11 1.เพ่ือพัฒนางานและสถาน 1.จัดตารางออกพ้ืนท่ี 1.ผู้อ านวยการกองการ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- นางกมลพร
อบรมเชิงปฏิบัติการ รองรับเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ศึกษาองค์กรปกครอง ก.ย.-64 ค าประชา
อปท.ร่วมร่างเด็กสร้าง มาตรฐาน ส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง นางศิริลักษณ์
และการเล่นเปล่ียนโลก 2.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ 2.ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอกมาตร
ในเด็กปฐมวัย ครอบครัวท่ีดีต่อการเล้ียงดู ทุกแห่ง

เด็กปฐมวัยในชุมชน 3.ผู้ปกครองเด็กช่วงอายุ 
3-5 ปี

กิจกรรมท่ี 12 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. 1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ อสม 1.ผู้รับผิดชอบงานแม่และ 1.เพ่ือลดการต้ังครรภ์ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- นางศิริลักษณ์
อบรมเชิงปฏิบัติการอสม. เช่ียวชาญงานอนามัยแม่และ .เช่ียวชาญงานอนามัยแม่และเด็ก เด็กอ าเภอวานรนิวาส ไม่พึงประสงค์ในชุมชน ก.ย.-64 เอกมาตร
เช่ียวชาญงานอนามัยแม่ เด็กให้มีความรู้ความเข้าใจ เพ่ือสร้างเครือข่ายดูแลหญิงต้ังครรภ์ รพ.สต. 18 แห่ง ,PCC 2.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ นางวิทยา
และเด็ก และมีความสามารถในการ ผ่านโรงเรียน อสม. ครอบคลุมทุก อ าเภอวานรนิวาส 1แห่ง มาฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์ ฮามวงศ์

แนะน าหญิงวัยเจริญพันธ์ รพ.สต. (ฝากครรภ์ก่อน12wk., 2.อสม.หมู่บ้านล่ะ 2คน มากกว่าร้อยละ90
หญิงต้ังครรภ์และหญิง ค้นหาหญิงวัยเจริญพันธ์ท่ีมี 183หมู่บ้าน 366 คน 3.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์
หลังคลอดให้ปฎิบัติตัวได้ ภาวะเส่ียงให้ได้รับการคุมก าเนิด, ได้รับการดูแลก่อนคลอด
อย่างถูกต้องแลเหมาะสม อาการสัญญาณอันตราย ครบ 5คร้ังตามเกณฑ์
2.เพ่ือให้มีระบบบริการดูแล หญิงต้ังครรภ์ท่ีต้องมาพบแพทย์ด่วน, > ร้อยละ90
สุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์ การส่งต่อ,การรับประทานผลิตภัณฑ์ 4.เพ่ือให้หญิงหลังคลอด
หญิงต้ังครรภ์ หญิงหลังคลอด ท่ีมีส่วนผสมเกลือไอโอดีน) ได้รับการดูแลหลังคลอด
และทารกในชุมชน การต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์การดูแล ครบ 3 คร้ังตามเกณฑ์

หญิงต้ังครรภ์และหญิงหลังคลอด >ร้อยละ90
การเฝ้าระวังหญิงต้ังครรภ์ท่ีมี
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ความเส่ียงสูงในชุมชน
2.อสม.ค้นหาหญิงวัยเจริญพันธ์
ท่ีต้องการต้ังครรภ์จ่ายยา Folic 
ก่อนต้ังครรภ์ 3 เดือน
3.อสม.ค้นหาหญิงต้ังครรภ์เชิงรุก
เพ่ือให้เข้ารับบริการฝากครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์
4.ติดตามเย่ียมบ้านหญิงต้ังครรภ์โดย
เจ้าหน้าท่ีและอสม.ในเขตรับผิดชอบ
5.ติดตามเย่ียมหลังคลอดร่วมกับ
อสม. ในเขตรับผิดชอบ
6.อสม.รายงานกลุ่มเส่ียงการต้ังครรภ์
ไม่พึงประสงค์ หญิงต้ังครรภ์
หญิงหลังคลอดทุกเดือน

กิจกรรมท่ี 13 1.เพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 1.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน/ 1.อปท.ผู้น าชุมชน 1.เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- นางศิริลักษณ์
อบรมเชิงปฏิบัติการอปท. ต้นแบบในการบูรณาการ การขับเคล่ือนงานเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองเด็ก ต้นแบบ อ าเภอล่ะ 1แห่ง ก.ย.-64 เอกมาตร
ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ครู ความร่วมมือกับองค์กร 2.ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรม ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ นางกมลพร
ผู้ดูแลเด็ก ในการพัฒนา ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคี ให้ความรู้ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก บ้านหนองม่วงในสังกัด (ศพด.บ้านหนองม่วง) ค าประชา
ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ เครือข่ายเพ่ือส่งเสริม ผ่านมาตรฐานสถาบันพัฒนา อบต.นาค า สังกัด อบต.นาค า 
(ในโครงการเด็กน้อยเขต8 โภชนาการเด็กปฐมวัย0-5 ปี เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พัฒนาการ
กินดีเล่นได้สูงใหญ IQ ดี) สูงดีสมส่วนและด าเนินงาน สมวัยและโภชนาการสูงดีสมส่วน

มาตรฐานสถาบันพัฒนา 3.ส่งเสริมให้เด็ก กินดีมีคุณภาพ
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีกิจกรรมเล่นกระโดดโลดเต้น
อ าเภอล่ะ 1 แห่ง 4.ส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการสมวัย 

IQ ดี
5.ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
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ผู้รับผิดชอบ

2 กลุ่มวัยเรียนและเยาวชน
2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

เด็กวัยเรียน และลดการ

ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์
อ าเภอวานรนิวาส
ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมท่ี1 1.เพ่ือให้เด็ก 6-14 ปี ได้รับ 1.ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานผู้รับ พ้ืนท่ี รร.อนุบาลวานรฯ 1. ร้อยละของเด็ก6-14 ปี งบเงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นางนุสรา  
เด็กวัยเรียนร่างกาย การช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง ผิดชอบงานวัยเรียน และพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาเป็น สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า กิจกรรมแก้ปัญหาเด็กอ้วน ก.ย.-64 อุตรนคร
แข็งแรง สูงดีสมส่วน ประเมินภาวะโภชนาการ 2.รพ.สต.ทุกแห่งด าเนินงานอนามัย พ้ืนท่ีต้นแบบแก้ไขปัญหา ร้อยละ70 พ้ืนท่ีต้นแบบรายละเอียด น.ส.มณีรัตน์

ตรวจสุขภาพ และได้รับการ โรงเรียน และสรุปผลการด าเนินงาน เด็กอ้วน 2. ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี  ดังน้ี อินทร์พิมพ์
ได้รับติดตาม ส่งต่อ แก้ไข 3.คัดเลือก 1 โรงเรียนท่ีมีภาวะอ้วน 1.เด็กท่ีมีภาวะอ้วน+เร่ิม อ้วน + เร่ิมอ้วน ไม่เกิน 1.ค่าอาหารกลางวัน น.ส.จีระพร
2.เพ่ือให้เด็กนร.ได้รับเสริมภูมิ และเร่ิมอ้วน ท่ีเกินร้อยละ10 เพ่ือ อ้วน ร้อยละ10 นักเรียน/ผู้ปกครอง ตงศิริ
คุ้มกันเกณฑ์ได้อย่างครอบคลุมเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบในการแก้ไขปัญหา 2.ผู้ปกครองเด็กท่ีมีภาวะ 3.นร.ช้ันป.1 ได้รับการคัด จ านวน 100 คนๆละ50บาท น.ส.ชรัณดา
3.เด็กวัยเรียนได้รับยาเสริม โดยจัดกิจกรรม อ้วน+เร่ิมอ้วน กรองภาวะซีด ร้อยละ100 เป็นเงิน 5,000บาท สูญยะราช
ธาตุเหล็ก 3.1คัดกรองภาวะเส่ียงเบ้ืองต้นต่อ 4.นร.ช้ัน ป.1 ได้รับการ 3.อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม น.ส.ภัทรภรณ์

การเกิดโรคNCD ตามแบบคัดกรอง ตรวจวัดสายตา ร้อยละ100จ านวน 100 คนๆละ50บาท อับภัยชา
เจาะDTX ,วัดความดันโลหิต 5.นร.ช้ันป.1 ท่ีพบสายตา เป็นเงิน 5,000บาท พยาบาลคลินิก
3.2 ประเมินสุขภาพรายบุคคล ผิดปกติได้รับการส่งต่อ 4.ค่าเอกสารประกอบการ NCD 1 คน
3.3 จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและ แก้ไข ร้อยละ100 ประชุม จ านวน 50 ชุดๆละ นางชิดชนก
เด็กนักเรียนกลุ่มเส่ียงต่อโรค NCD 6.นร.ช้ันป.6 ได้รับวัคซีน 40 บาท เป็นเงิน 2,000บาท เฮียงราช
และระดมความคิดการแก้ไขปัญหา dT ร้อยละ100 เป็นเงินท้ังส้ิน 12,000บาท

3.4 ให้โรงเรียนมีชมรม รักสุขภาพ 7.นักเรียนได้รับยาเสริม
ในการส่งเสริมการออกก าลังกาย ธาตุเหล็ก ร้อยละ100

กิจกรรมท่ี2 1.เพ่ือกระตุ้นหน่วยงานท่ี 1.คืนข้อมูลผ่านประชุม พชอ, 1.ผู้น าท้องถ่ิน 1.เด็กไทยมีระดับ งบเงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นางศิริลักษณ์  
จัดมหกรรมและถอด เก่ียวข้องตระหนักถึงการ ประชุมประจ าเดือน สสอ. และ  2.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข สติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ ากว่า รายละเอียด ดังน้ี ก.ย.-64 เอกมาตร
บทเรียนส่งเสริมและ ด าเนินงานไอคิวอย่างต่อเน่ือง รวมถึงประชุมผ่าน พชอ. 3.พชอ. 100 1.ค่าวิทยากร 6 คนๆละ นางนุสรา  
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ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาไอคิวเด็กไทวานร 2.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ระดับต าบลในทุกพ้ืนท่ี 4.ตัวแทนสถานศึกษา 1ชม.ๆละ 600 บาท อุตรนคร
กับเจ้าท่ีท่ีด าเนินงานได้ดี 2.มอบรางวัลคนดีศรีวานรนิวาส เป็นเงิน 3,600บาท น.ส.กัณนิกา 
และต่อเน่ือง สาขาพัฒนาไอคิว 2.ค่าอาหารกลางวัน อัคราช 
3.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กไทวานร 3. ค้นหาเด็กไอคิว 120 เพ่ือถอด ผู้น าท้องถ่ิน/จนท.สาธารณสุข น.ส.มณีรัตน์ 
มีระดับไอคิวมากกว่า100 บทเรียนการเล้ียงดูบุตรของพ่อแม่ /พชอ./ตัวแทนสถานศึกษา อินทร์พิมพ์

4.จัดมหกรรมถอดบทเรียนการ จ านวน 120 คนๆละ

ด าเนินงานไอคิวของ รพ.สต. 50บาทเป็นเงิน 6,000 บาท

ท่ีมีระดับไอคิวสูงต่อเน่ือง 3.อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 

5.ผลักดันให้มีการด าเนิน จ านวน 120 คนๆละ50บาท

นโยบาย 3 ก.ทุกระดับในอ าเภอ เป็นเงิน 6,000บาท

วานรนิวาส อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 4.ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ

การพัฒนาระบบบริการ ขับเคล่ือนนโยบาย 3ก  

1.มีบริการคัดกรอง 4 โรคหลักใน (Best Practice ระดับต าบล) 

วัยเรียนในเด็กกลุ่มเส่ียง 3 นิทรรศการ *1500 บาท  

2.มีการให้ความรู้เร่ือง 3 ก. และ เป็นเงิน 4,500 บาท 

จิตคณิตในหญิงต้ังครรภ์และหญิงท่ี รวมเป็นเงิน20,100 บาท

วางแผนมีบุตร
3.ติดตามเย่ียมบ้านในหญิง
หลังคลอดเพ่ือติดตามการเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่และตามมาตรฐาน 3 ก.
4.เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กเส่ียงพร่องไทรอยด์

กิจกรรมท่ี 3 1.เพ่ือให้วัยรุ่นกลุ่มเส่ียงใน 1. ประชุมช้ีแจ้งการด าเนิน 1.ครูแนะแนว ครูให้ 1. อัตราการต้ังครรภ์ งบเงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- น.ส.กัณนิกา
1.จัดระบบส่งต่อวัยรุ่น โรงเรียนเข้าถึงบริการวัยรุ่น งานคลินนิกเพ่ือนใจวัยรุ่น ค าปรึกษาในโรงเรียน ไม่พร้อม ในโรงเรียน รายละเอียดดังน้ี ก.ย.-64 อัคราช 
กลุ่มเส่ียงในโรงเรียนโดย อย่างเป็นมิตรมากข้ึน และระบบการส่งต่อเข้ารับบริการ ขยายโอกาสและ ไม่เกินร้อยละ 5 1.ค่าวิทยากร 1 คนๆละ น.ส.มณีรัตน์
ครูแนะแนว 2.สร้างเครือข่ายครูให้ค าแนะน า โรงเรียนมัธยมศึกษา 6 ชม.ๆละ 600 บาท อินทร์พิมพ์

และส่งต่อวัยรุ่นกลุ่มเส่ียงใน เป็นเงิน 3,600 บาท นางนุสรา  
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โรงเรียนเข้าถึงบริการวัยรุ่น 2.ค่าอาหารกลางวัน อุตรนคร
อย่างเป็นมิตรมากข้ึน จ านวน 40 คนๆละ50บาท

เป็นเงิน 2,000 บาท

3.อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 

จ านวน 40 คนๆละ50บาท

เป็นเงิน 2,000บาท

4.ค่าเอกสารประกอบการ

ประชุม จ านวน 36 ชุดๆละ

40 บาท เป็นเงิน 1,440บาท

เป็นเงินท้ังส้ิน 9,040บาท

กิจกรรมท่ี 4 1.จัดอบรมให้ความรู้การ 1จัดอบรมให้ความรู้การคัดกรอง 1.ครูอนามัยโรงเรียน 1.ร้อยละของเด้กวัยเรียน งบ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- น.ส.กัณนิกา
ป้องกันและฟ้ืนฟูเด็ก คัดกรองและการฟ้ืนฟูเด็ก และการฟ้ืนฟูเด็กโดยจิตแพทย์เด็ก /ครูรับผิดชอบงาน ในโรงเรียนประถมศึกษา รายละเอียด ดังน้ี ก.ย.-64 อัคราช 
4 โรคหลักในวัยเรียน โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และวัยรุ่น สุขภาพจิตเด็ก ท่ีเส่ียง IQ/EQ ได้รับการ 1.ค่าวิทยากร 1 คนๆละ นางศิริลักษณ์  

2.เพ่ิมการเข้าถึงกลุ่ม ดูแล ร้อยละ 80            6ชม.ๆละ600บาท เอกมาตร
ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก 2.ร้อยละของผู้มีปัญหา เป็นเงิน 3,600 บาท

3.พัฒนาระบบส่งต่อในโรงเรียน สุขภาพจิตเข้าถึงบริการ 2.ค่าอาหารกลางวัน 

และการฟ้ืนฟูเด็กโดยครู (Autistic ร้อยละ 15, จ านวน100 คนๆละ50บาท

ADHD ร้อยละ 15  เป็นเงิน 5,000บาท

3.อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 

จ านวน 100 คนๆละ50บาท

เป็นเงิน 5,000บาท

เป็นเงินท้ังส้ิน 13,600บาท

กิจกรรมท่ี 5 1.เพ่ือให้ อปท.สนับสนุน 1.คืนข้อมูลในประชุมสภาสุขภาพ 1.พ้ืนท่ีทุก อปท. ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- น.ส.กัณนิกา

เร่ืองเพศคุยได้ในครอบครัวงบประมาณในการจัดกิจกรรม 2.ร่วมการจัดท าแผนในการแก้ไข ก.ย.-64 อัคราช 
และส่งเสริมกิจกรรมใน เร่ืองเพสคุยได้ในครอบครัว ปัญหา บูรณาการร่วมกับ อปท. น.ส.มณีรัตน์
แกนน าเด็กและเยาวชน 2. เพ่ือให้ผู้ปกครองตระหนัก อินทร์พิมพ์
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ผู้รับผิดชอบ

ในการป้องกันการต้ังครรภ์ ถึงความส าคัญในการดูแล
ในวัยรุ่น ลูกวัยรุ่นและมีการพูดคุย

เร่ืองเพศในครอบครัว
3.เพ่ือให้แกนน าเด็กและ
เยาวชนมีความรู้ในการป้องกัน
ตนเองและมีทักษะในการช่วย
เหลือเพ่ือนเร่ืองเพศ

กิจกรรมท่ี 6 1.เพ่ือเตรียมรับประเมิน
มาตรฐาน

1.ประชุมเตรียมความพร้อมรับ 1.คณะประเมินจาก 1.ผ่านกระประเมิน เงินบ ารุง 10,000บาท ต.ค.63- นางศิริลักษณ์  
เตรียมรับประเมิน บริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร re-accreditation  คลินิกเพ่ือนใจ ส านักอนามัย,จนท.สสจ โรงพยาบาลมาตรฐาน 1.ค่าอาหารกลางวัน ก.ย.-64 เอกมาตร
วัยรุ่น re-accreditation ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน วัยรุ่น 2.จนท.ผู้รับผิดชอบงาน บริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร จ านวน 100 คนๆละ50บาท น.ส.กัณนิกา

คลินิกเพ่ือนใจวัยรุ่น ฉบับปรับปรุง 2.รับประเมิน re-accreditation วัยรุ่น ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน เป็นเงิน 5,000บาท อัคราช 
คลินิกเพ่ือนใจวัยรุ่น 3.คณะครูและเครือข่าย 2.อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 

ท่ีรับประเมิน จ านวน 100 คนๆละ50บาท

เป็นเงิน 5,000บาท

3 กลุ่มวัยท างาน 1.เพ่ือลดการแพร่กระจาย 1. การสร้างเสริมสุขภาพ 1.ประชาชนท่ัวไปและ 1. ร้อยละของต าบล งบประมาณ สสจ. ต.ค.63- น.ส.ชรัณดา
3.1 การป้องกันโรคพยาธิ เช้ือในส่ิงแวดล้อม 1.1ความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง จัดการสุขภาพใน ก.ย.-64 สูญยะราช

ใบไม้ตับ(OV)และ 2. เพ่ือให้ประชาชนและ ส่วนท้องถ่ินการก าจัดส่ิงปฏิกูล อายุ 40 ปีข้ึนไป การเผ้าระวังป้องกัน นายสุทิวัส
มะเร็งท่อน้ าดี (CCA) เยาวชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 1.2 หลักสูตรการเรียนการสอน แก้ไขปัญหาโรคพยาธิ หาระโคตร

การด าเนินการได้รับความรู้ ในโรงเรียนด้วย E-Book ใบไม้ตับและมะเร็ง
และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 2. การควบคุมป้องกัน ท่อน้ าดี ร้อยละ 100
ในการป้องกันโรคพยาธิ 2.1 การตรวจอุจจาระหาพยาธิ 2.ร้อยละประชาชน 
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ใบไม้ตับในประชากรอายุ 15 ปี อายุ 15 ปีข้ึนไปกลุ่มเส่ียง
3. เพ่ือค้นหาประชากรกลุ่ม ข้ึนไป ได้รับการตรวจอุจจาระและ
เส่ียงโรคพยาธิใบไม้ตับและ 3. การรักษาพยาบาล ผู้ติดเช้ือOvได้รับการรักษา
มะเร็งท่อน้ าดี 3.1 การตรวจอัลตร้าซาวด์ ด้วยยาและปรับเปล่ียน
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ผู้รับผิดชอบ

4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ในกลุ่มเส่ียงต่อมะเร็งตับ พฤติกรรมร้อยละ 100
การคัดกรองวินิจฉัยการดูแล และท่อน้ าดี ในประชากร 3. ร้อยละประชาชน
รักษาและการส่งต่อ กลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีข้ึนไป กลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปี

3.2 ด าเนินการคัดกรองและตรวจ ข้ึนไปได้รับการตรวจ
ด้วยวิธี  Fit Test คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี
3.3 ด าเนินการส่งต่อ ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์
เพ่ือการรักษา CT scan > ร้อยละ 60
4. ด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ 4.ประชากร UC ท่ีจัดอยู่
OV CCA ต าบลต้นแบบ ปี 2564 ในกลุ่มเส่ียง อายุ50-70ปี

ได้รับการตรวจ Fit Test
ร้อยละ 80
5.อัตราป่วยจากโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดีรายใหม่ลดลง
6. อัตราตายจากโรค
มะเร็งท่อน้ าดีลดลง

3.2 การคัดกรองประชากร 1. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 1. อบรมให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง 1.ประชากร UC ใน 1.ประชากร UC ท่ีจัดอยู่ งบประมาณ สปสช. ต.ค.63- น.ส.ชรัณดา
กลุ่มเส่ียงมะเร็งล าไส้ เป้าหมายได้รับความรู้ ล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง การเก็บ กลุ่มเส่ียงอายุ 50-70 ปี ในกลุ่มเส่ียง อายุ50-70ปี ก.ย.-64 สูญยะราช
FIT Test และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี อุจาระส่งตรวจ การตรวจ Fit test เขต าเภอวานรนิวาส ได้รับการตรวจ Fit Test นายสุทิวัส

2. เพ่ือค้นหาประชากรกลุ่ม 2. จัดสรร FIT  Test ให้ รพ.สต. ร้อยละ 80 หาระโคตร
เส่ียงโรคมะเร็งล าไส้ ได้รับ กลุ่มเป้าหมาย
การตรวจคัดกรองด้วยวิธี 3. ด าเนินการคัดกรองและ
FIT Test ตรวจด้วยวิธี  Fit Test 
3. กลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจ 4. สรุปผลการด าเนินงาน
FIT Test ให้ผลบวก ได้รับ
การส่องกล้อง Colono
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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การคัดกรองวินิจฉัยการดูแล
รักษาและการส่งต่อ

3.3 การป้องกันโรควัณโรค 1.เพ่ือค้นหาและคัดกรอง 1.ค้นหาผู้ติดเช้ือวัณโรคและ 1. ผู้สัมผัสวัณโรค เช่น 1.ร้อยละการคัดกรองกลุ่ม  - ต.ค.63- น.ส.ชรัณดา
ประชากรในกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุมโดย ผู้สัมผัสใกล้ชิด เป้าหมาย ร้อยละ 1000 ก.ย.-64 สูญยะราช
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ การคัดกรอง ในกลุ่มเส่ียงเป้าหมาย ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2.อัตราผลส าเร็จในการ นายสุทิวัส
เก่ียวกับการดูแลและการ 2.ลดการขาดยา ,ลดการเสียชีวิต 2. ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ วี รักษาวัณโรคปอด หาระโคตร
Dot ยาในผู้ป่วยวัณโรค จากวัณโรค 3. ผู้ป่วยเบาหวานท่ี (Success rate)ร้อยละ 88
3. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ 3.ความครอบคลุมการ
เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ การป้องกัน ดูแลรักษาและ  4.ผู้สูงอายุท่ีมีโรคร่วม รักษาวัณโรครายใหม่และ
เก่ียวกับวัณโรคและป้องกัน ควบคุมวัณโรค 5. ผู้ต้องขัง กลับเป็นซ้ า
ตนเองจากวัณโรคและสามารถ4.ออกเย่ียมบ้านผู้ป่วยในกลุ่ม 6. แรงงานต่างชาติ (Treatment coverage)
น าไปเผยแพร่แก่ประชาชน เป้าหมาย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 7.บุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 60
ในชุมชนหรือผู้ท่ีมารับบริการ

3.4 การด าเนินงาน 1.เพ่ือให้เกิดกระบวนการ 1.แต่งต้ังคณะท างานคลินิก DPAC 1.บุคลากรสาธารณสุข 1. BMI กลุ่มบุคลากร  - ต.ค.63- น.ส.ชรัณดา
คลินิก DPAC ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ 2.ประชุมแผนพัฒนาและด าเนินงาน 2.กลุ่มเด็กวัยเรียนท่ี สาธารณสุขท่ีเข้าร่วม ก.ย.-64 สูญยะราช

บริโภคอาหารและมีการจัด 3.วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเส่ียงเข้าร่วม BMI เกิน ลดลงร้อยละ 30 น.ส.จีระพร 
กิจกรรมการเคล่ือนไหว/ กิจกรรมในคลินิก 2. BMI กลุ่มเด็กอ้วนท่ีเข้า ตงศิริ
การออกก าลังกาย 4.ให้สุขศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ร่วม ลดลงร้อยละ 30 น.ส.ภัทราภรณ์ 
2.เพ่ือให้ความรู้ สร้างความ ให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม อับภัยชา
ตระหนัก แรงจูงใจและ ท่ีพึงประสงค์อย่างต่อเน่ือง
ความเช่ือม่ันในการปรับ 5.ด าเนินกิจกรรมในคลินิกตามกลุ่ม
เปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือลด เป้าหมายท่ีเข้าร่วม 
ความเส่ียง  5.1 ลด BMI ในกลุ่มบุคลากร

สาธารณสุข 
 5.2 ลด BMI ในกลุ่มเด็กอ้วน 
บูรณาการร่วมกับงานกลุ่มวัยเรียน
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6. ส่งเสริมสุขภาพผ่านการว่ิง
จ้าวสนาม ระดับอ าเภอ-ต าบล
/ว่ิงทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าท่ี 

3.5 การคัดกรองมะเร็ง 1.เพ่ือให้สตรีไทยท่ีมีอายุ 1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานเพ่ือ 1.ผู้รับผิดชอบงาน 1.สตรีไทยท่ีมีอายุ30-70ปี  - ต.ค.63- .น.ส.กนกวรรณ

เต้านมในสตรี 30-70 ปี มีการตรวจเต้านม ช้ีแจงการด าเนินงานปีงบ64 มะเร็งเต้านมใน รพ., มีการตรวจเต้านมด้วย ก.ย.-64  แก้วจอหอ

กลุ่มเป้าหมาย ด้วยตนเองอย่างถูกวิธีหรือ 2.หน่วยบริการในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม สสอ.และหน่วยบริการ ตนเองหรือได้รับการตรวจ ผู้รับผิดชอบ

ได้รับการตรวจจากเจ้าหน้าท่ี ให้ความรู้และตรวจคัดกรอง ทุกแห่ง จากเจ้าหน้าท่ีไม่น้อยกว่า งานมะเร็งเต้านม

2.ค้นพบมะเร็งเต้านมรายใหม่ มะเร็งเต้านมในพ้ืนท่ี 2.สตรีไทยท่ีมีอายุ ร้อยละ 80 ในสสอและหน่วย

เร็วข้ึน (ระยะท่ี1และ2) 3.ส่งต่อผู้ท่ีพบความผิดปกติ 30-70ปี 2.ค้นพบมะเร็งเต้านม บริการทุกแห่ง

เพ่ือให้ได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม รายใหม่ระยะท่ี 1และ 2
4.บันทึกข้อมูลในระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5.ส่งรายงาน

3.6 การคัดกรองมะเร็งปาก 1.เพ่ือให้สตรีไทยท่ีมีอายุ 1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานเพ่ือ 1.ผู้รับผิดชอบงาน 1.สตรีไทยท่ีมีอายุ 30-60ปี  - ต.ค.63- .น.ส.กนกวรรณ

มดลูกในสตรีกลุ่ม 30-60ปี ได้รับการตรวจ ช้ีแจงการด าเนินงานปีงบ64 มะเร็งปากมดลูกในรพ., ได้รับการตรวจคัดกรอง ก.ย.-64  แก้วจอหอ

เป้าหมาย คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2.หน่วยบริการในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม สสอ.และหน่วยบริการ มะเร็งปากมดลูก ผู้รับผิดชอบ

2.ค้นพบมะเร็งปากมดลูก ให้ความรู้และตรวจคัดกรอง ทุกแห่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 งานมะเร็งเต้านม

รายใหม่เร็วข้ึน (ระยะท่ี1 มะเร็งปากมดลูกในพ้ืนท่ี 2.สตรีไทยท่ีมีอายุ (ผลงานสะสม 5 ปี) ในสสอและหน่วย

และ2) 3.ส่งต่อผู้ท่ีพบความผิดปกติ 30-60ปี บริการทุกแห่ง

เพ่ือให้ได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม
4.บันทึกข้อมูลในระบบ
5.ส่งรายงาน

3.7 การส่งเสริมการออกก าลัง
ในประชาชนทุกกลุ่มวัย

3.7.1 โครงการมหกรรมสร้าง 1.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 1.จัดท าแผนงานโครงการเสนอ 1.ประชาชนท่ัวไป  1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ต.ค.63- กลุ่มงานภารกิจ

สุขภาพ "ว่ิงจ้าวสนาม ตระหนักถึงความส าคัญของ เข้าแผนปฏิบัติการ แผนงาน 2.เจ้าหน้าท่ีรัฐ-เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ80 ก.ย.-64 บริการด้าน
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

วานรนิวาสปี 13" การออกก าลังกายและมีส่วน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ในอ าเภอวานรนิวาส 2.เกิดการสร้างเครือข่าย บริการปฐมภูมิ

คปสอ.วานรนิวาส ร่วมในการออกก าลังกาย ทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) และอ าเภออ่ืนๆ ในการออกก าลังกาย สสอ.วานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 2.เพ่ือเป็นการพัฒนา 2.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 3.ผู้น าชุมชน/อปท. ขยายในทุกหมู่บ้าน รพ.สต. 18 แห่ง
ปีงบประมาณ  2564 ศักยภาพในการออก ระดับ คปสอ.วานรนิวาส 4.อสม./จิตอาสา ร้อยละ 100 PCU 1 แห่ง
กิจกรรมท่ี 1 ก าลังกายของประชาชน 3..จัดประชุมเตรียมงานเพ่ือ 3. เกิดสัมพันธภาพท่ีดี
มหกรรมสร้าง 3.เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ ก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจกรรม และความอบอุ่นภายใน
สุขภาพ "ว่ิงจ้าวสนาม เอกชน องค์กรประชาชนมี 4. ประสานความร่วมมือจากหน่วย ครอบครัวและชุมชนจาก
วานรนิวาสปี 13" ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม งานภาครัฐและเอกชนในการ การร่วมกิจกรรม
คปสอ.วานรนิวาส ออกก าลังกาย ด าเนินกิจกรรม ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
จังหวัดสกลนคร 4.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน 5.ผลิตส่ือและประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ  2564 ครอบครัวให้เกิดข้ึนจาก กิจกรรมผ่านส่ือมวลชนและองค์กร

การร่วมกิจกรรม เครือข่ายในระดับต่าง ๆ และ
ออกก าลังกาย เชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มวัย

ทุกหมู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม
6.ด าเนินการจัดโครงการมหกรรม เงินบ ารุง รพ. ก.ย.-64 งานปฐมภูมิฯ
สร้างสุขภาพ "ว่ิงจ้าวสนาม 49,950 บาท สสอ.วานรฯ
วานรนิวาสปี13" คปสอ.วานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร ปี  2564
7.ด าเนินกิจกรรมรวมพลังเดิน เงินบ ารุง พ.ย.63- รพ.สต. 18 แห่ง
ว่ิงจ้าวสนามอ าเภอวานรนิวาส รพ.สต. 18 แห่ง ก.ย.-64 PCU 1 แห่ง
ระยะทาง 3.5 กม. 5 กม. และ  PCU 1แห่ง 
ในรพ.สต. ท้ัง 18 แห่ง

7. สรุปผลการด าเนินโครงการ
กิจกรรมท่ี 2 1.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 1.จัดท าแผนงานโครงการเสนอ 1.ประชาชนทุกกลุ่มวัย 1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ต.ค.63- กลุ่มงานภารกิจ

การว่ิงทดสอบ ตระหนักถึงความส าคัญ เข้าแผนปฏิบัติการ แผนงาน และ จนท.สาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ80 ก.ย.-64 บริการด้าน

สมรรถภาพว่ิงครอบครัว ของการออกก าลังกายและมี การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย จ านวน 700 คน/สนาม 2.เกิดการสร้างเครือข่าย บริการปฐมภูมิ
หน้าท่ี 15



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ว่ิงเพ่ือสุขภาพ ว่ิงจ้าว ส่วนร่วมในการออกก าลังกาย ทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 2.ประชาชนทุกกลุ่มวัย ในการออกก าลังกาย สสอ.วานรนิวาส
สนามจังหวัดสกลนคร 2.เพ่ือเป็นการพัฒนา 2.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน และ จนท.สาธารณสุข ขยายในทุกหมู่บ้าน รพ.สต. 18 แห่ง
และป่ันจักรยาน ปีท่ี 19 ศักยภาพในการออกก าลัง ระดับ คปสอ.วานรนิวาส จ านวน 1,700 คน ร้อยละ 100 PCU 1 แห่ง
คปสอ.วานรนิวาส        กายของประชาชน 3.จัดประชุมเตรียมงานเพ่ือก าหนด 3. รพ.สต. 18 แห่ง 3. เกิดสัมพันธภาพท่ีดี
จังหวัดสกลนคร 3.เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ รูปแบบการด าเนินกิจกรรม และ PCU 1 แห่ง และความอบอุ่นภายใน
ประจ าปี  2564 เอกชน องค์กรประชาชนมี 4. ประสานความร่วมมือจากหน่วย ครอบครัวและชุมชนจาก

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม งานภาครัฐและเอกชนในการ การร่วมกิจกรรม
ออกก าลังกาย ด าเนินกิจกรรม ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
4.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน 5.ผลิตส่ือและประชาสัมพันธ์
ครอบครัวให้เกิดข้ึนจากการ กิจกรรมผ่านส่ือมวลชนและองค์กร
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย เครือข่ายในระดับต่าง ๆ และ

เชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มวัย
ทุกหมู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม
6. จัดโครงการกิจกรรมว่ิงทดสอบ
สมรรถภาพว่ิงครอบครัว 
ว่ิงเพ่ือสุขภาพ ว่ิงจ้าวสนาม
จังหวัดสกลนครและป่ันจักรยาน 
ปีท่ี 19 คปสอ.วานรนิวาส  
6.1 กิจกรรมว่ิงจ้าวสนาม เงินบ ารุง รพ. ก.ย.-64
อ าเภอวานรนิวาส 42,000 บาท
ระยะทาง 3.5 กม. 5 กม.
และ 10 กม. 23 สนาม
ในรพ.สต. ท้ัง 18 แห่ง
6.2 กิจกรรมรวมพลังเดินว่ิงจ้าว เงินบ ารุง รพ.สต. ต.ค.63-
สนามอ าเภอวานรนิวาส ปีท่ี 13 18 แห่ง และ PCU ก.ย.-64
7. สรุปผลการด าเนินโครงการ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ทุกรพ.สต. ท้ัง 18 แห่ง และ
PCU 1 แห่ง เสนอผู้บริหาร

กิจกรรมท่ี 3 1.เพ่ือกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ี 1.จัดท าแผนงานโครงการเสนอ 1.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 1.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- กลุ่มงานภารกิจ

การว่ิงทดสอบ ตระหนักถึงความส าคัญ เข้าแผนปฏิบัติการ แผนงาน รพ./สสอ./รพ.สต./PCU เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ80 ก.ย.-64 บริการด้าน

สมรรถภาพ เจ้าหน้าท่ี ของการออกก าลังกายและมี การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 2. เกิดสัมพันธภาพท่ีดี บริการปฐมภูมิ

คปสอ.วานรนิวาส ส่วนร่วมในการออกก าลังกาย ทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ภายในหน่วยงาน สสอ.วานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 2.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน จากการร่วมกิจกรรม รพ.สต. 18 แห่ง
ประจ าปี  2564 กิจกรรมการออกก าลังกาย ระดับ คปสอ.วานรนิวาส ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ PCU 1 แห่ง

ในเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 3.จัดประชุมเตรียมงานเพ่ือก าหนด
3.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน รูปแบบการด าเนินกิจกรรม
หน่วยงานให้เกิดข้ึนจากการ 4.ผลิตส่ือและประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเข้าร่วม

กิจกรรม
5. ด าเนินโครงการว่ิงทดสอบ
สมรรถภาพ เจ้าหน้าท่ี คปสอ. 
วานรนิวาส ไตรมาสละ 1 คร้ัง/ปี 
 5.1 กิจกรรมว่ิงดสอบสมรรถภาพ
เจ้าหน้าท่ี ระยะทาง 2.4 กม.
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ

4 กลุ่มวัยผูสูงอายุ 1.เพ่ือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ 1.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 1. บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 1.ผ่านการประเมินคลินิก เงินบ ารุง รพ. ธ.ค.63- 1.นางชลธิดา 
4.1 โครงการด าเนินงาน ให้ผ่านเกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุ 2.ประชุมแกนน าคณะท างานเพ่ือ ในการด าเนินงาน ผู้สูงอายุคุณภาพจาก 11,000 บาท ม.ค.-64 แดงสะอาด

คลินิกผู้สูงอายุท่ีเช่ือมต่อ คุณภาพ ท าความเข้าใจแนวทางการ คลินิกผู้สูงอายุใน กรมการแพทย์และ 1.กิจกรรมอบรมพัฒนา 2.คณะท างาน
กับหน่วยบริการประจ า 2.จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาล ได้แก่ เขตบริการสุขภาพท่ี 8 ศักยภาพคณะท างาน คลินิกผู้สูงอายุ
ในพ้ืนท่ีแบบไร้รอยต่อ แบบไร้รอยต่อระหว่างคลินิก 3.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน  - แพทย์ คลินิกผู้สูงอายุ คปสอ.วานรฯ

ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลกับ คลินิกผู้สูงอายุฯในประเด็นต่อไปน้ี  - ทันตแพทย์  -ค่าอาหารกลางวันและ 3.ผู้รับผิดชอบ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยบริการประจ าในพ้ืนท่ี 3.1แนวคิดและความรู้พ้ืนฐาน  - พยาบาล อาหารว่าง จ านวน งานผู้สูงอายุ
เก่ียวกับผู้สูงอายุและการดูแล  - นักกายภาพ 50 คนๆละ120บาท ในสสอ.
ผู้สูงอายุ  - เภสัชกร เป็นเงิน 6,000บาท 4.ผู้รับผิดชอบ
3.2 การคัดกรองภาวะสุขภาพ  - นักโภชนากร  - ค่าจัดท าเอกสาร งานผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุและการบันทึกรายงาน  - นักจิตวิทยา 50 คนๆละ100บาท ในหน่วยบริการ
3.3 แนวทางการด าเนินงาน  - แพทย์แผนไทย เป็นเงิน 5,000บาท ต.ค.63- ทุกแห่ง
คลินิกผู้สูงอายุ คปสอ.วานรนิวาส 2. ผู้รับผิดชอบงาน รวมเป็นเงิน 11,000บาท ก.ย.-64
4.จัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ ผู้สูงอายุ/งานCOC/ 2.การจัดบริการ

ท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการ งานIMCจากหน่วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด

5.ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ บริการประจ าใน บริการ (ตามแผนงบลงทุน) ต.ค.63-
บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น พ้ืนท่ีทุกแห่ง 3.การประชาสัมพันธ์ ก.ย.-64
ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ 3.ผู้สูงอายุท่ีสนใจเข้า ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

เสียงตามสายท้ังในรพ. หน่วย รับบริการในคลินิก ในรพ.และหน่วยบริการ

บริการในพ้ืนท่ี ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ และชุมชน
6.เปิดให้บริการตามแผน
7.จัดท ารายงานเดือนละ1คร้ัง
8.ประชุมคณะท างานเดือนละ1คร้ัง

4.2 การด าเนินงานต าบล 1.เพ่ือให้หน่วยบริการจัดท า 1.จัดท าCare Planในกลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มผู้ป่วยเตียง 3,4 1.ความครอบคลุมการ  ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- 1.นางชลธิดา 

ดูแลระยะยาวส าหรับ care plan ในกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาบุคลากร  Care Giver และ ท่ีอยู่เขตรับผิดชอบ จัดท า care plan ในกลุ่ม ก.ย.-64 แดงสะอาด

ผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ Care Manager ให้เพียงพอต่อ รพ.สต. เป้าหมาย > ร้อยละ 80 2.ผู้รับผิดชอบ

Care Manage ให้มีทักษะ การให้บริการ 2. จนท. ผู้รับผิดชอบงาน งานวัดส่งเสริม

ความรู้ส าหรับการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ รพ.สต. , PCU สุขภาพในสสอ.

ในกลุ่มเป้าหมาย และให้ สสอ. , รพ. และหน่วยบริการ

เพียงพอต่อการให้บริการ  ทุกแห่ง
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

4.3 การตรวจคัดกรอง 1.เพ่ือให้พระสงฆ์สามเณรท่ี 1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานเพ่ือ 1.ผู้รับผิดชอบงาน 1.พระสงฆ์สามเณรท่ีอยู่  ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- 1.นางชลธิดา

สุขภาพพระสงฆ์สามเณร อยู่ในพ้ืนท่ีได้รับการตรวจ ช้ีแจงแผนการด าเนินงานปีงบ64 พระสงฆ์ในรพ., สสอ. ในพ้ืนท่ีได้รับการตรวจ ก.ย.-64  แดงสะอาด

และปรับเปล่ียนพฤติกรรม คัดกรองภาวะสุขภาพ 2.หน่วยบริการในพ้ืนท่ีด าเนินการ และหน่วยบริการ คัดกรองภาวะสุขภาพ 2.ผู้รับผิดชอบ

สุขภาพพระสงฆ์สมาเณร 2.เพ่ือให้พระสงฆ์สามเณร ตรวจคัดกรองและส่งรายงาน ทุกแห่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 งานพระสงฆ์ 

กลุ่มเส่ียง กลุ่มเส่ียงได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามแผนท่ีก าหนด 2.พระสงฆ์สามเณร 2.พระสงฆ์สามเณรกลุ่มเส่ียง ในสสอ.
ถวายความรู้เพ่ือการปรับ 3.จัดกิจกรรมถวายความรู้แก่ ทุกรูปท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวาย 3.ผู้รับผิดชอบ

เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ พระสงฆ์สามเณรกลุ่มเส่ียง ความรู้เพ่ือการปรับเปล่ียน งานพระสงฆ์ใน

4.ติดตามประเมินภาวะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ หน่วยบริการ

พระสงฆ์สามเณรกลุ่มเส่ียงท่ีผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ60
การอบรม
5.ส่งรายงาน

4.4 โครงการพัฒนา 1.เพ่ือพัฒนาวัดในพ้ืนท่ีให้ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง 1.ผู้รับผิดชอบงานวัด 1.มีวัดส่งเสริมสุขภาพท่ี เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- 1.นางชลธิดา 

วัดส่งเสริมสุขภาพ เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ จากปี63 ในวัดเป้าหมายคือ ส่งเสริมสุขภาพในรพ., ผ่านเกณฑ์การประเมิน 20,000บาท ก.ย.-64 แดงสะอาด

2.ค้นหาวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดเด่ือศรีไพรวัลย์ โดยมีการจัด สสอ.และหน่วยบริการ อย่างน้อย 1 วัด 1.ค่าอาหารกลางวันและ 2.ผู้รับผิดชอบ

ตัวแทนอ าเภอเพ่ือรับการ ประชุมช้ีแจงและวางแผนกับ ทุกแห่ง อาหารว่างส าหรับคณะ งานวัดส่งเสริม

ประเมินให้เป็นวัดส่งเสริม ทีมงานและผู้เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี 2.พระสงฆ์ สามเณร ชี กรรมการและผู้ร่วมกิจกรรม สุขภาพในสสอ.

สุขภาพระดับจังหวัดต่อไป ได้รับทราบแล้ว กิจกรรมในปี64 ในวัดเด่ือศรีไพรวัลย์ จ านวน50คนๆละ120บาท และหน่วยบริการ

จึงประกอบด้วย คณะกรรมการวัด ผู้น า เป็นเงินจ านวน 6,000 บาท ทุกแห่ง

 - การติดตามผลการด าเนินงาน ชุมชน อสม. ชาวบ้าน 2.ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร

 - เตรียมรับประเมินระดับจังหวัด/ เป็นเงิน 14,000บาท

เขตต่อไป
4.5 โครงการคนวานร 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.คืนข้อมูลสถานการณ์/ปัญหา 1. กลุ่มผู้รับบริการ 1.ร้อยละการบรรเทา  - พ.ย.63- คณะกรรมการ 

ไม่ทอดท้ิงกัน กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ และการขับเคล่ือนงาน หลัก ได้แก่ผู้สูงอายุ, อาการปวดและจัดกา ก.ย.-64 ประสานงาน
ดูแลสัมพันธ์ต่อเน่ือง กลุ่มผู้สูงอายุ ,ผู้ป่วยเตียง3 ปีงบประมาณ 2563 ผู้ป่วยเตียง3,ผู้พิการ รอาการต่างๆด้วย สาธารณสุข
โดยหมอครอบครัว  ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส/ ผ่านสภาสุขภาพอ าเภอ ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วย Strong Opioid ระดับอ าเภอ 

ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วย 2. ประชุมเครือข่ายช้ีแจง จิตเวช และผู้ป่วย Medication ในผู้ป่วย (คปสอ.) 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
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ผู้รับผิดชอบ

Palliative care ให้ การด าเนินงานผู้รับผิดชอบงาน ท่ีได้รับการดูแล ประคับประคองอย่างมี อ าเภอ
ได้รับการดูแล/ช่วยเหลือ COC และผู้สูงอายุ แบบประคับประคอง คุณภาพ (40%) วานรนิวาส
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 3.คัดกรอง/ค้นหา (Palliative care) 2.ร้อยละของผู้ป่วยระยะ
2.เพ่ือให้เกิดอาสาสมัครใน   -  ผู้ป่วยจิตเวช  - ผู้สูงอายุติดเตียง ท้าย มีกิจกรรม family 
ชุมชน ท่ีจะช่วยเหลือ/ดูแล   -  ผู้ป่วยPalliative หมายถึง ผู้สูงอายุท่ี meetingและAdvance 
 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายหลัก Care  ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเตียง3 ป่วย/ไม่ป่วยและช่วย care plan(ACP)ร่วมกับ
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ,ผู้ป่วย ,ผู้ป่วยผู้พิการและจิตเวช เหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยและครอบครัว
เตียง3,ผู้พิการ/ผู้ป่วยจิตเวช ร้อยละ 100 ต้องนอนอยู่บนเตียง เป็นลายลักษ์อักษร 
 และผู้ป่วยPalliative 4. ท าทะเบียนฐานข้อมูล เป็นบางคร้ังหรือ 3.ร้อยละของผู้ป่วย
3.เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ         ผู้ป่วยตามกลุ่ม ตลอดเวลา เตียง3 มีค่า ADL  
ของภาคีเครือข่ายในการ 5. จัดท าแผนการดูแลผู้ป่วย  -  ผู้ป่วยเตียง3 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ20
ดูแลสุขภาพประชาชนใน รายบุคคล (Care plan ) ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ป่วยท่ีมี 4.ประเมินผลลัพธ์
ชุมชน Palliative Care, ผู้สูงอายุ โรคเร้ือรังท่ีมีค่าADL การดูแลผู้ป่วย 
4.เพ่ือเกิดความย่ังยืน ติดบ้านติดเตียง,ผู้ป่วยเตียง3,  0 - 4 คะแนน palliative care 
ภายใต้การด าเนินงานใน ผู้ป่วยผู้พิการและจิตเวช  - ผู้พิการ/ผู้ป่วยจิต โดยเคร่ืองมือPOS 
รูปแบบของระบบสุขภาพ 6.ขับเคล่ือน ติดตามการด าเนินงาน เวช หมายถึงผู้ท่ีมี ร้อยละ50
ระดับอ าเภอก็คือการมี ต าบล LTC การพัฒนาชมรม ความบกพร่อง 5. ต าบลท่ีมีระบบ
“ทีมหมอครอบครัว ผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ ประเภทใดประเภท การส่งเสริมสุขภาพ
(Family Care Team)” 7.เย่ียมเสริมพลังการด าเนินการในพ้ืนท่ีหน่ึง หรือมากกว่า ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ท่ีจะร่วมขับเคล่ือนบริการ 8.พัฒนาศักภาพผู้ดูแลผู้ป่วย ท่ีช่วยเหลือตนเอง  (LongTermCare) 
ปฐมภูมิท่ีมีคุณภาพ มี โรคหลอดเลือดสมองและ ไม่ได้ในการด าเนิน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95
ประสิทธิภาพไปสู่ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ชีวิตประจ าวัน จน ภายในปี 2560-2564
ประชาชนทุกกลุ่มวัยทุก เน้นในกลุ่มเตียง 2 เตียง3 ท าให้ต้องมีผู้ดูแล
ครอบครัว และทุกชุมชน 9.ประสานเครือข่ายเพ่ือปรับสภาพ กิจวัตรประจ าวัน
โดยความร่วมมือของทุก ท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมใน บางส่วนหรือท้ังหมด 
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลุ่มด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยจิตเวช
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ผู้รับผิดชอบ

ในการขับเคล่ือน 10.ประสานหาแหล่งสนับสนุน  ท่ีขาดยาและมี
5.เพ่ือให้ผู้ป่วยในชุมชนมี ช่วยเหลือ เช่น ก่ิงกาชาด อาการก าเริบ/
หมอประจ าตัว 3 คน ได้แก่ / เหล่ากาชาด พมจ. อาการซับซ้อน
อสม/หมออนามัย/หมอ  สโมสรไลออนส์ /อปท  -ผู้ด้อยโอกาสหมาย
ครอบครัว / ผู้มีจิตศรัทธาอ่ืนๆ ถึงผู้ท่ีประสบปัญหา

11.สร้างขวัญก าลังใจโดย ความเดือดร้อน และ
ออกเย่ียมบ้านโดยทีม ได้รับผลกระทบในด้าน
สหวิชาชีพร่วมกับเครือข่าย เศรษฐกิจสังคมการศึกษา 
ก่ิงกาชาด / อปท. /ผู้น าชุมชน สาธารณสุข การเมือง
12.จัดท าท่ีนอนลมจากถุงล้างไต กฎหมาย วัฒนธรรม
โดยกลุ่มจิตอาสา ภัยธรรมชาติและภัยสง
13.สร้างจิตอาสาดูแลผู้ป่วย ครามรวมถึงผู้ท่ีขาดโอ
แบบประคับประคอง กาสท่ีจะเข้าถึงบริการ
14.จัดท าสมุดเย่ียมบ้านประจ าตัว ข้ันพ้ืนฐานของรัฐ
ผู้ป่วยเพ่ือเช่ือมการดูแลแบบ  -ผู้ป่วยท่ีได้รับการ
สหวิชาชีพ ดูแลแบบประคับ
15.จัดท าแบบฟอร์มเย่ียมประจ าตัว ประคอง
ของอสม.เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  (Palliative Care) 
15.จัดท าทะเบียนความต้องการ หมายถึงผู้ป่วยท่ีอยู่
ใช้อุปกรณ์การแพทย์และวางระบบ ในระยะคุกคามชีวิต
การใช้ให้เพียงพอ คือผู้ป่วยท่ีป่วยด้วย
16.นิเทศติดตามทุก 3 เดือน โรคท่ีไม่อาจรักษา
17. ประเมินผลลัพธ์การ ให้หายขาดได้
ด าเนินงานตามแผนการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยท่ีมีชีวิตอยู่ได้
รายบุคคล (Care plan ) โดยใช้ อีกไม่นาน
เคร่ืองมือ คือแบบประเมินคุณภาพ
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ผู้รับผิดชอบ

ชีวิต ปี 2563 เน้น ผู้ป่วย
Palliative Care
18. ประเมินผลการด าเนินงาน
 ต าบล  LTC ,การพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุ,และวัดส่งเสริมสุขภาพ
19.ประชุมทบทวนการด างาน
และปรับระบบให้สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
20.ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรด้านการดูแล
ต่อเน่ือง
21.พัฒนาการบันทึกข้อมูล
การเย่ียมบ้านโดยใช้ITมาช่วย
22.บูรณาการกับอปท.ในการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริบาล
ท้องถ่ินเพ่ือดูแลผู้ป่วยในชุมชน

23. จัดประชุมช้ีแจงการบันทึก
และตรวจสอบข้อมูลงานเย่ียมบ้าน
ตามเกณฑ์ QOF ปี 2564 ( 7ข้อ)
และงานเรียกเก็บ(E-cliam)
24.พัฒนาศักยภาพการจัดการ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
25. สรุปผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตรที่  1 : ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)

ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 1.ประชุมชี้แจงประเด็นปญหา 1.คณะกรรมการพัฒนา 1.1 มีการประชุม สปสช. พ.ย.-63 นางศิรินุช 

ชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ 1.1 ประชุมชี้แจงประเด็นปญหา คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ อยางนอย 2 เดือน/ครั้ง 60,000 บาท ก.ย.-64 ณ นครพนม

อําเภอวานรนิวาส ชีวิตระดับอําเภอวานรนิวาส สุขภาพนําเสนอปญหา คืนขอมูล คณะอนุกรรมการฯ ไดแก

จังหวัดสกลนคร 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ และรวมกันเสนอแนวทางแกปญหา และผูเกี่ยวของ ครั้งที่ 1  เดือน พ.ย. 63

ปงบประมาณ 2564 คณะกรรมการพัฒนา ผานการประชุมสภาสุขภาพอําเภอ จํานวน 80 คน ครั้งที่ 2 เดือน ม.ค. 64

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 3 เดือน มี.ค. 64

และคณะอนุกรรมการ พชอ. ชีวิต (พชอ.) และสภาสุขภาพตําบล ครั้งที่ 4 เดือน พ.ค. 64

และติดตามผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 5 เดือน ก.ค. 64

ทุก 2 เดือน/ครั้ง ครั้งที่ 6 เดือน ส.ค. 64

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.คณะกรรมการพัฒนา 1. มีการเยี่ยมเสริมพลัง  - พ.ย.-63 นางศิรินุช 

เยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงาน คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 1 ครั้ง/ป/ตําบล ก.ย.-64 ณ นครพนม

พชอ.แตละตําบล ในเขต คณะอนุกรรมการฯ

อําเภอวานรนิวาส และผูเกี่ยวของ

จํานวน 80 คน

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.คณะกรรมการพัฒนา 1.มีการประชุมเชิงปฏิบัติกา  - พ.ย.63- นางศิรินุช 

การรับนิเทศการดําเนินงาน คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ จํานวน 1 ครั้ง/ป ก.ย.-64 ณ นครพนม

พชอ. อําเภอวานรนิวาส คณะอนุกรรมการฯ 2.รอยละของอําเภอผาน

และผูเกี่ยวของ เกณฑการประเมินการพัฒนา

จํานวน 80 คน คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจําปงบประมาณ  2564

แผนงานที่  2 : แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการป้องกันควบคุม

โรคและลดปัจจัยเส่ียง

ด้านสุขภาพ อ าเภอ

วานรนิวาส  จังหวัด

สกลนคร ปีงบประมาณ

2564
กิจกรรมท่ี 1.
การพัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ 1.จัดการอบรมการจัดการภาวะ 1. ผู้บริหาร 1.มีผู้เข้าร่วมอบรม  - พ.ย.63- คณะกรรมการ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข ระบบ 2.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 100 ธ.ค.-63 EOC อ าเภอ

และภัยสุขภาพ ระบบ บัญชาการเหตุการณ์ บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ 1. ผู้บริหาร 1.มีค าส่ังแต่งต้ัง วานรนิวาส

อ าเภอวานรนิวาส และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข 2.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการศูนย์ คณะกรรมการ

ปีงบประมาณ 2564 ทางสาธารณสุข (PHEM ICS&EOC) ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC อ าเภอ

2.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ทางสาธารณสุข (EOC)  - วานรนิวาส

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน อ าเภอวานรนิวาส

ทางสาธารณสุข (EOC)

อ าเภอวานรนิวาส

2.มีทีมเฝ้าระวังและประเมิน 1.จัดเวร SAT เฝ้าระวังและ 1.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 1.มีตารางเวรและมี  - ต.ค.63- งานควบคุม

สถานการณ์โรคและภัย ประเมินสถานการณ์โรคและภัย ผู้ปฏิบัติงาน SAT ก.ย.-63 โรคและ

สุขภาพ สุขภาพในภาวะปกติ และภาวะ ท่ีปฏิบัติงานจริง ส่ิงแวดล้อม

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

3. มีทีมปฏิบัติการระดับ 1.จัดทีมปฏิบัติการระดับอ าเภอใน 1. ผู้บริหาร 1.มีค าส่ังแต่งต้ังและมี  - พ.ย.63- คณะกรรมการ

อ าเภอในส่วนภารกิจ ส่วนภารกิจปฏิบัติการ 2.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้ปฏิบัติงานได้จริง ก.ย.-63 EOC อ าเภอ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  3 : แผนงานการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

หน้าท่ี 24



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติการ (Operation Section) วานรนิวาส

(Operation Section) เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติและ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

(เช่น MERT, mini MERT, EMS,

 MCAT, CDCU/SRRT ฯ)

4. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อม 1.จัดการซ้อมแผน หรือยกระดับ 1.ผู้บริหาร 1.มีการซ้อมแผน หรือ  - ม.ค.64- คณะกรรมการ

ในการรับมือ เปิดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง 2.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง ยกระดับเปิดปฏิบัติการ มี.ค.-64 EOC อ าเภอ

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 3.SRRT 40 คน ภาวะฉุกเฉินทาง วานรนิวาส

4.อปท.15 แห่ง สาธารณสุขในพ้ืนท่ี

ประชาชนและ อสม. อย่างน้อย 1 คร้ัง

จ านวน 145 คน

5. มีแผนเผชิญเหตุ 1.จัดท าแผนเผชิญเหตุ 1. ผู้บริหาร 1.มีแผนเผชิญเหตุ  - ต.ค.63- คณะกรรมการ

(Incident Action Plan: (Incident Action Plan: IAP) 2.ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง (Incident Action Plan: ก.ย.-64 EOC อ าเภอ

IAP) เพ่ือเป็นแนวทางในการ ของเหตุการณ์ ส าคัญโดยก าหนด IAP) อ าเภอวานรนิวาส วานรนิวาส

รับมือสถานการณ์ วิธีปฏิบัติการพร้อมข้อส่ังการไป อย่างน้อย 1 ฉบับ

ยังหน่วยงาน

กิจกรรมท่ี 2. 1.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ 1.ประชุมช้ีแจงการด าเนิน รพ.สต. 18 แห่ง 1.ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้  -เงินบ ารุง รพ. 20-ต.ค.-63 นายศักดิพัฒน์ 

โครงการติดตามการ ความเข้าใจ ตัวช้ีวัดและ ตามมาตรฐาน SAT & JIT PCU   1  แห่ง ความเข้าใจ ตัวช้ีวัดและ 16,000 บาท นายสุรชัย

ด าเนินงานตามมาตรฐาน แนวทางการด าเนินงาน 2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังและภารกิจ แนวทางการด าเนินงาน อบรม SRRT นางวิภารัตน์

SAT & JIT ตามมาตรฐาน SAT & JIT ท่ีรับมอบหมายของ SAT & JIT ตามมาตรฐาน SAT & JIT 1.ค่าอาหารว่างและ น.ส.จุฑาทิพย์

อ าเภอวานรนิวาส 2. มีเกณฑ์ Critical อ าเภอวานรนิวาส ปี 2564 ร้อยละ 100 เคร่ืองด่ืม (เช้า-บ่าย) นายศุภชัย

ปี 2564 Information 3. ประชุมเพ่ือ priority  2. มีค าส่ังแต่งต้ัง 50 คน* 25บาท*2ม้ือ ต.ค.-63 นายสุทิวัส

Requirements (CIRs) โรคท่ีเป็นปัญหาในพ้ืนท่ี SAT & JIT เป็นเงิน 2,500 บาท นางศิริลักษณ์

ระดับอ าเภอ เพ่ือควบคุมโรค และก าหนดมีเกณฑ์ Critical  อ าเภอวานรนิวาส 2. ค่าอาหารกลางวัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Information Requirements ปี 2564 ผู้เข้าร่วมฯ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3.เย่ียม ติดตามการด าเนิน (CIRs) ระดับอ าเภอ 3. มีเกณฑ์ Critical 50 คน * 50 บาท 20-ต.ค.-63

งาน ร่วมกับ สสอ. 4. การอบรมหลักสูตร Information เป็นเงิน 2,500 บาท

ระบาดวิทยาท่ีมีการ Requirements (CIRs)  4. ค่าจัดท าเอกสาร

บรรยายและฝึกปฏิบัติ ระดับอ าเภอ ประกอบการอบรม 

ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน 4. สมาชิกทีมร้อยละ 90 50 เล่ม * 10 บาท ต.ค.63-

ควบคุมโรคและการเก็บ ได้รับการอบรมหลักสูตร เป็นเงิน 500 บาท ก.ย.-64

ส่ิงส่งตรวจทาง ระบาดวิทยาท่ีมีการ 5. ค่าวิทยากรจาก สสจ

ห้องปฏิบัติการ เป็น บรรยายและฝึกปฏิบัติ และสคร 5 คน*600บาท 

ระยะเวลาต่ ากว่า 20 ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน เป็นเงิน 3,000 บาท

ช่ัวโมง ควบคุมโรคและการเก็บ รวมเป็นเงิน 8,500 บาท

2.เย่ียม ติดตามการด าเนิน ส่ิงส่งตรวจทาง ประเมินจาก สสจ

งาน ร่วมกับ สสอ. ห้องปฏิบัติการ เป็น 1.ค่าอาหารว่างและ
ระยะเวลาต่ ากว่า 20 เคร่ืองด่ืม (เช้า)
ช่ัวโมง 50 คน * 25 บาท
5.เย่ียมติดตามการด าเนิน เป็นเงิน 1,250 บาท ต.ค.63-
งาน รพ.สต. ร้อยละ 100 2. ค่าอาหารกลางวัน ก.ย.-64

ผู้เข้าร่วมฯ 
50 คน * 50 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 3,750 บาท
ประเมินจาก สคร.
1.ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม (เช้า)
50 คน * 25 บาท
เป็นเงิน 1,250 บาท 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2. ค่าอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมฯ 
50 คน * 50 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 3,750 บาท

กิจกรรมท่ี 3. 1.อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง 1.แต่งต้ังและประชุม อปท  14 แห่ง 1.มีค าส่ังแต่งต้ัง  - คร้ังท่ี 1พ.ย.63 นายศักดิพัฒน์ 

การแก้ไขปัญหา ไม่เกิน 1000 ต่อแสน คณะกรรมการติดตามแก้ไข รพสต 18 แห่ง ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 2มี.ค.64 นายสุรชัย

โรคอุจจาระร่วงและ ประชากร ปี 2564 ปัญหาโรคอุจจาระร่วง PCU 1 แห่ง 3 คร้ังต่อปี คร้ังท่ี 3ก.ค.63 นางวิภารัตน์

โรคอาหารเป็นพิษ อ าเภอวานรนิวาส ปี 2564 น.ส.จุฑาทิพย์

2.เตรียมความพร้อม/ซักซ้อม 14 ต าบล 2.มีการเตรียมความพร้อม ธ.ค.63- นายศุภชัย

ทีมเฉพาะกิจในการสอบสวน /ซักซ้อมทีมเฉพาะกิจใน ม.ค.-64 นายสุทิวัส

ควบคุมโรคให้พร้อมปฏิบัติ การสอบสวนควบคุมโรค นางศิริลักษณ์

งาน และ/หรือตอบสนอง ให้พร้อมปฏิบัติงาน และ/

ตามมาตรฐาน SRRT หรือตอบสนองตาม

มาตรฐาน SRRT 

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

3. อ าเภอมีการด าเนินงาน 14 ต าบล 3.อ าเภอมีการด าเนินงาน ต.ค.63-

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เฝ้าระวังป้องกันควบคุม ก.ย.-63

ท่ีมีคุณภาพ โรคท่ีมีคุณภาพร้อยละ100

4. การจัดการด้านข้อมูลท่ีถูกต้อง อปท  14 แห่ง 4.สถานบริการการจัดการ ต.ค.63-

 ได้มาตรฐาน รพสต 18 แห่ง ด้านข้อมูลท่ีถูกต้อง ก.ย.-63

PCU 1 แห่ง ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100

5. จัดกิจกรรมรณรงค์อ าเภอ อปท  14 แห่ง 5.กิจกรรมรณรงค์อ าเภอ ธ.ค.-63

วานรนิวาส ลดโรคอุจจารร่วงและ รพสต 18 แห่ง วานรนิวาส ลดโรค

โรคอาหารเป็นพิษ PCU 1 แห่ง อุจจารร่วงและโรคอาหาร
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง เๆป็นพิษ  1 คร้ังต่อปี
6. บูรณาการร่วมกับงาน คบส. 6.ร่วมส ารวจและเก็บ ต.ค.63-

ส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างอาหารงาน คบส. ก.ย.-63

และส่ิงแวดล้อม อย่างน้อย

ปีละ 2 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 4 1.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 1.ด าเนินการร่วมกับ อปท. วัด 14 ต าบล 1.อปท. วัด โรงเรียน ต.ค.63- นายศักดิพัฒน์ 

การแก้ไขปัญหา ไม่เกิน 90 ต่อแสนประชากร โรงเรียน และชุมชน และชุมชน มีส่วนร่วม ก.ย.-64 นายสุรชัย

โรคไข้เลือดออก ปี 2564 ด าเนินการป้องกัน นางวิภารัตน์

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 2.ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก ควบคุมโรค ร้อยละ 100 น.ส.จุฑาทิพย์

และโรคติดเช้ือไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออก 2.เฝ้าระวังและควบคุมดัชนี 182 หมู่บ้าน 2.ดัชนีลูกน้ ายุงลาย ต.ค.63- นายศุภชัย

3.ไม่พบหญิงต้ังครรภ์ติดเช้ือ ลูกน้ ายุงลายในทุกหมู่บ้าน รายหมู่บ้าน HI ไม่เกิน10 ก.ย.-64 นายสุทิวัส

ไวรัสซิกา ร้อยละ 100 นางศิริลักษณ์

4.ไม่เกิด Generation 2 3.เฝ้าระวังและควบคุมดัชนี 19 แห่ง 3.ดัชนีลูกน้ ายุงลาย ต.ค.63-

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ลูกน้ ายุงลายในทุกสถานบริการ ในสถานบริการ CI = 0 ก.ย.-64

สาธารณสุข ร้อยละ 100

4.มีการรณรงค์และด าเนินการป้อง 14 ต าบล 4.มีการด าเนินการป้องกัน ม.ค.-64

กันควบคุมโรคช่วงก่อนการระบาด ควบคุมโรคช่วงก่อน มี.ค.-64

และช่วงเปิดภาคเรียน การระบาด และช่วง ก.ย.-64

เปิดภาคเรียน ร้อยละ100

5.มีการด าเนินการควบคุม 14 ต าบล 5.มีการด าเนินการควบคุม ต.ค.63-

โรคตามมาตรการ 3-1-2 โรคตามมาตรการ 3-1-2 ก.ย.-64

 ร้อยละ 100

6.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟ้ืนฟู รพ.สต./ศสช. 6.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เงินบ ารุง รพ. ก.พ.-64

 ทีมเครือข่ายดูแลเคร่ืองมือ ตัวแทน อปท. ในการดูแลเคร่ืองมือ 5,000 บาท

ก าจัดยุง อ าเภอวานรนิวาส ก าจัดยุงร้อยละ 100 1.ค่าอาหารว่างและ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

จังหวัดสกลนคร เคร่ืองด่ืม (เช้า-บ่าย)

50 คน * 25 บาท*2ม้ือ

เป็นเงิน 2,500 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวัน

ผู้เข้าร่วมฯ 

50 คน * 50 บาท

เป็นเงิน 2,500 บาท

7.ประชุมติดตามการดูแลเคร่ืองมือ รพ.สต./ศสช. 7.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ เงินบ ารุง รพ. มี.ค.-64

ก าจัดยุง อ าเภอวานรนิวาส ตัวแทน อปท. ในการดูแลเคร่ืองมือ 1,250 บาท

จังหวัดสกลนคร โดย ศตม. 8.3 ก าจัดยุง ร้อยละ 100 1.ค่าอาหารว่างและ

สกลนคร เคร่ืองด่ืม (เช้า)

50 คน * 25 บาท

เป็นเงิน 1,250 บาท 

กิจกรรมท่ี 5 1.เพ่ือให้ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็ก 1.กิจกรรมให้ความรู้การป้องกัน รพ.สต. 18 แห่ง 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นายศักดิพัฒน์ 

การการป้องกัน และประชาชนท่ัวไปได้มี การจมน้ าและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ PCU   1  แห่ง ความรู้ความเข้าใจ 4,250 บาท ก.ย.-64 นายสุรชัย

การเสียชีวิตจาก ความรู้เก่ียวกับปัญหาเด็ก  (ออกเชิงรุกทุก รพ.สต.) อสม.  380 คน การป้องกันการจมน้ า 1.ค่าอาหารว่างและ นางวิภารัตน์

การจมน้ า จมน้ าและมีมาตรการ 2.เตรียมประเมินโครงการ ครู ศพด.  52 แห่ง และช่วยฟ้ืนคืนชีพ เคร่ืองด่ืม (เช้า) น.ส.จุฑาทิพย์

ในการป้องกัน ป้องกันการจมน้ า ปชช.   190 คน ร้อยละ 100 50 คน * 25 บาท นายศุภชัย

2. ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและ อ าเภอวานรนิวาส 2.ผ่านการประเมินโครงการเป็นเงิน 1,250 บาท ก.พ.-64 นายสุทิวัส

ประชาชนท่ัวไปมีแนวคิด จังหวัดสกลนคร ป้องกันการจมน้ า 2. ค่าอาหารกลางวัน ก.ค.-64 นางศิริลักษณ์

ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ 3. มีผู้ปฏิบัติงาน  Merit อ าเภอวานรนิวาส ผู้เข้าร่วมฯ 

ในการป้องกันการจมน้ า Maker Team ทุกต าบล จังหวัดสกลนคร ปี 2564 50 คน * 50 บาท

3.อัตราการเสีย ระดับเงิน เป็นเงิน 2,500 บาท

ชีวิตจากการจมน้ าของ 3. มีค าส่ังแต่งต้ัง Merit  4. ค่าจัดท าเอกสาร
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ต่ ากว่า Maker Team ทุกต าบล ประกอบการอบรม 

4.5 ต่อแสนประชากร ร้อยละ 100 10 เล่ม * 50 บาท

4.การจมน้ าอัตราการเสีย เป็นเงิน 500 บาท 

ในประชาชนลดลง

5.เตรียมประเมินโครงการ ต.ค.63-

ป้องกันการจมน้ า ก.พ.-64

อ าเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร ปี 2564

6. มีผู้ปฏิบัติงาน  Merit

Maker Team ทุกต าบล

กิจกรรมท่ี 6 1.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและ 1.กิจกรรมซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่ SRRT 40 คน 1.ผู้ปฏิบัติงานและ  -เงินบ ารุง รพ. ม.ค.-64 นายศักดิพัฒน์ 

การซ้อมแผน ผู้เก่ียวข้องมีความพร้อม  อุบัติซ้ า อปท.15 แห่ง ผู้เก่ียวข้องมีความพร้อม 15,400 บาท นายสุรชัย

โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ในการรับมือโรคอุบัติใหม่ ประชาชนและ อสม. ในการรับมือโรคอุบัติใหม่ 1.ค่าอาหารว่างและ นางวิภารัตน์

(ร่วมกับพ้ืนท่ีต าบล อุบัติซ้ า จ านวน 145 คน  อุบัติซ้ า ร้อยละ 100 เคร่ืองด่ืม (เช้า) น.ส.จุฑาทิพย์

วานรนิวาส ปี 2564 ) 145 คน * 25 บาท นายศุภชัย

กรณีการระบาดของโรค เป็นเงิน 3,625 บาท นายสุทิวัส

โคโรน่าไวรัส 2019) 2. ค่าอาหารกลางวัน นางศิริลักษณ์

ผู้เข้าร่วมฯ 

145 คน * 50 บาท

เป็นเงิน 7,250 บาท

3.ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม (เช้า)

145 คน * 25 บาท

เป็นเงิน 3,625 บาท 

4. ค่าป้ายไวนิล
หน้าท่ี 30



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3 ป้าย * 300 บาท

เป็นเงิน 900 บาท 
กิจกรรมท่ี 7. 1.เตรียมประเมินโครงการ 1.เตรียมประเมินโครงการ รพ.สต. 18 แห่ง 1.ผ่านการประเมิน  -เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นายศักดิพัฒน์ 
การเตรียมความ การด าเนินงาน RTI การด าเนินงาน RTI PCC   1  แห่ง และน าเสนอผลการ 1,000 บาท ก.ย.-64 นายสุรชัย
พร้อมรับการประเมิน อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส การด าเนินงาน RTI ค่าจัดท าเอกสาร นางวิภารัตน์
การด าเนินงาน RTI อ าเภอวานรนิวาส ประกอบการประเมิน น.ส.จุฑาทิพย์
อ าเภอวานรนิวาส 10 เล่ม * 100 บาท นายศุภชัย

เป็นเงิน 1,000 บาท นายสุทิวัส
นายวิษณุ

กิจกรรมท่ี 8. 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 1.โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน จ านวน 100 คน 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี  -เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นายศักดิพัฒน์ 
การพัฒนาศักยภาพ ผู้น าเด็กและเยาวชน ผู้น าเด็กและเยาวชน SRRT 20 คน ความรู้ความเข้าใจ 1,300 บาท ก.ย.-64 นายสุรชัย
ผู้น าเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา เพ่ือป้องกันและ การป้องกันควบคุมโรค ค่าจัดท าเอกสาร นางวิภารัตน์
เพ่ือป้องกันและ 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายใน ควบคุมโรคในสถานศึกษา ร้อยละ 100 ประกอบการอบรม น.ส.จุฑาทิพย์
ควบคุมโรค การป้องกันและควบคุมโรค (ต าบลเด่ือศรีคันไชย) 2. มีเครือข่ายใน 100 เล่ม * 10 บาท นายศุภชัย
(ต าบลเด่ือศรีคันไชย) ระดับเยาวชน การป้องกันและควบคุมโรค เป็นเงิน 1,000 บาท นายสุทิวัส

3. เพ่ือลดอัตราป่วยโรคส าคัญ ระดับเยาวชน ค่าป้ายไวนิล นางศิริลักษณ์
เช่น DHF Diarrhea การป้อง 3. อัตราป่วยโรคส าคัญ 1 ป้าย * 300 
กันการจมน้ า เป็นต้น เช่น DHF Diarrhea เป็นเงิน 300 บาท 

การป้องกันการจมน้ าลดลง
กิจกรรมท่ี 9. 1. มีระบบบัญชาการ EOC 1.มีระบบบัญชาการ EOCท่ีประกอบ ประชาชนในพ้ืนท่ี 1.มีระบบบัญชาการ EOC  เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นายศักดิพัฒน์ 
การเพ่ือป้องกัน ท่ีประกอบด้วยทุกภาคส่วน ด้วยทุกภาคส่วนและมีนายอ าเภอ อ าเภอวานรนิวาส ท่ีประกอบด้วยทุกภาคส่วน 900 บาท ก.ย.-64 นายสุรชัย
และควบคุมโรคติดเช้ือ และมีนายอ าเภอเป็น เป็น Incident commander และมีนายอ าเภอเป็น ค่าป้ายไวนิล นางวิภารัตน์
โคโรน่าไวรัส 2019 Incident commander 2. บูรณาการทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี Incident commander 3 ป้าย * 300 บาท น.ส.จุฑาทิพย์

2. บูรณาการทุกภาคส่วนใน ในการสร้างมาตรการและด าเนิน 2.ทุกภาคส่วนร่วมทบทวน เป็นเงิน 900 บาท นายศุภชัย
พ้ืนท่ีในการสร้างมาตรการ ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ และในการสร้างมาตรการ นายสุทิวัส
และด าเนินต้านโควิด -19 : New Normalสร้างมาตรการ และด าเนินต้านโควิด 19 นางศิริลักษณ์

หน้าท่ี 31



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ในฐานวิถีชีวิตใหม่:NewNormalตรวจคัดกรองไข้ การสวมหน้ากาก ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : 
สร้างมาตรการตรวจคัดกรองไข้ อนามัยหรือหน้ากากผ้า  เว้นระยะ New Normal สร้าง
การสวมหน้ากากอนามัยหรือ ห่างทางสังคม การล้างมือหรือใช้ มาตรการ ตรวจคัดกรองไข้ 
หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง แอลกอฮออล์ 70% ติดตาม การสวมหน้ากากอนามัย
ทางสังคม การล้างมือหรือใช้ การกักตัว โดยขับเคล่ือนผ่าน พชอ. หรือหน้ากากผ้า  
แอลกอฮออล์ 70% ติดตาม 3.สร้างตัวแบบและเชิดชูการด าเนิน เว้นระยะห่างทางสังคม 
การกักตัว งานต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ การล้างมือหรือใช้แอลกอฮออล์
3. สร้างตัวแบบและเชิดชู : New Normalโดย พชอ. 70%ติดตามการกักตัว 
การด าเนินงานต้านโควิด 19 และเครือข่าย (มอบรางวัลในเวที โดยขับเคล่ือนผ่าน พชอ.
ในฐานวิถีชีวิตใหม่NewNormalคนดีศรีวานร) 3. มีตัวแบบและมอบรางวัล
โดย พชอ. และเครือข่าย 4. มีสถานท่ีเฝ้าสังเกตอาการ การด าเนินงานต้านโควิด19
(มอบรางวัลในเวทีคนดีศรีวานร)หลังเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีเส่ียง  ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : 
4. มีสถานท่ีเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน (local quarantine) New Normalโคโรน่าไวรัส
หลังเดินทางกลับจากพ้ืนท่ีเส่ียงในพ้ืนท่ีอ าเภอวานรนิวาส 2019 ในระดับบุคคลชุมชน
14 วัน (local quarantine) 5. มีการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ ต าบล อ าเภอ และองค์กร
ในพ้ืนท่ีอ าเภอวานรนิวาส และโรคติดต่อทางระบบทางเดิน 4. มีสถานท่ีเฝ้าสังเกตอาการ 
5. มีการเฝ้าระวังโรคปอด หายใจอ าเภอวานรนิวาสอย่างต่อเน่ือง หลังเดินทางกลับจากพ้ืนท่ี
อักเสบ และโรคติดต่อทาง 6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เส่ียง 14 วัน
ระบบทางเดินหายใจอ าเภอ สถานการณ์และช่องทางส่ือสาร  (local quarantine)
วานรนิวาสอย่างต่อเน่ือง โรคติดเช้ือโคน่าไวรัส 2019 ในพ้ืนท่ีอ าเภอวานรนิวาส
6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร7. มีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ 5. มีการเฝ้าระวังโรคปอด
สถานการณ์และช่องทางส่ือสารและชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) อักเสบ และโรคติดต่อทาง
โรคติดเช้ือโคน่าไวรัส 2019 8. มีการซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่ ระบบทางเดินหายใจอ าเภอ
7. มีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ อุบัติซ้ า กรณีการระบาดของ วานรนิวาสอย่างต่อเน่ือง
และชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) โรคโคโรน่าไวรัส 2019 6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
8. ประชาชน และผู้เก่ียวข้อง (ร่วมกับพ้ืนท่ีต าบลวานรนิวาส ข่าวสาร สถานการณ์และ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ทุกภาคส่วนมีความพร้อมใน ปี 2564) ช่องทางส่ือสารโรคติดเช้ือ
การรับมือสถานการณ์ โคน่าไวรัส 2019อย่างน้อย
โรคติดเช้ือโคโรน่าไวรัส 2019  1 ช่องทาง

7.มีแผนด้านเวชภัณฑ์และ 
ชุดอุปกรณ์ป้องกัน (PPE)
8.มีการซ้อมแผนโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า กรณีการระบาด
ของโรคโคโรน่าไวรัส2019
อย่างน้อย 1 คร้ัง

กิจกรรมท่ี 10. 1. เพ่ือให้ทราบจ านวน 1.กิจกรรมการส ารวจสถาน 1.สถานบริการ เริงรมณ์ 1.สถานบริการเริงรมณ์  - ต.ค.63- น.ส.จีระพร 
การป้องกันการติด สถานบริการ จ านวน บริการเริงรมณ์และการให้ความรู้  รีสอร์ท คาราโอเกะและ ในเขตอ าเภอวานรนิวาส ก.ย.-64 นส.สรชา  
เช้ือเอชไอวีในเขต พนักงานในสถานเริงรมณ์ เร่ืองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง พนักงานบริการ ได้รับการส ารวจข้อมูล นายศักดิพัฒน์ 
อ าเภอวานรนิวาส คาราโอเกะและรีสอร์ท เพศสัมพันธ์แก่พนักงาน ทุกต าบลในเขต ร้อยละ 100 นายสุรชัย
ปีงบประมาณ 2564 2. เพ่ือให้เจ้าของกิจการ บริการในสถานบริการ อ าเภอวานรนิวาส 2.พนักงานในสถาน นางวิภารัตน์

พนักงานในสถานบริการมี อ าเภอวานรนิวาส บริการมีความรู้ความ                                                                                                                                                                                 น.ส.จุฑาทิพย์
ความรู้ความข้าใจเร่ือง ปีงบประมาณ 2564 ดังน้ี เข้าใจเร่ืองโรคติดต่อ นายศุภชัย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1. ส ารวจร้านอาหารคาราโอเกะ ทางเพศสัมพันธ์ นายสุทิวัส
และโรคเอดส์ รีสอร์ท ในอ าเภอวานรนิวาส ร้อยละ 80 นางศิริลักษณ์
3. เพ่ือให้ได้เข้าถึงข้อมูล 2.ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ และผู้รับผิดชอบ

เก่ียวกับโรคเอดส์โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในรพ.สต.
ทางเพศสัมพันธ์สุขภาพทาง แก่พนักงานบริการ
เพศ การป้องกันโรครวมไป 3.รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย
ถึงสุขภาพในด้านอ่ืนๆ 4.ส่งรายงานการส ารวจ

ในภาพอ าเภอวานรนิวาสไปท่ี สสจ.
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการ นักเรียน นักศึกษา 1.กลุ่มเป้าหมายได้ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63- น.ส.จีระพร 
ของภาคีเครือข่ายในการ ติดเช้ือเอชไอวี รณรงค์การ และประชาชนท่ัวไป รับความรู้เร่ืองโรคเอดส์ ก.ย.-64 นส.สรชา  
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการป้องกันและ ใช้ถุงยางอนามัยเน่ืองใน 2 รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย นายศักดิพัฒน์ 
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วันเอดส์โลก,วันแห่ง 3.ประชาสัมพันธ์การเข้าถึง นายสุรชัย
2. เพ่ือเสริมสร้างองค์ ความรักหรือกิจกรรม ถุงยางอนามัย นางวิภารัตน์
ความรู้และทัศนคติท่ี รณรงค์ตามวาระต่างๆ ดังน้ี น.ส.จุฑาทิพย์
ถูกต้องเก่ียวกับโรคเอดส์ 1.ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ นายศุภชัย
3. ส่งเสริมและรณรงค์การ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นายสุทิวัส
ใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกัน แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้รับผิดชอบ

การติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ และประชาชนท่ัวไป ในรพ.สต.
2.รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย
3.สรุปผลกาด าเนินงาน
รายงานกิจกรรมไปท่ีสสจ.สกลนคร

กิจกรรรมท่ี 11. 1.เพ่ือค้นหาและคัดกรอง 1.แต่งต้ังค าส่ัง ก าด าเนินงาน 1.ผู้ป่วยวัณโรคและ 1. อัตราผลส าเร็จใน  เงินบ ารุง รพ. ก.พ.-64 นายศักดิพัฒน์ 
โครงการป้องโรควัณโรค ประชากรในกลุ่มเป้าหมาย ป้องกันและควบคุมโรควัณโรค ผู้สัมผัสร่วมบ้าน การรักษาวัณโรคปอด 20,000 บาท นายสุรชัย
อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส ผู้รับผิดชอบงาน ปี 2562 และ 2563  (Success rate)  ≥ 85% 1.ค่าอาหารว่างและ นางวิภารัตน์
ปีงบประมาณ  2564 2.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน จ านวน 100 คน 2. อัตราขาดยา เคร่ืองด่ืม (เช้า-บ่าย) น.ส.จุฑาทิพย์

และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ความรู้เก่ียวกับการดูแลและ 2.จนท.สาธารณสุข (Default rate) < 3 % 200 คน *25 บาท *2ม้ือ นายศุภชัย
มีความรู้เก่ียวกับการดูแลและ การ DOT ยาวัณโรค จ านวน 50 คน 3. อัตราการตาย (Dead) เป็นเงิน 10,000 บาท นายสุทิวัส
การ DOT ยาในผู้ป่วยวัณโรค 3.ติดตามประเมินตรวจเย่ียม 3.อสม.DOTS/ตัวแทน  ≤ 5 % 2. ค่าอาหารกลางวัน นางศิริลักษณ์
3.เพ่ือให้ประชาชน งานควบคุมวัณโรคในพ้ืนท่ีเขต จ านวน 50 คน ผู้เข้าร่วมฯ 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ บริการสาธารณสุข อ าเภอวานรนิวาส 200 คน * 50 บาท
ความเข้าใจเก่ียวกับวัณโรค 4.ด าเนินการคัดกรองวัณโรคใน เป็นเงิน 10,000 บาท
และป้องกันตนเอง กลุ่มเส่ียงเพ่ือป้องกัน รักษา

จากวัณโรคและสามารถน า ควบคุมโรควัณโรค ให้ครอบคลุม

ไปเผยแพร่แก่ประชาชน
ในชุมชนหรือผู้มารับบริการ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2 โครงการรณรงค์ให้ 1.กลุ่มประชากรหลักและ 1.ส ารวจและจัดท าแผนท่ีชุมชน กลุ่มชายรักชาย 1.ร้อยละของกลุ่ม สปสช. ต.ค.63- น.ส.จีระพร 
กลุ่มประชากรหลักได้ กลุ่มเส่ียงเข้าถึงและได้รับ 1 คร้ัง/ปี และส ารวจเชิงลึกเพ่ิมเติม สาวประเภทสอง ประชากรหลักท่ีเข้าถึง 42,300 บาท ก.ย.-64 นส.สรชา  
เข้าถึงบริการป้องกัน บริการป้องกันโรคติดต่อทาง ในพ้ืนท่ีพิเศษ  (hot spot) พนักงานงานบริการ บริการป้องกันเอชไอวีและ นายศักดิพัฒน์ 
โรคเอดส์และโรคติดต่อ เพศสัมพันธ์เชิงรุก 2.การเข้าถึงกลุ่มประชากร กลุ่มใช้ยาด้วยวิธีฉีด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นายสุรชัย
ทางเพศสัมพันธ์ 2.เพ่ือกลุ่มประชากรหลักและ เป้าหมายโดยใช้บุคคล  PWID เชิงรุก นางวิภารัตน์

กลุ่มเส่ียงได้รับบริการตรวจ (Outreach worker) น.ส.จุฑาทิพย์
เอชไอวี และผ่านส่ือสังคมอิเลคโทรนิกส์ นายศุภชัย
3.กลุ่มประชากรหลักได้รับ 3.จัดกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือส่งเสริม นายสุทิวัส
อุปกรณ์ป้องกันถุงยางอนามัย การเข้าถึงบริการ นางศิริลักษณ์
สารหล่อล่ืน Reach –Recruit –Test และผู้รับผิดชอบ

4.จัดระบบบริการให้ค าปรึกษาและ ในรพ.สต.
ตรวจเอชไอวีขยายไปยังกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย VCT mobile
รอบท่ี 1
5.จัดระบบบริการเช่ือมต่อระหว่าง
จุดบริการในโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้
ท่ีมีผลเลือดบวกเข้าสู่การรักษา
ด้วยยาต้านไวรัส
6.จัดกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือติดตาม
การคงอยู่ในสถานะผลเลือดลบ
Retain ด้วย VCT mobile
รอบท่ี 2
7.สรุปผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินงาน ตามโครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 : ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention &Protection Excellence)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการบริการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อ าเภอวานรนิวาส

1.1 การจัดการส่ิงแวดล้อม 1.เพ่ือโรงพยาบาลและรพ.สต. 1.จัดประชุมคณะท างาน รพ. 1 แห่ง 1.ร้อยละของโรงพยาบาล เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นางศิรินุช  
ในสถานบริการ พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม GREEN CLEAN City & Office รพ.สต. 18 แห่ง  ท่ีพัฒนาอนามัยส่ิง 3,750 บาท ก.ย.-64 นายศักดิพัฒน์ 
สาธารณสุข ได้ตามเกณฑ์ GREEN & ระดับอ าเภอ PCU 1 แห่ง แวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 1.ค่าอาหารว่างและ นายสุรชัย

CLEAN Hospital 2.ตรวจประเมินรับรอง GREEN GREEN & CLEAN เคร่ืองด่ืม (เช้า) นางวิภารัตน์
& CLEAN Hospital และ Hospitalระดับดีข้ึนไป 50 คน * 25 บาท น.ส.จุฑาทิพย์
GREEN & CLEAN Community 2.ร้อยละของโรงพยาบาล เป็นเงิน 1,250 บาท 
ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพท่ีพัฒนา 2. ค่าอาหารกลางวัน
ส่งเสริมสุขภาพต าบล , PCU อนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม ผู้เข้าร่วมฯ 
จ านวน 19 แห่ง เกณฑ์ GREEN 50 คน * 50 บาท

 ระดับดีข้ึนไป เป็นเงิน 2,500 บาท
1.2 การปรับปรุงระบบบ าบัด 1.เพ่ือให้มีการตรวจคุณภาพ 1.ระบบรวบรวมน้ าเสีย รพ.วานรนิวาส 1.รพ. มีะบบบ่อบ าบัด ค่าบ ารุงรักษาระบบ ต.ค.63- นายศักดิพัฒน์ 

น้ าเสียในโรงพยาบาล น้ าเสีย ตามตัวช้ีวัด 1.1ตรวจสอบและท าความสะอาด น้ าเสียทีมีประสิทธิภาพ บ าบัดน้ าเสีย ก.ย.-64 นางวิภารัตน์
วานรนิวาส 2.เพ่ือป้องกันน้ าฝนไหล ท่อ รวบรวมน้ าเสีย 2 จุด คือรอบ ร้อยละ 100 (ค่าซ่อมบ ารุง)

เข้าสู่ระบบ ตึกผู้ป่วยในและตึกหลังคลอด 2.คุณภาพน้ าท้ิง 30,000 บาท
3.เพ่ือป้องกันการอุดตัน (ทุกวันจันทร์) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ของระบบท่อส่ง 1.2 ตรวจสอบและท าความสะอาด กรมอนามัยทุกพารามิเตอร์
4.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและ manhole (ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ ร้อยละ 100
ผู้เก่ียวข้องสามารถป้องกัน ท่ี 1ของเดือน)
ตนเองไม่ให้มีการติดเช้ือ 1.3 ตักไขมันท่ีบ่อดักไขมันและ
จากระบบบ าบัดน้ าเสีย ท าความสะอาดบริเวณบ่อดักไขมัน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  4 : แผนงานการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
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5.เพ่ือแก้ปัญหากล่ินเหม็น (วันจันทร์และวันพุธ)
ท่ีเป็นมลพิษทางอากาศ 1.4 ตักขยะท่ีตะกร้าดักขยะบริเวณ
6.เพ่ือพัฒนาระบบบ าบัด ถังเกรอะกรอง
น้ าเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  - ไร้อากาศ และท าความสะอาด
น้ าท้ิง จากโรงพยาบาล ตะกร้าดักขยะ (ทุกวัน)
และน าน้ ากลับไปใช้ประโยชน์ 2.ระบบบ าบัดน้ าเสีย

2.1 ถังเกรอะ - ไร้อากาศ (ทุกวัน)
 -ตรวจสอบการไหลของน้ าเข้าระบบ
 - ตักขยะในถังเกรอะ
 - ตรววดวัดความเป็นกรด-ด่าง(pH) 
2.2 สระเติมอากาศ (ทุกวัน)
 - ตักขยะและสาหร่ายบนผิวน้ า
 - ตรววดวัดความเป็นกรด-ด่าง(pH) 
 - ตรวจวัดออกซิเจนละลาย (DO)
2.3 บึงประดิษฐ์ 
 -ตักสาหร่ายบนผิวน้ าในบ่อซีเมนต์
 (ทุกวัน)
 - ถอนผักตบทุกแปลง (ทุกสัปดาห์
ท่ี 2 และ 4 ของเดือน หรือ
การเจริญเติบโตของพืช)
 - ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบ
(ทุกสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน)
 - ตรวจวัดความเป็นกรด -ด่าง(pH) 
แปลงท่ี 5 (ทุกวัน)
2.4 ระบบเติมคลอรีน(ทุกวัน)
 -เตรียมสารละลายคลอรีนและเติม
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คลอรีนทุกคร้ังท่ีมีน้ าไหลออกสู่ชุมชน
 -น าผงปูนขาวจากการเตรียม
สารละลายคลอรีนไปก าจัดให้ถูกวิธี
ทุกคร้ัง(ฝังกลบ)
 -ตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือ
ทุกคร้ังท่ีมีน้ าไหลลงสู่ชุมชน
 -ตรวจวัดความเป็นกรด -ด่าง (pH) 
ทุกคร้ังท่ีมีน้ าไหลสู่ชุมชน
 -ตรวจสอบการอุดตันของบ่อ
 -ตัดหญ้าบริเวณปลายท่อน้ าท้ิง
2.5 ห้องควบคุมระบบบ าบัด (ทุกวัน)
 -ท าความสะอาดห้องควบคุมระบบ
 -ตรวจสอบและท าความสะอาด
ตู้ควบคุมระบบ
 -ตรวจสอบและท าความสะอาด
ตู้เก็บสารเคมี
 -ตรวจสอบอุปกรณ์และสารเคมีใน
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าประจ าวัน

1.3 การจัดการส่ิงแวดล้อม 1.เพ่ือให้ชุมชนมีการด าเนิน 1.ครัวเรือน วัด โรงเรียนและ 183 หมู่บ้าน 1.มีการจัดการขยะต้นทาง  - ต.ค.63- น.ส.ศิรินุช
ในชุมชนและหน่วยงาน งานตามกิจกรรม CLEAN สถานท่ีราชการมีการจัดการ วัด 196 แห่ง ร้อยละ 50 ก.ย.-64 นายศักดิพัฒน์ 
ราชการ  (Active Community) ขยะมูลฝอยท่ีต้นทางมีการจัดการ รร. 85 แห่ง นายสุรชัย

1 ชุมชนต่อสถานบริการ ขยะติดเช้ือให้ถูกวิธีและมีท่ีรองรับ นางวิภารัตน์
สาธารณสุข ขยะอันตรายท่ีเพียงพอ น.ส.จุฑาทิพย์

นายสุทิวัส 
2. 1 ต าบล 1 ประปาสะอาด 14 ต าบล 2.มีระบบประปาสะอาด  - มิ.ย.64-

1 ต าบล  ต่อ 1 แห่ง ส.ค.-64
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3. ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการ 14 ต าบล ชุมชนต้นแบบ 1 แห่ง  - ต.ค.63-
ส่ิงแวดล้อม ต่อ 1 อ าเภอ ก.ย.-64
4.เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน 1 โซน 3.การจัดบริการเวชกรรม  - ต.ค.63-
จากมลพิษในพ้ืนท่ี Hot Zone ส่ิงแวดล้อมในนพ้ืนท่ี ก.ย.-64

Hot Zone
5.อาหารสะอาดรสชาติอร่อย 45 ร้าน 1.ร้านอาหารผ่านเกณฑ์  - ต.ค.63-
 (Clean Food Good Test) มาตรฐาน (CFGT) ก.ย.-64
 - พัฒนาร้านอาหารต้นแบบตาม ร้อยละ 85
เกณฑ์มาตรฐาน (CFGT) 2.ร้านอาหารระดับ Plus
 - พัฒนาตลาดนัด น่าซ้ือ 1 ร้าน ต่อ 1 อ าเภอ 
 (Healthy Market) 3.ตลาดนัดน่าซ้ือ
 - พัฒนาร้านอาหารริมบาทวิถี 1 แห่ง ต่อ 1 อ าเภอ
(Street Food Good Health) 4.พัฒนาอาหารริมบาทวิถี
ตามมาตรฐาน 1 แห่ง ต่อ 1 จังหวัด

(วานรนิวาสตัวแทนจังหวัด)
6.จัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกัน 14 ต าบล 6.อัตราป่วยโรค Diarrhea ต.ค.63-
โรคติดต่อ และภัยสุขภาพท่ีส าคัญ  DHF HFM ในพ้ืนท่ีลดลง ก.ย.-64

ร้อยละ 20
7.เฝ้าระวังมลพิษทางเสียง 14 ต าบล 7.สถานบันเทิงในพ้ืนท่ี เคร่ืองวัดแสง เสียง ต.ค.63-

อ าเภอวานรนิวาส สามารถ งบอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ ก.ย.-64
ควบคุมเสียงไม่ให้รบกวน
พ้ืนท่ีใกล้เคียงร้อยละ 100

1.เพ่ือให้มีการจัดบริการเฝ้า 8.เกษตรกรปลอดสารพิษ 14 ต าบล 1.เกษตรกรท่ีมีผลจากการ ค่าชุดตรวจ ต.ค.63- น.ส.ศิรินุช
ระวังสุขภาพและคัดกรอง  - เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง ประเมินความเส่ียง โครีนเอสเตอเลส ก.ย.-64 นายศักดิพัฒน์ 
ความเส่ียงเชิงรุกแก่เกษตรกร ความเส่ียงตามแบบประเมินนบก.1 (แบบ นบก.1) เป็นเส่ียง จ านวน 14,000 บาท นายสุรชัย
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2.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร  - เกตรกรกลุ่มเส่ียงได้รับการตรวจ ค่อนข้างสูงถึงเส่ียงสูงมาก งบในหมวดวัสดุ นางวิภารัตน์
และผู้ใช้สารเคมีศัตรูพืชดูแล เลือดเพ่ือหาวิเคราะห์หาสารพิษ ได้รับการเจาะเลือดตรวจ น.ส.จุฑาทิพย์
สุขภาพตนเองโดยใช้วิธี  - ให้ความรู้และทักษะในเกษตรกร คัดกรองผู้เส่ียงต่อพิษ นายสุทิวัส 
ธรรมชาติ การหลีกเล่ียงและความตระหนัก สารก าจัดศัตรูพืชร้อยละ100
3.เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ใช้ ในการสารเคมี และวิธีป้องกัน 2.เกษตรกรและผู้ท่ีใช้
สารเคมีศัตรูพืชมีความรู้และ ตนเองจากการสารเคมีในการ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ความตระหนักในการหลีกเล่ียงเกษตร มีต้นรางจืดปลูกมี
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ต้นรางจืดในหลังคาเรือน

ร้อยละ80
3.เกษตรกรและผู้ใช้สารเคมี
ศัตรูพืช ท่ีได้รับการเจาะเลือด
ตรวจคัดกรองโดยใช้กระดาษ
Reactive paper พบว่า
เป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงและ
เป็นกลุ่มท่ีไม่ปลอดภัย
 ลดลงอย่างน้อยร้อยละ50

1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 9.ระบบบริการสุขภาพท้องถ่ิน 15 อปท. 1.การเข้าร่วม EHA  1-4 เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- น.ส.ศิรินุช
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (EHA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 3,750 บาท ก.ย.-64 นายศักดิพัฒน์ 
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ  - ติดตาม และเย่ียมเสริมพลัง 2.มีชุมชนต้นแบบด้าน 1.ค่าอาหารว่างและ นายสุรชัย
ระบบบริการอนามัย การด าเนินงาน ประสานงาน การจัดการด้านอนามัย เคร่ืองด่ืม (เช้า) นางวิภารัตน์
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี ของหน่วยงานสาธารณสุข อปท. ส่ิงแวล้อม 1 ต าบล 50 คน * 25 บาท น.ส.จุฑาทิพย์
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 อ าเภอ เป็นเงิน 1,250 บาท นายสุทิวัส 
 และภาคีเครือข่าย รวมถึง 2. ค่าอาหารกลางวัน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้มี ผู้เข้าร่วมฯ 
ความรู้ความด้านอนามัย 50 คน * 50 บาท
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ส่ิงแวดล้อม เป็นเงิน 2,500 บาท

1.เพ่ือสร้างบรรยากาศและ 10.พัฒนาสถานท่ีท างาน น่าอยู่ 15 อปท. 1. อบต. ต่อ 1 อ าเภอ  - ต.ค.63- น.ส.ศิรินุช
ส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท างาน  น่าท างาน (HWP) ก.ย.-64 นายศักดิพัฒน์ 
ให้ดีข้ึน  - ติดตาม และเย่ียมเสริมพลัง นายสุรชัย
2.เพ่ือให้เป็นสถานท่ีน่าอยู่ ตามเกณฑ์ประเมินและ นางวิภารัตน์
สะอาด  มีความเป็นระเบียบ การด าเนินงาน ประสานงาน น.ส.จุฑาทิพย์
ปลอดภัย  ของหน่วยงานสาธารณสุข อปท. นายสุทิวัส 
3.เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน ท าให้มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน

2 โครงการพัฒนาคลินิก
โรคจากการท างาน
โรงพยาบาลวานรนิวาส
ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมท่ี 1 1. มีการจัดต้ังคลินิกโรคจาก 1. เปิดให้บริการคลินิกโรคจาก 1.จนท.รพ.วานรนิวาส , 1.จัดต้ังคลินิกโรค งบคลินิกโรคฯ ต.ค. 63- 1คณะกรรมการ

การจัดต้ังคลินิกโรคจาก การประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพ  สสอ.วานรนิวาส , จากการประกอบอาชีพได้ สนับสนุนโดย ก.ย.64 อาชีวอนามัย

การประกอบอาชีพ 2.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์2. การติดต้ังป้ายคลินิกโรคจาก PCC และ รพ.สต.  กองทุนประกันสังคม 2.น.ส.จีระพร

คลินิกโรคจากการประกอบ การท างาน ณ จุดให้บริการ 2.นายจ้างและสถาน 3.นางชลธิดา

อาชีพ อย่างชัดเจนและการจัดท าป้าย ประกอบการ  4.น.ส.ภัทรภรณ์

บอกทางการไปรับบริการ ณ คลินิก 3. พนักงานในสถาน 5.น.ส.วรรณพร

โรคจากการท างานแก่ผู้รับบริการ ประกอบการ ในพ้ืนท่ี
3. การประชาสัมพันธ์การ อ าเภอวานรนิวาส  
ให้บริการท้ังในโรงพยาบาล 4. ผู้ประกันตนใน
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

และนอกโรงพยาบาล อ าเภอวานรนิวาส 
กิจกรรมท่ี 2 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพจนท. 1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน 1.บุคลากรท่ีปฏิบัติ 1.มีผู้เข้าร่วมพัฒนา ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 63- 1.น.ส.จีระพร 

พัฒนาศักยภาพ ท่ีรับผิดชอบงานและแนวทาง อาชีวอนามัยของทีมงาน งานอาชีวอนามัย ศักยภาพด้านอาชีวอนามัย ก.ย.64 2.นางศิรินุช 

ผู้รับผิดชอบงานโรคจาก การส่งต่อ อาชีวเวชกรรม/ผู้รับผิดชอบงาน ใน รพ. เครือข่าย  ร้อยละ100 3.นางชลธิดา 

การประกอบอาชีพ 2. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานการ 2.ผู้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ 4.น.สภัทรภรณ์ 

คัดกรอง การเฝ้าระวัง 7 กลุ่มโรค ด้านอาชีวอนามัยมีผลการ 5น.ส.วรรณพร 

ประเมินความรู้ หลังอบรม 6.รพ.สต.

ร้อยละ 80 ทุกแห่ง

กิจกรรมท่ี 3 1.เพ่ิมการเข้าบริการ 1. จัดประชุม/อบรมร่วมกับ 1.คณะกรรมการ 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าถึง ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 63- 1คณะกรรมการ

สร้างเครือข่ายภายใน อาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ แผนกต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องใน อาชีวอนามัย บริการไม่น้อยกว่า ก.ย.64 อาชีวอนามัย
และภายนอก 2.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยท่ีสงสัย โรงพยาบาลเพ่ือสร้างเครือข่ายการ 2.จนท.ผู้รับผิดชอบ ร้อยละ 60 2.น.ส.จีระพร 

ว่าเป็นโรคจากการท างาน  คัดกรอง การรับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยโรค/ อาชีวอนามัย 3.นางชลธิดา 

ได้รับการตรวจวินิจฉัยและ การบาดเจ็บจากการท างาน รพ. สสอ รพ.สต. 4.น.ส.ภัทรภรณ์

รักษาโรคจากแพทย์ 2. การจัดประชุม/อบรม เพ่ือ 3.เครือข่ายสถาน 5.น.ส.วรรณพร 

เฉพาะทางหรือบุคลากรทาง สร้างเครือข่ายการคัดกรอง ประกอบการ 6.นางศิรินุช 

การแพทย์อย่างเหมาะสม การรับ-ส่งต่อ และดูแลผู้ป่วยโรค 7.รพ.สต.

3.เพ่ือให้เกิดระบบการดูแล /บาดเจ็บจากการท างานจากหน่วย ทุกแห่ง

และคุ้มครองสุขภาพด้าน บริการสุขภาพภายนอกโรงพยาบาล 
อาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ 3. การจัดประชุมคณะท างาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เครือข่ายคลินิกโรคจากการท างาน

ระดับจังหวัด เพ่ือวางแผนการ
ติดตาม และ สนับสนุนการด าเนิน
งานจัดบริการอาชีวอนามัย
แบบบูรณาการในจังหวัด
4. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
อาชีวสุขศึกษาและความปลอดภัย
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ในการท างานเชิงรุกแก่สถาน
ประกอบการร่วมกับคณะท างาน
เครือข่ายคลินิกโรคจากการท างาน
ระดับจังหวัด โดยเฉพาะส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด  ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดฯลฯ

กิจกรรมท่ี 4 1.เพ่ิมการเข้าบริการ 1. การจัดบริการอาชีวอนามัย 1.สถานประกอบการ 1.รพ. สสอ รพ.สต. ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 63- 1.น.ส.จีระพร 

การจัดบริการ อาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ เชิงรับ เช่น การตรวจสุขภาพตาม ทุกแห่ง มีความรู้เพ่ิมข้ึน ก.ย.64 2.นางศิรินุช 

อาชีวอนามัย 2.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยท่ีสงสัย ปัจจัยเส่ียง/การให้อาชีวสุขศึกษาฯ 2. รพ.สต.ทุกแห่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 3.นางชลธิดา 

เชิงรุกเชิงรับ ว่าเป็นโรคจากการท างาน  2. การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก 4.น.สภัทรภรณ์ 

ได้รับการตรวจวินิจฉัยและ ในสถานประกอบการจัดอบรม 5น.ส.วรรณพร 

รักษาโรคจากแพทย์ ให้ความรู้ด้านอาชีวสุขศึกษา 6.รพ.สต.

เฉพาะทางหรือบุคลากรทาง และความปลอดภัยฯ ทุกแห่ง

การแพทย์อย่างเหมาะสม 3. สนับสนุนให้สถานประกอบการ
3.เพ่ือให้เกิดระบบการดูแล ในพ้ืนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ือ
และคุ้มครองสุขภาพด้าน ด าเนินงานและขอรับการประเมิน
อาชีวอนามัยท่ีมีคุณภาพ สถานประกอบการปลอดโรค 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

โดยด าเนินการร่วมกับสสจ, สคร
(เป้าหมายภาพรวมของจังหวัด)
4.  การสนับสนุนการจัดบริการ
อาชีวอนามัยครบวงจรใน
สถานประกอบการ 
5. สนับสนุนการด าเนินงาน
“คลินิกความปลอดภัยในสถาน
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ประกอบกิจการ”ร่วมกับส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
6. จัดท าโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค/การบาดเจ็บจากการ
ท างานอย่างต่อเน่ืองตามความเส่ียง
ของสถานประกอบการในพ้ืนท่ี
พิจารณาจากโรคและการบาดเจ็บ
ท่ีต้องเฝ้าระวัง 7 กลุ่มโรค
รวมท้ังเน้นประเด็น อัคคีภัย 
เคร่ืองจักร ท่ีอับอากาศ สารเคมี 
และรังสี ตามโครงการ
Safety Thailand โดยลักษณะ
ของโครงการเฝ้าระวังจะต้องมี
การประเมินสภาวะสุขภาพและ
สภาพแวดล้อมการท างานรวมท้ัง
แปลผลเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลท้ังสอง
ส่วนและมีการวางแผนจัดการปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม  และต่อเน่ือง)

กิจกรรมท่ี 5 1.เพ่ือพัฒนาระบบการราย 1.ประชุมช้ีแจงการจัดเก็บข้อมูลและ 1.จนท.ผู้รับผิดชอบ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 63- 1.น.ส.จีระพร 

พัฒนาระบบรายงาน งานและจัดเก็บข้อมูลด้าน พัฒนาฐานข้อมูล อาชีวอนามัย รพ. /สสอ. ก.ย.64 2.นางศิรินุช 

และการจัดเก็บข้อมูล อาชีวอนามัย /รพ.สต. 3.นางชลธิดา 

4.น.สภัทรภรณ์ 

5น.ส.วรรณพร 

6.รพ.สต.ทุกแห่ง
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3 โครงการพัฒนาระบบ
บริการอาชีวอนามัย
และส่ิงแวดล้อม
อ าเภอวานรนิวาส 
ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมท่ี 1
การรับประเมิน 1. เพ่ือยกระดับการบริการ 1.ประชุมช้ีแจง/เตรียมความพร้อม 1.ผู้ประเมินจาก 1. รพ.สต.โนนแต้ , เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- 1.น.ส.จีระพร 

มาตรฐานการจัดบริการ อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรับการประเมินมาตรฐานการ เขตสุขภาพท่ี 8 อุดรธานี รพ.สต.หนองแวง และ 10,000 บาท ก.ย.64 2.นางศิรินุช 

อาชีวอนามัยและ 2. เพ่ือรับการ Re-accredit จัดบริการอาชีวอนามัย 2.ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.หนองฮาง ผ่านการ 1.ประเมินยกระดับบริการ 3.นางชลธิดา 

ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยฯ รับประเมินมาตรฐาน -ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 4.น.สภัทรภรณ์ 

2. รับการประเมินมาตรฐาน สสจ.สกลนคร อาชีวอนามัยและ ผู้ประเมินฯ และผู้รับการ 5น.ส.วรรณพร 

อาชีวอนามัยระดับดีเด่น 3.ผู้รับผิดชอบงาน ส่ิงแวดล้อมในระดับดีเด่น ประเมิน จ านวน 50 คน 6.รพ.สต.

อาชีวอนามัยฯ 2. รพ.สต.คอนสาย , คนละ 50 บาท ทุกแห่ง

รพ. /สสอ /รพ.สต.  รพ.สต.ทุ่งโพธ์ ผ่านการ เป็นเงิน 2,500 บาท

ประเมิน Re-accredit  -ค่าอาหารกลางวันผู้ประเมินฯ 

และผู้รับการประเมิน

 จ านวน 50 คนๆละ 50 บาท

 เป็นเงิน 2,500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

2.ประเมินRe-accredit

-ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม

ผู้ประเมินฯและผู้รับการ

ประเมิน จ านวน 50 คน

คนละ 50 บาท 

เป็นเงิน 2,500 บาท

-ค่าอาหารกลางวันผู้ประเมินฯ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

และผู้รับการประเมิน

จ านวน 50 คนๆละ 50 บาท 

เป็นเงิน 2,500 บาท

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 1.เพ่ือรับการประเมิน 1.ประชุมช้ีแจง/เตรียมความพร้อม 1.คณะกรรมการด้าน 1.พัฒนาสถานท่ีท างาน เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- 1.น.ส.จีระพร 

เตรียมรับประเมิน สถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน เพ่ือรับการประเมินมาตรฐานการ อาชีวอนามัย ฯ น่าอยู่ น่าท างาน 7,000 บาท ก.ย.64 2.นางศิรินุช 

สถานท่ีท างานน่าอยู่  ปี 2564 (ระดับ M 1) จัดบริการอาชีวอนามัยและ 2.จนท.ผู้รับผิดชอบงาน จากระดับดีมากเป็นดีเด่น -ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม 3.นางชลธิดา 

น่าท างาน ส่ิงแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัย 2.ผ่านการประเมินสถานท่ี ผู้ประเมินฯ และผู้รับการ 4.น.สภัทรภรณ์ 

ปีงบประมาณ  2564 2. รับการประเมินมาตรฐาน ท างานน่าอยู่น่าท างาน ประเมิน จ านวน 50 คน 5น.ส.วรรณพร 

(ระดับ M 1) อาชีวอนามัยระดับดีเด่น (ระดับ M 1) ในปี 2564 คนละ 50 บาท 6.รพ.สต.

เป็นเงิน 2,500 บาท ทุกแห่ง

-ค่าอาหารกลางวัน

ผู้ประเมินฯ และผู้รับการ

ประเมิน จ านวน 50 คน

คนละ 50 บาท

 เป็นเงิน 2,500 บาท

 -ค่าจัดท าเอกสารรับการประเมินฯ

เป็นเงิน  2,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

กิจกรรมท่ี 3. 1.สถานประกอบการ 1. ประสานงานศูนย์วิทย์ฯ 1.สถานประกอบการ 1.บุคลากรได้ร้บการ เงินบ ารุง รพ. เม.ย.- คณะกรรมการ 
การซ้อมแผนอพยพ บุคลากร ประชาชน ในพ้ืนท่ี ตรวจ แสง เสียง ความร้อน 1 แห่ง (โรงน้ าแข็ง) อบรมใหค้วามรู้ และ 15,000  บาท ก.ย.-64 อาชีวอนามัย
กรณีสารเคมีร่ัวในสถาน มีทักษะในการปฏิบัติตัวให้ 2.ร่วมอบรมซ้อมแผนแอมโมเนียร่ัว 2.คณะกรรมการ ซ้อมแผนระงับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย และเวชกรรม
ประกอบการ ปลอดภัยจากสารเคมี ในสถานประกอบการ และ อาชีวอนามัยและ แอมโมเนียร่ัว 1 คร้ัง/ปี 1.ค่าธรรมเนียมหน่วยงาน ส่ิงแวดล้อม
(แอมโมเนียร่ัว) หน่วยงานภายใน/นอก รพ. เวชกรรมส่ิงแวดล้อม 2.ประชาชนในพ้ืนท่ี ฝึกอบรมเป็นเงิน 2,000 บาท

รพ. ,สสอ ,รพ.สต. เส่ียงมีส่วนร่วมในการ 2.ค่าสมนาคุณวิทยากร
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3.ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ซ้อมแผนฯ บรรยายภาคทฤษฎี 3 ชม.

เส่ียงรับสารพิษ เป็นเงิน 1,800 บาท

4.หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร

เช่น อปท./ ต ารวจ/  บรรยายภาคปฎิบัติ 4 ชม.

สมาคมกู้ภัย เป็นเงิน 9,600 บาท

4.ค่าอุปกรณ์

เป็นเงิน 1,600 บาท 

รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2 : ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ

1.1 โครงการพัฒนา 1. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม 1. ขับเคล่ือนการด าเนินงาน ต าบลจัดการสุขภาพ 1.คุณภาพผลงานบริการ สปสช.เขต8 ต.ค.63- PCU

ระบบบริการสุขภาพ ของชุมชน/ท้องถ่ินและภาคี ผ่าน DHB  อ าเภอ (พชอ.) อปท. (QOF)ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 125,000 บาท ก.ย.-64 นางณิชาดา

ระดับปฐมภูมิท่ีมีแพทย์ เครือข่ายในการป้องกันและ 2. พัฒนาหมู่บ้านปรับเปล่ียน ผู้น าชุมชน 2.ผู้ป่วยเบาหวานควบคุม วิทยาภูมิ

เวชศาสตร์ครอบครัว ลดการเข้าถึงปัจจัยเส่ียงต่อ พฤติกรรมสุขภาพ / อสม. ระดับน  าตาลสะสม นางรัตนา

ปฏิบัติงานท่ีคลินิกหมอ การเกิดโรคเบาหวาน  ต าบลจัดการ จนท.ประจ า รพ.สต. (HbA1c) ไม่เกิน 7 ธรรมทาทอง

ครอบครัว 3. อบรม อสม เช่ียวชาญ ร้อยละ 50 คลินิก NCD
กิจกกรรมท่ี 1 ในการคัดกรองโรคเบาหวานและ
การพัฒนาระบบบ ความดันโลหิตสูง

บริการสุขภาพ จนท.ร่วมออกคัดกรอง

สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เจาะน  าตาลและเคร่ืองวัด

 ความดันโลหิตในหมู่บ้าน

5.ตรวจสุขภาพคัดกรอง

ความเส่ียง ผู้น าชุมชนเพ่ือ

การเป็นผู้น าด้านสุภาพ
6.อสม.มีส่วนร่วมในการให้

ข่าวสารด้านสุขภาพผ่านหอ

กระจายข่าวในหมู่บ้าน1ครั ง/เดือน

7.จัดกิจกรรม/โครงการ 

สร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มปกติ

และ กลุ่มเส่ียง 

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  5 : แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ประสานเครือข่ายอบท,ผู้น าชุมชน

ในการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน

ของบประมาณกองทุนต าบล
2.เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร 1.พัฒนาคลินิก NCD Clinic −คณะกรรมการ

จัดการและการจัดบริการ คุณภาพ ใน PCU NCD BOARD

เพ่ือลดเส่ียงและลดโรค 2.คัดกรองประชาชนอายุ 35ปี ประชาชนอายุ35ปีขึ นไป

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์  ขึ นไปให้เสร็จภายในไตรมาสแรก 47,498 ราย

โรคและบริบทพื นท่ี 3.พัฒนารูปแบบการปรับเปล่ียน −กลุ่มเส่ียงเบาหวาน/

พฤติกรรมประชาชนกลุ่มเส่ียง ความดันโลหิต

ด้วยกิจกรรม“นคร 2 ส.” คัดจากสมัครใจ จ านวน

 มีระบบพ่ีเลี ยงจาก รพ. สนับสนุน 14 แห่ง แห่งละ 50 คน

 ,ขึ นทะเบียน ก ากับติดตามทุก รวม 700 คน

 1,2,3 และ 6 เดือน −กลุ่มป่วยเบาหวาน/

 กลุ่มป่วย: แบ่งกลุ่ม ในการดูแล ความดันโลหิต

โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี

 ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ 

ครอบครัว ชุมชน  มีส่วนร่วม 

ติดตามเย่ียมบ้านผู้ป่วยท่ีเปล่ียนแปลง

การรักษา เช่น เร่ิมยาฉีดรายใหม่ 
ผู้ป่วยท่ีคุมระดับน  าตาลไม่ได้(สีแดง)

ทบทวน Case conference 

ในพื นท่ี รวมกับเครือข่าย

4.ประเมินและค้นหาภาวะ

แทรกซ้อนตา ไต เท้า ช่องปาก 

หัวใจ หลอดเลือดสมอง ซึมเศร้า
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

−แบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามภาวะ

แทรกซ้อนท่ีพบ ให้ความรู้ในการ

ดูแลตนเอง แจกเอกสารแผ่นพับ

ในการดูแลดูแลตัวเองตาม

ภาวะแทรกซ้อน

−ขึ นทะเบียนติดตามซ  า

ตามภาวะเส่ียงท่ีพบ

5.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบงานในการด าเนินงาน

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพ

ใช้หลัก MI, HBPM,Diet forNCDs, 

Thai DPP 1 ครั ง/ปี

3. เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 1. จัดประชุมชี แจงการบันทึก 1.ผู้รับผิดชอบบันทึก

และการจัดการข้อมูลให้ และตรวจสอบข้อมูล งาน NCD ข้อมูล Cup วานรนิวาส

มีประสิทธิภาพ ไตเรื อรังตามเกณฑ์ QOF ปี 2564 2.ผู้รับผิดชอบงาน NCD

2.พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูล  ทุกคน

และวิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมท่ี 2 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. 1.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ อสม. 1.ผู้รับผิดชอบงานแม่
การพัฒนาระบบบ เช่ียวชาญงานอนามัยแม่และ เช่ียวชาญงานอนามัยแม่และเด็ก และเด็ก

บริการสุขภาพงาน เด็กให้มีความรู้ความเข้าใจ เพ่ือสร้างเครือข่ายดูแลหญิงต้ังครรภ์ 2.หญิงตั งครรภ์ทุกราย

อนามัยแม่และเด็ก และมีความสามารถในการ ผ่านโรงเรียน อสม.ครอบคลุมทุก 3.อสม.ทุกคนในอ าเภอ
แนะน าหญิงวัยวัยเจริญพันธ์ รพ.สต. (ฝากครรภ์ก่อน12wk., วานรนิวาส
หญิงตั งครรภ์ และ ค้นหาหญิงวัยเจริญพันธ์ท่ีมีภาวะ
หญิงหลังคลอดให้ปฎิบัติตัว เส่ียงให้ได้รับการคุมก าเนิด,อาการ
ได้อย่างถูกต้องแลเหมาะสม สัญญาณอันตรายหญิงต้ังครรภ์ท่ี
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2.เพ่ือให้มีระบบบริการดูแล ต้องมาพบแพทย์ด่วน,การส่งต่อ,
สุขภาพหญิงวัยเจริญพันธ์ การรับประทานผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วน
หญิงตั งครรภ์หญิงหลังคลอด ผสมเกลือไอโอดีน)การตั งครรภ์
และทารกในชุมชน ไม่พึงประสงค์การดูแลหญิงตั งครรภ์
3.เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ และหญิงหลังคลอด การเฝ้าระวัง
ดูแลและช่วยเหลือหญิงตั งครรภ์หญิงตั งครรภ์ท่ีมีความเส่ียงสูงในชุมชน
ท่ีมีภาวะผิดปกติ 2.อสม.ค้นหาหญิงวัยเจริญพันธ์ท่ี
4.เพ่ือให้พื นท่ี/ชุมชนได้เข้ามา ต้องการตั งครรภ์จ่ายยา Folic 
เป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ก่อนตั งครรภ์ 3 เดือน
และลดการคลอดก่อนก าหนด 3.อสม.ค้นหาหญิงตั งครรภ์เชิงรุก

เพ่ือให้เข้ารับบริการฝากครรภ์
ก่อน 12 สัปดาห์
4.ติดตามเย่ียมบ้านหญิงตั งครรภ์โดย
เจ้าหน้าท่ีและอสม.ในเขตรับผิดชอบ
5.ติดตามเย่ียมหลังคลอดร่วมกับ
อสม. ในเขตรับผิดชอบ
6.อสม.รายงานกลุ่มเส่ียงการตั งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ หญิงตั งครรภ์หญิง
หลังคลอดทุกเดือน

กิจกรรมท่ี 3 1.เพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้น 1.ประชุมชี แจงการด าเนินงาน/ อปท.ผู้น าชุมชนผู้ปกครอง
การพัฒนาระบบบ แบบในการบูรณาการความ การขับเคล่ือนงานเด็กปฐมวัย เด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
บริการสุขภาพงาน ร่วมมือกับองค์กรปกครอง 2.ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรมให้
เด็ก 0 - 5 ปี ส่วนท้องถ่ินและภาคีเครือข่าย ความรู้ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

เพ่ือส่งเสริมโภชนาการ ผ่านมาตรฐานสถาบันพัฒนา
เด็กปฐมวัย0-5 ปีสูงดีสมส่วน เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พัฒนาการ
และด าเนินงานมาตรฐาน สมวัยและโภชนาการสูงดีสมส่วน
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย 3.ส่งเสริมให้เด็ก กินดีมีคุณภาพ
แห่งชาติ มีกิจกรรมเล่นเปล่ียนโลก

4.ส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการสมวัย 
IQ ดี
5.ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
6.ศพด.ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
เด็ก การคัดกรองพัฒนาการเด็ก
การส่งต่อและการให้ยาเสริมธาตุเหล็ก
7. ด าเนินการจัดมหกรรม
ช่ังน  าหนักวัดความยาวเด็ก0-2ปีใน
ชุมชน ทุกๆ 3 เดือนและขอสนับสนุน
นมไข่จาก อปท./อบต. ในเด็กท่ีมี
ปัญหาทุพโภชนาการ
8.รวบรวมส่งรายงานภาวะ
โภชนาการ การคัดกรองพัฒนาการ 
และการให้ยาเสริมธาตุเหล็กทุกๆ
3 เดือน

1.1 โครงการเตรียมความ 1.เพ่ือติดตามการด าเนิน 1.แต่งตั งคณะกรรมการ คปสอ. 1.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 1.คปสอ.วานรนิวาส เงินบ ารุง รพ. ต.ค.-63 คณะกรรมการ

พร้อมรับการนิเทศงาน งานด้านสาธารณสุข วานรนิวาส ปี 2564 สสอ. PCC และ รพ. ผ่านเกณฑ์ ตามตัวชี วัด 24,700 บาท พัฒนาระบบ

คปสอ.วานรนิวาส ในพื นท่ีอ าเภอวานรนิวาส 2.ส่ือสาร ชี แจง แนวทางการการ 2.ภาคีเครือข่าย ท่ีส าคัญ ของ สสจ. พ.ย.-63 บริการปฐมภูมิ

อ าเภอวานรนิวาส 2.เพ่ือเตรียมความพร้อม ด าเนินงานตาม นโยบาย และ ในพื นท่ี อสม.อปท. เขตุสุขภาพท่ี 8 และ ระดับอ าเภอ

จังหวัดสกลนคร และสรุปผลการด าเนิน ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง ผู้น าชุมชน กระทรวงสาธารณสุข สสอ.วานรนิวาส

ปีงบประมาณ 2564 งานตามกรอบประเด็น สาธารณสุข 3. คณะกรรมการ งานยุทธศาสตร์ฯ

การตรวจราชการและ 3.ประชุมคณะกรรมการ คปสอ. สภาสุขภาพอ าเภอ พ.ย.63-
นิเทศงาน ปี 2563 วานรนิวาส เพ่ือเตรียมรับ พชอ./พชต. ธ.ค.-63

การนิเทศงาน และก าหนดพื นท่ี
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รับนิเทศงานจาก สสจ.สกลนคร
4.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ต.ค.63-
ตามนโยบายท่ีส าคัญ และตาม ก.ย.-64
ตัวชี วัดระดับจังหวัด , เขตฯ8
และกระทรวงสาธารณสุข
เดือนละ 1 ครั ง
5.ปรับแผนการด าเนินและ มี.ค.64-
กลวิธีการท างาน ในแผนงาน เม.ย.-64
โครงการท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน
6. รับการนิเทศ ติดตามผลการ ธ.ค.63-
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จาก ก.ค.-64
สสจ.สกลนคร 2 ครั ง/ปี
7. สรุปผลการนิเทศงาน และสรุป ส.ค.64-
ผลการด าเนินโครงการ ก.ย.-64

1.2 โครงการประชุมวิชาการ 1.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1.แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน 1.เจ้าหน้าท่ี รพ. 1.หน่วยงาน/บุคคล เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- คณะกรรมการ

เชิดชูบุคคลหน่วยงาน ผลงานด้านวิชาการ 2.ประชุมชี แจงแนวทางการด าเนิน รพ.สต., สสอ. มีการน าผลงานวิชาการ/ 68,000 บาท ธ.ค.63- คปสอ.วานรฯ

นวัตกรรม ต้นแบบ และแนวทางปฏิบัติใน งานร่วมกับเจ้าหน้าท่ี รพ ,รพ.สต. 2.คณะกรรมการ นวัตกรรม ไปใช้ใน รายละเอียดดังนี งานยุทธศาสตร์ฯ

"คนดี ศรีวานรนิวาส" การขับเคล่ือนงานด้าน สสอ. และสภาสุขภาพอ าเภอ/พชอ. สภาสุขภาพอ าเภอ/พชอ. หน่วยงาน  - ค่าอาหารกลางวัน สสอ.วานรนิวาส

ปีงบประมาณ 2564 สาธารณสุขในพื นท่ี  3.คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก3.บุคคล /หน่วยงาน 300 คน*100 บาท ธ.ค.63-
อ าเภอวานรนิวาส หน่วยงาน/บุคคลต้นแบบท่ีมี ท่ีมีผลงานด้านวิชาการ  = 30,000 บาท มี.ค.64-
2.เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ผลงาน วิชาการ/นวัตกรรมด้านการ /นวัตกรรม ต้นแบบ   -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
และบุคคล ได้แสดงผลงาน ขับเคล่ือนงานสาธารณสุขในพื นท่ี 4. ผู้น าชุมชน , อสม. , 300 คน*25บาท*2 มื อ
วิชาการ/นวัตกรรมด้าน 4.จัดประชุมวิชาการเชิดชูเกียรติ จิตอาสา    = 15,000 บาท ธ.ค.63-
การขับเคล่ือนงานด้าน หน่วยงาน/บุคคล ต้นแบบ รวมทั งหมด 300 คน  - ค่าเกียรติบัตร10,000บาทมี.ค.64-
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สาธารณสุข ผ่านเวที "คนดี ศรีวานรนิวาส"  -ค่าป้ายโครงการ3,000บาท
3.เพ่ือเชิดชูเกียรติ 5.สรุปผลการด าเนินงาน  -ค่าจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ เม.ย.-64
หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีผลงาน ตามแผนงานโครงการ 10,000 บาท
วิชาการ/นวัตกรรมต้นแบบ
ด้านการขับเคล่ือนงาน
สาธารณสุขในพื นท่ี

2 การพัฒนาเครือข่าย
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
และ อสม.

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 1.อสม.ดีเด่นแต่ละ 1.มี อสม.ดีเด่น เงินบ ารุง รพ. พ.ย.63- นางศิรินุช 
อสม. อ าเภอวานรนิวาส อสม.ดีเด่น ศักยภาพ อสม. ดีเด่น รพ.สต. และผู้เข้าร่วม ระดับอ าเภอ 5,000 บาท ก.ย.-64 ณ นครพนม
จังหวัดสกลนคร ประชุมจ านวน 50 คน จ านวน 12 สาขา 1.ค่าอาหารว่าง และ
ปีงบประมาณ 2564 เคร่ืองด่ืม 50 คนๆละ

25 บาท 2 มื อ  
คิดเป็น 2,500 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน
50 คนๆละ 50 บาท
คิดเป็น 2,500 บาท

1.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1.2 วันอาสาสมัครแห่งชาติ 1.2 อสม. ทุกหมู่บ้าน 1.2 มีการเดินรณรงค์ให้ เงินบ ารุง รพ. มี.ค -64 นางศิรินุช 
อสม.ในการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและป้องกันโรคทางสุขภาพ จ านวน 2,000 คน ความรู้แก่ประชาชน 50,000 บาท เม.ย 64 ณ นครพนม
การให้ความรู้ การรณรงค์ 1.ค่าอาหารว่าง และ
ปัญหาสุขภาพในพื นท่ี เคร่ืองด่ืม 25 บาท 

จ านวน 2,000 คน
คิดเป็น 50,000 บาท
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1.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1.4 เย่ียมเสริมพลังการด าเนินงาน 1.3 อสม. ทุกหมู่บ้าน 1.3 มีการเย่ียมเสริมพลัง  - ต.ค.-63 นางศิรินุช 
อสม.ในการปฏิบัติงาน ของ อสม.ในโรงเรียน อสม. จ านวน 2,400 คน อย่างน้อย2 ครั ง/ปี/รพ.สต. ก.ย.-64 ณ นครพนม

2.2 โครงการพัฒนา อสม.
หมอประจ าบ้าน และ 
อสค. อ าเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมท่ี 1. 1.อสม.หมอประจ าบ้าน 1.อบรมให้ความรู้และทักษะ 1.อสม. หมอประจ าบ้าน 1.อสม.หมอประจ าบ้าน ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.-63 นางศิรินุช 
โครงการพัฒนา ได้รับความรู้และทักษะ การดูแลผู้ป่วย ในโรงเรียน อสม. จ านวน  185 คน ทุกคนได้รับการพัฒนา ก.ย.-64 ณ นครพนม
อสม.หมอประจ าบ้าน การดูแลผู้ป่วย 2.อสม.หมอประจ าบ้าน 2.ผู้ป่วยท่ี อสม.หมอ 2.ผู้ป่วยทุกคนได้รับ
อ าเภอวานรนิวาส 2.ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ ประจ าบ้านรับผิดชอบ การดูแลจาก อสม.
จังหวัดสกลนคร ได้รับการดูแลจาก หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2564 อสม.หมอประจ าบ้าน ชีวิตท่ีดี ร้อยละ 70
กิจกรรมท่ี 2. 1.อสค.มีความรู้และทักษะ 1.ให้ความรู้ เบื องต้นและทักษะ 1.อสค. และผู้ป่วย 1.ผู้ป่วยทุกคนได้รับ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.-63 นางศิรินุช 
โครงการพัฒนา การดูแลผู้ป่วยในครอบครัว การดูแลการปฐมพยาบาลเบื องต้น ในแต่ละครอบครัว การดูแลอย่างน้อย ก.ย.-64 ณ นครพนม
ศักยภาพ อสค. ตนเอง  ในการดูแลผู้ป่วยในครอบครัว ร้อยละ 70
อ าเภอวานรนิวาส โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ท่ีออกเย่ียมบ้านของผู้ป่วยท่ีมี อสค.

2.3 โครงการพัฒนาต าบล 1.สร้างและพัฒนาพื นท่ี 1.ชี แจงในการพัฒนาพื นท่ีต้นแบบ 1.อปท. /อสม./ 1.มีต าบลต้นแบบ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.-63 นางศิรินุช 
จัดการคุณภาพชีวิต ต้นแบบชุมชนสร้างสุข ชุมชนสร้างสุข โดยกลไกต าบล ผู้น าชุมชน /ประชาชน 1 ต าบล 7,500 บาท ก.ย.-64 ณ นครพนม
อ าเภอวานรนิวาส 2.ต าบลมีการด าเนินงาน จัดการคุณภาพชีวิต และเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้อง 2.อสม.ทุกคนมี 1.ประชุมชี แจงการด าเนินงาน

จังหวัดสกลนคร ต าบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัย แก่กลุ่มเป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในต าบล ด าเนินงาน  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ปีงบประมาณ 2564 จากโควิด 19 2.กิจกรรมต าบลวิถีชีวิตใหม่ ต้นแบบจ านวน 100 คน 4.มีนวัตกรต าบลละ 1 คน ผู้เข้าร่วมฯ จ านวน 100 คน

3.สร้างและพัฒนานวัตกรรม ปลอดภัยจากโควิด 19 โดย อสม 2.อสม.ในอ าเภอวานรฯ * 25บาท ป็นเงิน 2,500 บาท
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3.อบรมให้ความรู้ และสร้าง จ านวน 2,498 คน 2.รับประเมินต าบลจัดการ

นวัตกรรม 3.อสม. หรือผู้ท่ีสนใจ คุณภาพชีวิตฯ 

4.รับการประเมินต าบลจัดการ ต าบลละ 1 คน  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

คุณภาพชีวิต จากส านักงาน ผู้เข้าร่วมฯ จ านวน 

สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 50 คน *25บาท *2 มื อ 

เป็นเงิน 2,500 บาท

 -ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมฯ

จ านวน 100*50 บาท

เป็นเงิน 2,500 บาท

รวมเป็นเงินทั งสิ น 7,500 บาท 

2.4 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน 1.สร้างและพัฒนาพื นท่ี 1.อบรมการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ 1.ประชาชนวัยท างาน 1.มีหมู่บ้านต้นแบบ 1 แห่ง เงินบ ารุง รพ. ต.ค.-63 นางศิรินุช 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปล่ียน เป็นหมู่บ้านปรับเล่ียนพฤติกรรม  อายุ 15-59 ปี 2.มีโรงเรียนต้นแบบ1 แห่ง 10,000 บาท ก.ย.-64 ณ นครพนม
สุขภาพและโรงเรียน พฤติกรรม และโรงเรียน สุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติ ท่ีอาศัยในหมู่บ้าน 3.ประชาชนได้รับการ 1.รับการประเมินฯ

สุขบัญญัติแห่งชาติ สุขบัญญัติแห่งชาติ แห่งชาติโดยการประเมินตนเอง จ านวน 50 คน ประเมินความรอบรู้ด้าน  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

อ าเภอวานรนิวาส 2.ยกระดับความรอบรู้ จากความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2.นักเรียน อายุ 7-15 ปี สุขภาพและมีการ ผู้เข้าร่วมฯ จ านวน

จังหวัดสกลนคร ด้านสุขภาพและน าไปใช้ 2.ด าเนินการการแก้ไขปัญหา จ านวน 50 คน เปล่ียนแปลงระดับท่ีดีขึ น 100 คน*25บาท*2มื อ

ปีงบประมาณ 2564 ในการแก้ไขปัญหาได้ ในประเด็นท่ีประชาชนยังปฏิบัติ รวม 100 คน เป็นเงิน 5,000 บาท

3.หมู่บ้านผ่านการประเมิน ไม่ถูกต้อง  -ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมฯ

คุณภาพหมู่บ้านปรับเปล่ียน 3.รับการประเมินหมู่บ้านปรับเปล่ียน จ านวน 100*50 บาท

พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมและโรงเรียนสุขบัญญัติ เป็นเงิน 5,000 บาท

แห่งชาติ จากส านักงานสาธารณสุข รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

จังหวัดสกลนคร
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2.5 โครงการพัฒนา 1.มีการด าเนินการแก้ไข 1.รพ.และรพ.สต.ประเมินตนเอง 1.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 1.มีการด าเนินการแก้ไข  - ต.ค.-63 นางศิรินุช 
มาตรฐานสุขศึกษา ด้านพฤติกรรมสุขภาพและ และด าเนินการตามแบบประเมิน ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ก.ย.-64 ณ นครพนม
ในโรงพยาบาล ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มาตรฐานสุขศึกษา ใน รพ. และ รพ.สต. และความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และ รพ.สต. จ านวน 3 หมวดได้แก่ ในทุกแห่งร้อยละ 100
อ าเภอวานรนิวาส หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการ
จังหวัดสกลนคร หมวดท่ี 2 กระบวนงานสุขศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 หมวดท่ี 3 ผลลัพธ์การด าเนินงาน

สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2 : ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan) 

1.1  โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาระบบการดูแล 1. PP&P: Disease Control  - ประชาชนในเขต  1. อัตราการเสียชีวิต  -  พ.ย. 63 -  นส.ธีรวดี
บริการสุขภาพสาขา  ผู้ป่วยโรคติดเช้ือในกระแส โรคท่ีเป็นสาเหตุของการติดเช้ือ  อ าเภอวานรนิวาส  ผู้ป่วย Sepsis <30%  ก.ย. 64 ปูคะสินธ์ุ
โรคติดเช้ือ (Sepsis) เลือดแบบรุนแรงชนิด CI ในกระแสเลือดตามบริบท  - แพทย์  พยาบาล (Community- Acquire) 

2.เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต 1. ให้ความรู้ประชาชน, ผู้น าชุมชน  บุคลากรทางการ  2. อัตราการได้รับ IVF
 Sepsis CI < 30% ใน รร.อสม. ทุก รพ.สต. 18 แห่ง  พยาบาล อย่างน้อย 1500 ml 

และติดตามประเมินผล  - อสม. 18 รพ.สต.  in 1-3 hr.
2. จัดท าส่ือเสียงตามสาย  3. อัตราการท า H/C
ให้เข้าใจง่าย ก่อนให้ ATB 90% 
3. ลดความรุนแรงในกลุ่มเส่ียงด้วย  4. อัตราการใด้ ATB
 Flu vaccine  ภายใน 1 hr. 90%
4.สนับสนุนให้ประชาชนSelf care  5. อัตราผู้ป่วย Septic
และประเมินเฝ้าระวังอาการด้วย shock admit ICU 
การใช้ Application alert Sepsis  ภายใน 3 hr. >30%
 ท่ีต้องรีบมา รพ.  6.การให้ความรู้ใน ร.ร.
2. Service: พัฒนาระบบบริการ  - แพทย์ พยาบาล  อสม. ท่ี รพ.สต. ครบ  -  พ.ย. 63 -  นส.ธีรวดี
ช่องทางด่วนการเข้าถึงบริการใน  - บุคลากรสาธารณสุข  18 รพ.สต.  ก.ย. 64 ปูคะสินธ์ุ
ผู้ป่วยท่ีมีภาวะวิกฤต และบุคลากร
1. จัดระบบบริการช่องทางด่วน 
(Fast track Sepsis)
2. การท า CPG ให้เข้ากับบริบท

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  6 : แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เพ่ือการ Early diagnosis โดยใช้
เคร่ืองมือ qSOFA + Risk factor 
SOS score กิจกรรมหลัก
, Early treatment in 1 hr. 
(IVF, H/C, ATB, Lactate,
Vasopressor), Early admit ICU,
Early consultation, D/C plan 
3. เพ่ิมการเข้าถึงบริการ 1669
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ 
พยาบาลโดยบรรจุโดยบรรจุใน
แผนปฐมนิเทศแพทย์พยาบาลจบใหม่
/ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์
5. ส่งพยาบาลไปอบรมเฉพาะทาง
วิกฤต 4 เดือน ปีละ 1 คน 
3.IT: พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  - แพทย์, พยาบาล  -  พ.ย. 63 -  นส.ธีรวดี
1.จัดท าฐานข้อมูลพ่ือให้ผู้ลงข้อมูล  - นักเวชสถิติ  ก.ย. 64 ปูคะสินธ์ุ
สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ได้
2. การบันทึกข้อมูล การวินิจฉัย
 ICD10 ท่ีตัด palliative 
3. ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย 
Death sepsis
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การจัดเก็บข้อมูล
5. Feed back ข้อมูลให้ทีมท่ีดูแล
ผู้ป่วย sepsis ทุกเดือน 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.2 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าถึง 1.พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการ  - เจ้าหน้าท่ีOPD, ER, 1อัตราการผ่าตัด  - ต.ค.63- PCT 
บริการสุขภาพ และลดเวลารอคอยใน ในกลุ่มผู้ป่วย  Open long Ward ศัลยกรรม,OR Open long bone ก.ย.-64 ออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์ กลุ่มผู้ป่วย  Open long bone fracture  - ผู้รับผิดชอบงาน fractureภายใน 6 ช่ัวโมง

bone fracture 1.แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ประสาน ออร์โธปิดิกส์ รพช.  > ร้อยละ 25
งานออร์โธปิดิกส์ เครือข่าย 2 แห่ง
2.ประชุมทบทวนระบบการดูแล
ส่งต่อและการส่ือสารในทีมผู้ดูแล
ท้ังในรพ. แม่ข่าย/รพ.ลูกข่าย
3.จัดท าคู่มือแนวทางการส่งต่อ
ต้ังแต่ชุมชน รพ.ลูกข่ายจนถึงการ
ได้รับการผ่าตัดแจกทุกหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง
4.จัดต้ังบริการ Fast track for 
open long bone fracture 
ในโรงพยาบาล
5.จัดท าแผนซ้ืออุปกรณ์ 
เคร่ืองมือแพทย์ให้เพียงพอ 
พร้อมใช้ในการให้บริการ
6.การพัฒนาระบบ Consul
tทาง Line App

2.เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะ 2.พัฒนาระบบบริการออร์โธปิดิกส์ 1. แพทย์ พยาบาล 1.อัตราการติดเช้ือท่ี  - ต.ค.63- PCT 
ในการดูแลผู้ป่วย 1.ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย นักกายภาพ นักโภชนากร แผลผ่าตัดสะอาด ก.ย.-64 ออร์โธปิดิกส์
ออร์โธปิดิกส์ กระดูกหักชนิดซับซ้อน ทีมดูแลต่อเน่ือง ในกลุ่มผู้ป่วย Close 

 -จัดประชุมวิชาการร่วมกับประชุม ผู้ดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ fracture < ร้อยละ 0    
เครือข่ายประจ าปีปีละ 1คร้ัง ท้ังในโรงพยาบาลและ 2.อัตราการติดตาม
 -ทบทวนเคส Missed และจัดท า ต่อเน่ืองท่ีบ้านและชุมชน การเย่ียมในกลุ่มผู้ป่วย 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติในส่วนขาดทุก3เดือน 2. ผู้ประสานงานและ Arthroplasty ร้อยละ100 
2.จัดอบรมฟ้ืนฟูทักษะการดูแลผู้ป่วย ผู้รับผิดชอบงาน 3.บุคลากรผู้เก่ียวข้อง
กระดูกหักชนิดซับซ้อนแก่บุคลากร ออร์โธปิดิกส์ รพช.ลูกข่าย เข้าร่วมอบรมร้อยละ 80
ผู้ดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ต้ังแต่แรก 2 แห่ง
รับประเมินภาวะ Neuro &Vascular
 injury,การเตรียมและดูแล
ผู้ป่วยก่อน/หลังผ่าตัด ,
การดูแลบาดแผลหลังการผ่าตัด
ต่อเน่ืองตลอดจนท่ีบ้าน,การป้องกัน
การติดเช้ือท่ีแผลผ่าตัดปีละ 1 คร้ัง
3.จัดต้ังคลินิคโรคข้อเส่ือม 
ให้บริการเดือนละ 1 คร้ังร่วมกับ
คลินิคผู้สูงอายุขอบเขตบริการ  
นัดติดตามดูแลผู้ป่วย Arthroplasty
ทุกราย ได้รับการติดตามอาการ 
ใน 2 สัปดาห์ (ดูแผล)
 - 1 เดือน (ดูการหลุดเล่ือน)
 - 2 เดือน (ดูการงอ-เหยียดข้อเข่า
 / ข้อสะโพก) 6 เดือน (4 คร้ัง)   

3.เพ่ือให้มีระบบข้อมูล 3. พัฒนาระบบข้อมูล 1.เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 1.อัตราการเก็บข้อมูลได้  - ต.ค.63- PCT 
ท่ีเป็นปัจจุบันและบรรลุ 1.ประชุมช้ีแจงผู้รับผิดชอบการเก็บ งานออร์โธปิดิกส์ ครบตามตัวช้ีวัด ก.ย.-64 ออร์โธปิดิกส์
ตามตัวช้ีวัด ข้อมูลตามเคร่ืองมือตัวช้ีวัด ร้อยละ100

2.ลงบันทึกข้อมูลไว้ในระบบ
ฐานข้อมูล
3.น าข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผน
ระบบงาน ปรับปรุง พัฒนาระบบ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ในปีต่อไป

1.3 โครงการการบริบาล 1. เพ่ือได้รับการวางแผน 1.SP IMC การวางแผนจ าหน่าย  - งาน IMC 1.ผู้ป่วย stroke TBI SCI  - ต.ค.63- IMC
ฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง จ าหน่ายอย่างถูกต้อง 1.พัฒนาการวางแผนจ าหน่ายท้ัง  - งาน COC ได้รับการวางแผน ก.ย.-64 อายุรกรรม/
(Intermediate ในระยะเฉียบพลันและระยะ จ าหน่ายทุกราย ศัลยกรรม
Care : IMC) Intermediate care 2.อัตราการ Re-visit 

2.ปฏิบัติตามแนวทางการวางแผน 3. การเกิดภาวะแทรกซ้อน
จ าหน่าย

2.เพ่ือให้บุคลากรได้รับการ 2. พัฒนาบุคลากร  - ทึมสหสาขาวิชาชีพ 1.ทีมสหวิชาชีพได้รับการ งบพัฒนาบุคลากร ต.ค.63- HRD
ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วย 1.จัดอบรมวิชาการ/ทบทวนการ ใน รพ.   PCC, และ ฝึกทักษะstroke TBI SCI ก.ย.-64 ทีมสหวิชาชีพ
3 กลุ่มโรค ดูแลผู้ป่วย stroke TBI SCI รพ.สต.18 แห่ง 2. ทีมสหวิชาชีพให้การ ท่ีเก่ียวข้อง

2.ส่งเสริมให้บุคลลากร แพทย์  - อสม. ดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง
พยาบาล เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูน ท่ีก าหนด
ความรู้เก่ียวกับการดูแลผู้ป่วย
 stroke TBI SCI
3. เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
ให้แก่ทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง
4.ให้ความรู้แก่ อสม.เร่ืองการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยเม่ือกลับไปอยู่ท่ีบ้าน

3. เพ่ือข้อมูลถูกต้องแม่นย า 3.ระบบข้อมูลสารสนเทศ ทึมสหสาขาวิชาชีพใน  - ต.ค.63- HRD
1.พัฒนาระบบการบันทึกการก ากับ รพ.   PCC, และ ก.ย.-64 ทีมสหวิชาชีพ
ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทุกเดือน รพ.สต.18 แห่ง ท่ีเก่ียวข้อง
2.ทบทวนข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ  - นักเวชสถิติ
และสะท้อนกลับผู้รับบริการและ  - นักคอมพิวเตอร์
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3.พัฒนา Care map การดูแลผู้ป่วย
ในระยะกลาง IMC-TTM

1.4 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาระบบบริการ มาตรการท่ี 1
บริการสุขภาพ สุขภาพสาขาจักษุ 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  - งานผู้ป่วยนอก/NCD 1.มีคู่มือในการปฏิบัติงาน  - ต.ค.63- นางรัตติยา
สาขาจักษุ 2.เพ่ือคัดกรอง ค้นหา สาขาจักษุ อ าเภอวานรนิวาส  - จนท. ผู้รับผิดชอบ ระบบบริการสุขภาพ ธ.ค.-63 แสดคง

เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 1.รับนโยบายแนวทางการให้บริการ งานสายตาผู้สูงอายุ สาขาจักษุ อ.วานรนิวาส
เบาหวานข้ึนจอประสาทตา งานด้านจักษุจากเขตบริการ จังหวัดสกลนคร
ในผู้ป่วยเบาหวาน สุขภาพท่ี8/สสจ.สน/รพ.วานรนิวาส 1. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
3.เพ่ือค้นหาผู้สูงอายุสูงอายุ 2.ประชุมคณะด าเนินการวางแผน การถ่ายภาพจอประสาทตา
ท่ีเส่ียงต่อการเกิดภาวะ การด าเนินงานรูปแบบบริการงาน ≥ 80%
ตาบอดจากต้อกระจก ด้านจักษุภายในโรงพยาบาล 1.ร้อยละผู้สูงอายุ 
(Blinding Cataract)เข้ารับ 3.ประชุมคณะด าเนินการวางแผน 60 ปีข้ึนไป ได้รับการ
การรักษาผ่าต้อกระจก การด าเนินงานรูปแบบบริการงาน คัดกรองสายตา ≥ 75 %
4.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ด้านจักษุภายใน CUP อ.วานรนิวาส 2.ร้อยละจนท.สาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพใน รพ.สต. 2.ด้านบุคลากร เข้าร่วมอบรม  1  คน/แห่ง 
และ อสม. ให้มีความรู้ 1.จักษุแพทย์มาประจ าการ  คิดเป็น 100%
ในการตรวจคัดกรอง เดือนกรกฏาคม 2564
ผู้ป่วยต้อกระจกและ 2.จัดสรรอัตราก าลังเปิด
ส่งต่ออย่างมีระบบในการ บริการงานผู้ป่วยนอกแผนกจักษุ
เข้ารับการผ่าตัด 3.จัดสรรอัตราก าลังเปิด

บริการงานผู้ป่วยในแผนกจักษุ
3.สถานท่ี/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์
1.ช้ันล่างตึก 40 ปี บูรณาการพ้ืนท่ี
ร่วมกับคลินิกศัลยกรรมท่ัวไป/
ศัลยกรรมกระดูก/คลินิกสูงอายุ
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2.ด าเนินการเสนอซ้ืออุปกรณ์
เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีจ าเป็น
พ้ืนฐานทางด้านจักษุท่ียังขาดแคลน
โดยขอค าปรึกษากับจักษุแพทย์ท่ี
จะมาประจ าการ
มาตรการท่ี 2 
1.คัดกรองสายตาผู้สูงอายุ  1.ผู้รับผิดชอบงานNCD 1.ร้อยละผู้สูงอายุ  - ต.ค.63- นางรัตติยา
60 ปีข้ึนไป 2.จนท.ผู้รับผิดชอบ 60 ปีข้ึนไป ได้รับการ ธ.ค.-63 แสดคง
2.กลุ่มBlinding Cataract งานสูงอายุ คัดกรองสายตา ≥ 75 %
ได้รับการผ่าตัดภายใน30วัน 2.ร้อยละจนท.สาธารณสุข
1.1 อบรม/ให้ควมมรู้ เจ้าหน้าท่ีอสม. เข้าร่วมอบรม  1  คน/แห่ง 
เร่ืองการวัดสายตาในผู้สูงอายุ 60 ปี  คิดเป็น 100%
ข้ึนไป โดยวิธีนับน้ิวท่ีระยะ 3  เมตร
ผู้สูงอายุ 60  ปีทุกรายใน Program
 Vision 2020
1.2 .ในรายท่ีมองไม่เห็นในระยะ 
3 เมตร เจ้าหน้าท่ี รพ.สต.ติดตาม
วัด VA  ด้วย Snellen chart c
 pinhole  ทุกราย พร้องลง 
Program Vision 2020
1.3 ในราย VA<20/400 ออกVisa
 VA เพ่ือส่งต่อ พบพยาบาล
เวชปฏิบัติทางตา/ทีมจักษุแพทย์
เพ่ือรับการวินิจฉัยต้อกระจก ลง
 Program Vision 2020 ออกVisa
 ผ่าตัด กลุ่ม VA<20/400 (Blinding 
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cataract) FastTrack ภายใน 30วัน
กลุ่ม Low vision (VA 20/70-20/400)
 รับการผ่าตัดภายใน 90 วัน สามารถ 
ส่งต่อไร้รอยต่อโดยไม่ใช้ใบส่งตัว
2.การคัดกรองภาวะเบาหวานข้ึนตา
ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน
มาตรการท่ี 3 1.ผู้รับผิดชอบงานNCD 1.ร้อยละผู้สูงอายุ  - ต.ค.63- นางรัตติยา
1. คัดกรอง Diabetic  2.จนท.ผู้รับผิดชอบ 60 ปีข้ึนไป ได้รับการ ก.ย.-64 แสดคง
Retinopathy  (DR)    งานสูงอายุ คัดกรองสายตา ≥ 75 %
2. High rist DR ได้รับการ 3.อสม. 2.ร้อยละจนท.สาธารณสุข
เลเซอร์/การดูแลท่ีเหมาะสม เข้าร่วมอบรม 1 คน/แห่ง 
1.ปฏิบัติการถ่ายภาพจอประสาทตา  คิดเป็น 100%  - ต.ค.63- นางรัตติยา
ร่วมกับตรวจคัดกรองความเส่ียงเท้า ธ.ค.-63 แสดคง
ประเมินสุขภาพจิตแบบบูรณาการ
ตามแผนท่ีก าหนดท้ังอ าเภอ
2. สอนและให้ความรู้ภาวะเบาหวาน
ข้ึนตาให้กับ จนท. รพ.สต.และอสม.
ในพ้ืนท่ี
3. ลงบันทึกการคัดกรอง
จอประสาทตาในโปรแกรม JHCIS 
และ HOSXP 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของภาพ
จอประสาทตากับเลขท่ี ID
5. น าภาพจอประสาทตาส่งให้  - ม.ค.64- นางรัตติยา
จักษุแพทย์อ่านและแปรผล มี.ค.-64 แสดคง
6. ติดตามผู้ป่วยท่ีพบภาวะ
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แทรกซ้อนทางตา (High rist DR) 
ส่งต่อพบจักษุแพทย์เพ่ือเข้ารับ
การรักษาพร้อมติดตามผล
7. แจ้งผลตรวจภาพจอประสาทตา
ให้ผู้รับผิดชอบประจ าพ้ืนท่ีทราบ 
เพ่ือแจ้งผลให้ผู้ป่วยรับทราบ

1.5 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง
1.จัดกิจกรรมป้องกัน 1.เพ่ือลดอัตราการเกิด 1.จัดกิจกรรมแก้ไขภาวะสุขภาพ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 1.ร้อยละกิจกรรมรณรงค์  - ต.ค.63- น.ส.ชรัณดา
รณรงค์และลดค โรคมะเร็ง ตามกลุ่มเส่ียงการปรับเปลียน ให้ความรู้ประชาชน ก.ย.-64 สูญยะราช
ความเส่ียง ให้ความรู้ พฤติกรรม เก่ียวกับโรคมะเร็ง
ประชาชนเก่ียวกับ 2. 5 ท า 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง > ร้อยละ85
โรคมะเร็ง 5 อันดับ 3. 7สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็ง
ได้แก่ มะเร็งตับ 4. 9 เคล็ดลับสู่อาหารต้านมะเร็ง
มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม 5. ให้ความรู้เก่ียวกับโรคมะเร็ง
มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง  5 อันดับ
ล าไส้และทวารหนัก

2.การคัดกรองมะเร็ง 1.เพ่ือให้สตรีไทยท่ีมีอายุ 1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานเพ่ือ 1.ผู้รับผิดชอบงาน 1.สตรีไทยท่ีมีอายุ30-70ปี  - ต.ค.63- 1.น.ส.กนกวรรณ 

เต้านมในสตรี 30-70 ปี มีการตรวจเต้านม ช้ีแจงการด าเนินงานปีงบ64 มะเร็งเต้านมใน รพ., มีการตรวจเต้านมด้วย ก.ย.-64  แก้วจอหอ

กลุ่มเป้าหมาย ด้วยตนเองอย่างถูกวิธีหรือได้ 2.หน่วยบริการในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม สสอ.และหน่วยบริการ ตนเองหรือได้รับการตรวจ 2.ผู้รับผิดชอบ

รับการตรวจจากเจ้าหน้าท่ี ให้ความรู้และตรวจคัดกรอง ทุกแห่ง จากเจ้าหน้าท่ีไม่น้อยกว่า งานมะเร็งเต้านม

2.ค้นพบมะเร็งเต้านม มะเร็งเต้านมในพ้ืนท่ี 2.สตรีไทยท่ีมีอายุ ร้อยละ 80 ในสสอ. และหน่วย

รายใหม่เร็วข้ึน 3.ส่งต่อผู้ท่ีพบความผิดปกติ 30-70ปี 2.ค้นพบมะเร็งเต้านม บริการทุกแห่ง

(ระยะท่ี1และ2) เพ่ือให้ได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม รายใหม่ระยะท่ี 1และ 2
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4.บันทึกข้อมูลในระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3.การคัดกรองมะเร็ง 1.เพ่ือให้สตรีไทยท่ีมีอายุ 1.ประชุมผู้รับผิดชอบงานเพ่ือ 1.ผู้รับผิดชอบงาน 1.สตรีไทยท่ีมีอายุ 30-60ปี  - ต.ค.63- 1.น.ส.กนกวรรณ

ปากมดลูกในสตรีกลุ่ม 30-60ปี ได้รับการตรวจ ช้ีแจงการด าเนินงานปีงบ64 มะเร็งปากมดลูกในรพ., ได้รับการตรวจคัดกรอง ก.ย.-64  แก้วจอหอ

เป้าหมาย คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2.หน่วยบริการในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม สสอ.และหน่วยบริการ มะเร็งปากมดลูก 2.ผู้รับผิดชอบ

2.ค้นพบมะเร็งปากมดลูก ให้ความรู้และตรวจคัดกรอง ทุกแห่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 งานมะเร็งเต้านม

รายใหม่เร็วข้ึน (ระยะท่ี1 มะเร็งปากมดลูกในพ้ืนท่ี 2.สตรีไทยท่ีมีอายุ (ผลงานสะสม 5 ปี) ในสสอและหน่วย

และ2) 3.ส่งต่อผู้ท่ีพบความผิดปกติ 30-60ปี บริการทุกแห่ง

เพ่ือให้ได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม
4.บันทึกข้อมูลในระบบ
5.ส่งรายงาน

4.การตรวจคัดกรอง 1. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรค 1.การตรวจคัดกรองอัลตร้าซาวด์ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.ร้อยละประชาชน  - ต.ค.63- น.ส.ชรัณดา
มะเร็งตับและท่อน้ าดี 2. เพ่ือตรวจพบมะเร็งใน ในกลุ่มเส่ียงต่อมะเร็งตับ ในเขตอ าเภอวานรนิวาส กลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปี ก.ย.-64 สูญยะราช

ระยะเร่ิมแรก และท่อน้ าดี ในประชากร ข้ึนไปได้รับการตรวจ
กลุ่มเส่ียงอายุ 40 ปีข้ึนไป คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี
2.ด าเนินการคัดกรองและตรวจ ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์
ด้วยวิธี  Fit Test > ร้อยละ 60
3.ด าเนินการส่งต่อ
เพ่ือการรักษา CT scan
4.ด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ
OV CCA ต าบลต้นแบบ ปี 2564

5.การตรวจคัดกรอง 1. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรค 1.จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.ร้อยละของประชากร  - ต.ค.63- น.ส.สุรีรัตน์
มะเร็งล าไส้ใหญ่และ 2. เพ่ือตรวจพบมะเร็งใน การตรวจคัดกรอง ท่ีได้รับการคัดกรอง กลุ่มเป้าหมายได้รับการ ก.ย.-64 พลศรีดา
ไส้ตรงด้วย ระยะเร่ิมแรก 1.1 กล้องColonoscope มะเร็งล าไส้ใหญ่ Colonoscope

Colonoscope 1.2 เคร่ืองล้างกล้องอัตโนมัติ และไส้ตรงท่ีมีผลตรวจ > ร้อยละ80
1.3 เคร่ืองพ่นน้ าผ่านกล้อง เป็นบวก (Positive)

6. การขยายบริการ 1. ลดระยะเวลารอคอย 1. จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งตับ  - ต.ค.63- น.ส.สุรีรัตน์
หน้าท่ี 67



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

การผ่าตัดมะเร็งตับและ การผ่าตัดมะเร็งตับและ การรักษาด้วยการผ่าตัด ในเขตอ าเภอวานรนิวาส และมะเร็งท่อน้ าดี ก.ย.-64 พลศรีดา
มะเร็งท่อน้ าดี มะเร็งท่อน้ าดี 1.1เคร่ืองมือผ่าตัดเลาะเน้ือเย่ือ ได้รับการผ่าตัดภายใน

ไม่เกิน 4 สัปดาห์ ความถ่ีสูง ระยะ 4 สัปดาห์
> ร้อยละ80

7.การพัฒนาระบบบริการ 1. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 1. ลดระยะเวลารอคอย 1.ผู้เข้ารับบริการท่ีสงสัย 1.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ  - ต.ค.63- นางพชรพร
สาขามะเร็ง ได้รับการรักษาภายใน การวินิจฉัยโรคมะเร็ง ว่าเป็นมะเร็งและได้รับ การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ก.ย.-64 ค าภูษา

ระยะเวลาท่ีก าหนด 1.1 เพ่ิมช่องทางด่วนในการ การส่งตรวจทางพยาธิวิทยาภายใน 2 สัปดาห์ ≥ 80
ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
2.ลดระยะเวลารอคอยการรักษา 2.ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีแพทย์ 2.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ
โรคมะเร็งด้วยการผ่าตัด วางแผนการรักษา การรักษาด้วยการผ่าตัด
2.1 การให้ข้อมูลในการตัดสินใจ ด้วยการผ่าตัด ภายใน 4 สัปดาห์ ≥ 85
เพ่ือเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด
2.2 คิวผ่าตัดส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
3.ลดระยะเวลารอคอยการรักษา 3.ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีแพทย์ 3.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับ
โรคมะเร็งด้วยเคมีบ าบัด วางแผนการรักษา การรักษาด้วยเคมีบ าบัด
3.1 การให้ข้อมูลในการตัดสินใจ ด้วยเคมีบ าบัด ภายใน 4 สัปดาห์ ≥ 85
เพ่ือเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด
3.2 การดูแลแผลหรือภาวะ
แทรกซ้อนหลังผ่าตัด
3.3 ขยายบริการการให้ยาเคมีบ าบัด
 - Day care Chemotherpy unit
 -  Chemotherpy Ward
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1.6 โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ    

สาขาโรคหัวใจ

1.การพัฒนาระบบ 1.พัฒนาระบบการเข้าถึง 1.โครงการส่ือสารเพ่ือเฝ้า 1. รพ.สต 18 แห่ง 1. อัตราการเข้าถึง  - ต.ค.63- นางรุจิเรข

การเข้าถึงบริการและ บริการรวดเร็วทันเวลา  ระวังโรคหัวใจขาดเลือด 2. PCU 1แห่ง OTH <150min ก.ย.-64 สุวรรณชัยรบ

การส่งต่อผู้ป่วยอย่างมี รู้เร็ว-เรียกเร็ว-รับเร็ว 1.1พัฒนาช่องทาง/ผลิตส่ือ (เป้าหมาย >80%) รพ.สต

ประสิทธิภาพ on line ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ 2.อัตราการเรียกใช้ 1669 DM/HT

ในประชาชน กลุ่มเส่ียง/กลุ่มป่วย (เป้าหมาย >80%) ER

1.2การคัดกรองเพ่ือต้นหาและ คลินิกบุหร่ี

เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด คลินิกลดพุง

(CV risk score )mapping 
แผนท่ีเช่ือมเครือข่ายทราบและใช้
2.โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
2.1พัฒนาทีมส่งต่อการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS)
2.2 เพ่ิมอัตราการเรียกใช้ 1669
2.3การออกนิเทศติดตามในพ้ืนท่ี
รพ.สต
3.การป้องกันและ
การสร้างเสริมสุขภาพ
(Primary  Prevention)
ในกลุ่มประชาน 35 ปี ข้ึนไป
1. 3 อ 2 ส
2.คลินิกลดพุง/น้ าหนัก
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ให้ได้ตามเกณฑ์(DPAC)
ในกลุ่ม NCD/ACS/ปชช.
3.คลินิกเลิกบุหร่ีในรพ.สต
กลุ่มเป้าหมาย ACS/ NCD/ปชช.

2.พัฒนาระบบบริการ 1.เพ่ือให้บริการตาม 4.โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. จนท. รพ.สต./สสอ./ 3.อัตราตายผู้ป่วยSTEMI  - ต.ค.63- นางจิรารัตน์
ตามมาตรฐาน มาตรฐานผู้ป่วยปลอดภัย เครือข่าย ในการดูแลรักษา รพ. (เป้าหมาย <9%) ก.ย.-64 ตรงดี
ผู้ป่วยปลอดภัย  แบบไร้รอยต่อ ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด 4.อัตราผู้ป่วย STEMI นางรุจิเรข
แบบไร้รอยต่อ 4.1พัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษา ได้รับยาละลายล่ิมเลือด สุวรรณชัยรบ

ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดให้กับกลุ่ม  (SK) ภายใน 30 นาที
บุคลากรด้านสาธารณสุข ตามข้อบ่งช้ี (DTN) 
ท้ังใน รพ.และ รพ.สต (เป้าหมาย >50%) /
4.2การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ DIDO in 30min    
ตามแนวทางการดูแลรักษา (เป้าหมาย >80%) 
(CPG ACS) 5. อัตราผู้ป่วย STEMI 
4.3พัฒนาระบบการส่งต่อ ได้รับการท า PPCI 
คุณภาพมาตรฐาน ภายใน 120 นาที  
4.4 การเย่ียมเสริมพลังใน (DTB1 : EKG to wire)    
หน่วยบริการ รพ.สต (เป้าหมาย >80%)  
1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 6. อัตราการท า
/Fast tract  EKG in 10 min 
2.พัฒนาระบบการส่งต่อท่ีมี  (เป้าหมาย 100%)
ประสิทธิภาพ  
3.พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสภาพและ
การดูแลต่อเน่ือง
4.ลดปัจจัยเส่ียง  การบูรณาการ
คลินิกเลิกบุหร่ี/DPAC
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3.การพัฒนามาตรฐาน 1.เพ่ือพัฒนามาตรฐาน 5.โครงการพัฒนาระบบการ 1. จนท. รพ.สต./สสอ./ 1.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์  - ต.ค.63- นางรุจิเรข
ระบบการดูแลผู้ป่วย ระบบการดูแลผู้ป่วยอย่าง ดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร รพ. การประเมินระบบการ ก.ย.-64 สุวรรณชัยรบ
อย่างครบวงจร ครบวงจร 5.1 การพัฒนาระบบการวางแผน 2.พยาบาลวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยต่อเน่ือง(COC) งาน COC

จ าหน่ายผู้ป่วยโดยสหวิชาชีพ ประจ าตึกผู้ป่วยใน งานกายภาพ
(Discharge planing) 3.งาน ER 
5.2 การพัฒนาระบบการดูแล 4. งาน COC
ต่อเน่ือง/การฟ้ืนฟูสภาพ 5.งานกายภาพ
(Rehabilitation)
5.3 พัฒนาระบบการส่งต่อ
(Refer  Back ACS) ข้อมูลเพ่ือ
การดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองท้ังในระดับ
รพศ. รพท. รพ.สต
(Clound ACS;STEMI/NSTEMI/UA)
5.4การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคหัวใจอย่างครบวงจร
(refer back รพศ./รพท./รพ.สต.)
6. การป้องกันการกลับ
เป็นซ้ า ในผู้ป่วยกลุ่ม ACS
(Secondary prevention)
1.การลดปัจจยัเส่ียง
1.1 การควบคุมเบาหวาน
1.2 การควบคุมความดัน
1.3 การเลิกสูบบุหร่ี
1.4 การควบคุมน้ าหนัก /
ไม่ให้อ้วน (DPAC)
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4.พัฒนาบุคลากรและ 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 7.โครงการพัฒนาระบบการดูแล 1.กลุ่มเส่ียง DM , HT 1.การรักษาคุณภาพ  - ต.ค.63- นางรุจิเรข
เครือข่ายหัวใจ เครือข่ายบริการสุขภาพ รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด 2.จนท. รพ.สต./สสอ. การผ่านการประเมิน ก.ย.-64 สุวรรณชัยรบ
วานรเข้มแข็ง 7.1 การคัดกรองกลุ่มเส่ียงเพ่ือการ /รพ. คุณภาพโรคหัวใจ รพ.สต.

วินิจฉัยและการรักษาในระดับพ้ืนท่ี 3. อสม. คลินิกเลิกบุหร่ี
7.2 การคัดกรอง CV risk 4.ผู้น าชุมชน COC ,DPACT
ในกลุ่ม DM , HT 5.อปท.
7.3 การ Mapping กลุ่มเส่ียง 6.คกก.พชอ./สภาสุขภาพ
ในแต่ละพ้ืนท่ี
7.4 พัฒนาระบบสนับสนุน
การให้ความรู้
7.5 พัฒนาอบรมให้ความรู้
อสม. เช่ียวชาญโรคหัวใจ
/ผู้น าชุมช/นอปท./โรงเรียน/พชอ.
สภาสุขภาพอ าเภอ
care giver/เพ่ือนบ้าน
  -แผนออกอบรมอสม. 
  -แผนประชุม คกก.ทุก 2 เดือน
7.6 อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
คปสอ.วานรนิวาส
7.7 อบรมให้ความรู้ทีมเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอวานรนิวาส
7.8 อบรม อสม.เช่ียวชาญ
โรคหัวใจท้ัง19แห่ง

5.พัฒนาระบบข้อมูล 1.เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล 1.จ าท าทะเบียนผู้ป่วย  STEMI/ 1.จนท. รพ.สค./สสอ./ 1. ตัวช้ีวัดงานสาขา  - ต.ค.63- นางรุจิเรข
สารสนเทศ สารสนเทศ NSTEMI/UA ลงในระบบ รพ. โรคหัวใจผ่านเกณฑ์ ก.ย.-64 สุวรรณชัยรบ

ACS Cloud 2. งาน ICT 2.มีทะเบียนผู้ป่วย งาน ICT
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2. ระบบการรายงาน การวิเคราะห์ งาน ER
ข้อมูล ตามตัวช้ีวัด
3.การน าข้อมูลมาวางแผน
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบ
4.พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลการ
ดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองท้ังในระดับ
โรงพยาบาลและชุมชน/เครือข่าย

1.7 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาระบบการ 1.การพัฒนาระบบบริการ 1.ทีม สหสาขาวิชาชีพท่ี 1.อัตราตายทารกแรกเกิด  - ต.ค.63- นางวนิดา  
บริการสุขภาพ    ดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด ให้มีคุณภาพ เก่ียวข้องท้ังใน รพ. PCU ไม่เกิน 3.7:1,000 ก.ย.-64 กาสุริย์
สาขาทารกแรกเกิด ให้มีคุณภาพ 1. ติดตามระบบ Fast Track และ รพ.สต. 18 แห่ง การเกิดมีชีพ   

2.ลดอัตราตายและภาวะ Newborn และประเมินความ 2. NODE  -อัตราตายทารกน้อยกว่า
แทรกซ้อน พึงพอใจผู้รับบริการ เครือข่าย 1,000 กรัมไม่เกินร้อยละ50 

2. ออกย่ียมเสริมพลัง NODE  -อัตราตายทารกน้ าหนัก
3.พัฒนาระบบบริการ NICU 1,000 - 1,499 กรัม 
คุณภาพ ท่ีพร้อมและเพียงพอ ไม่เกินร้อยละ 10 
4. ฟ้ืนฟูทักษะ Transport team  - อัตราตายทารกน้ าหนัก
คุณภาพ ตาม STABLE  1,500 - 2,499 กรัม 
5.พัฒนาร่วมกับงานห้องคลอดคุณภาพ ไม่เกินร้อยละ 2 
2.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1.บุคลากรในหน่วยงาน  -อัตราตายทารกน้ าหนัก  - ต.ค.63- นางวนิดา  
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตึกราชพฤกษ์ และ NICU มากกว่า 2,500 กรัม ก.ย.-64 กาสุริย์
1. มี NP ข้ึนเวรทุกเวร ไม่เกินร้อยละ 2 
2. ส่งพยาบาลไปอบรมเฉพาะ 2.ร้อยละได้รับการอบรม 
ทางวิกฤต 4 เดือน ปีละ 1 คน NCPR ของเจ้าหน้าที 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ร้อยละ 100
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  ในโรงพยาบาล 3.อัตราการใช้ระบบ LTC
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PCC รพ.สต. 18 แห่ง และ NODE ในการติดตามเย่ียม
4. บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 100
ได้รับการอบรม NCPR 4 คร้ัง/ปี 4. อัตราการเกิดแทรกซ้อน
5. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเพียงพอ จากการส่งต่อ 
พร้อมใช้ในการให้บริการ  ลดลงร้อยละ 50
3. การพัฒนาระบบข้อมูล 1.ทึม สหสาขาวิชาชีพ (ท่อช่วยหายใจเล่ือน,หลุด  - ต.ค.63- นางวนิดา  
และสารสนเทศ ใน รพ. PCC และ  /Hypothermia) ก.ย.-64 กาสุริย์
1.ติดตามระบบการบันทึก ก ากับ รพ.สต.18 แห่ง 
ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทุกเดือน 2. NODE (ลูกข่าย)
2.พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยจาก 3. รพศ.สกลนคร 
การส่งต่อ (refer in,refer out (แม่ข่าย)
พร้อมคืนข้อมูลเพ่ือพัฒนา)
3. ติดตามการใช้ระบบ LTC

1.8 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการ 1.การพัฒนาระบบบริการ 1.ผู้ป่วยเด็กอายุ 0-15 ปี 1.ร้อยละผู้ป่วย  - ต.ค.63- นางวนิดา  
บริการสุขภาพ 2.ลดภาวะแทรกซ้อนจาก ให้มีคุณภาพ  Thalassemia มีค่า ก.ย.-64 กาสุริย์
สาขา Thalassemia การรับเลือด เหล็กเกิน 1.เข้าถึงคลินิก Thalassemia ferritin น้อยกว่า 1000 

2.ลดระยะเวลารอคอย ≥ 70%
3.ระบบส่งต่อ เครือข่าย แม่ข่าย 2. ร้อยละผู้ป่วย 
อย่างมีคุณภาพ Thalassemia มีค่า 
4.เปิดบริการคลินิกโรคThalassemia ferritin =1000 – 2500
ทุกวันพุธ ท่ี 2 และ 4 ของเดือน  ≥ 70%
5.เปิดรับผู้บริการท้ัง NODE 3. ร้อยละผู้ป่วย 
พร้อมออกเย่ียม Thalassemia มีค่า 
6.การปรับปรุงแนวทางการรักษา ferritin มากกว่า 2500 
7.จัดท า Standing order ≥ 70%
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ผู้รับผิดชอบ

สะดวกต่อการใช้งาน 4. ร้อยละผู้ป่วย 
8.พัฒนาแนวทางการวางแผน Thalassemia มี 
จ าหน่ายและการรับการตรวจตามนัด Hb≥ 9 g/dl ≥ 80%
9.ตรวจหู ตา ปีละ 1 คร้ัง 5. ร้อยละผู้ป่วย 
2.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ Thalassemia มีน้ าหนัก  - ต.ค.63- นางวนิดา  
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ /ส่วนสูงตามเกณฑ์≥ 50% ก.ย.-64 กาสุริย์
1. จัดวิชาการทีมดูแล รักษา 
ในโรงพยาบาล และเครือข่าย
2. เพ่ิมสมรรถนะพยาบาลท่ีดูแล
ขณะ Admit
3.มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือเพียงพอ 
พร้อมใช้ในการให้บริการ
4. คลังเลือดเพียงพอ 
5. ยาเพียงพอ
3.การพัฒนาระบบข้อมูล  - ต.ค.63- นางวนิดา  
1.พัฒนาระบบการบันทึก ก.ย.-64 กาสุริย์
การก ากับติดตาม และวิเคราะห์
ข้อมูล ทุกเดือน
2.พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยระบบนัด

1.9 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาระบบ 1.พัฒนาระบบ fast track 1.ผู้ป่วยกลุ่ม 1.อัตราการตายจาก  - ต.ค.63- นางจิรารัตน์
บริการสุขภาพ fast track ให้มีประสิทธิภาพ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง ก.ย.-64 ตรงดี
สาขา Stoke ให้มีประสิทธิภาพ 1.ให้บริการ FAST TRACK 2.กลุ่มเส่ียงอายุ 35 ปี น้อยกว่าร้อยละ 7 น.ส.หน่ึงนุช

กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ข้ึนไปและประชาชนท่ัวไป บุตรวัง
ระยะเฉียบพลัน ไม่เกิน 4.5ชม 3. จนท. รพ.สต./สสอ./
ได้รับยาละลายล่ิมเลือดภายใน รพ.
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ผู้รับผิดชอบ

60 นาที อสม./ผู้น าชุมชน/อปท.
2.ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ 
STROKE ALERT / 
STROKE Awareness
3. เพ่ิมการเข้าถึงบริการ

2.เพ่ือพัฒนาระบบการ 2.พัฒนาระบบการดูแล 1.พยาบาลวิชาชีพ 1.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด  - ต.ค.63- น.ส.หน่ึงนุช
ดูแลผู้ป่วย stroke ใน Stroke Unit ตึกผู้ป่วยอายุรกรรม สมองระยะเฉียบพลันท่ีมี ก.ย.-64 บุตรวัง

1.ทบทวนแนวทางปฏิบัติและ อาการไม่เกิน 4.5 ช่ัวโมง
จัดท าแนวทางปฏิบัติการรักษา ได้รับยาละลายล่ิมเลือด
โรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล ภายใน 60 นาที
2.ให้การรักษาพยาบาลโรคหลอด ร้อยละ 100 
เลือดสมองตามแนวทางท่ีก าหนด

3.เพ่ือพัฒนาระบบการ 3.พัฒนาการส่งต่อและการดูแล 1.พยาบาลวิชาชีพ 1.อัตราผู้ป่วยโรคหลอด  - ต.ค.63- น.ส.หน่ึงนุช
ส่งต่อและการดูแลต่อเน่ือง ต่อเน่ืองผู้ป่วย stroke ในชุมชน ตึกผู้ป่วยอายุรกรรม เลือดสมองได้รับการ ก.ย.-64 บุตรวัง
ผู้ป่วย stroke ในชุมชน 1. มีแนวทางการส่งต่อระหว่าง 2. งาน COC ดูแลต่อเน่ือง

เครือข่ายใน เขตให้บริการ ท่ีชัดเจน 3.จนท. รพ.สต/สสอ.
2.ทบทวนแนวทางการดูแล
ต่อเน่ืองโรคหลอดเลือดสมอง
2.มีศูนย์ รับ-ส่งต่อ ก าหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน

4.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 4.พัฒนาบุคลากร 1.จนท. รพ.สต./สสอ./ 1.บุคลากรได้รับการ  - ต.ค.63- น.ส.หน่ึงนุช
บุคลากร 1.จัดอบรมวิชาการ/ทบทวน รพ. อบรมเพ่ิมความรู้ ก.ย.-64 บุตรวัง

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2.อสม./ผู้น าชุมชน/อปท. นางจิรารัตน์
2.ส่งเสริมให้บุคลลากร แพทย์ ตรงดี
พยาบาล เข้ารับการศึกษาการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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ผู้รับผิดชอบ

3. ให้ความรู้แก่ อสม.เร่ือง
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

1.10 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาระบบการให้ 1.การพัฒนาระบบการให้ 1.จนท. รพ.สต./สสอ./ 1.ร้อยละของผู้ป่วย CKD  - ต.ค.63- นางมงคล  
บริการสุขภาพ บริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ รพ. ท่ีมีอัตราการลดลงของeGFR ก.ย.-64 วารีย์
สาขาไต 1. มี CKD corner ใน PCU และ 2.อสม./ผู้น าชุมชน/อปท. < 5 ml/min/1.73m2/yr.  

รพ.สต. 18 แห่ง 3.รร./วัด ต้นแบบ  (เกณฑ์เป้าหมาย  
2.คัดกรองโรคไตเร้ือรังในผู้ป่วย 4. หมู่บ้าน ต้นแบบ ≥ ร้อยละ 66) 
โรคเบาหวาน  โรคความดัน 5.ผู้ป่วย  CKD 2.อัตราการเปล่ียนแปลงของ
3.พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ 6.ร้านอาหารต้นแบบ ผู้ป่วย CKD จากระยะ 3b 
ลดเส่ียงลดโรคไตเร้ือรัง สู่ระยะท่ี 4 ข้ึนไป
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม (เกณฑ์เป้าหมาย  
ปฏิบัติการ 3 อ.2 ส.  (ลดหวาน < ร้อยละ 14)
ลดมัน ขยันออกก าลัง น่ังสมาธิ  
งดบุหร่ีและเหล้า
3.รณรงค์ลดการกินอาหารลดเค็ม
(กินจืด ยืดชีวิต) 
4.เครือข่ายลดการกินเค็มในสถาน
ประกอบการ  โรงเรียน วัด
เป็นต้นแบบลดเส่ียงลดโรคไตเร้ือรัง

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 2.การพัฒนาบุคลากร  1.แพทย์ 1.บุคลากรได้รับการ  - ต.ค.63- นางมงคล  
บุคคลากรในการให้บริการ อุปกรณ์  เคร่ืองมือ 2.พยาบาลวิชาชีพ อบรมเพ่ิมความรู้ตามแผน ก.ย.-64 วารีย์
2.เพ่ือให้มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ 1.มีอายุรแพทย์/ อายุรแพทย์โรคไต 3.นักโภชนาการ 2.มีอุปกร์ เคร่ืองมือ
ให้เพียงพอและมีความ อย่างน้อย 1 คน หรือ มีระบบ 4.นักกายภาพบ าบัด ตามมาตรฐานในการ
พร้อมใช้ต่อการให้บริการ consult อายุรแพทย์โรคไต 5.อสม. ให้บริการ

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ 6.Care giver
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ผู้รับผิดชอบ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล 
เภสัชกร นักก าหนดอาหาร 
นักกายภาพบ าบัด อสม. 
Care giver ในโรงพยาบาล PCC 
และ รพ.สต. 18 แห่ง
3.บุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้รับการอบรม
/ประชุมวิชาการ/ ฟ้ืนฟูความรู้
เร่ืองโรคไต ทุก 1 ปี 
4. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือพร้อมใช้ใน
การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย เช่น 
วัดระดับความเค็มในอาหาร
เคร่ืองตรวจอัลตราซาวด์ไต

1.เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล 3.การพัฒนาระบบข้อมูล 1.ผู้รับผิดชอบงาน 1.ข้อมูลตามตัวช้ีวัด  - ต.ค.63- นางมงคล  
สารสนเทศ การส่ือสารข้อมูล/ สารสนเทศ การส่ือสารข้อมูล/ โรคไตรพ./สสอ./รพ.สต. สาขาไตผ่านเกณฑ์ ก.ย.-64 วารีย์
ความรู้สู่ภาค ประชาชน ความรู้สู่ภาค ประชาชน 2. งาน CKD

1. พัฒนาระบบการบันทึก 3. งาน ICT 
การก ากับติดตาม และวิเคราะห์
ฐานข้อมูล HDC report ทุกเดือน
2. ทบทวนข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ
และสะท้อนกลับผู้รับบริการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3. Tele- health, Tele-visit
4. ให้ข้อมูลความรู้โรคไตเร้ือรัง 
แก่ประชาชน, นักเรียน อสม, 
ผู้น าชุมชน  เจ้าหน้าท่ีทุก รพ.สต. 
และติดตามประเมินผล
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ผู้รับผิดชอบ

1.11 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาระบบ 1.การพัฒนาระบบการ 1.จนท. รพ.สต./สสอ. 1.อัตราส่วนของผู้ยินยอม  - ต.ค.63- นางนภาลัย   
บริการสุขภาพ การให้บริการสุขภาพ ให้บริการสุขภาพ /รพ.สต. ผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วย ก.ย.-64 แสงโพธ์ิ
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 1.มีระบบการคัดกรองค้นหาประเมิน 2. ประชาชนท่ัวไป สมองตายต่อจ านวนผู้ป่วย

สุขภาพผู้ป่วยก่อนเข้าคิวปลูก เสียชีวิตในโรงพยาบาล  
ถ่ายอวัยวะใน PCC รพ.สต.18 แห่ง (0.8 : 100)
2.จัดต้ังศูนย์ประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์ การปลูกถ่ายอวัยวะ
3.ประสานการส่งต่อผู้ป่วยเข้าคิวรับ
บริการเพ่ือเตรีมการปลูกถ่ายอวัยวะ

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 2.การพัฒนาบุคลากร  1.แพทย์ 1.บุคลากรได้รับการ  - ต.ค.63- นางนภาลัย   
บุคคลากรในการให้บริการ อุปกรณ์  เคร่ืองมือ 2.พยาบาลวิชาชีพ อบรมเพ่ิมความรู้ตามแผน ก.ย.-64 แสงโพธ์ิ
2.เพ่ือให้มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ 1.มีอายุรแพทย์/ ศัลยแพทย์  2.มีอุปกร์ เคร่ืองมือ
ให้เพียงพอและมีความ อย่างน้อย  1 คน (หรือ มีระบบ ตามมาตรฐานในการ
พร้อมใช้ต่อการให้บริการ ประสานศุนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ) ให้บริการ

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ และ บุคลากร
ท่ีเก่ียวข้อง ได้รับการอบรม/ประชุม
วิชาการ/ ฟ้ืนฟูความรู้เร่ือง
การปลูกถ่ายอวัยวะ 
3. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือพร้อมใช้
ในการคัดกรองประเมินตรวจวินิจฉัย 
เช่น เคร่ืองตรวจอัลตราซาวด์

1.เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล 3.การพัฒนาระบบข้อมูล 1.ผู้รับผิดชอบงาน 1.ข้อมูลตามตัวช้ีวัด  - ต.ค.63- นางนภาลัย   
สารสนเทศ สารสนเทศ การส่ือสารข้อมูล/ ปลูกถ่ายอวัยวะ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ ก.ย.-64 แสงโพธ์ิ
2.เพ่ือส่ือสารความรู้สู่ ความรู้สู่ภาคประชาชน รพ./สสอ./รพ.สต. ผ่านเกณฑ์
ประชาชน 1.พัฒนาระบบการบันทึกการส่งต่อ 2. งาน ICT 
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ผู้รับผิดชอบ

การก ากับติดตาม และวิเคราะห์
ฐานข้อมูล ทุกเดือน
2 รณรงค์และให้ข้อมูลความรู้ 
การปลูกถ่ายอวัยวะ แก่ประชาชน
ท่ัวไป และเจ้าหน้าท่ีทุก รพ.สต.

1.12 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาระบบบริการ 1.พัฒนาระบบบริการ ODS 1.จนท. รพ.สต./สสอ. 1.ร้อยละผู้ป่วยเข้ารับ  - ต.ค.63- นางลดาวัลย์  
บริการสุขภาพ    ODS 1.พัฒนาระบบบริการ ODS  /รพ.สต. บริการผ่าตัด ODS >25% ก.ย.-64 พลวิเศษ
One Day Surgery ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย 2. ประชาชนท่ัวไป นางศศิธร 

(2 Ps Safety)       จันทร์ต้ือ
2.พัฒนาระบบให้ค าปรึกษาทาง PCTศัลยกรรม
วิสัญญีในการผ่าตัดในกลุ่มโรคเป้าหมาย
3.ประชาสัมพันธ์โครงการและ
ให้ความรู้ประชาชน เร่ืองODS

1.เพ่ือพัฒนาระบบการ 2.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 1.จนท. รพ.สต./สสอ. 1.ร้อยละการแตกของ  - ต.ค.63- นางลดาวัลย์  
ดูแลผู้ป่วยปวดท้อง ปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะและ /รพ.สต. ไส้ต่ิงอักเสบ<10% ก.ย.-64 พลวิเศษ
เฉียบพลัน 5 ภาวะและ ไส้ต่ิงอักเสบเฉียบพลัน 2.ร้อยละการเสียชีวิต นางศศิธร 
ไส้ต่ิงอักเสบเฉียบพลัน 1.ทบทวนระบบการดูแล  ภายใน รพ. ของผู้ป่วย จันทร์ต้ือ

2.วางแผนการด าเนินงาน   ปวดท้องเฉียบพลัน PCTศัลยกรรม
3. ด าเนินการเชิงรุก ในการส่งเสริม 5ภาวะ ร้อยละ 0%
ให้ผู้ป่วยมารพ. เร็วข้ึน
4. พัฒนาระบบบริการและ
การส่งต่อเครือข่าย 
5.พัฒนาขีดความสามารถ รพ.
เครือข่ายด้านการวินิจฉัยรักษารวดเร็ว

1.เพ่ือพัฒนาระบบ 3.พัฒนาระบบFast track Blunt 1.จนท. รพ.สต./สสอ. 1.อัตราผู้ป่วย Fast track  - ต.ค.63- นางลดาวัลย์  
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Fast track Blunt  abdominal trauma /รพ. blunt abdominal ก.ย.-64 พลวิเศษ
abdominal trauma 1.จัดอบรม เสริมความรู้บุคลากร Level 1 สามารถเข้าผ่าตัด นางศศิธร 

2.แผนการอบรมเฉพาะทาง ได้ภายใน 60 นาที> 80% จันทร์ต้ือ
3.จัดอบรม เครือข่าย เพ่ือพัฒนา PCTศัลยกรรม
การดูแลผู้ป่วย Blunt abdominal 
trauma
4.ทบทวนการใช้ CPG  Blunt 
abdominal trauma 
ร่วมกันระดับเครือข่าย

1.13 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการงานป้องกัน
และควบคุมการติดเช้ือ
1.การพัฒนาความรู้ 1.เพ่ือให้บุคลากร CUP 1.จัดอบรมฟ้ืนฟู ความรู้ด้านIC ให้ 1.บุคลากรรพ.วานรนิวาส 1.ร้อยละบุคลากร  - ต.ค.63- นางจันทร์เพ็ญ
ด้าน IC ให้กับบุคลากร วานรนิวาส มีความรู้ด้าน IC กับบุคลากรCUP วานรนิวาส 1คร้ัง  490 คน CUP วานรนิวาสเข้า ก.ย.-64 ปะวะโพธ์ิตะโก
CUP วานรนิวาส 2.ประชุมคณะกรรมการด้าน IC 2.สสอ.และรพ.สต. 170 ร่วมอบรม IC  

ของ CUP วานรนิวาส จ านวน1คร้ัง รวม 660  คน ร้อยละ 80  
 3. นิเทศงานด้าน IC 3. ICWN ของ CUP 2. ร้อยละบุคลากร
3.1 รพ.  IC round  4 คร้ัง/  เดือน  วานรนิวาส CUP วานรนิวาส
3.2 รพ.สต.เย่ียมเสริมพลัง2 คร้ัง/ปี จ านวน 40 คน ผ่านการประเมิน

ด้าน IC ร้อยละ 80 
2.การเฝ้าระวังเช้ือด้ือยา 1.เพ่ือป้องกันการแพร่ 1.จัดท าทะเบียนผู้ป่วยเช้ือด้ือยา   1.ผู้ป่วย  1.ความสมบูรณ์ของ  - ต.ค.63- นางจันทร์เพ็ญ
ในโรงพยาบาล กระจายเช้ือด้ือยาใน ใน 2.บันทึกข้อมูลผู้ป่วยเช้ือด้ือยารายวัน2.บุคลากร การบันทึกข้อผู้ป่วย ก.ย.-64 ปะวะโพธ์ิตะโก

โรงพยาบาล   3.เพาะเช้ือเพ่ือค้นหาแหล่งเช้ือด้ือยา การบัทึกข้อผู้ป่วย 

2. เพ่ือน าข้อมูลไปวางระบบ เช้ือด้ือยา>ร้อยละ 90

การลดการแพร่กระจายเช้ือ 2.อัตราการติดเข้ือ
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ในชุมชน ด้ือยา ในโรงพยาบาล
ร้อยละ 0 

1.14 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
สาขาสุขภาพช่องปาก
กิจกรรมท่ี 1 1. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ราย 1. หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ได้รับการ 1.หญิงต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ  - ต.ค.63- ทตญ.รัตนากร
การส่งเสริมป้องกัน ใหม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปากและได้รับ 2.กลุ่มเด็กอายุ 0-2 ปี ตรวจสุขภาพช่องปาก ก.ย.-64 อมรวิชิตเลิศ
ทันตสุขภาพ ช่องปาก ทันตสุขศึกษาในการดูแลสุขภาพ 3.เด็กอายุ 6 เดือน -1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
"ฟันน้ านมดี เร่ิมท่ีบ้าน" 2. เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ ช่องปากของตนเองและเด็กและได้ 2.หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการ

ความรู้ในการดูแลสุขภาพ รับแปรงสีฟันและแผ่นพับให้ความรู้ ทันตกรรมไม่น้อยกว่า
ช่องปากของตนเอง 1.1 หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ได้รับ ร้อยละ 80
3. เพ่ือให้บริการทันตกรรม การตรวจสุขภาพช่องปาก 3.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ
แก่หญิงต้ังครรภ์ 1.2 หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการ ฝึกแปรงฟันไม่น้อยกว่า
4. เพ่ือให้เด็ก 0-2 ปีได้รับการ ทันตกรรม ร้อยละ80
ตรวจสุขภาพช่องปาก 1.3 หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ
5. เพ่ือลดอัตราการเกิด ฝึกแปรงฟัน
โรคฟันผุในเด็ก 0-2 ปี 2. ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก
6. เพ่ือให้ให้ผู้ปกครองและ เด็กกลุ่มอายุ 0-2 ปี และให้
ผู้ดูแลเด็ก 0-2 ปี ได้เพ่ิมพูน ทันตสุขศึกษา แก่ผู้ดูแลเด็ก 
ความรู้และทักษะในการดูแล หรือ ผู้ปกครอง 
สุขภาพช่องปากเด็กอย่างถูกวิธี2.1 เด็ก 0-2 ปี  ได้รับการตรวจ

สุขภาพช่องปาก
2.2 ผู้ปกครอง เด็ก 0-2 ปี 
ได้รับการฝึกปฏิบัติแปรงฟันและ
ท าความสะอาดช่องปากเด็ก
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2.3 เด็ก 0-2ปี ได้รับการ
ทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ
3.เด็กอายุ 6เดือน- 1 ปี ได้รับการ
แจกและฝึกการใช้ถุงน้ิวเช็ดเหงือก
และฟัน

กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริม 1. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรค 1.ตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพเด็ก 1.เด็กก่อนวัยเรียน 1.ร้อยละเด็ก 3-12ปี  - ต.ค.63- ทตญ.ทัตพร
ป้องกันทันตสุขภาพเด็ก ฟันผุในเด็กกลุ่มอายุ 3-12 ปี ก่อนวัยเรียนใน ศพด./ร.ร.อนุบาล/ ใน ศพด./ร.ร.อนุบาล ได้รับการตรวจช่องปาก ก.ย.-64 แสนเทพ
ก่อนวัยเรียน 2. เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนใน ร.ร.ประถมท่ีมีช้ันอนุบาล  ร.ร.ประถมท่ีมีช้ันอนุบาล ร้อยละ85
กลุ่มอายุ 3-5 ปี  ศพด./ร.ร.อนุบาล/ร.ร.ประถม โดยทันตบุคลากร ปีละ1 คร้ัง จ านวน 58 แห่ง 2.ร้อยละเด็ก 3-12ปี 

ท่ีมีช้ันอนุบาล มีพฤติกรรมการ2.ทาฟลูออไรด์วานิชให้แก่เด็ก ได้รับบริการเคลือบ/
ดูแลทันตสุขภาพท่ีดีและถูกต้อง ก่อนวัยเรียนใน ศพด./ร.ร.อนุบาล/ ทาฟลูออไรด์เฉพาะท่ี    
3. เพ่ือให้เพ่ือเสริมสร้าง ร.ร.ประถมท่ีมีช้ันอนุบาล 6เดือน/คร้ัง  ร้อยละ50
สุขภาพอนามัยช่องปาก  3.ให้บริการทันตกรรมแก่เด็กก่อน 3.ร้อยละเด็ก 3-12ปี 
ป้องกันการเกิดโรคฟันผุและ วัยเรียนใน ศพด./ ร.ร. อนุบาล/ ได้รับบริการทันตกรรม 
รักษาโรคในช่องปากแก่เด็ก ร.ร.ประถมท่ีมีช้ันอนุบาลใน รพ./ ร้อยละ20
กลุ่มอายุ 3-12 ปี รพ.สต. ได้แก่ เคลือบ /ทาฟลูออไรด์ 4.ร้อยละเด็กนักเรียนใน 
4. เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน ศพด. /ร.ร.อนุบาล/
ของผู้ปกครอง  ครูผู้ดูแลเด็ก  ขูดหินน้ าลาย ถอนฟันและ ร.ร.ประถมท่ีมีช้ันอนุบาล
และชุมชนในการส่งเสริม ให้ทันตสุขศึกษา จัดกิจกรรมแปรงฟันหลัง
ป้องกันทันตสุขภาพใน 4. มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร อาหารกลางวันร้อยละ100
เด็กอายุ 3-12 ปี กลางวันใน ศพด./ ร.ร. อนุบาล/

ร.ร.ประถมท่ีมีช้ันอนุบาล
กิจกรรมท่ี 3 1. เพ่ือป้องกันฟันแท้ไม่ให้ผุ 1.เด็กอายุ 6 ปี 1,500  คน 1.เด็กอายุ 6 ปีได้รับตรวจ  - ต.ค.63- ทต.กิตภาษ 

การส่งเสริมทันตสุขภาพ  โดยการเน้นฟันกรามแท้ -ได้รับการตรวจสภาวะช่องปาก สภาวะช่องปากไม่น้อยกว่า ก.ย.-64 ล้ าเลิศประเสริฐกุล

ในกลุ่มนักเรียนประถม ซ่ีท่ีหน่ึง, ฟันกรามแท้ซ่ีท่ีสอง -ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ85
2.เพ่ือลดอัตราโรคในช่องปาก 2.เด็กอายุ 9 ปี 1,600  คน 2.เด็กอายุ 6 ปีได้รับการ
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(โรคฟันถาวรผุ/โรคเหงือก -ได้รับการตรวจสภาวะช่องปาก เคลือบหลุมร่องฟัน
อักเสบ) 3.เด็กอายุ 12 ปี 1,754 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ30
3. เพ่ือสร้างสุขนิสัยและฝึก -ได้รับการตรวจสภาวะช่องปาก 3.เด็กอายุ 9 ปีได้รับตรวจ
การดูแลความสะอาดช่องปาก 4.เด็กอายุ 6 – 12 ปี 12,000 คน สภาวะช่องปาก
แก่เด็กนักเรียน -ได้รับบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ50
4. สร้างความมีส่วนร่วมของ 5.นักเรียนช้ัน ป.1 –ป.6 9,380 คน 4.เด็กอายุ 12 ปีได้รับตรวจ
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการ -ได้รับการตรวจสภาวะช่องปาก สภาวะช่องปาก
ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ  -ได้รับบริการทันตกรรม(อุดฟัน) 1,107 ซ่ี ไม่น้อยกว่าร้อยละ50
ของเด็กนักเรียน 6.นักเรียนช้ันป.6มีฟันแท้ครบ 1,700 คน 5.เด็กอายุ 6 - 12 ปีได้รับ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ7.นักเรียนช้ันประถมปีท่ี 5 1,500  คน บริการทันตกรรม
ในการดูแลสุขภาพช่องปาก  ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ50

และแปรงเหงือก 6.นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 
8.กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหรา 80 โรงเรียน ได้รับการตรวจสุขภาพ
กลางวัน โดยครอบคลุมท้ังเด็กก่อน ช่องปากโดยทันตบุคลากร
ประถมศึกษาและช้ันประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ95

7.นักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 
ได้รับการ อุดฟันถาวรผุฟัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8.นักเรียนช้ันป.6 
มีcavity free
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
9.นักเรียนช้ันประถมปีท่ี 
5ได้รับการฝึกทักษะการ
แปรงฟันและแปรงเหงือก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ80
10.โรงเรียนประถมศึกษา
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จัดกิจกรรมแปรงฟันหลัง
อาหารวันร้อยละ 100

กิจกรรมท่ี 4 1. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 1. จัดอบรมครูจากโรงเรียนท่ีมี 40 คน 1.จ านวนครูท่ีเข้ารับการ  - ต.ค.63- ทต.กิตภาษ 

รณรงค์ฟันสะอาด เน่ืองในวันคล้ายวันเสด็จ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อบรมไม่น้อยกว่า ก.ย.-64 ล้ าเลิศประเสริฐกุล

เหงือกแข็งแรง สวรรคตสมเด็จพระศรีนคริน 2. กิจกรรม สอนแปรงฟันแก่เด็ก 1,500 คน ร้อยละ 80
ทราบรม ราชชนนี วันท่ี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี1 2.นักเรียน ม.1 เข้ารับการ
18 เดือนกรกฎาคม จากครูอนามัยท่ีเข้าร่วมการอบรม อบรมไม่น้อยกว่า 
2. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน  โดย ใช้เม็ดสีย้อมฟันเป็น ร้อยละ 80
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 3.นักเรียน ม.5 เข้ารับการ
ทันตสุขนิสัยท่ีดีโดยการเรียน 3.อบรมสอนแปรงฟันแบบแหย่ โรงเรียนมัธยมศึกษา อบรมไม่น้อยกว่า 
รู้วิธีการแปรงฟันท่ีถูกต้องและ ขย้ีข้ีฟันในนักเรียน ม.5 ตอนปลาย ร้อยละ 80
สะอาดตามเกณฑ์สากล  ในอ าเภอวานรนิวาส
3. เพ่ือเป็นการรณรงค์ ให้มี
การสอนวิธีแปรงฟันท่ีถูกต้อง
และสะอาดอย่างง่าย
โดยใช้เม็ดสีย้อมฟันเป็นองค์
ประกอบในการตรวจสอบ

กิจกรรมท่ี  5 1. เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ 1. จัดอบรมการแปรงฟันอย่างถูก กลุ่มอายุ 15-17 ปี 1.กลุ่มอายุ 15-17 ปี  - ต.ค.63- ทตญ.วนิดา 
คนสกลเหงือกสวยดี แปรงฟันวิธีขยับปัดแก่เด็ก วิธีด้วยการแหย่ขย้ีข้ีฟันใน (5,521 คน)  ได้รับการสอนแปรงฟัน ก.ย.-64 คงประเสริฐกิจ
เพราะแหย่ขย้ีข้ีฟัน กลุ่มอายุ 15-17 ปี และอสม. ซอกเหงือก (การแปรงฟัน ร้อยละ 50 (ของท้ังอ าเภอ)
ในซอก ต าบลวานรนิวาส วิธีขยับปัด) ในกลุ่มวัยรุ่น 15-17 ปี  ข้ึนไป(2,761 คน)

2.เพ่ือให้เด็กกลุ่มอายุ15-17ปี 2. จัดอบรมการแหย่ขย้ีข้ีฟัน ตัวแทน อสม. 2.อสม. ต าบลวานรนิวาส 
และ อสม.ต าบลวานรนิวาส (การแปรงฟันวิธีขยับปัด) ต าบลวานรนิวาส จ านวน 34 คน (ต.วานรฯ
สามารถแปรงฟันวิธีขยับปัด แก่ อสม. ต าบลวานรนิวาส (34 คน) มี 17 หมู่บ้าน ตัวแทน
ได้ถูกวิธี หมู่บ้านละ 2 คน) ได้เข้า

ร่วมอบรมการแหย่ขย้ีข้ีฟัน
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(การแปรงฟันวิธีขยับปัด)
กิจกรรมท่ี 6 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 6.1 กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 1.ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 1.ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60  - ต.ค.63- ทตญ.วิชญาพร 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไปได้รับการ ช่องปากผู้สูงอายุท่ีมีอายุ ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจ ก.ย.-64 พิษณุ
ช่องปากในผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพช่องปากโดย 60 ปีข้ึนไป วินิจฉัยสภาพช่องปาก

ทันตบุคลากร ท้ังปาก(ฟันทุกซ่ี)วางแผน
2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ การรักษาทางทันตกรรม
60 ปีข้ึนไปท่ีได้รับการตรวจ และได้รับค าแนะน าการ
สุชภาพฃ่องปาก ได้รับการวาง ดูแลสุขภาพช่องปาก
แผนการรักษาทางทันตกรรม อย่างน้อย1 คร้ัง
และได้รับค าแนะน าการดูแล
สุขภาพช่องปาก
1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 6.2 โครงการฟันเทียมใกล้บ้าน 1.จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีอายุ  - ต.ค.63- ทตญ.วิชญาพร 

ต้ังแต่ 50 ปีข้ึนไปได้รับการ 1.ตรวจสุขภาพช่องปากและ ผู้สูงอายุ 100 คน ต้ังแต่50ปีข้ึนไปได้รับการ ก.ย.-64 พิษณุ
ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ เพ่ือรับ ตรวจช่องปากและสอน
และได้รับการคัดกรองการ บริการฟันเทียมใกล้บ้าน การดูแลท าความสะอาด
ท าฟันเทียมใน รพ.สต. 2.ออกท าฟันเทียมท่ี รพ.สต. ฟันเทียมท้ังปากหรือ 2.จ านวนผู้สูงอายุในอ าเภอ
 ใกล้บ้านท่ีมีเก้าอ้ีทันตกรรม ท่ีมีทันตภิบาล/เก้าอ้ีท าฟัน มากกว่า 16 ซ่ี62ราย วานรนิวาสได้รับการใส่
2.ผู้สูงอายุท่ีไม่มีฟันได้รับ โดยทันตแพทย์ ฟันเทียม(ตามโครงการ
บริการฟันเทียมท่ี 3.ประเมินความพึงพอใจต่อการ ผู้สูงอายุ 50คน ฟันเทียมพระราชทาน)
รพ.สต. ใกล้บ้าน ใส่ฟันเทียม 3.ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 
3. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ 4.ออกดูแลให้ทันตสุขศึกษา 1 ชมรมผู้สูงอายุ 80 มีความพึงพอใจต่อการ
ในการใส่ฟันเทียม แก่ผู้สูงอายุ โดยออกร่วมกับ ใส่ฟันเทียม

ชมรมผู้สูงอายุ 4.จ านวนผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
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2 โครงการพัฒนา 1.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม 1. ขับเคล่ือนการด าเนินงาน 1.ต าบลจัดการสุขภาพ 1.ร้อยละ 100 ของ  - ต.ค. 63- 1.นางศริลักษณ์

ระบบบริการสุขภาพ ของชุมชน/ท้องถ่ินและภาคี ผ่าน DHB  อ าเภอ (พชอ.) 2.อปท. ต าบลมีการด าเนินงาน ก.ย.-64 เอกมาตร

สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เครือข่ายในการป้องกันและ 2. พัฒนาหมู่บ้านปรับเปล่ียน 3.ผู้น าชุมชน หมู่บ้านปรับเปล่ียน 2.คลินิก NCD

ลดการเข้าถึงปัจจัยเส่ียงต่อ พฤติกรรมสุขภาพ /ต าบลจัดการ 4.อสม. พฤติกรรมสุขภาพ

การเกิดโรคเบาหวาน 3. อบรม อสม เช่ียวชาญ 5.จนท.ประจ ารพ.สต. 1 หมู่บ้าน/ต าบล

ในการคัดกรองโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

จนท. รพ.สต.ร่วมออกคัดกรอง
เจาะน้ าตาลและเคร่ืองวัด

ความดันโลหิตในหมู่บ้าน

5.ตรวจสุขภาพคัดกรองความเส่ียง

ผู้น าชุมชนเพ่ือการเป็นผู้น าด้านสุภาพ
6.อสม.มีส่วนร่วมในการให้ข่าวสาร

ด้านสุขภาพผ่านหอ

กระจายข่าวในหมู่บ้าน1คร้ัง/เดือน

7.ทุกรพ.สต.จัดกิจกรรม/โครงการ 

สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มปกติและ

กลุ่มเส่ียของบประมาณกองทุนต าบล
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร 1.แต่งต้ังคณะกรรมการ ระดับเภอ  - คณะกรรมการ 1.ผ่านการประเมิน เงินบ ารุง รพ. ต.ค. 63- 1.นางชไมรัตน์

จัดการและการจัดบริการ  แต่งต้ังSM,CM NCD BOARD NCD Clinic plus 9,300 บาท ก.ย.-64 ดุลบดี
เพ่ือลดเส่ียงและลดโรค 2.พัฒนาคลินิก NCD Clinic ระดับดีมาก  1. ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับ 2.คลินิกNCD

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คุณภาพ ใน รพ. และ รพ.สต. 2.ปชก.อายุ 35 ปีข้ึนไป การประเมินฯ 3.นางศิริลักษณ์

โรคและบริบทพ้ืนท่ี อย่างต่อเน่ือง ได้รับการคัดกรองDM,HT จ านวน 25บาท×50ราย เอกมาตร

3.รับประเมิน NCD Clinic plus ร้อยละ 90 เป็นเงิน 1,250บาท 4.ผู้รับผิดชอบ

ประจ าปี 2564 3.ร้อยละการตรวจติดตาม 2.ค่าอาหารกลางวันผู้ งาน NCD
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4.คัดกรองประชาชนอายุ 35 ปี  - ประชาชนอายุ 35 ปี กลุ่มสงสัยป่วยโรค เข้ารับการประเมินฯ ประจ า PCU

ข้ึนไป ให้เสร็จภายในไตรมาสแรก ข้ึนไป 47,498 ราย เบาหวาน > 30% จ านวน 75บาท×50ราย รพ.สต.

5.พัฒนารูปแบบการปรับเปล่ียน  - กลุ่มเส่ียงเบาหวาน/ 3.อัตราผู้ป่วยเบาหวาน เป็นเงิน 3,750บาท

พฤติกรรมประชาชนกลุ่มเส่ียง ความดัน รายใหม่จากกลุ่มเส่ียง รวมท้ังส้ิน 5,000 บาท

ด้วยกิจกรรม“นคร 2 ส.” คัดจากสมัครใจ จ านวน  โรคเบาหวาน(Pre- DM) 3.ค่าส่ือโฆษณา/

 มีระบบพ่ีเล้ียงจาก รพ. สนับสนุน 14 แห่ง แห่งละ 50 คน ไม่เกิน 1.85 % ประชาสัมพันธ์

 ,ข้ึนทะเบียน ก ากับติดตามทุก รวม 700 คน 4.ร้อยละผู้ป่วยโรค  - ป้ายไวนิลวัน

 1,2,3 และ 6 เดือน เบาหวานรายใหม่ลดลง เบาหวานโลก 

กลุ่มป่วย: แบ่งกลุ่ม ในการดูแล  - กลุ่มป่วยเบาหวาน/ ≥ ร้อยละ 5 ขนาด 1×3เมตร

โดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ความดัน 5.ร้อยละกลุ่มเส่ียง เป็นเงิน 300 บาท

ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ ความดันโลหิตสูงได้รับ  - โปสเตอร์ขนาด

ครอบครัว ชุมชน  มีส่วนร่วม การติดตามHBP > 60%  80×160 เมตร 

ทบทวน Case conference 6. อัตราผู้ป่วยความดัน พร้อมขา X-Stan

ในพ้ืนท่ี รวมกับเครือข่าย รายใหม่จากกลุ่มเส่ียง 1,000 บาท×4 ชุด

6.ประเมินและค้นหาภาวะ ความดัน <5% รวมเป็นเงิน 4,300 บาท

แทรกซ้อนตา ไต เท้า ช่องปาก 7.ร้อยละผู้ป่วยโรค (รวมท้ังส้ิน9,300 บาท)

หัวใจ หลอดเลือดสมอง ซึมเศร้า ความดันโลหิตสูงรายใหม่

−แบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามภาวะแทรกซ้อน ลดลง ≥ ร้อยละ 2,5

ท่ีพบ ให้ความรู้ในการดูแลตนเอง 8.ร้อยละของผู้ป่วยโรค

แจกเอกสารแผ่นพับในการดูแล เบาหวานท่ีควบคุมได้ ≥40

ตัวเองตามภาวะแทรกซ้อน 9.ร้อยละผู้ป่วยโรค

−ข้ึนทะเบียนติดตามซ้ า ความดันโลหิตสูง

ตามภาวะเส่ียงท่ีพบ ท่ีควบคุมได้  ≥ 50

7.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 10.ร้อยละของผู้ป่วยโรค

ผู้รับผิดชอบงานในการด าเนินงาน เบาหวานและความดัน
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ปรับเปล่ียนพฤติกรรม สุขภาพ โลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียน

ใช้หลัก MI, HBPM,Diet forNCDs, ได้รับการประเมินโอกาส

Thai DPP 1 คร้ัง/ปี เส่ียงต่อโรคหัวใจและ

8.พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลอดเลือด 

Case Manager, ผู้จัดการ (CVD Risk) ≥ 90%

รายกรณี ประจ าโซน 11.ผู้ป่วย DM ได้รับการ 

คัดกรองภาวะแทรกซ้อน

ตา,เท้า,ช่องปากร้อยละ 60

11ผู้ป่วยเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูงได้รับ

การคัดกรองไตเร้ือรัง≥80%

12.ร้อยละผู้ป่วยท่ีมี

เบาหวานข้ึนตา ได้รับการ

ยิงเลเซอร์ 100  (QOF)
3.เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 1. จัดประชุมช้ีแจงการบันทึก 1.ผู้รับผิดชอบบันทึก 1.คุณภาพผลงานบริการ  - ต.ค.63- 1.นางชไมรัตน์
และการจัดการข้อมูลให้ และตรวจสอบข้อมูล งาน NCD ข้อมูลCup วานรนิวาส (QOF)ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ก.ย.-64 ดุลบดี 
มีประสิทธิภาพ ไตเร้ือรังตามเกณฑ์ QOF ปี 2564 2.ผู้รับผิดชอบงาน NCD 2.นางศิริลักษณ์

(9 ข้อ) ทุกคน เอกมาตร
2.พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูล 3.นายสุรชาติ
และวิเคราะห์ข้อมูล อุดม
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3 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาระบบ 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1.จนท. รพ.สต./สสอ./ 1.อัตราส่วนการตายมารดา  เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- น.ส.พรทิพย์
บริการสุขภาพ    การให้บริการและการ ส่งต่อแบบไร้รอยต่อ รพ. เท่ากับ 0 ต่อการเกิด 5,000 บาท ก.ย.-64 ก่ าสี
สาขาสูติกรรม บริหารจัดการส่งต่อแบบ 1.ทบทวนค้นหาภาวะเส่ียงและการ 2. อสม./ผู้น าชุมชน/ มีชีพแสนคน

ไร้รอยต่อ ส่ือสาร ส่งต่อท้ังในระดับบุคคล อปท. 2.อัตราตายปริก าเนิดลดลง
ครอบครัว ชุมชนและสถานบริการ ร้อยละ 50
2. ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 3.อัตราการคลอดก่อน
DATA center เพ่ือติดตามข้อมูล ก าหนด ลดลงร้อยละ 10
แม่และเด็กและคืนข้อมูลข้อมูล 4.ลดการเกิด nearmissed 
การดูแลทุกระดับ ผ่านโปรแกรม ในมารดา ร้อยละ 50  
LTC , M&C Own cloud 5.อัตราการเล้ียงลูกด้วย
3.จัดระบบช่องทางด่วน นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
Fast tract ER to OR มากกว่าร้อยละ  50
4.เสริมสร้างความร่วมมือของท้องถ่ิน
ชุมชนและครอบครัวในการ
มีส่วนร่วมในการค้นหา ส่งต่อและ
ปัญหาแม่และเด็ก

2.เพ่ือพัฒนาระบบบริการ 2.พัฒนาระบบบริการสูติกรรม 1.จนท. รพ.สต./สสอ./ 1.มีการทบทวนสถานการณ์  - ต.ค.63- น.ส.พรทิพย์
งานสูติกรรม 1.ทบทวน CPG หญิงต้ังครรภ์ รพ. Missed,near missed ก.ย.-64 ก่ าสี

แต่ละระดับ และกลุ่มโรคส าคัญ 2.ผู้รับผิดชอบงาน 2.มีการทบทวนการด าเนิน
และการคลอดก่อนก าหนด ANC/LR/PP งานของ preterm unit
2.  พัฒนา preterm unit, 3.เย่ียม เสริมพลังเครือข่าย
3.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.ผ่านการประเมิน, รพ.
ในการดูแลภาวะวิกฤตทางสูติกรรม มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
4. พัฒนามาตรฐานการบริการ 
ANC/LR/PP คุณภาพ
5. รับการเย่ียมประเมิน รพ.
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ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
3.เพ่ือพัฒนาระบบงาน 3.พัฒนาระบบข้อมูล 1.จนท. รพ.สต./สสอ./ 1.มีการใช้ LTC ในการ  - ต.ค.63- น.ส.พรทิพย์
ข้อมูลสารสนเทศงาน 1.ติดตามการใช้โปรแกรม รพ. ติดตามเย่ียมครรภ์เส่ียง ก.ย.-64 ก่ าสี
สูติกรรม ANC own cloud 2.ผู้รับผิดชอบงาน และมารดาหลังคลอด

2.มีระบบเฝ้าระวังหญิงต้ังครรภ์ ANC/LR/PP  ร้อยละ 100
ท่ีมีภาวะเส่ียง 3. งาน ICT
3. ใช้โปรแกรม LTC ในการส่งต่อ
 รพช. /รพ.สต.

4 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาระบบบริการ 1.ส่งเสริมการป้องกันการ 1.จนท. รพ.สต./สสอ. 1.ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นางปรียา 

บริการบ าบัดรักษา การบ าบัดยาเสพติด คัดกรองการบูรณการชุมชน /รพ. ท่ีรับผิดชอบงาน ยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อ 15,000 บาท ก.ย.-64  สินธุระวิทย์
ผู้ป่วยยาเสพติด ในหน่วยบริการ การบ าบัดรักษาการติดตาม ยาเสพติด ความรุนแรงเข้าถึงการ
อ าเภอวานรนิวาส 2.เพ่ือการส่งเสริมและ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2.อสม./ผู้น าชุมชน/อปท. ประเมิน และดูแล
จังหวัดสกลนคร การคัดกรองกลุ่มเส่ียง ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด 3.คกก.พชอ. ช่วยเหลือบ าบัดรักษาตาม
ปีงบประมาณ 2564 ในชุมชน และภาคีเครือข่าย 4.คกก.สภาสุขภาพ ระดับความรุนแรงอย่าง

3.เพ่ือบูรณาการการท างาน 2.อบรมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ต่อเน่ือง
ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน งานยาเสพติดในการลงบันทึกข้อมูล 2.ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย
ชุมชน ระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) ยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด
4.เพ่ือเตรียมความพร้อม ระดับอ าเภอและจังหวัด รักษา และได้รับการติดตาม
ในการรับประเมิน ประจ าปี 2564 ดูแลอย่างต่อเน่ือง 1 ปี 
เพ่ือรับรองคุณภาพสถาน 3.การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Retention Rate)
บริการผู้ป่วยยาเสพติด ระบบบริการลดอันตรายจากการ
(HA ยาเสพติด) ใช้ยาเสพติด บุหร่ี สุรา

(Harm Reduction) และการบ าบัด
โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง
(Community Based Treatment 
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and Care: CBTx และการเฝ้าระวัง
 ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อ
ความรุนแรงเข้าถึงการประเมิน 
และดูแลช่วยเหลือบ าบัดรักษาตาม
ระดับความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง
4.การประชุมเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพสถานบริการผู้ป่วยยาเสพติด
(HA ยาเสพติด) 

5.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 2.เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคล่ือน 1.จนท. รพ.สต./สสอ. 1.มีชมรม TO BE เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นางปรียา 

การขับเคล่ือนชมรม ชมรม TO BE NUMBER ONE /รพ. ท่ีรับผิดชอบงาน NUMBER ONE ก.ย.-64  สินธุระวิทย์
TO BE NUMBER ONE ของ ระดับพ้ืนท่ี (ศอ.ปส.สธ) ยาเสพติด ในระดับพ้ืนท่ี (ศอ.ปส.สธ)
ของระดับพ้ืนท่ี(ศอ.ปส.สธ) 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2.อสม./ผู้น าชุมชน/อปท. ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบงานยาเสพ และ 3.คกก.พชอ.
ทูบีนัมเบอร์วันและภาคีเครือข่าย 4.คกก.สภาสุขภาพ
ระดับอ าเภอ

5 โครงการป้องกันและ 1.เพ่ือคัดกรองเด็กกลุ่มเส่ียง 1.รักษาและฟ้ืนฟูในกลุ่ม 1.จนท. รพ.สต./สสอ. 1.ร้อยละของเด้กวัยเรียน เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- น.ส.กัณนิกา

รักษาฟ้ืนฟูในกลุ่ม โรคจิตเวชเด็กและกลุ่ม โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโดย /รพ. ท่ีรับผิดชอบงาน ในโรงเรียนประถมศึกษาท่ี 19,200 บาท ก.ย.-64 อัคราช
ผู้ป่วยจิตเด็กและวัยรุ่น วัยรุ่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  พัฒนาการเด็ก/ เส่ียง IQ/EQ ได้รับการดูแล
อ าเภอวานรนิวาส 2.เพ่ือส่งเสริมป้องกัน โรงพยาบาลสกลนคร งานจิตเวช 2.ร้อยละของผู้มีปัญหา
ปีงบประมาณ 2564 การเกิดโรคจิตเวชใน ออกตรวจคลินิกจิตเวชเด็ก 2.คลิกนิกพัฒนาการเด็ก สุขภาพจิตเข้าถึงบริการ 

กลุ่มเด็กและกลุ่มวัยรุ่น เดือนละ 1คร้ัง 3.คลินิกจิตเวช (Autistic ร้อยละ15,ADHD
3.เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟู 4.กลุ่มเด็กสมาธิส้ัน  ร้อยละ 15
โรคจิตเวชเด็ก ในกลุ่ม 2.การพัฒนาเด็กสมาก็สมาธิส้ัน 3.ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิ

เด็กและกลุ่มวัยรุ่น ส้ันเข้าถึงบริการสขุภาพจิต
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เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 3)
6 การพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขา LAB
1.โครงการเย่ียมส ารวจ 1.เพ่ือเตรียมพร้อมและขอ 1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา 1.บุคลากรกลุ่มงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งบเงินบ ารุง รพ. 16-17 น.ส.วันรัก
เพ่ือรับรองระบบคุณภาพ รับรองระบบบริหารงาน คุณภาพและบุคลากร เทคนิคการแพทย์ และ โรงพยาบาลวานรนิวาส 35,600 บาท มิ.ย.-64 ค าภาศรี
ห้องปฏิบัติการตาม คุณภาพ จากสภาเทคนิค กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ บุคลากรหน่วยงานอ่ืนท่ี  ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานงานเทคนิค การแพทย์แห่งประเทศไทย จัดท าเอกสารย่ืนสมัครขอรับการ เก่ียวข้องกับระบบคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ 2560 2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ตรวจประเมินระบบบริหาร โรงพยาบาลวานรนิวาส การแพทย์ 2560
ประจ าปี 2564 เรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ คุณภาพห้องปฏิบัติการตาม จ านวน 27 คน

ส่งผลให้เกิดการพัฒนา มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 2560 จากสภาเทคนิคการแพทย์
3.เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ 2.ตรวจติดตามระบบคุณภาพ  (IS) 1.ผู้ตรวจประเมินจาก 1.มีกิจกรรมคุณภาพหาร พ.ย.-64 น.ส.วันรัก
การบริการจากห้องปฏิบัติ สภาเทคนิคการแพทย์ IS จากเครือข่ายห้อง ค าภาศรี
การทางการแพทย์ท่ีมี จ านวน 3 คน ปฏิบัติการ
คุณภาพมาตรฐาน

3.จัดอบรมฟ้ืนฟูการตรวจทาง 1.บุคลากรกลุ่มงาน รพ.สต.สามารถตรวจ มี.ค.-64 น.ส.วันรัก
ห้องปฏิบัติการและการควบคุม เทคนิคการแพทย์ LAB POCT ได้ถูกต้อง ค าภาศรี
คุณภาพ ส าหรับรพ.สต. 2.บุคลากร รพ.สต.

7 โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
งานกายภาพบ าบัด
1.พัฒนาระบบการฟ้ืนฟู 1.พัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟู 1.ผู้ป่วย IMC ได้รับการฟ้ืนฟู 1.ผู้ป่วย Stroke, 1.ร้อยละของผู้ป่วย IMC  - ต.ค.63- กลุ่มงาน
สมรรถภาพ สมรรถภาพและการดูแล สมรรถภาพแบบเข้มข้นอย่าง Traumatic Brain Injury ได้รับบริการทาง ก.ย.-64 กายภาพบ าบัด
(ทางกายภาพบ าบัด)ใน ต่อเน่ืองในผู้ป่ วย Stroke, ต่อเน่ืองในระยะ Golden time  และ Spinal Cord กายภาพบ าบัด
ผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) traumatic brain injury period จน BI=20 หรือถึง Injury รายใหม่หรือกลับ 2.ร้อยละของผู้ป่วย IMC
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และ spinal cord injury เป้าหมายตามศักยภาพท่ีควรจะได้ เป็นซ้ าท้ังหมดท่ีเข้ารับ ท่ีมี BI เพ่ิมข้ึน
ไปจนครบระยะเวลา 2.ผู้ป่วย IMC IPD ได้รับบริการ การรักษาในโรงพยาบาล 3.ร้อยละของผู้ป่วย IMC
6 เดือน ฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดอย่างน้อย 2.ผู้ป่วย IMC IPD ได้รับการประเมินให้มี
2.เพ่ิมคุณภาพชีวิต ป้องกัน สัปดาห์ละ 3 วัน ได้รับบริการฟ้ืนฟูทาง กายอุปกรณ์ช่วยเดินอย่าง
และลดความพิการของผู้ป่วย กายภาพบ าบัดอย่างน้อย เหมาะสม
3.เพ่ิมทักษะในการดูแล สัปดาห์ละ 3 วัน 4.ร้อยละของผู้ป่วย IMC
ตนเองของผู้ป่วยและญาติ และญาติ มีความรู้
พร้อมเช่ือมโยงแผนการดูแล ความสามารถในการดูแล
ต่อเน่ืองสู่ท่ีบ้านและชุมชน ผู้ป่วย และสามารถฟ้ืนฟู

ต่อท่ีบ้านได้
2.พัฒนาระบบการฟ้ืนฟู 1.เพ่ือให้ผู้ดูแล (Caregiver) 1.ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 1.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 1.ร้อยละของผู้ป่วยโรค  - ต.ค.63- กลุ่มงาน
สมรรถภาพอย่าง มีความรู้และทักษะ ในการ โรคหลอดเลือดสมองระดับเตียง 3 สมองรายใหม่และผู้ป่วย หลอดเลือดสมองและ ก.ย.-64 กายภาพบ าบัด
ต่อเน่ืองในชุมชนผู้ป่วย ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย และผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง  และ ฟ้ืนฟูต่อเน่ืองในชุมชน โดย ในเขตพ้ืนท่ีอ.วานรนิวาส การฟ้ืนฟูต่อเน่ืองในชุมชน
และผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้อง ผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับ นักกายภาพบ าบัดร่วมกับญาติหรือ จ.สกลนคร มี BI, QOL เพ่ิมข้ึน
ได้รับการฟ้ืนฟู การฟ้ืนฟู ในระดับเตียง 3 ผู้ดูแลและ อสม. มีส่วนร่วมตาม 2.ผู้ดูแล (Caregiver) 2.ร้อยละการภาวะ

ได้ถูกวิธีและเหมาะสม โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด แทรกซ้อนคือ การเกิด
2.เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน 2.ให้ความรู้การดูแลตนเอง สมองรายใหม่ และผู้ป่วย แผลกดทับ
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ใน ของญาติหรือผู้ดูแล ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการ ,การเกิดข้อติดแข็ง,
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3.)ติดตามประเมินผลทุกเดือน ฟ้ืนฟู อาการปวดตามข้อเป็นต้น
และผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้อง จนครบ 6 เดือน
ได้รับการฟ้ืนฟู เช่น 4.ประชุมเพ่ือสรุปผลและแลกเปล่ียน
แผลกดทับ ข้อติดแข็ง ความรู้ภายในหน่วยงานทุกเดือน 
ปวดข้อ เป็นต้น 5.ประสานงานทีมสหวิชาชีพหรือ
3.ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวางแผน
และผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้อง การดูแลร่วมกัน
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ได้รับการฟ้ืนฟู มีระดับ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันดีข้ึน
และ/หรือมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน

3.พัฒนาระบบบริการ 1.เพ่ือป้องกันการพลัดตก 1.ประเมินท่าทางและรูปแบบ 1.ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหา 1.ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มี  - ต.ค.63- กลุ่มงาน
กายภาพบ าบัดใน หกล้มในผู้สูงอายุ การเดินรวมท้ังสนับสนุนเคร่ืองช่วย กล้ามเน้ืออ่อนแรง ภาวะพลัดตกหกล้มหลัง ก.ย.-64 กายภาพบ าบัด
คลินิกผู้สูงอายุ 2.เพ่ือลดอาการปวดหรือ เดินท่ีเหมาะสมเฉพาะราย เดินล าบาก ต้องการ เข้าร่วมกิจกรรม

เพ่ิมคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ 2.บริการตรวจประเมินคัดกรอง เคร่ืองช่วยเดินท่ีเหมาะสม 2.ร้อยละของผู้สูงอายุท่ี
ท่ีปวดเข่าหรือมีภาวะ ความเส่ียงต่อการพลัดตกหกล้ม ต้องการปรึกษาเร่ือง เช้าร่วมกิจกรรม มี QOL
เข่าเส่ือม ในผู้สูงอายุ ออกแบบโปรแกรม การออกก าลังกาย เพ่ิมข้ึน

การออกก าลังกายท่ีเหมาะสม ท่ีเหมาะสม 3.ร้อยละของผู้สูงอายุท่ี
เฉพาะราย รวมท้ังให้ค าปรึกษา 2.ผู้สูงอายุท่ีมีอาการ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ
และบริการออกเย่ียมบ้าน ปวดข้อเข่า เข่าเส่ือม สนับสนุนเคร่ืองช่วยเดิน
เพ่ือให้ค าแนะน าการปรับสภาพบ้าน ท่ีเหมาะสม
ป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มโดย
นักกายภาพบ าบัดร่วมกับแพทย์ 
และทีมสหวิชาชีพ
3.บริการออกแบบการออกก าลังกาย
ท่ีเหมาะสมในผู้สูงอายุปวดเข่า 
ข้อเข่าเส่ือมรวมท้ังสนับสนุนอุปกรณ์
พยุงข้อเข่าลดปวด

4.พัฒนาคุณภาพการ 1.เพ่ือปรับปรุงระบบบริการ 1.พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูสภาพ 1.ผู้ป่วย Stroke รายใหม่ 1.ผู้ป่วย stroke มีระดับ  - ต.ค.63- กลุ่มงาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ี ทางกายภาพบ าบัดให้มี ของผู้ป่วย stroke อย่างต่อเน่ือง หรือกลับมาเป็นซ้ า ความสามารถในการ ก.ย.-64 กายภาพบ าบัด
ครอบคลุมตามกลุ่มโรค ประสิทธิผลมากข้ึน ต้ังแต่การวางแผนการฟ้ืนฟูสภาพ ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ส าคัญและสอดคล้องกับ ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล  (ADL) ดีข้ึน และ/ 
ผลลัพธ์ตามบริบทของ ตลอดจนการติดตามฟ้ืนฟูสภาพ หรือมีคุณภาพชีวิต (QOL)
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โรงพยาบาล ได้แก่ ต่อเน่ืองในชุมชน โดยมี ดีข้ึน
ผู้ป่วย stroke, DM, นักกายภาพบ าบัดออกติดตามฟ้ืนฟู 2.ผู้ป่วย stroke ระดับ
COPD, ACS, ผู้ป่วย สภาพในชุมชนทุกเดือน จนครบ เตียง 3 ไม่เกิดภาวะ
ทางศัลยกรรมกระดูก  6 เดือน ตามระยะ Golden แทรกซ้อน คือ ไม่เกิด

 time period ในการฟ้ืนฟูสภาพ แผลกดทับ ไม่เกิดข้อติดแข็ง
2.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล (Care giver) และไม่มีอาการปวดตามข้อ
ให้มีความรู้และทักษะ ในการฟ้ืนฟู
สภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ได้ถูกวิธีและเหมาะสม มีการก ากับ
ติดตาม และประเมินอย่างต่อเน่ือง
อันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิผลใน
การฟ้ืนฟูสภาพและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนได้
3.ผู้ป่วย COPD ได้รับการฟ้ืนฟู ผู้ป่วย COPD ท่ีมารับ 3.อัตราการดีข้ึนของสมรรถ  - ต.ค.63- กลุ่มงาน
และประเมินผลสมรรถภาพปอด บริการท่ี รพ. ภาพปอดในผู้ป่วย COPD ก.ย.-64 กายภาพบ าบัด
อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม  - 6MWT
4.ผู้ป่วย STEMI, NSTEMI ท่ีได้รับ ผู้ป่วย ACS ท่ีส่งต่อ 4.อัตราการดีข้ึนของผู้ป่วย  - ต.ค.63- กลุ่มงาน
การรักษาและจ าหน่ายจาก cardiac rehabilitation ท่ีได้รับการส่งต่อการฟ้ืนฟู ก.ย.-64 กายภาพบ าบัด
ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสกลนคร จากโรงพยาบาลสกลนคร สภาพจาก รพ.สกลนคร 
มีการติดตามฟ้ืนฟูสภาพ อัตราการดีข้ึนของผู้ป่วย
อย่างต่อเน่ืองในชุมชนตามเกณฑ์ 
 มีการส่งต่อข้อมูลกับ รพ.แม่ข่าย 
และติดตามต่อเน่ืองจนผู้ป่วยดีข้ึน
5.ผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก Fracture of LEs. 5.ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  - ต.ค.63- กลุ่มงาน
กลุ่ม LEs. ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ ท่ีนอนรักษาตัวใน รพ. LEs. ท่ีนอนรักษาตัวใน ก.ย.-64 กายภาพบ าบัด
และกระตุ้น Early ambulation และได้รับส่งต่อกายภาพ โรงพยาบาลสามารถเดินได้
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ตามความเหมาะสม บ าบัด /เคล่ือนย้ายตนเองได้โดย
มีหรือไม่มีอุปกรณ์ช่วยก่อน
จ าหน่ายออกจาก รพ.

6.ผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจ ผู้ป่วย DM อ.วานรนิวาส 6.ผู้ป่วย DM ท่ีมีความเส่ียง  - ต.ค.63- กลุ่มงาน
คัดกรองภาวะเส่ียงเร่ืองเท้า ของเท้าในระดับเส่ียงสูง ก.ย.-64 กายภาพบ าบัด
พร้อมแนะน าการออกก าลังกาย มีความรู้ในการดูแลเท้า
ของเท้า  การเฝ้าระวังการเกิด ได้ถูกต้อง เหมาะสมและ
แผลท่ีเท้าและมีความรู้ในการดูแลเท้า ได้รับรองเท้าป้องกันแผล
ท่ีเหมาะสมท าการตรวจคัดกรองเท้า ท่ีเหมาะสม 
 โดยนักกายภาพบ าบัด 7.ผู้ป่วย DMท่ีมีความเส่ียง

ของเท้าในระดับต่ าและ
ปานกลาง มีความรู้ใน
การดูแลเท้าท่ีถูกต้องไม่มี 
ภาวะแทรกซ้อนเพ่ิมเติม
จนต้องบ่งช้ีว่าเท้ามี
ความเส่ียงเพ่ิมข้ึน

โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
งานเภสัชกรรม

8 โครงการสัปดาห์เภสัช 1.เพ่ือเป็นโครงการท่ีจัดข้ึน 1.กิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ 1.ผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ี 1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เงินบ ารุง รพ. มิ.ย.64- นายสิทธิพงษ์ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส เพ่ือรณรงค์การใช้ยาอย่าง แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยนอก   อาคารผู้ป่วยนอกและ มากกว่า 60% 10,000 บาท ก.ค.-64 กนกหงษ์
ปีงบประมาณ 2564 ถูกต้องปลอดภัย 2. ตอบค าถาม ชิงรางวัล อาคารผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 1จัดท าส่ือหัวข้อสัปดาห์

3. จัดประกวดภาพถ่าย หัวข้อตาม โรงพยาบาลวานรนิวาส เภสัช  5,000 บาท 

ท่ีสภาเภสัชกรรมก าหนดข้ึนใน  จังหวัดสกลนคร 2.จัดท าถุงผ้า 5,000 บาท

ช่วงสัปดาห์เภสัช ปี 2564 2.บุคลากร
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4.กิจกรรมแจกถุงผ้า ณ จุดจ่ายยา รพ.วานรนิวาส

9 โครงการติดตาม 1.เพ่ือศึกษาอาการอันไม่พึง 1.จัดให้มีกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าท่ี 1.เจ้าหน้าท่ีคลินิกกัญชา  1.เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการ งบประมาณของ ต.ค.63- นายสิทธิพงษ์ 
อาการข้างเคียงจากการ ประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วย คลินิกกัญชาโรงพยาบาลวานรนิวาส โรงพยาบาลวานรนิวาส ประชุมร้อยละ100  นพย. พ.ย.-63 กนกหงษ์
ใช้กัญชาทางการแพทย์ ท่ีได้รับน้ ามันกัญชา   2.มีการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวม ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร 2.มีการพัฒนาเคร่ืองมือ

สูตรอาจารย์เดชา  ข้อมูลผู้ป่วยกัญชาทางการแพทย์ พยาบาล แพทย์แผนไทย ท่ีใช้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย
2.เพ่ือพัฒนาระบบการ สามารถรายงานอาการ กัญชาทางการแพทย์ 
เฝ้าระวัง อาการอันไม่พึง ข้างเคียงจากการใช้กัญชาได้  
ประสงค์ของผู้ป่วยท่ีได้รับ 2.เจ้าหน้าท่ีคลินิกกัญชา
กัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลวานรนิวาส 
3.เพ่ือเสนอข้อเสนอเชิง ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร 
นโยบายระบบการเฝ้าระวัง พยาบาล แพทย์แผนไทย
อาการอันไม่พึงประสงค์
ของผู้ป่วยท่ีได้รับกัญชา
ทางการแพทย์

10 โครงการตรวจสถาน 1.เพ่ือออกตรวจสถาน 1.ออกตรวจสถานประกอบการ 1.สถานประกอบการ 1.ออกตรวจสถานประกอบ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นายสิทธิพงษ์ 
ประกอบการใส่ใจ พยาบาลท่ีอยู่ในเขต อ าเภอ 1.1 สถานพยาบาลจ านวน 18 แห่ง ท่ีอยู่ในเขต อ าเภอ การทุกแห่งในเขต 26,970 บาท ก.ย.-64 กนกหงษ์
คุณภาพ วานรนิวาส นอกเวลาราชการ 1.2 ร้านยาจ านวน 8 แห่ง วานรนิวาส ท้ังหมด อ าเภอวานรนิวาส 1.คิดเป็นวันออกตรวจนอก

1.3 สถานทันตกรรม จ านวน 1แห่ง จ านวน 106 แห่ง เวลาราชการท้ังหมด 31วัน

1.4 สถานพยาบาลแพทย์แผนไทย มีรายละเอียดคือ เจ้าหน้าท่ี

จ านวน 1แห่ง ออกตรวจนอกเวลาใน

1.5 คลินิกแพทย์ 8 แห่ง ช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น.

1.6 โรงน้ าด่ืมรรจุปิดสนิท 34 แห่ง  - เจ้าหน้าท่ีประกอบด้วย 

เภสัชกร 2 คนคนขับรถ 1คน 

(หรือเภสัชกร1คน 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

และเจ้าท่ีท่ี1คน)

เป็นเงิน 360 +360 +150 

รวมต่อวัน 870 บาท

ออกตรวจท้ังหมด 31วัน

รวมเป็นเงิน 26,970 บาท

11 โครงการต าบลต้นแบบ 1.เพ่ือให้ประชาชนมี 1.จัดกิจกรรมเชิงรุกต้ังจุดรับตรวจ 1.ประชาชนท่ีใช้บริการ 1.มีการต้ังจุดตรวจ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นายสิทธิพงษ์ 
เชิงรุกงานคุ้มครอง ความปลอดภัยจากสาร ส่ิงต้องสงสัยด้วยชุดทดสอบเบ้ืองต้น ในบริเวณต้ังรับตรวจ งานคุ้มครองผู้บริโภค 25,000 บาท ก.ย.-64 กนกหงษ์
ผู้บริโภค  ปนเป้ือนในอาหาร 2.ประกวดอย.น้อย ส่งภาพวาด 2.นักเรียนประถมศึกษา ณ บริเวณจุดเส่ียง 1.จัดท าส่ือเพ่ือการประชา

เพ่ือให้ประชาชนไม่ถูก ประกวดภาพวาดงานคุ้มครอง และโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านคุ้มครองผู้บิโภค สัมพันธ์ป้ายแจ้งเตือน

เอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ตอบปัญหาชิงรางวัล    ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอ เช่น ตลาด เป็นต้น 20ป้าย * ป้ายละ 800 บาท 

เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนมี เป็นเงินรางวัล กระเป๋าผ้า วานรนิวาส รวมเป็นเงิน 16,000 บาท

ความคิดสร้างสรรค์และ เงินรางวัล อย.น้อยร่วมใจป้องกันภัย 2.จัดท าบูธ 5,000 บาท 

ตระหนักต่อการคุ้มครอง 3. เงินรางวัลในการจัดประกวด

ผู้บริโภค เป็นเงิน 4,000 บาท

รวมเป็นเงิน 25,000 บาท

12 โครงการต าบลต้นแบบ 1.เพ่ือความปลอดภัยจาก การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 1.บุคลากรรพ.วานรนิวาส 1.ระดับความส าเร็จ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นายสิทธิพงษ์ 
ส่งเสริมการใช้ยา การใช้ยา และลดค่าใช้จ่าย ในชุมชนด าเนินการ5 กิจกรรมหลัก 2.แกนน าภาคประชาชน การส่งเสริมการใช้ยา 50,000 บาท ก.ย.-64 กนกหงษ์
อย่างสมเหตุสมผล ด้านยาท่ีไม่จ าเป็น 1.การเฝ้าระวังความปลอดภัย 3.ภาคประชาชน อย่างสมเหตุผลในชุมชน 1.จัดอบรมแกนน าเจ้าหน้าท่ี นางสาวสุนิดา 

ด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 อสม./เทศบาล/ วัด/ ร.ร. ค าหา
(Proactive Hospital based ผู้น าชุมชน 

surveillance) เป็นเงิน 20,000 บาท

2.การเฝ้าระวังความปลอดภัย 2.จัดอบรมแกนน าตัวแทน

ด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active ภาคประชาชน 

Community based Surveillance) เป็นเงิน 20,000 บาท
หน้าท่ี 99



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3.การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 3. ค่าจัดท าเอกสาร , 

จากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยา ส่ือประชาสัมพันธ์, 

อย่างสมเหตุผล  โปสเตอร์เก่ียวกับเช้ือด้ือยา

(Community Participation) เป็นเงิน 10,000 บาท

4.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

ในภาคเอกชน(Good Private Sector) 50,000 บาท

เช่น ร้านช า ร้านยา คลินิก
5. การสร้างความรอบรู้ด้านการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน
 (RDU Literacy) 

13 โครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานบริการ
แพทย์แผนไทยของรัฐ
1.พัฒนาคลินิกบริการ 1.เพ่ือให้ประชานชนได้รับ 1.อบรมความรู้การใช้ยาปรุงเฉพาะ รพ.วานรนิวาส 1.ร้อยละของผู้ป่วยนอก เงินบ ารุง รพ. ม.ค.64- นางสุกัญญา
ยาปรุงเฉพาะราย บริการท่ีได้มาตรฐาน รายให้กับแพทย์แผนไทย รพ.สต. 18 แห่ง ท้ังหมดท่ีได้รับบริการ 20,000 บาท ส.ค.-64 สอนสงิห์ไชย

2.เพ่ือให้ประชาชนท่ีได้รับ  สนับสนุนยาปรุงเฉพาะราย ตรวจวินิจฉัย รักษาโรค แพทย์แผนไทย
บริการท่ีเข้าถึงได้และเป็น ด้วยศาสตร์การแพทย์
อีกหน่ึงทางเลือกในการ แผนไทยและการแพทย์
รับบริการ ทางเลือก

2.ตรวจประเมิน 1.เพ่ือให้ประชานชนได้รับ 1.พัฒนาระบบบริการตามเกณฑ์ รพ.วานรนิวาส  - ม.ค.64- นางสุกัญญา
มาตรฐานสถาน บริการท่ีได้มาตรฐาน มาตรฐานสถานบริการด้าน รพ.สต. 18 แห่ง ส.ค.-64 สอนสงิห์ไชย
บริการด้านการแพทย์ 2.เพ่ือให้ประชาชนท่ีได้รับ การแพทย์แผนไทย (รพ.สส.พท) แพทย์แผนไทย
แผนไทย(รพ.สส.พท) บริการท่ีเข้าถึงได้และเป็น

อีกหน่ึงทางเลือกในการ
รับบริการ

หน้าท่ี 100



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3.พัฒนาระบบ 1.เพ่ือพัฒนาข้อมูลให้บริการ 1.อบรมให้ความรู้การบันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย  - ต.ค.63- นางสุกัญญา
ข้อมูลแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยสมบูรณ์ ให้บริการแพทย์แผนไทย ในรพ/รพ.สต. ก.ย.-64 สอนสงิห์ไชย

ครบถ้วน ถูกต้อง  ทันเวลา ทุกแห่ง แพทย์แผนไทย
4.พัฒนางานวิชาการ 1.เพ่ือให้ประชานชนได้รับ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน รพ.สต. ละ1 เร่ือง  - ม.ค.64- นางสุกัญญา
ด้านการแพทย์แผนไทย บริการท่ีได้มาตรฐาน งานวิจัยพัฒนางานวิจัยกัญชา รพ.วานรนิวาส ส.ค.-64 สอนสงิห์ไชย
การพัฒนางานวิชาการ 2.เพ่ือประชาชนท่ีได้รับบริการทางการแพทย์ (1 เร่ือง) แพทย์แผนไทย
,นวัตกรรม/R2R ท่ีเข้าถึงได้และเป็นอีกหน่ึง
ด้านการแพทย์แผนไทย ทางเลือกในการรับบริการ

5.การพัฒนา 1.เพ่ือสร้างและจัดการ 1.จัดต้ังคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 1.รพ. 1 แห่ง 1.ร้อยละของผู้ป่วยนอก  - ม.ค.64- นางสุกัญญา
เมืองสมุนไพรและ องค์ความรู้ด้านสมุนไพร ยาสมุนไพรท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ ท้ังหมดท่ีได้รับบริการ ส.ค.-64 สอนสงิห์ไชย
พัฒนาคลินิกกัญชา และกัญชาทางการแพทย์ 16 ต ารับ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรค แพทย์แผนไทย
ทางการแพทย์ 2.เพ่ือสร้างรายได้และพัฒนา 2.จัดต้ังคลินิกให้ค าปรึกษาการใช้ 2.รพ.สต. 18 แห่ง ด้วยศาสตร์การแพทย์

ผลิตภัณฑ์ป่าครอบครัว กัญชาทางการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์
3.เพ่ือส่งเสริมและเกิด 3.พัฒนาแปลงปลูกกัญชาทางการ 1.รพ.สต. 1 แห่ง ทางเลือก
การขับเคล่ือนการปลูก แพทย์ รพ.สตร่วมมือกับวิสาหกิจ
สมุนไพรท่ัวไปและ ชุมชน 
การปลูกกัญชาเพ่ือใช้ในทาง 4.อบรมฟ้ืนฟูหลักสูตรกัญชาทาง 1.แพทย์แผนไทย
การแพทย์ การแพทย์ส าหรับแพทย์แผนไทย 2.ทีมสหวิชาชีพ
4.เพ่ือส่งเสริมการปลูก 5.อบรมหลักสูตรกัญชาทางการ 1.รพ 1 แห่ง
สมุนไพรในครัวเรือน แพทย์ส าหรับอาสาสมัคร 2.รพ.สต. 18 แห่ง

สาธารณสุข 3. PCU 1 แห่ง
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2 : ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ิมการเข้าถึงบริการ 1. แต่งต้ังคณะกรรมการ            1.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 1. ร้อยละEMS คุณภาพ เงินบ ารุง รพ.

บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน TEA Unit โรงพยาบาล                ในระบบ EMS ระบบ 2. อัตราการน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 20,000 บาท

ครบวงจรและระบบส่งต่อ  2.ลดอัตราการเสียชีวิต 2. จัดท าเกณฑ์ ECS คุณภาพ ส่งต่อและเครือข่าย Stroke, STEMI ,Trauma 1.ประชุมคณะกรรมการ

ของผู้ป่วยฉุกเฉิน 3.การพัฒนาตามเกณฑ์ ECS 3.อัตรามาด้วยะบบ EMS TEA Unit  2 คร้ัง ม.ค.-64 จิรารัตน์

3.พัฒนาระบบ ECS คุณภาพ  รวมท้ังจัดระบบการส่งต่อ ของผู้ป่วยฉุกเฉิน > ร้อยละ 50 ค่าอาหารว่าง คร้ังละ50 บาท ขวัญริสา

ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 4. Trauma Quality Round 4. อัตราการเสียชีวิตจาก เป็นเงิน 1,000 บาท

4.พัฒนาระบบข้อมูลผู้บาดเจ็บ 5.ประชุมทบทวน ระบบการดูแล อุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 2.จัดประชุมซ้อมแผน

5.บูรณาการหน่วยงานท่ี ผู้ป่วย  20 ต่อแสนประชากร อุบัติเหตุหมู่ 2 คร้ัง ธ.ค.63- จิรารัตน์

เก่ียวข้องเพ่ือป้องกันและ 6.จัดท าMAPING กลุ่มครรภ์เส่ียง 5.อัตราการเสียชีวิตของ เป็นเงิน 6,000 บาท เม.ย.-64 จิรารัตน์

ลดอุบัติเหตุทางถนน 7.สรุปข้อมูลการบาดเจ็บทางถนน ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 3.จัดประชุมซ้อมแผนเหตุ พ.ย.-63

น าเสนอต่อท่ีประชุมศปถ.ปีละ2คร้ัง (triage level 1) ภายใน 24 เป๊นเงิน 2000 บาท

8.ตรวจสอบประเมินความพร้อมรถกู้ชีพ (ท้ังท่ี ER และAdmit) <12 4.จัดอบรมทบทวนฟ้ืนฟู

9. ส่งพยาบาลอบรม PHEN,ATLS,ACLS 6.อัตราของผู้ป่วย trauma หน่วยกู้ชีพ ประจ า อปท. ม.ค.64- ชัชวาล

triage level 1 และมี เป็นเงิน 2000 บาท เม.ย.-64

ข้อบ่งช้ีในการผ่าตัดใน 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ

โรงพยาบาลระดับ A,S, การพยาบาลในระบบส่งต่อ พ.ย.-63 ประไพพักตร์

M1สามารถเข้าห้องผ่าตัด เป็นเงิน 1000 บาท

ได้ภายใน 60 นาที 6. จัดประชุมเครือข่าย

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ส่งต่อสัญจร 2 คร้ัง ม.ค.64- จิรารัตน์

7.อัตราของผู้ป่วย triage level เป็นเงิน 2000 บาท ก.ค.-64

1,2อยู่ในห้องฉุกเฉิน<2 ช่ัวโมง 7.ท าR2R 2 เร่ือง ม.ค.64- จิรารัตน์

ในโรงพยาบาลระดับ A,S, เป็นเงิน 3000 บาท ก.ค.-64 ขวัญริสา

M1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 8.ER&EMS Rally 3000 ม.ค.-ก.ค.64 ชัชวาล

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  7 : แผนงานการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2 : ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการหน่วยแพทย์ 1.เพ่ิอประชุมเตรียมความ 1.จัดประชุมเตรียมความ 1.แพทย์ พยาบาล 1.ประชาชนได้รับบริการ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- กลุ่มการพยาบาล
เคล่ือนท่ี พอ.สว. พร้อมออกหน่วย พอ.สว. พร้อมออกหน่วย พอ.สว. 2.เจ้าหน้าท่ี รพ. ตรวจรักษาโรคท่ัวไป ก.ย.-64 งานทันตกรรม
"หน่วยบ าบัดทุกข์ 2.เพ่ือให้บริการตรวจ 2.ออกหน่วย 3.เจ้าหน้าท่ี สสอ. 2.ประชาชนได้รับการ งานแผนไทย
บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิม รักษาโรคท่ัวไป 2.1 ให้บริการตรวจรักษาโรควไป 4.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ตรวจสุขภาพช่องปาก งานปฐมภูมิ
ให้กับประชาชน" 3.ให้บริการตรวจรักษา 2.2 ให้บริการตรวจรักษา 5.อสม./จิตอาสา 3.ประชาชนได้รับการ งานบริหารฯ
โรงพยาบาลวานรนิวาส ทันตสุขภาพช่องปาก ทันตสุขภาพช่องปาก 6.ประชาชนท่ัวไป ตรวจแพทย์แผนไทย
จังหวัดสกลนคร 2.3 ให้บริการแพทย์แผนไทย

2 โครงการออกหน่วย 1.เพ่ือให้บริการตรวจ 1.ร่วมกิจกรรมออกหน่วย 1. จนท. รพ. , รพ.สต. 1.ประชาชนได้รับบริการ  - ต.ค.63- กลุ่มการพยาบาล

อ าเภอย้ิม เคล่ือนท่ี รักษาโรคท่ัวไป 1.1ให้บริการตรวจรักษาโรควไป สสอ. วานรนิวาส ตรวจรักษาโรคท่ัวไป ก.ย.-64 งานทันตกรรม

และท้องถ่ินสัญจร 2.เพ่ือคัดกรองสุขภาพ 1.2 ให้บริการคัดกรองสุขภาพ 2. อสม./จิตอาสา งานแผนไทย

ประชาชนตามกลุ่มเส่ียง ประชาชนตามกลุ่มเส่ียง 3. ประชาชนท่ัวไป งานปฐมภูมิฯ

งานบริหารฯ

3 โครงการราชทัณฑ์ 1.เพ่ือร่วมด าเนินการ 1.ด าเนินการออกหน่วยแพทย์ 1.แพทย์ 1.ร่วมออกหน่วยแพทย์  - ต.ค.63- กลุ่มการพยาบาล

ปันสุข ท าความดี ออกหน่วยแพทย์ พระราชทานเคล่ือนท่ี ณ 2.พยาบาล เคล่ือนท่ีพระราชทาน ก.ย.-64 งานทันตกรรม

เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พระราชทานฯ เรือนจ าอ าเภอสว่างแดนดิน 3.ทันตแพทย์ ครบตามแผนออกหน่วย งานบริหารฯ

ร่วมกับทาง รพร. สว่างแดนดิน 4.ผู้ต้องหาในเรือนจ า จ านวน 5 คร้ัง/ปี

ในการให้บริการ ณ เรือนจ าอ าเภอ
 - ตรวจคัดกรองผู้ต้องหาในเรือนจ า สว่างแดนดิน
 - ตรวจรักษาโรคท่ัวไป  , 
 - บริการทันตสุขภาพ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  8 : แผนงานการพัฒนาตามโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ

หน้าท่ี 103



ยุทธศาสตร์ท่ี  3 : ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการวางแผนผลิต 1.เพ่ือวางแผนผลิตและพัฒนา 1.จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนา บุคลากร รพ.วานรนิวาส 1.ระดับความส าเร็จใน งบประมาณ พ.ย.63- ทีมน า HRD

และพัฒนาก าลังคน ก าลังคนให้มีความครอบคลุม ระบบบริหารจัดการก าลังคน การวางแผนก าลังคน พัฒนาก าลังคน ก.ย.-64 นางอรอนงค์

ด้านสุขภาพสู่ความ ทุกมิติของการพัฒนาและมี ด้านสุขภาพ รพ.วานรนิวาส ด้านสุขภาพ ตามแผนการพัฒนาคน อุดามาลย์ 

เป็นมืออาชีพ ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 2.จัดท าแผนการใช้งบประมาณ 2.ระดับความส าเร็จ น.ส.นริศรา 

2.เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะใน ด้านการพัฒนาก าลังคนครอบคลุม ของเขตสุขภาพท่ีมีการ ศรีกุลวงศ์
สายงานหลักตาม service 5 กลุ่ม กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มสหวิชาชีพ บริหารจัดการระบบ
plan และเตรียมผู้บริหารใน  กลุ่มสนับสนุน กลุ่มสายสนับสนุน การผลิตและพัฒนา
ระดับต่าง ๆ และกลุ่มบริหาร ให้เช่ือมโยง ก าลังคนได้ตามเกณฑ์
3. เพ่ือประเมินผลการผลิต ตามยุทธสาสตร์ แผนพัฒนาตาม เป้าหมายท่ีก าหนด
และพัฒนาก าลังคนและ  service plan และเตรียม 3.ร้อยละของบุคลากร
ติดตามการใช้งบประมาณ ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ท่ีได้รับการพัฒนาตาม
การพัฒนาก าลังคนอย่างมี 3. ทีมพัฒนาบุคลากร ติดตาม เกณฑ์ท่ีก าหนด
ประสิทธิและทันเวลา ประเมินผลการผลิตและพัฒนา

ก าลังคน และสะท้อนข้อมูลปัญหา 
และอุปสรรคให้ทีมคณะกรรมการ
บริหาร  รพ.รับทราบ 
4. ติดตามการใช้งบประเมาณ
การพัฒนาก าลังคนเพ่ือการบริหาร
บริหารให้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  10 : แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2 โครงการปฐมนิเทศ 1.เพ่ือให้บุคลากรใหม่รู้จัก 1.ข้ันวางแผนและเตรียมโครงการ 1.บุคลากรใหม่ทุกคนท่ี 1.ร้อยละของบุคลากรใหม่  - มี.ค.64- ทีมน า HRD
บุคลากรใหม่ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 1.1ประชุมทีมงานพัฒนาบุคลากร เข้าปฏิบัติงานใน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ก.ย.-64 นางอรอนงค์
ปีงบประมาณ 2564 ท่ีปฏิบัติงานใหม่ได้เร็วข้ึนและ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผน โรงพยาบาลวานรนิวาส ในคร้ังน้ี ร้อยละ 100 อุดามาลย์ 

ปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับเพ่ือนร่วม การปฏิบัติตามโครงการ ปีงบประมาณ  2564 2.ร้อยละบุคลากรปฏิบัติ น.ส.นริศรา 
งานได้อย่างเหมาะสม 2.ข้ันด าเนินงานโครงการ จ านวน 30 คน งานให ท างานครบ ศรีกุลวงศ์
2.เพ่ือช่วยให้บุคลากรใหม่ 2.1จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2.ทีมวิทยากร 3 เดือน  รับการประเมิน 
เข้าใจเป้าหมายและนโยบาย บุคลากรใหม่ใน รพ.วานรนิวาส จ านวน 10 คน ผ่านสมรรถนะหลัก 
ในการด าเนินงานขององค์กร เป็นเวลา 2 วัน ณ ห้องประชุม ร้อยละ ≥ 80
3.เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้ เฟ่ืองฟ้า และห้องประชุมพุทธรักษา 3.จ านวนข้อร้องเรียน 
กับบุคลากรใหม่ วันท่ี 1 กิจกรรมเร่ิมสานสัมพันธ์ ด้านพฤติกรรมบริการ

2.1.1 แนะน าโรงพยาบาล และการท าผิดระเบียบ
โดยการเปิดวีดีทัศน์แนะน า ข้อบังคับของบุคลากร 
โรงพยาบาลให้บุคลากรใหม่ได้รับชม จ านวน 0 เร่ือง
2.1.2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท
แก่บุคลากรใหม่ พร้อมแนะน า
คณะกรรมการ บริหารโรงพยาบาล 
ท่ีมาให้การต้อนรับบุคลากรใหม่
2.1.3 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ให้ ความรู้เร่ือง ความรักในองค์กร
จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ
ส าหรับพยาบาล  วินัยข้าราชการ
 วิถีพุทธ วิถีการท างาน
2.1.4 HRD แนะน าแนวทาง 
“พฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ; ESB”
2.1.5 หัวหน้างานการป้องกันและ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 
ให้ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองการป้องกัน 
และควบคุมโรคติดเช้ือใน รพ. (IC)
2.1.6 งานคุณภาพ ให้ความรู้เร่ือง  
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
วันท่ี 2 กิจกรรมเร่ิมสานสัมพันธ์
2.1.7 งานแม่และเด็กให้ความรู้เร่ือง
นโยบายการเล้ียงลูกด้วยนมมารดา
2.1.8 งานบุคลากร งานการเงิน 
ให้ความรู้เร่ืองระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับการลา การอบรม  
การเบิกเบ้ียเล้ียงและค่าตอบแทน
2.1.9 งานประกันสุขภาพ ให้
ความรู้เร่ืองสิทธิของบุคลากรใหม่  
และระบบสวัสดิการ
2.1.10 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ให้ความรู้เร่ือง การช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ข้ันพ้ืนฐาน (CPR)  และระเบียบ
แนวทางปฏิบัติในการส่งต่อ 
ผู้รับบริการ (Refer)    
2.1.11 HRDจัดกิจกรรมสันทนาการ
ละลาย พฤติกรรมและสร้างความ
สัมพันธ์ในการท างาน
2.1.12 HRD พาแนะน าสถานท่ี
แต่ละหน่วยงานของ รพ.วานรนิวาส 
3.ข้ันการติดตามและการประเมินผล 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

4.สรุปผลการท าโครงการ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือให้ข้าราการผู้มีสิทธิ 1.แต่งต้ังคณะท างานในการประเมิน 1.ข้าราชการ รพ.วานรนิวาส1.บุคลากรประเภท  - พ.ย.63- ทีมน า HRD
บุคลากรในการส่ง ประเมินผลงานทราบ บุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ท่ียังไม่ได้รับการประเมิน ข้าราชการ ท่ีมีคุณสมบัติ ก.ย.-64 นางอรอนงค์
ประเมินวิชาการตาม หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ผลงานวิชาการเพ่ือแต่งต้ัง ในการเข้ารับการประเมิน อุดามาลย์ 
หลักเกณฑ์การประเมิน ได้ถูกต้อง ลงมาและเพ่ือขอรับเงินประจ า ให้ด ารงต าแหน่งประเภท ผลงานวิชาการยังไม่ส่งขอ น.ส.นริศรา 
บุคคล เพ่ือแต่งต้ังให้ 2.เพ่ือให้ข้าราชการผู้มีสิทธิ ต าแหน่งระดับช านาญการ วิชาการ ประเมินผลงานน้อยกว่า ศรีกุลวงศ์
ด ารงต าแหน่งประเภท ประเมิน ผลงานมีแนวทาง ของโรงพยาบาลวานรนิวาส หรือเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์
วิชาการ ตาม ว.246 ปฏิบัติท่ีชัดเจน 2. คณะท างาน ส ารวจข้าราชการ

3.เพ่ือให้ผู้ขอประเมินสามารถ ท่ียังไม่ได้รับการประเมินผลงาน
ท าตามรูปแบบเอกสารค าขอ ทางวิชาการ หรือยังไม่ได้รับเงิน
ประเมินและผลงานทาง ประจ าต าแหน่ง 
วิชาการเป็นไปตามแบบฟอร์ม 3.จัดประชุมวิชาการ เพ่ือน าเสนอ
ท่ีก าหนดไว้อย่างถูกต้อง แนวทางการประเมินผลงาน
4.เพ่ือให้ข้าราชการ ทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ใหม่
รพ.วานรนิวาสมีความก้าวหน้าตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง
ทางวิชาชีพในการด ารง ท่ี สธ 0208.10/ ว 246 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันท่ี 3 ก.พ.2563

4.จัดท าข้อมูลผู้ผ่านการประเมิน
ผลงานในแต่ละระดับเพ่ือกระตุ้น 
และส่งเสริมให้มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
5.คณะท างานมีหน้าท่ีในการ 
ให้ข้อมูล นิเทศ ก ากับ และติดตาม
เพ่ือให้เกิดความส าเร็จในการ
ส่งประเมินผลงานมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  :  พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการท่ีเป็นเลิศ
แผนงานท่ี  8     :  แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ

ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถาบัน ระยะเวลา หมายเหตุ

1

1 น.ส.อมรรัตน์ ปังอุทา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ครูพ่ีเล้ียงพยาบาล วพบ. 7-14 วัน
2 น.ส.อัญญาณี ฮองตัน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ครูพ่ีเล้ียงพยาบาล วพบ. 7-14 วัน
3 นางประไพพักตร์ อินทพรหม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ATLS,Pre hos,ACLS ม.ขอนแก่น 7วัน
4 น.ส.นฤนาถ อินทรสิทธ์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับผู้บาดเจ็บข้ันสูง(ATLS) สถาบันของรัฐ 7วัน
5 นางมุขดา ฤทธ์ิมหา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับผู้บาดเจ็บข้ันสูง(ATLS) สถาบันของรัฐ 7วัน
6 น.ส.แสงสุรีย์ พลศักด์ิขวา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับผู้บาดเจ็บข้ันสูง(ATLS) สถาบันของรัฐ 7วัน
7 นายอนันต์ ขันบรรจง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ ATLS, Pre-hos emergency nursing , ACLS รพ.ขอนแก่น 7วัน
8 น.ส.ขวัญริสา เตียงชัย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับผู้บาดเจ็บข้ันสูง(ATLS) สถาบันของรัฐ 7วัน

PHEN:Pre hospital-Emergency Nursing
9 นายกรกช สอนสิงห์ไชย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับผู้บาดเจ็บข้ันสูง(ATLS) สถาบันของรัฐ 7วัน

PHEN:Pre hospital-Emergency Nursing
10 น.ส.อัชฌาลินี เวยสาร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับผู้บาดเจ็บข้ันสูง(ATLS) สถาบันของรัฐ 7วัน

PHEN:Pre hospital-Emergency Nursing
11 น.ส.อภิวรรณ  ไชยบุญตา พยาบาลวิชาชีพ ลจช. การช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับผู้บาดเจ็บข้ันสูง(ATLS) สถาบันของรัฐ 7วัน

PHEN:Pre hospital-Emergency Nursing
12 น.ส.อรวี อุ่นวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ ลจช. การช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับผู้บาดเจ็บข้ันสูง(ATLS) สถาบันของรัฐ 7วัน

PHEN:Pre hospital-Emergency Nursing
13 น.ส.ธนภรณ์ พอกเพ่ิมดี พยาบาลวิชาชีพ PHEN:Pre hospital-Emergency Nursing รพ.ขอนแก่น 7วัน

ATLS:Advance Trauma Life Support รพ.ศรีนครินทร์ 7วัน

โรงพยาบาลวานรนิวาส

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

1.หลักสูตร อบรมระยะส้ัน 
1.1 กลุ่มงานการพยาบาล
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถาบัน ระยะเวลา หมายเหตุ

14 น.ส.ชลิตา นวลสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ PHEN:Pre hospital-Emergency Nursing รพ.ขอนแก่น 7วัน
ATLS:Advance Trauma Life Support รพ.ศรีนครินทร์ 7วัน

15 น.ส.ป่ินมณี ชาลีโคตร จพ.เวชฉกิจฉุกเฉิน ปฏิบัติการ การช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับผู้บาดเจ็บข้ันสูง(ATLS) สถาบันของรัฐ 7วัน
16 น.ส.สุดารัตน์ หอมไกรลาส จพ.เวชฉกิจฉุกเฉิน ปฏิบัติการ การช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับผู้บาดเจ็บข้ันสูง(ATLS) สถาบันของรัฐ 7วัน
17 น.ส.สรัญดา  สุจริต พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ วิชาการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ระยะส้ัน ม.มหิดล 10วัน
18 น.ส.ภาวิณี  เพ็งลุน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ วิชาการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือเบ้ืองต้น

ในสถานบริการสาธารณสุข
รพศ,อุดรและสถาบันท่ีจัดอบรม 10 วัน

19 นางนิตยา  บุตรประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการวิสัญญี ราชวิทยาลัยวิสัญญี 3วัน
20 นายชยุต  ทองวงศา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการวิสัญญี ราชวิทยาลัยวิสัญญี 3วัน
21 นางสาววิภาวรรณ  อุปไชย พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการวิสัญญี ราชวิทยาลัยวิสัญญี 3 วัน

22 นางสาวฌรินันท์   สังฆมณี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ประชุมฟ้ืนฟูวิชาการวิสัญญี ราชวิทยาลัยวิสัญญี 3 วัน
23 นางสาวธีรวดี  ปูคะสินธ์ุ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การพัฒนาแนวทางดูแลผู้ป่วยวิกฤติ สมาคมเวชบ าบัดวิกฤตแห่ง

ประเทศไทย
5วัน

24 นางสาวพนิดา  ภูลวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การใช้แลการดูแลเคร่ืองมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤต ม.มหิดล 10 วัน
25 นางสาวนิตยา   แพงหอม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การดูแลผู้ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจ รพ.สกลนคร, สถาบันท่ีจัดอบรม 3 วัน
26 นางสาวชุติมา อัฒจักร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การควบคุมการติดเช้ือ รพ.ขอนแก่น, สถาบันท่ีจัดอบรม 14 วัน
27 นางสาวทัศนีย์  นิพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต สถาบันของรัฐ 1สัปดาห์
28 นางสาวอมร   โกสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การป้องกันการติดเช้ือ 2 สัปดาห์ สถาบันบ าราศนราดูร 2 สัปดาห์
29 นางสาวศรีสุดา  ไชยยศ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สถาบันของรัฐ 1สัปดาห์
30 นางสาวชไมพร  ศรีวัตร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลผู้ป่วยSepsis สถาบันของรัฐ 1สัปดาห์
31 นางสาวสุภาวดี  หงษ์โรจนวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจ สถาบันของรัฐ 1สัปดาห์
32 นางศิริวรรณ  หล้าจันทะ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมการพยาบาล basic stroke สถาบันของรัฐ 5วัน
33 นส.กันภิรมย์ เฒ่าอุดม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมการพยาบาลการดูแลผู้ป่วย ACS สถาบันของรัฐ 3วัน
34 นส.เนติมา บรรจบ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมการพยาบาลการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ 

(ICWN)
สถาบันของรัฐ 2สัปดาห์
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35 นส.ชนมล กุลอัก พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือด สถาบันของรัฐ 3วัน
36 นส.สุชาดา ศรีมุกดา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมการพยาบาลฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สถาบันของรัฐ 3วัน
37 นส.เสาวลักษณ์ ชัยสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ
38 นส.หทัยรัตน์ สุวรรณชัยรบ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก สถาบันของรัฐ 2วัน
39 นส. พิมพ์วนา  เดชสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาลการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง สถาบันของรัฐ 5วัน
40 นางสาวกนกกาญจน์ สังฆัง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การป้องกันการติดเช้ือ 2 สัปดาห์ สถาบันบ าราศนราดูร 2 สัปดาห์
41 นางนิรันดร  เทียนรังษี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การเย่ียมส ารวจภายในและการสร้างโค้ชเพ่ือขับเคล่ือน

คุณภาพอย่างต่อเน่ืองคุณภาพและความปลอดภัยทาง
คลินิกการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การต่ออายุการรับรองe-learning

สรพ. 3 วัน

42 นางมงคล วารีย์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การเย่ียมส ารวจภายในและการสร้างโค้ชเพ่ือขับเคล่ือน
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองคุณภาพและความปลอดภัยทาง
คลินิกการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การต่ออายุการรับรอง

สรพ. 3 วัน

43 น.ส.นริศรา  ศรีกุลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การเย่ียมส ารวจภายในและการสร้างโค้ชเพ่ือขับเคล่ือน
คุณภาพอย่างต่อเน่ืง

สรพ. 3 วัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการต่อ
อายุการรับรอง

สรพ. 3 วัน

44 น.ส.วันรัก  ค าภาศรี นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการ ข้าราชการ ระบบบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาลคุณภาพ สรพ. 3 วัน
45 น.ส.พรทิพย์  ก่ าสี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ระบบบริหารความเส่ียงในโรงพยาบาลคุณภาพ สรพ. 3 วัน
46 น.ส.ศศิธร  จันทร์ต้ือ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ IMC 3-5 วัน
47 นางพชรพร  ค าภูษา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ วิชาการ ทบทวนการให้ยาเคมีบ าบัดระยะส้ัน รพ.มะเร็งอุดร 5วัน
48 นางนันทะนิษฐ์ สุขรักษา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ วิชาการ ทบทวนการให้ยาเคมีบ าบัดระยะส้ัน รพ.มะเร็งอุดร 5วัน
49 นางสาวสุนิสา พลศรีดา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ วิชาการ ทบทวนการให้ยาเคมีบ าบัดระยะส้ัน รพ.มะเร็งอุดร 5วัน
50 นางสาวศิรินทิพย์ เจริญธรรม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ วิชาการ Pallative Care หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 1 เดือน
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1 พญ.สุกัญญา หังสพฤกษ์ นายแพทย์ ช านาญการ ข้าราชการ โครงการการอบรมถ่ายทอดความรู้ ส าหรับแพทย์ หลักสูตร 
" Case Based Learning In Geriatric Ambulatory Care"

สถาบันเวชศาสตร์เพ่ือผู้สูงอายุ 
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร

3-5 วัน

2 พยาบาล/บุคลากรประจ า
คลินิกผู้สูงอายุ

1. การอบรมเฉพาะทางหลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ 4 เดือน

2. โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับพยายาบาล 
หลักสูตร "Ambulatory Care In Geriatric for Nurse"

สถาบันเวชศาสตร์เพ่ือผู้สูงอายุ  
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร

3. โครงการฝึกอบรมทักษะส าหรับพยาบาลท่ีให้การดูแล
ระยะยาวในประเทศไทย

สถาบันเวชศาสตร์เพ่ือผู้สูงอายุ  
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร

3 นางชลธิดา  แดงสะอาด พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรมฟ้ืนฟูหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)

หน่วยงานภาครัฐ

4 นายปณัฏฐาสิงห์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรม Care Manager รายใหม่ หน่วยงานภาครัฐ
5 นางวิชชุดา อุ่นวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรม Care Manager รายใหม่ หน่วยงานภาครัฐ
6 นางพิศมัย ไชยตะมาตย์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรม Care Manager รายใหม่ หน่วยงานภาครัฐ
7 นางสาวศศิธร ชัยชิต พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ อบรม Care Manager รายใหม่ หน่วยงานภาครัฐ
8 นส.สุดาทิพย์ ถุงวิชา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรม Care Manager รายใหม่ หน่วยงานภาครัฐ
9 นายธนาธิป ดอนลาดบัตร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรม Care Manager รายใหม่ หน่วยงานภาครัฐ
10 นางจิราภรณ์  ศรีเวียงธวัช พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ 1.อบรมฟ้ืนฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน

2.อบรมการบริหารกองทุน UC ปี 2563 หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
3.อบรมคุณภาพตามมาตรฐาน HA หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน
4.อบรมคุณภาพตามมาตรฐาน DHSA หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน
5.อบรมคุณภาพตามมาตรฐานงาน QA หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน
6.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานร พ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

1.2 กลุ่มงานภารกิจบริการปฐมภูมิ
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11 นางรัตนา ธรรมทาทอง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ 1.Palliative care in End-Stage-Renal-Disease หน่วยงานภาครัฐ 2 วัน
2.Palliative care in Advance Dementia หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน
3.พยาบาลฟ้ืนฟูระยะส้ัน หน่วยงานภาครัฐ 3-5 วัน
4.การใช้สารสกักัญชาส าหรับพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ 2 วัน
5.พยาบาลฟ้ืนฟูระยะส้ัน หน่วยงานภาครัฐ 3-5 วัน
6.อบรมคุณภาพตามมาตรฐาน HA หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน
7.อบรมคุณภาพตามมาตรฐาน DHSA หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน
8.อบรมคุณภาพตามมาตรฐานงาน QA หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน
9.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานรพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

12 นางจารุวรรณ ปะกิระนะ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ 1.อบรมฟ้ืนฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน
2.อบรมคุณภาพตามมาตรฐานงาน QA หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน

13 น.ส.มณีรัตน์  อินทร์พิมพ์ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 5 วัน
2.อบรมพัฒนางานวัยเรียนและการแก้ไขภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน

หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน

3.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

4.อบรมวิทยากรกระบวนการ กรมสุขภาพจิต 2-3 วัน
5.อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน

14 นายสุรชัย ค าภูษา จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

2.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 
(5ดาว5ดี)  ปี 2564

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

3.อบรมรับนโยบาย งานป้องกันควบคุมโรค และระบาด
วิทยา

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

4.ผู้บริหารระดับต้น(ผบต.) หน่วยงานภาครัฐ 1 เดือน
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15 น.ส.จุฑาทิพย์ ไพเรืองโสม นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

2.การอบรมระบาดวิทยาภาคสนามและการจัดการ Field 
Epidemiology and Management Training for SRRT 
(FEMT)

หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน

3.อบรมรับนโยบาย งานป้องกันควบคุมโรค และระบาด
วิทยา

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

4.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว (5 
ดาว5ดี)

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

5. ได้รับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาท่ีมีการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรคและ
การเก็บส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นระยะเวลาต่ ากว่า
 20 ช่ัวโมง

หน่วยงานภาครัฐ 4-5 วัน

16 นายศักดิพัฒน์  ปัญญาพวน จพ.สาธารณสุข อาวุโส ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

2.อบรมรับนโยบาย งานส่ิงแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
4.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

17 นางวิภารัตน์ แง่มสุราช นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

2.อบรมรับนโยบาย งานส่ิงแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
3.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
4.อบรมผู้ดูแลระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียระบบคลองวนเวียน หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
5.อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน

18 น.ส.ภัทรภรณ์ อับภัยชา นักวิชาการ
สาธารณสุข

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว

1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน
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2.อบรมการด าเนินงานคลินิกโรคจากการท างาน หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
3.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

19 นายอดุลย์  วงษ์จันทร์ พนักงานบริการ ลูกจ้างช่ัวคราว 1. อบรมผู้ดูแลระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
20 นายอ าพล จวบลาภ พนักงานบริการ พกส. 1. อบรมผู้ดูแลระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
21 น.ส.จุฬารัตน์  พิลาบุตร นักวิชาการ

สาธารณสุข
ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564
สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

2.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานรพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
3.อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน

22 น.ส.ชรัณดา  สูญยะราช นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

2.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
3.อบรมรับนโยบายการด าเนินงานพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

4.อบรมรับนโยบายการด าเนินงานวัณโรค หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
5.อบรมรับนโยบายการด าเนินงาน คลินิก DPAC หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
6.อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน

23 น.ส.รัชดาพร  ไขลาเมา จพ.ประชาสัมพันธ์ พกส. 1.อบรมรับมอบนโยบาย การด าเนินงานแผนงบลงทุน/งบค่า
เส่ือม

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

2.อบรมรับมอบนโยบายการด าเนินงานด้านคลังพัสดุ หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
24

นางสาววรรณพร  สุขวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ
ลูกจ้างช่ัวคราว 1.อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง     การพยาบาล

อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม
หน่วยงานภาครัฐ

4 เดือน

2. .อบรมการตรวจสภาพปอด ด้วยspirometry หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
3. อบรมหลักสูตรการกลับเข้าท างาน(RTW) หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

25 นางสาวภัทรภรณ์   อับภัยชา นักวิชาการสาธารรสุข ลูกจ้างช่ัวคราว 1. อบรมพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจ าสู่งานวิจัยR2R หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

2. หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
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1 น.ส.กิตติยา สุระพา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รพ.ราชวิถี 4 เดือน

2 น.ส.นงนภัส ทิพย์มังอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ(นวก.)การพยาบาลบาดแผล สถาบันของรัฐ 4 เดือน
การพยาบาลฟ้ืนฟู สถาบันของรัฐ 2 เดือน

3 นายสิทธิโชค ชรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การดูแลบาดแผล สถาบันของรัฐ 4 เดือน

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ม.อุบลราชธานี 4 เดือน
4 น.ส.วิสุดา ข่วงทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ม.มหิดล 4 เดือน

ศาสตร์ศิลปการสอนทางการพยาบาล ม.มหิดล 4 เดือน
5 น.ส.จินาพร แป้นไชยวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด สถาบันของรัฐ 4 เดือน
6 น.ส.ทิพย์ติญา สิงห์น้ า พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต ม.ขอนแก่น 4 เดือน
7 นางมุขดา ฤทธ์ิมหา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สถาบันของรัฐ 4 เดือน
8 น.ส.แสงสุรีย์ พลศักด์ิขวา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สถาบันของรัฐ 4 เดือน
9 น.ส.นฤนาถ อินทรสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สถาบันของรัฐ 4 เดือน
10 นายชัชวาล ค าเกาะ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สถาบันของรัฐ 4 เดือน
11 นายอนันต์ ขันบรรจง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ม.ขอนแก่น 4 เดือน
12 น.ส.ขวัญริสา เตียงชัย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สถาบันของรัฐ 4 เดือน
13 นายกรกช สอนสิงห์ไชย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ

(นวก.)
พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สถาบันของรัฐ 4 เดือน

14 น.ส.อภิวรรณ ไชยบุญตา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ลูกจ้างช่ัวคราว พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สถาบันของรัฐ 4 เดือน
15 น.ส.อรวี อุ่นวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ลูกจ้างช่ัวคราว พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สถาบันของรัฐ 4 เดือน
16 น.ส.อัชฌาลินี เวยสาร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน สถาบันของรัฐ 4 เดือน
17 น.ส.ดวงกมล ใสไธสง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ พัฒนาศักยภาพการพยาบาลด้านการดูแลบาดแผลและแผล

เร้ือรัง
สถาบันของรัฐ 4 เดือน

18 นางจรรยา โยตะศรี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป วพบ.อุดรธานี 4 เดือน
19 น.ส.พิกุลแก้ว นวลสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป สถาบันของรัฐ 4 เดือน

การพยาบาลผู้จัดการรายกรณี สถาบันของรัฐ 4 เดือน

หน้าท่ี 115



ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถาบัน ระยะเวลา หมายเหตุ

20 นางจีรนัน พิมพการ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเช้ือ
และการป้องกันการติดเช้ือ

สถาบันบ าราชนราดูร 4 เดือน

21 นางมงคล วารีย์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการพยาบาลแนวใหม่ ม.จุฬาลงกรณ์+รพศ.ขอนแก่น 4 เดือน
22 นางประไพพักตร์ อินทพรหม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการพยาบาลแนวใหม่ ม.จุฬาลงกรณ์+รพศ.ขอนแก่น 4 เดือน
23 น.ส.ธีรวดี ปูคะสินธ์ุ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการพยาบาลแนวใหม่ ม.จุฬาลงกรณ์+รพศ.ขอนแก่น 4 เดือน
24 นางนภาลัย  แสงโพธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการพยาบาลแนวใหม่ ม.จุฬาลงกรณ์+รพศ.ขอนแก่น 4 เดือน
25 นางวิทยา  ฮามวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการพยาบาลแนวใหม่ ม.จุฬาลงกรณ์+รพศ.ขอนแก่น 4 เดือน
26 นางวารุณีย์  อุดม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการพยาบาลแนวใหม่ ม.จุฬาลงกรณ์+รพศ.ขอนแก่น 4 เดือน
27 นางราวดี  โคตรพรหม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการพยาบาลแนวใหม่ ม.จุฬาลงกรณ์+รพศ.ขอนแก่น 4 เดือน
28 น.ส.ศิริกัญญา ขันทะสีมา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การผดุงครรภ์ในภาวะเส่ียงสูง สถาบันของรัฐ 4 เดือน
29 น.ส.วรนุช  แจ่มสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ ม.มหิดล 4 เดือน

30 นส.ราตรี  ศรีธาตุ พยาบาลวิชาชีพ การพยาบาลจิตเวช สถาบันของรัฐ 4 เดือน
31 นายวรรธนศิลป์ จดจ า พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลบ าบัดทดแทนไต  (HD) สถาบันของรัฐ 4 เดือน
32 น.ส.กนกวรรณ แก้วจอหอ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ลูกจ้างช่ัวคราว การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง สถาบันของรัฐ 4 เดือน
33 น.ส.กัณนิกา อัคราช นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ ข้าราชการ ด้านจิตวิทยาคลินิค กรมสุขภาพจิต 6 เดือน
34 น.ส.นันทวรรณ ภูวัน นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ งานธนาคารเลือด สถาบันของรัฐ 4 เดือน
35 น.ส.อาภรณ์ ผลานาค นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ พัฒนาบุคลากรสาขาจุลชีววิทยา แบคทีเรีย เช้ือด้ือยา ม.มหิดล 4 เดือน
36 นางสาวปานชนก  ภู่เอ่ียม เภสัชกร ปฏิบัติการ ข้าราชการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาจิตเวช : 

Psychiatric)
โรงพยาบาลสวนปรุง,คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
วิทยาลัยเภสัชบ าบัดแห่งประเทศ
ไทย

4 เดือน
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37 นางสาวสุนิดา  ค าหา เภสัชกร ช านาญการ ข้าราชการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาอายุรศาสตร์ : 
Internal medicine)

วิทยาลัยเภสัชบ าบัดแห่งประเทศ
ไทย,คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,กลุ่ม
งานเภสัชกรรมวารินช าราบ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

4 เดือน

38 นางสาวศรัญญา  เอ้ืออารีย์กุล เภสัชกร ปฏิบัติการ ข้าราชการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง : Palliative Care)

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
,ศูนย์การุณรักษ์ คณะแพทยศาตร์
 ม.ขอนแก่น,วิทยาลัยเภสัชบ าบัด
แห่งประเทศไทย

4 เดือน

39 นายชวนนท์ พิเคราะห์ เภสัชกร ช านาญการ ข้าราชการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาการบริบาลผู้ป่วย
โรคหืดและปอดอุดก้ันเร้ือรัง : Pharmaceutical care in 
Asthma and COPD)

วิทยาลัยเภสัชกรรมบ าบัดแห่ง
ประเทศไทย,คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 เดือน

40 นางวิไลรัตน์  อินทร์แพง เภสัชกร ปฏิบัติการ ข้าราชการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาการประเมินและ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา : Adeverse Drug
 Reaction Assessment and Monitoring)

วิทยาลัยเภสัชกรรมบ าบัดแห่ง
ประเทศไทย,สมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล(ประเทศไทย โดย 
ชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติงานด้าน
การติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา(Adverse Drug 
Reactionm"community of 
pharmacy Practice: ADCoPT),
โรงพยาบาลแหล่งฝึกท่ีได้การ
รับรอง

4 เดือน
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41 นางสาวฉัตรวรินท์  แก้วดี เภสัชกร ปฏิบัติการ พนักงานราชการประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม(สาขาเภสัชกรครอบครัว
 : Family Pharmacist)

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
(ประเทศไทย), โรงพยาบาล
แหล่งฝึกท่ีผ่านการรับรอง โดย
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลฯ

4 เดือน

1 น.ส.สิริขวัญ แก้วค าแสน พยาบาล ปฏิบัติการ ข้าราชการ วิสัญญีพยาบาล สถาบันของรัฐ 1 ปี

1 น.ส.สุดารัตน์ หอมไกรลาส จพ.เวชฉกิจฉุกเฉิน ปฏิบัติการ ข้าราชการ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วพบ. 4 ปี ทุนส่วนตัว
2 น.ส.วาสนา ภูผาผัน นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ แพทยศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี/ม.นเรศวร/ม.พะเยา 5 ปี ทุนส่วนตัว
3 นายกิตติวัฒน์ ผัดอาจ พยาบาล ปฏิบัติการ ข้าราชการ แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นเรศวร 5 ปี ทุนส่วนตัว
4 นางป่ินมณี ชาลีโคตร จพ.เวชฉกิจฉุกเฉิน ปฏิบัติการ ข้าราชการ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต สถาบันของรัฐ 4 ปี ทุนส่วนตัว

1 น.ส.เมธาวี  ลับลิพล เภสัชกร ปฏิบัติการ ข้าราชการ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร2 ปี ทุนส่วนตัว
2 น.ส.สุดารัตน์ หอมไกรลาส จพ.เวชฉกิจฉุกเฉิน ปฏิบัติการ ข้าราชการ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ขอนแก่น 2 ปี ทุนส่วนตัว

6. ระดับ ผู้บริหารการสาธารณสุขในระดับต้น
1 นางจิรารัตน์ ตรงดี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ บริหารสาธารณสุขระดับต้น วสส.ขอนแก่น 1เดือน 25,000     

1 นพ.วรัญญู  เลขนะมงคล นายแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ รังสีวิทยา สถาบันของรัฐ 3 รพ.วานรนิวาส

2 พญ.อสมา  สันติโรจนกุล นายแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ อายุรศาสตร์ รามาธิบดี 3 รพ.วานรนิวาส

5. หลักสูตร ระดับปริญญาโท

7. แพทย์ประจ าบ้าน

3. หลักสูตร ระดับวุฒิบัตร

4. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
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3 พญ.อิสริยา  กิจวัฒนชัย นายแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ ตจวิทยา สถาบันของรัฐ 4 ทุนเขต 9
4 นพ.ธนกร  ปัทมาวไล นายแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ ระบบทางเดินปัสสาวะ รามาธิบดี 4
5 พญ.นนทิชา  แท่นทอง นายแพทย์ ปฏิบัติการ ข้าราชการ ออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี 4

2

1 นางไพรัลย์   สุทธิแสน พยาบาลวืชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 2 เดือน
2 นางศิรินุช   ณ นครพนม นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 2 เดือน
3 นางจันทราวรณ   นนทะคุณ นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 2 เดือน
4 นายวิษณุ   เมืองบาล นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ 1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กระทรวงสาธารณสุข 2 วัน

2. การพัฒนาศักยภาพการเงินการบัญชี และพัสดุ หน่วยงานภาครัฐ 3-5 วัน
5 นายสุทิวัส  หาระโคตร นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
6 นางนุสรา   อุตรนคร นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
7 นางธันยา   เกษจรัล พยาบาลวืชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1. การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 4 เดือน

2. Care manager (CM) เขตสุขภาพท่ี 8 1 เดือน

3. อบรมรับมอบนโยบายการด าเนินงานด้านคลังพัสดุ หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
8 นางสาวเสาวพร   ขันทีท้าว พยาบาลวืชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 4 เดือน
9 นายธนาธิป   ดอนลาดบัตร พยาบาลวืชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 4 เดือน
10 นางมัณฑณา  แสนณรงค์ พยาบาลวืชาชีพ ลจช. การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 4 เดือน
11 นางสาวขนิษฐา   ค าสุรีย์ พยาบาลวืชาชีพ ลจช. การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 4 เดือน

2.อบรมรับนโยบายการด าเนินงาน คลินิก DPAC หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
3.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานร พ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
4.พยาบาลฟ้ืนฟูระยะส้ัน หน่วยงานภาครัฐ 3-5 วัน
5.การใช้สารสกักัญชาส าหรับพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ 2 วัน

12 นางสาวภาวิณี   จันทร์ศรี พยาบาลวืชาชีพ ลจช. การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 4 เดือน

1.หลักสูตร อบรมระยะส้ัน 
สสอ.วานรนิวาส
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13 นางสาวสุฑาทิพย์   ใหมค า พยาบาลวืชาชีพ ลจช. การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 4 เดือน
14 นางาวบุญญาณี   อุ่นวิเศษ พยาบาลวืชาชีพ ลจช. การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 4 เดือน
15 นางสุดาทิพย์   ถุงวิชา พยาบาลวืชาชีพ ลจช. การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป วิทยาลัยในสังกัด สป. กสธ. 4 เดือน

การพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาจิตเวชเด็กและวันรุ่น สถาบันราชานุกูล 4 เดือน
Care manager (CM) เขตสุขภาพท่ี 8 14 วัน

16 นายไพจิตร   ฤทธิธรรม
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ช านาญการ ข้าราชการ
1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

2.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

17 นางสาวเพ็ญนภา   เมืองเหนือ
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ
1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

2.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
18 นางสาวยุพารัตน์  ก่ าจ าปา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ขาราชการ 1. โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับพยายาบาล 

หลักสูตร "Ambulatory Care In Geriatric for Nurse"
สถาบันเวชศาสตร์เพ่ือผู้สูงอายุ  
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร

2.พยาบาลฟ้ืนฟูระยะส้ัน หน่วยงานภาครัฐ 3-5 วัน

3.อบรมคุณภาพตามมาตรฐานงาน QA หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน
19 นายปรีขาญ   สงโพธ์ิกลาง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ 1.อบรมรับนโยบาย งานป้องกันควบคุมโรค และระบาด

วิทยา
หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

2.พยาบาลฟ้ืนฟูระยะส้ัน หน่วยงานภาครัฐ 3-5 วัน
20 นางสาวรัตณา  คนเพียร จพ.สาธารณสุข พกส. 1.อบรมรับนโยบาย งานป้องกันควบคุมโรค และระบาด

วิทยา
หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

2.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

3.อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
21 นางสาวณัฐพร   นิจธรรมสกุล จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน ข้าราชการ 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564
สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน
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2.อบรมพัฒนางานวัยเรียนและการแก้ไขภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน

หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน

3.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
4.อบรมสุขาภิบาล  ส่ิงแวดล้อม  อาชีวอนามัย หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

22 นางวรรณภา    บุญเฮ้า จพ.ทันตสาธารณุข ปฏิบัติงาน ข้าราชการ 1.อบรมรับมอบนโยบาย การด าเนินงานแผนงบลงทุน/งบค่า
เส่ือม

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

2.อบรมรับมอบนโยบายการด าเนินงานด้านคลังพัสดุ หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
23 นางสาวธีรพร   อุตรัศมี แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.อบรมการใช้ยาต ารับและการปรับปรุงท่ีมีกัญชาผสมใน หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

ทางการแพทย์แผนไทย
2.อบรมการปรุงยาเฉพาะภายในทางการแพทย์แผนไทย หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
3.อบรมขับเคล่ือนการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย หน่วยงานภาครัฐ 1- 2 วัน
4.อบรมพัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย หน่วยงานภาครัฐ 1- 2 วัน
5.อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน

24 นายวิเศษ  ศรีเวียงธวัช
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ช านาญการ ข้าราชการ
1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3วัน

25 นายอัญศักด์ิ  สายธิไชย
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ ข้าราชการ
1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3วัน

2.อบรมการบริหารทางการเงินส าหรับหน่วยบริการสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ
26 นางสาวรัตนพร  ระดากรณ์ จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ข้าราชการ 1.อบรมฟ้ืนฟู Care Manager หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน

27 นางสาวกวินทรา  โยธาวงศ์ แพทย์แผนไทย พกส.
1.อบรมเสวนา"รับฟังปัญหา และ แนวทางแก้ไขเพ่ือ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่อนาคต

หน่วยงานภาครัฐ 1 วัน

28 นายเชิด  คชพล นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ 1.อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 5 วัน
2.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

3.อบรมการบริหารกองทุน UC ปี 2563 หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
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4.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานร พ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
5.อบรมรับมอบนโยบาย การด าเนินงานแผนงบลงทุน/งบค่า
เส่ือม

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

29 น.สชนมณี  นันทภัคภิญโญ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ข้าราชการ 1.อบรมฟ้ืนฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน
2.อบรม Care Manager(ผู้สูงอายุ) รายใหม่ หน่วยงานภาครัฐ 14 วัน
3.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานร พ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
4.พยาบาลฟ้ืนฟูระยะส้ัน หน่วยงานภาครัฐ 3-5 วัน
5.การใช้สารสกักัญชาส าหรับพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ 2 วัน

30 น.ส.อวยชัย แร่ทอง นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ 1.อบรมฟ้ืนฟูวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 5 วัน
2.อบรมพัฒนางานวัยเรียนและการแก้ไขภาวะโภชนาการ
เด็กวัยเรียน

หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน

3.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

4.อบรมวิทยากรกระบวนการ กรมสุขภาพจิต 2-3 วัน
5.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
6.การอบรมระบาดวิทยาภาคสนามและการจัดการ Field 
Epidemiology and Management Training for SRRT 
(FEMT)

หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน

7. ได้รับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาท่ีมีการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรคและ
การเก็บส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นระยะเวลาต่ ากว่า
 20 ช่ัวโมง

หน่วยงานภาครัฐ 4-5 วัน

31 นายสุปัญญา ไชยราช นักวิชาการ
สาธารณสุข

พกส. 1.จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ประจ าปี 2564

สภาการสาธารณสุขชุมชน 2-3 วัน

2.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถาบัน ระยะเวลา หมายเหตุ

3.อบรมรับนโยบายการด าเนินงานพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

4.อบรมรับนโยบายการด าเนินงานวัณโรค หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
5.อบรมรับนโยบาย งานส่ิงแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

6.อบรมการด าเนินงานคลินิกโรคจากการท างาน หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
7.อบรมรับนโยบาย งานป้องกันควบคุมโรค และระบาด
วิทยา

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

8.การอบรมระบาดวิทยาภาคสนามและการจัดการ Field 
Epidemiology and Management Training for SRRT 
(FEMT)

หน่วยงานภาครัฐ 2-3 วัน

9. ได้รับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาท่ีมีการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรคและ
การเก็บส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นระยะเวลาต่ ากว่า
 20 ช่ัวโมง

หน่วยงานภาครัฐ 4-5 วัน

10.อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
32 น.ส.พัชรินทร์  มลิพันธ์ แพทย์แผนไทย พกส. 1.การใช้สารสกัดกัญชาส าหรับพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ 2 วัน

2.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานร พ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
33 นางสาวเดือนดารา   สารสวัสด์ิ นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
34 นายอนุชา   สีหาเพชร จพ.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
35 นางสาวรุจิเรจ  เบิกสีใส นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
36 นางสาวอังสุมารินทร์  ไชยราช นวก.สาธารณสุข พกส. 1.อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน

2.อบรมวิทยากรกระบวนการ กรมสุขภาพจิต 2-3 วัน
37 นายณัฐพล   ฤาเดช นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
38 นางสาววิภา   เศรษฐาไชย จพ.ทันตสาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
39 นางสาวนริสา   จันทะบุตร นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
40 นางสาวแจ่มนภา   ใขค า นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
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ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเภท หลักสูตรท่ีสมัครสอบ สถาบัน ระยะเวลา หมายเหตุ

41 นางสาววราภรณ์   ไชยมงค์ จพ.ทันตสาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
42 นางสาวสุดารัตน์  กาท ามา นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
43 นางสาววงจันทร์   สุพิมล นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
44 นางสาวลักขณา   สมสาร์ นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
45 นางสาวพัชรา   สัพโส นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
46 นายวีระพงษ์   เวียงพรหมมา นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
47 นางวิยะดา   สุทธิธรรม จพ.ทันตสาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
48 นางสาวขวัญภิรมณ์   สุระวิชัย นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
49 นางสาวชลาลัย   หัสดร นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
50 นายจักรพันธ์   อรรคฮาด นวก.สาธารณสุข พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
51 นางสาวสุทธิดา   สุรภีร์ จพ.เภสัชกรรม พกส. อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
52 นางสาวจุฑาทิพย์  เรียมแสน แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ ข้าราชการ อบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี" สสจ.สกลนคร 5 วัน
53 นายทัศนะ เปล่ียนเอก นวก.สาธารณสุข ช านาญการ ข้าราชการ 6.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานร พ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
54 นายสุเมธ พลกล้า จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ข้าราชการ 2.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 

(5ดาว5ดี)  ปี 2564
หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

3.อบรมรับนโยบาย งานป้องกันควบคุมโรค และระบาด
วิทยา

หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน

55 นางสาวนุชจรี   เมืองบาล พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ข้าราชการ 1.อบรมฟ้ืนฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐ 3 วัน
2.อบรม Care Manager(ผู้สูงอายุ) รายใหม่ หน่วยงานภาครัฐ 14 วัน
3.อบรมเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว หน่วยงานภาครัฐ 1-2 วัน
4.พยาบาลฟ้ืนฟูระยะส้ัน หน่วยงานภาครัฐ 3-5 วัน
5.การใช้สารสกักัญชาส าหรับพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ 2 วัน
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1.เพ่ือพัฒนาระบบบริการ 1.ทบทวนคณะกรรมการและประชุม 1.จ านวน 28 หน่วยงาน 1.มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรม เงินบ ารุง รพ. พ.ย.-63 1.นางนิรันดร 

บริการตามมาตรฐาน สุขภาพในโรงพยาบาล ทีมน าก าหนดจุดเน้น และนโยบาย คุณภาพและ 9 ทีมน าใน การพัฒนาคุณภาพ9ทีมน า 96,000 บาท เทียนรังษี

โรงพยาบาลและ วานรนิวาสให้มีคุณภาพและ ความปลอดภัยท่ีเป็นจุดเน้น 9 ข้อ โรงพยาบาลวานรนิวาส 2.มีนโยบายความปลอดภัย 1.ประชุมคณะกรรมการและ 2.คณะกรรมการ

บริการสุขภาพฉบับท่ี 4 ปลอดภัยท้ังผู้ให้และ 2.สรุปผลการพัฒนาและจัดท า ท่ีเป็นจุดเน้น 9 ข้อ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ พ.ย.-63 พัฒนาคุณภาพ

(Hospital Accreditation) ผู้รับบริการ รายงานตามข้อเสนอแนะ 3.ส่งเอกสารประกอบ  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม โรงพยาบาล

ของโรงพยาบาล ส่งทีมเย่ียมส ารวจของ สรพ. การเย่ียมภายใน จ านวน 28คน*25บาท*6คร้ัง 3.งานคุณภาพ

วานรนิวาส 3.ประธานทีมน าประกาศนโยบาย เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 4,200 บาท พ.ย.63- บริการและ

ปีงบประมาณ 2564 2 P safety ๙ ข้อให้เป็นจุดเน้น 2.ประชุมส่ือสารและพัฒนา ธ.ค.-63 มาตรฐาน

ของโรงพยาบาล ความรู้ทักษะในการใช้เคร่ืองมือฯ

4.ทีมน าส่ือสารและตามรอย  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม พ.ย.63- ทีมน าทุกทีม
ช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนา จ านวน 200คน*25บาท ธ.ค.-63
คุณภาพทีมหน่วยงานเตรียมพร้อม เป็นเงิน 5,000 บาท

รับการเย่ียมประเมินต่อเน่ือง 3.ค่าจ้างเหมาผู้เย่ียมส ารวจ

5.รับเย่ียม Surveillance survey ประเมินและรับรองฯ พ.ค.-64 กลุ่มงาน
จาก สรพ. จ านวน 2คน*18,000 บาท คุณภาพบริการ
6.ทีมน าทุกทีมจัดท าแผนพัฒนา *2วัน เป็นเงิน 72,000 บาท มิ.ย.-64 และมาตรฐาน
ตามข้อเสนอแนะหลังการการเย่ียม 4.ค่าอาหารว่างเช้า-บ่ายและ

Surveillance survey  อาหารกลางวัน  ในการ

7.พัฒนาองค์ความรู้ของ ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต.ค.63-
ผู้ประสานงานคุณภาพ ดังน้ี กับทีมผู้เย่ียมฯ ก.ย.-64
7.1 ประชุมวิชาการประจ าปี จ านวน 100 คน* 120 บาท

HA Forum 21th *2วัน เป็นเงิน 24,000 บาท

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  11 : แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

หน้าท่ี 125



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

7.2 ส่งบุคลากรเข้าอบรมตาม รวมเป็นเงิน 105,200 บาท

หลักสูตรท่ี HA จัดอบรม 
แบบเดินทางไปอบรมมีและอบรม
ออนไลน์ (HA ๒๐๑, HA ๖๐๒, 
HA ๓๐๕, HA ๖๐๑)และหลักสูตร
e-Learning จ านวน 6 หลักสูตร
(EL๐๐๒,๐๐๓,๐๐๔,๐๐๕,๐๐๖)

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1.เพ่ือพัฒนาระบบ 1.ประชุมช้ีแจงเกณฑ์การพัฒนา 1.จนท.รพ. ,สสอ.,รพ.สต. 1.มีค าส่ังคณะกรรมการ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- กลุ่มงานยุทธฯ

ตามมาตรฐาน รพ.สต. บริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2564 2.คกก.สภาสุขภาพ/พชอ. ด าเนินงานพัฒนาระบบ 56,250 ธ.ค.-63 กลุ่มงานภารกิจ

ติดดาว(5 ดาว5ดี) มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว แก่ทีมพ่ีเล้ียงระดับอ าเภอเจ้าหน้าท่ี 3. ภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี บริการปฐมภูมิระดับ บริการด้าน

ปีงบประมาณ  2564 2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ใน รพ.สต.และภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี อปท./ อสม./ จิตอาสา อ าเภอวานรนิวาส ปฐมภูมิฯ

ทักษะบุคลากร รพ. สสอ. 2. รพ.สต. , PCU ประเมินตนเอง 4. รพ.สต. 18 แห่ง 2.รพ.สต. และ PCU ม.ค.64- กลุ่มงานพัฒนา

และ รพ.สต. ตามเกณฑ์ และพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนา PCU 1 แห่ง ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. มิ.ย.-64 คุณภาพฯ

มาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว 3.ทีมพ่ีเล้ียงระดับอ าเภอลงนิเทศ 5.รพ.สต.เป้าหมาย ติดดาว ระดับ 5 ดาว ม.ค.64- สสอ.วานรนิวาส

3. เพ่ือเตรียมความพร้อม ติดตาม และช้ีแจงเกณฑ์การพัฒนา เตรียมรับการประเมิน ร้อยละ 100 มิ.ย.-64
รับการเย่ียมเสริมพลังระดับ คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ให้แก่ จ านวน  5 แห่ง
อ าเภอและจังหวัด เจ้าหน้าท่ีและภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี  - รพ.สต.โพนแพง
4. เพ่ือเตรียมความพร้อม 4.ทีมเย่ียมเสริมพลังไข้วอ าเภอ  - รพ.สต.แสงเจริญ เม.ย.64-
รับการประเมิน รพ.สต. ลงเย่ียมและเสริมทักษะ ความรู้  - รพ.สต.วังเย่ียม ก.ค.-64
ติดดาว ระดับ ไขว้อ าเภอ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  - รพ.สต.หนองแวง

รพ.สต. ติดดาว ปี 2564  - รพ.สต.ห้วยหิน
5.ทีมเย่ียมเสริมพลังระดับจังหวัด ก.ค.64-
ลงเย่ียมและเสริมทักษะ ความรู้ ส.ค.-64
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว ปี 2564

หน้าท่ี 126



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

6.ทีมเย่ียมเสริมพลังระดับเขตฯ 8 ก.ค.64-
ลงเย่ียมและเสริมทักษะ ความรู้ ส.ค.-64
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว ปี 2564
7.สรุปผลการลงเย่ียมเสริมพลัง ก.ย.-64

1.3 โครงการพัฒนาองค์กร 1.เพ่ือพัฒนาทีม 1.อบรมการพัฒนาคุณภาพ (PMQA) 1.คณะกรรมการ 1.สสอ.วานรนิวาส  - พ.ย.-63 นางศิรินุช 
คุณภาพ (PMQA) คณะกรรมการพัฒนา 2.ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ พัฒนาองค์กรคุณภาพ ผ่านการประเมินผลการ ก.ย.-64 ณ นครพนม
อ าเภอวานรนิวาส คุณภาพการบริหารจัดการ (PMQA) ในหน่วยงาน ใน สสอ.วานรนิวาส ด าเนินการตามพัฒนา
จังหวัดสกลนคร องค์กรคุณภาพ 3. ด าเนินการตอบแบบประเมิน จ านวน 20 คน คุณภาพการบริหารจัดการ
ปีงบประมาณ 2564 ตนเองตามเกณฑ์ (PMQA) องค์กร ร้อยละ 90

4.พัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

1.4 การการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
โรงพยาบาลวานรนิวาส
1.พัฒนามาตรฐาน 1.เพ่ือพัฒนามาตรฐานงาน 1.จัดกิจกรรมสุขศึกษาเพ่ือพัฒนา 1.ประชาชนในเขต 1.มีผลลัพธ์กิจกรรม  - ต.ค.63- น.ส.จีระพร
สุขศึกษาและภาคี สุขศึกษาและภาคีเครือข่าย พฤติกรรมสุขภาพตามนโยบายและ อ าเภอวานรนิวาส สุขศึกษาตามมาตรฐานฯ ก.ย.-64 ตรงศิริ
เครือข่าย ปี 2564 ให้มีคุณภาพ พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของโรคท่ีเป็น 2.จนท. รพ./รพ.สต./ ท่ีเปล่ียนแปลงไปใน คณะกรรมการ

2.เพ่ือให้ความรู้ด้านสุขภาพ ปัญหาหลักตามมาตรฐานสุขศึกษา สสอ. ทิศทางท่ีดีข้ึน สุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพท่ี 2. จัดท าส่ือสุขภาพโรคท่ีเป็น 3.ผู้น าชุมชน/อปท./ 2.มีผลงานวิจัยด้าน
เหมาะสมในกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาหลัก อสม./จิตอาสา พฤติกรรมสุขภาพ
3.เพ่ือพัฒนาเครือข่ายรพ.สต.  -พัฒนาส่ืออิเลคทรอนิค ส่ือสารทาง 4. รพ.สต. 18 แห่ง ท่ีเก่ียวข้อง 5 เร่ือง
ตามเกณฑ์มาตรฐานงาน  -ผลิตส่ืออิเลคทรอนิคในรูปสปอร์ต 5. PCU 1 แห่ง 3.รพ./รพ.สต. ผ่านการ
ด้านสุขศึกษา ความรู้แผ่นพับ, โปสเตอร์, ประเมินตามมาตรฐาน
4.เพ่ือเตรียมรับประเมิน สต๊ิกเกอร์ social mediaท่ีเก่ียวข้อง งานสุขศึกษา 

หน้าท่ี 127



ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มาจรฐานงานสุขศึกษา ตามมาตรฐานสุขศึกษา
 - ศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ
 - มีส่ือ,บอร์ด แผ่นพับ, โปสเตอร์,
 สต๊ิกเกอร์ท่ีเก่ียวข้องตาม
มาตรฐานสุขศึกษา
 -มีผลงานวิจัยด้านพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเก่ียวข้อง
3. ติดตามการด าเนินงานแต่ละ
จุดบริการและเครือข่าย รพ.สต.
 - จุดบริการ/รพ.สต.ได้รับการ
ติดตามปีละ  2  คร้ัง
4. พัฒนาเครือข่าย รพ.สต.เพ่ือขอ
รับการประเมินมาตรฐานซ้ า(Re-ac)
ประเมินมาตรฐานซ้ า (Re - ac)
 - มีรพ.สต.ท่ีประเมินตนเอง
เพ่ือขอรับการประเมินซ้ า
5. ประเมินผล
 - มีเอกสารการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานสุขศึกษาของ
รพ.สต.เครือข่าย

2.สร้างองค์ความรู้และ 1.สร้างความตระหนักในการ 1. แจกส่ือประชาสัมพันธ์ 1.หญิงต้ังครรภ์ทุกคน 1.ร้อยละทารกคลอดก่อน เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นส.จีระพร
พัฒนาเครือข่ายเพ่ือลด ปฏิบัติตัว 2.เปิดสปอร์ตประชามสัมพันธ์ ในพ้ืนท่ีอ าเภอวานรนิวาส ก าหนด ( <37Wks. ) 1.ค่าจัดท าแผ่นพับ ก.ย.-64  ตงศิริ
การคลอดก่อนก าหนด 2เพ่ือให้หญิงวัยเจริญพันธ์ุ เสียงตามสายในหอกระจายข่าว 2.อสม./ผู้น าชุมชน ลดลงจากเดิมร้อยละ 10 วีดีโอ/ป้ายไวนิล / นส.สรชา 

มีความรู้และตระหนัก 3.ประชาสัมพันธ์ทาง 2.อสม.มีความรู้ร้อยละ90 โปสเตอร์/สปอร์ตเสียง แผ่นค า
ในการเข้าถึงบริการ socialnet work/เวปไซต์ รพ./ คณะกรรมการ
เม่ือมีอาการผิดปกติ Face book เพ่ือนใจวัยรุ่น สุขศึกษา
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3.ส่งเสริมและป้องกัน 1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย 1.แจกส่ือประชาสัมพันธ์ /ให้ความรู้ 1.กลุ่มหญิงมีครรภ์ 1.พบครัวเรือนใช้ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นส.จีระพร
การขาดสารไอโอดีนใน มีความรู้เร่ืองประโยชน์ เร่ืองประโยชน์สารไอโอดีน 2.เด็กแรกเกิด เกลือไอโอดีนไม่น้อยกว่า 1.ค่าจัดท าแผ่นพับ ก.ย.-64  ตงศิริ
กลุ่มหญิงมีครรภ์ สารไอโอดีน ในกลุ่มเป้าหมาย 3.นักเรียน ระดับ ร้อยละ90 วีดีโอ/ป้ายไวนิล / นส.สรชา 
เด็กแรกเกิด นักเรียน 2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีการ 2.เปิดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โปสเตอร์/สปอร์ตเสียง แผ่นค า
ระดับประถมศึกษา บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน เสียงตามสายในหอกระจายข่าว 4.ประชาชนท่ัวไป คณะกรรมการ
มัธยมศึกษา ในชุมชน/ร.ร. สุขศึกษา
ประชาชนท่ัวไป 3.ประชาสัมพันธ์ทาง

socialnet work/เวปไซต์ รพ./
Face book เพ่ือนใจวัยรุ่น

4.ส่งเสริมสุขภาพ 1.เพ่ือให้ความรู้เร่ือง 1.ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น 1.ประชาชนท่ัวไป 1.กลุ่มเส่ียง เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นส.จีระพร
โรคไม่ติดต่อ NCD โรคเบาหวาน ความดันลิตสูง กลุ่มป่วย และกลุ่มเส่ียง 2.นักเรียน เยาวชน ผู้ป่วยเบาหวาน 1.ค่าจัดท าแผ่นพับ ก.ย.-64  ตงศิริ
กลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 2.จัดส่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัว 3.ผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูงราย วีดีโอ/ป้ายไวนิล / นส.สรชา 
DM /HT /Stroke โรคหลอดเลือดสมอง ท่ีถูกต้องแก่กลุ่มป่วยและกลุ่มเส่ียง ความดันโลหิสูง ใหม่ท่ีเกิดจากกลุ่มเส่ียง โปสเตอร์/สปอร์ตเสียง แผ่นค า
/Stemi และปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ลดลง คณะกรรมการ

เพ่ือลดความเส่ียง 2.กลุ่มป่วยลดภาวะ สุขศึกษา
แทรกซ้อน และชลอ
ภาวะแทรกซ้อน

5.การควบคุมโรค 1.สร้างความรู้ความเข้าใจ 1.กิจกรรมรณรงค์ก าจัดยุงลายและ 1.ประชาชนท่ัวไป 1.อปท. วัด โรงเรียน เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นส.จีระพร
โรคไข้เลือดออก เร่ืองโรคไข้เลือดออก แหล่งเพาะพันธ์ุก่อนเปิดภาคเรียน 2.นักเรียน/เยาวชน และชุมชน มีส่วนร่วม 1.ค่าจัดท าแผ่นพับ ก.ย.-64  ตงศิริ
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 2.จัดบอร์ด,ให้ความรู้,แจกส่ือประชา ด าเนินการป้องกัน วีดีโอ/ป้ายไวนิล / นส.สรชา 
และโรคติดเช้ือไวรัสซิกา โรคติดเช้ือไวรัสซิกา สัมพันธ์เร่ืองโรคท่ียุงลายเป็นพาหะ ควบคุมโรค ร้อยละ 100 โปสเตอร์/สปอร์ตเสียง แผ่นค า
ตามมาตรการ 3-1-2และ 2.มีความตระหนักถึงปัญหา น าโรค คณะกรรมการ
7+14+21 และ ในเร่ืองผลกระทบจากโรคไข้ 3.ส่งเสริมให้มี Dangue conner สุขศึกษา
3 เก็บ 3โรค เลือดออกและการป้องกันโรค ใน รพ.และ รพ.สต.

3.เพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวังและ
ควบคุมดัชนีลูกน้ ายุงลายใน
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ทุกสถานบริการสาธารณสุข
4.เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนตามมาตรการ
3-1-2 เม่ือมีโรคเกิดในพ้ืนท่ี

6.การป้องกันโรคติดเช้ือ 1.เพ่ือสร้างมาตรการและ 1.ส่งเสริมความเข้าใจเร่ือง 1.ประชาชนท่ัวไป 1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นส.จีระพร
โคโรน่าไวรัส 2019 ด าเนินต้านโควิด 19 ในฐาน โรคโคโรนาไวรัส 2019 และ 2.นักเรียน/เยาวชน ความเข้าใจในการ 1.ค่าจัดท าแผ่นพับ ก.ย.-64  ตงศิริ

วิถีชีวิตใหม่ New Normal การป้องกันโรคท่ีถูกต้อง ป้องกันโรค วีดีโอ/ป้ายไวนิล / นส.สรชา 
 2.เพ่ือสร้างมาตรการ 2.ส่งเสริมความเข้าใจในมาตรการ โปสเตอร์/สปอร์ตเสียง แผ่นค า
การตรวจคัดกรองอาการไข้ ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal คณะกรรมการ
3.เพ่ือให้มีความรู้เร่ืองโรค 3.สร้างมาตรการ ตรวจคัดกรองไข้ สุขศึกษา
ติดเช้ือโคโรน่าไวรัส 2019 การสวมหน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้า เว้นระยะห่างทางสังคม
การล้างมือหรือใช้แอลกอฮออล์70%
4.ให้ความรู้การปฏิบัติตัวระหว่าง
การกักตัว

7.กิจกรรมรณรงค์ 1.ลดการเกิดอุบัตุการณ์ของ 1.ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 1.ประชาชนท่ัวไป 1.กลุ่มเป้าหมายมี เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- นส.จีระพร
กินร้อน ช้อนกลาง โรคท่ีเกิดจากท่ีเกิดจาก ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ ในสัปดาห์ 2.นักเรียน/เยาวชน พฤติกรรมการบริโภคท่ี 1.ค่าจัดท าแผ่นพับ ก.ย.-64  ตงศิริ
 ล้างมือ อาหารและน้ าเป็นส่ือ รณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 วีดีโอ/ป้ายไวนิล / นส.สรชา 

2.เพ่ือสร้างพฤติกรรมใน 2.รณรงค์การล้างมือ 7ข้ันตอน 2.มีอุบัติการณ์การระ โปสเตอร์/สปอร์ตเสียง แผ่นค า
การบริโภคท่ีถูกต้อง 3.ประชาสัมพันธ์การเลือกซ้ืออาหาร บาดโรคท่ีมีน้ าและอาหาร คณะกรรมการ

ท่ีถูกหลักสุขลักษณะและหลัก เป็นส่ือลดลงร้อยะ20 สุขศึกษา
โภชนาการท่ีถูกต้อง
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2 การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใส

2.1 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร
 ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมท่ี 1.
การประเมิน 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1.อบรมการประเมิน 1.บุคลากรในสังกัด 1.สสอ./รพ.  - พ.ย.63 - นายวิษณุ
คุณธรรมและความ บุคลากรในสังกัด คุณธรรมและความโปร่งใส สสอ./รพ./รพ.สต. ผ่านการประเมิน ก.ย.-64 เมืองบาล
โปร่งใส (ITA) สสอ.วานรนิวาส/  (ITA) คุณธรรมและความโปร่งใส งานบริหารฯ
อ าเภอวานรนิวาส รพ.วานรนิวาส  (ITA) ร้อยละ 90

มีความคุณธรรม
และความโปร่งใส

กิจกรรมท่ี 2. 1.พ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ 1.ก าหนดแนวทางและจัดท าร 1.ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 1.บุคลากรผู้เข้ารับการ เงินบ ารุง รพ. ม.ค.64- นายยุทธพงษ์

การประชุม และเจ้าหน้าท่ีได้มีความรู้ โครงการเสนอความเห็นชอบและ ในภารกิจด้านอ านวยการ อบรมมีความรู้เร่ืองวินัย 8,500 บาท มิ.ย.-64 รัตนจันทร์
เชิงปฏิบัติการส่งเสริม ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรมขออนุมัติโครงการ โรงพยาบาลวานรนิวาส คุณธรรม จริยธรรมและ 1.ค่าอาหารกลางวัน กลุ่มภารกิจ

คุณธรรมจริยธรรมและ  จริยธรรมและจรรยาของ 2.จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี  จ านวน 70 คน จรรยาของข้าราชการ 75คน*50บาท*1ม้ือ*1วัน ด้านอ านวยการ

ให้ความรู้ด้านการ ข้าราชการ 2.1 ประสานงานวิทยากร กฎหมายและหลักธรรม เป็นเงิน 3,750 บาท

ต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน 2.เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ เตรียมเอกสารประชุมอบรม ทางพระพุทธศาสนา 2.ค่าอาหารว่างและ

ส าหรับบุคลากรภารกิจ และเจ้าหน้าท่ีมีกระบวนทัศน์ 2.2 ด าเนินการประชุมอบรม หลังการอบรมสูงกว่า เคร่ืองด่ืม 75คน*25บาท

ด้านอ านวยการ วัฒนธรรม และค่านิยมในการ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ ก่อนการอบรม *2ม้ือ*1วัน 

โรงพยาบาลวานรนิวาส ปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะ 2.3 สรุป วิเคราะห์ และรายงาน 2.บุคลากรผู้เข้ารับการ เป็นเงิน 3,750 บาท

ประจ าปีงบประมาณ และพัฒนาระบบราชการไทย ผลการด าเนินงาน  อบรมมีความรู้ ทราบ 3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ

พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักบริหารกิจการ ความหมาย ประโยชน์ ค่าถ่ายเอกสาร 
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บ้านเมืองท่ีดีและหลักเศรษฐกิจ ของสติและทักษะการ เป็นเงิน 1,000 บาท

พอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือ ท าสมาธิ หลังการอบรม รวมเป็นเงิน 8,500 บาท

ประโยชน์สุขของประชาชน สูงกว่าก่อนการอบรม

3.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 3.บุคลากรผู้เข้ารับการ

จริยธรรม และหลักธรรมทาง อบรมมีความรู้ ทักษะ

พระพุทธศาสนาให้กับข้าราชการ การส่ือสารอย่างมีสติใน

และเจ้าหน้าท่ี น าหลักธรรม การพูดและการฟัง 

ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ หลังการอบรมสูงกว่า

4.พ่ือป้องปรามป้องกัน ระงับ ก่อนการอบรม

ยับย้ัง การกระท าผิดระเบียบ 4.บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม

วินัย และกฎหมาย ส่งเสริม มีระดับความรู้สึกสบายใจ

ให้มีพฤติกรรมอยู่ในกรอบ หลังการอบรมสูงกว่า

ของกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ก่อนการอบรม

ท่ีพึงต้องปฏิบัติ

5.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนหลัก

ของการบริหารงานบุคคล 

ในการส่งเสริมคนดีและยกย่อง
คนเก่ง คนดี เพ่ือเป็นบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
6.เพ่ือสร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและธ ารงรักษา
มาตรฐานของส่วนราชการ
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล
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กิจกรรมท่ี 3. 1.เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 1.จัดท า MOU ร่วมต้านการทุจริต 1.จนท.คปสอ.วานรนิวาส 1.หน่วยงาน คปสอ.  - ม.ค.64- กลุ่มงานบริหารฯ

การเดินรณรงค์ ปลูกจิตส านึก ค่านิยม และกล่าวค าปฏิญาณต่อต้าน จ านวน 500 คน ในอ าเภอวานรนิวาส มี.ค.-64 สสอ.วานรนิวาส

ส่งเสริมป้องกัน รักความซ่ือสัตย์ สุจริต การทุจริต เข้าร่วมกิจกรรม
ปราบปรามการทุจริต แก่เจ้าหน้าท่ีใน คปสอ. 2.ให้หน่วยงาน ทุกแห่งใน คปสอ. ร้อยละ 70 %
ในหน่วยงาน ประจ าปี วานรนิวาส วานรนิวาส จัดท าแผนเสริมสร้าง
งบประมาณ2564 2.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี คปสอ. และพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงน 

วานรนิวาส มีความรู้ ให้มีวินัย เพ่ือป้องกันการกระท า
ความเข้าใจแผนงานด้านการ ผิดวินัย และป้องกันปราบปราม
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตรวมท้ังผลประโยชน์
การทุจริตเป็นไปแนวทาง ทับซ้อน
เดียวกันและสามารถน า
ความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.เพ่ิมศักยภาพผู้ท าหน้าท่ีใช้
ระเบียบกฎหมายและบังคับ
ใช้ระเบียบ กฎหมายให้มี
ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ได้อย่างถูกต้อง

2.2 โครงการประเมินควบคุม 1.เพ่ือพัฒนาระบบการ 1.ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละมิติ 1.ทุกหน่วยงานใน รพ. 1.การประเมินการควบคุม  - ต.ค.63- น.ส.สุพิชญ์

ภายใน 5 มิติ ด้วยระบบ ตรวจสอบภายในของ เตรียมหลักฐานเพ่ือแนบข้อมูล ภายใน 5 มิติ ผ่านเกณฑ์ ก.ย.-64 น.ส.นิรชา

อิเล็กทรอนิกส์ (EIA) หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เข้าสู่ระบบตามหัวข้อประเมิน ร้อยละ 90 ณเบญจกาญจน์

 โดยส่งแบบประเมินตนเองทุกส้ินปี น.ส.ประภาพร

น.ส.จิตรลดา

นายยุทธพงษ์

นางอัญชลี
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2.3 โครงการประชุมเชิง 1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 1.ก าหนดแนวทางและจัดท า 1.บุคคลากรในสังกัด 1.จ านวนคร้ังของการ เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- น.ส.ประภาพร 
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับ โครงการเสนอความเห็นชอบและ โรงพยาบาลวานรนิวาส เข้าร่วมประชุมและ 7,000 บาท ก.ย.-64 กาญบุตร
การปฏิบัติงานพัสดุตาม การจัดซ้ือจัดจ้างและ ขออนุมัติโครงการ    จ านวน  140 คน   การจัดประชุม จ านวน 1.จัดประชุมคณะกรรมการ กลุ่มงานพัสดุ
“พระราชบัญญัติการ การบริหารพัสดุ ให้มีความรู้ 2.จัดกิจกรรมดังต่อไปน้ี   ร้อยละ 100 ก าหนดรายละเอียด

จัดซ้ือจัดจ้างและการ ความเข้าใจด้านกฎหมาย 2.1 จัดประชุมคณะกรรมการ คุณลักษณะเฉพาะราคากลาง

บริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบข้อบังคับและแนวทาง ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ จ านวน  40  คน 

พ.ศ.2560และระเบียบ ปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือ เฉพาะราคากลาง จ านวน 40 คน  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

กระทรวงการคลังว่าด้วย จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2563 (40 คน X 25 บาท X 1 ม้ือ 

การจัดซ้ือจัดจ้างและ ภาครัฐ รวมถึงการปฏิบัติงาน ถึง 30 กันยายน 2564 X 1 คร้ัง) เท่ากับ 1,000 บาท

การบริหารพัสดุภาครัฐ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ณ โรงพยาบาลวานรนิวาส 2. จัดประชุมคณะกรรมการ

พ.ศ. 2560” ส าหรับ 2.เพ่ือให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 2.2 จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา

บุคลากรในสังกัด เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและ พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 40 คน

โรงพยาบาลวานรนิวาส การบริหารพัสดุ สามารถน า อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  40 คน   - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ประจ าปีงบประมาณ ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้หรือ ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2563 (40 คน X 25 บาท X 1 ม้ือ 

พ.ศ. 2564 ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ถึง  30 กันยายน 2564  X 1 คร้ัง) เท่ากับ 1,000 บาท

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลวานรนิวาส 3. จัดประชุมคณะกรรมการ

3.เพ่ือเสริมสร้างทักษะท่ีจะใช้ 2.3 จัดประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ จ านวน  40 คน

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ ตรวจรับพัสดุ จ านวน 40 คน  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับ ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม 2563 (40 คน X 25 บาท X 1 ม้ือ 

การจัดซ้ือจัดจ้างและ ถึง  30 กันยายน 2564  X 1 คร้ัง) เท่ากับ 1,000 บาท

การบริหารพัสดุได้อย่าง ณ โรงพยาบาลวานรนิวาส 4. จัดประชุมคณะกรรมการ

มีประสิทธิภาพ 2.4 จัดประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง

ตรวจรับครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง  จ านวน 20 คนๆ ละ 8 คร้ัง

จ านวน 20 คน ระหว่าง  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

วันท่ี  1 มกราคม 2564 (20 คน X ๒๕ บาท X 1 ม้ือ 

ถึง 30 กันยายน 2564 ณ X 8 คร้ัง) เท่ากับ 4,000บาท
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

โรงพยาบาลวานรนิวาส รวมเป็นเงิน 7,000 บาท 

2.5 สรุป วิเคราะห์ และรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร 1.เพ่ือพัฒนาบุคลากร 1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการบริหาร บุคลากร คปสอ. 1.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. เงินบ ารุง รพ. ธ.ค.-63 น.ส.รัชดาพร
คปสอ.วานรนิวาส สาธารณสุข อ.วานรนิวาส พัสดุ และการจัดท าแผนงบลงทุน วานรนิวาส ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 1,075 บาท ม.ค.-64 ไขลาเมา
ในการบริหารพัสดุ ในการบริหารพัสดุและ 2.การก าหนดรหัสครุภัณฑ์ การบริหารพัสดุ และ ข้ึนไป  -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

และจัดท าแผนค าขอ จัดท าแผนค าของบลงทุน ส่ิงก่อสร้าง ใน รพ.สต.  จัดท าแผนค าของบลงทุน 2.ผู้เข้าร่วมประชุมมี ผู้เข้าร่วมฯ จ านวน

งบลงทุน ให้มีประสิทธิภาพ 3. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม 1. ผอ.รพ.สต. 18 คน  ความรู้ความเข้าใจ 43 คน *25 บาท*1ม้ือ

ปีงบประมาณ 2564  R8 -IBMS 2. หัวหน้า PCU       ในการท าแผนงบลงทุน เป็นเงิน 1,075 บาท

4. ติดตามประเมินผลการบันทึก รพ.วานรนิวาส  3.ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
ข้อมูลในโปรแกรม R8 -IBMS  3.ผู้รับชอบงานพัสดุ ท าแผนงบลงทุน 5 ปี 
ราย รพ.สต. รพ.สต. 18  คน ได้แล้วเสร็จ 
 5.ติดตามการจัดท าแผนงบลงทุน 4. ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ  4.ผู้เข้าร่วมประชุมบึนทึก
5 ปี ราย รพ.สต. PCU รพ.  1 คน รายการครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม
6.สรุปผลการจัดท าแผนค าขอ 5. ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ใน รพ.สต. ให้ครบถ้วน 
งบลงทุน 5 ปี คปสอ.วานรนิวาส  สสอ.  1  คน ถูกต้อง 100%

6.ผู้รับผิดชอบการ
จัดท าแผนงบลงทุน 
รพ.วานรนิวาส และ 
สสจ.สกลนคร  
จ านวน 4 คน

2.5 การจัดท า 1.เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 1.ประสานบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 1.ผอ. รพ.วานรนิวาส 1.คปสอ.วานรนิวาส  - ต.ค.-63 1.กลุ่มงาน

แผนยุทธศาสตร์ และ และแผนปฏิบัติการด้าน เข้าร่วมประชุมและเตรียมข้อมูล 2.สสอ.วานรนิวาส มีแผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ฯ

แผนปฏิบัติการ แผนการเงินการคลัง ประกอบการจัดท าแผน 3.ผอ.รพ.สต. แผนปฏิบัติการ 2.สสอ.วานรนิวาส

ด้านสาธารณสุข แผนอัตราก าลัง 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 4.หัวหน้ากลุ่มงาน แผนการเงินการคลัง  - ต.ค.-63 1.กลุ่มงาน

คปสอ.วานรนิวาส และแผนงบลงทุน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ 5.เจ้าหน้าท่ี รพ. , แผนอัตราก าลัง และ ยุทธศาสตร์ฯ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนบุคลากร รพ.สต. , สสอ. แผนงบลงทุน ใช้เป็นแนว 2.สสอ.วานรนิวาส

ของจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 8 แผนการเงินการคลัง ทางในการปฏิบัติงาน
และยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนงบลงทุน 2.คปสอ.วานรนิวาส
2.เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ 3.ก าหนดตัวช้ีวัดท่ีใช้ในการ มี PA ใช้ในการประเมิน  - ต.ค.-63 1.กลุ่มงาน

ของแผนงานโครงการท่ี ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ ผลการปฏิบัติงานระดับ ยุทธศาสตร์ฯ

ส าคัญในการด าเนินงาน ปฏิบัติงาน ในแต่ละระบบริการ คปสอ. และ ระดับ รพ. 2.สสอ.วานรนิวาส

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการ เพ่ือก าหนดให้เป็น PA ในระดับ 3. คปสอ.วานรนิวาส
ขับเคล่ือนงานด้าน คปสอ. และ ระดับ รพ. มีผลการด าเนินงานผ่าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 3. น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ และ เกณฑ์ตัวช้ีวัดของ คปสอ.  - พ.ย.-63 1.กลุ่มงาน

4. เพ่ือช้ีแจงแนวทางการ แผนปฏิบัติการ แผนบุคลากร จังหวัด , เขตสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ

ด าเนินงานตามนโยบาย แผนการเงินการคลัง และ PA กระทรวงฯ 2.สสอ.วานรนิวาส

ของกระทรวง,เขต,จังหวัด และแผนงบลงทุน 
และ คปสอ. เสนอผู้บริหารระดับ คปสอ.
5. เพ่ือเป็นแนวทางการสรุป และขออนุมัติจาก นพ.สสจ.สกลนคร
นิเทศ ติดตาม ควบคุม 4.ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ  - พ.ย.-63 1.กลุ่มงาน

ก ากับและประเมินผลการ ไปสู่บุคลากรทุกระดับ ให้มีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ฯ

ปฏิบัติงานในแต่ละรอบ ในการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ 2.สสอ.วานรนิวาส

เดือน ,รายไตรมาส วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
และประจ าปีงบประมาณ 5.ประชุมปรับแผนการท างาน  - มี.ค.-63 1.กลุ่มงาน

ระดับ คปสอ. ,ระดับ รพ. ยุทธศาสตร์ฯ

รอบ 6 เดือน (เดือนมี.ค.63)
6.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน  - พ.ย.63- หน่วยงานใน

ตามงานนโยบายและตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ ก.ย.-64 คปสอ.วานรนิวาส

ผ่านการประชุม คปสอ.วานรนิวาส
ทุกเดือน 
7. เย่ียมเสริมพลัง นิเทศ ก ากับ  - ธ.ค.63- 1.งานยุทธศาสตร์ฯ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน 2 คร้ัง/ปี ก.ค.-64 2.สสอ.วานรนิวาส

8.สรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.  - ก.ย.-64 1.กลุ่มงาน

วานรนิวาส ประจ าปี 2564 ยุทธศาสตร์ฯ

2.6 โครงการ Happy Moph 1.บุคลากรมีความสุขโดย 1. ทีมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.บุคลากรใน รพ./ 1.บุคลากรมีความสุข  - พ.ย.63- น.ส.นริศรา
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับค าแนะน าและแก้ไข ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบ รพ.สต. โดยได้รับค าแนะน าและ ม.ค.-64  ศรีกุลวงศ์
องค์กรแห่งความสุข ปัญหา ตามความเหมาะสม แบบประเมินความสุขบุคลากร จ านวน 200 คน แก้ไขปัญหา ตามความ นายวิษณุ

อ าเภอวานรนิวาส กับการท างาน (Happinometer)หรือการประเมิน เหมาะสมกับการท างาน เมืองบาล

จังหวัดสกลนคร 2.บุคลากรมีความผูกพันกับ ความพึงพอใจในบุคลากร ร้อยละ 60

ปีงปบระมาณ 2564 องค์กรภูมิใจและรับรู้คุณค่า น ามาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 2.บุคลากรมีความผูกพัน
ท่ีพบมากท่ีสุด น ามาจัดกระบวนการ กับองค์กรภูมิใจและ
สะท้อนความคิด การเรียนรู้น ามาซ่ึง รับรู้คุณค่า ร้อยละ 80
รูปแบบของบุคลากรท่ีมีความสุข
ในการท างาน
2.อบรมองค์กรแห่งความสุข
โดยให้บุคลากรได้รับความรู้ 
มีทัศนคติท่ีดีในการท างาน
จากการส ารวจแบบสอบถาม
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ คปสอ.
วานรนิวาส
ปีงบประมาณ 2564

1.1 Smart Queue 1.เพ่ือลดแออัดของผูรับบริการ1.พัฒนาระบบบริการออนไลน์เพ่ือ 1.ผู้ป่วยท่ีมารับบริการกับ 1.ร้อยละ 2 ของ  - 1 ต.ค.63- งานสารสนเทศ

 online 2.เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว เช่ือมโยงกับระบบ HOSxP โรงพยาบาลวานรนิวาส ผู้รับบริการปกติ 31-ธ.ค.-63 ทางการแพทย์

ในการให้บริการ

1.2 เช่ือมโยงข้อมูล 1.เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว 1.พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลจาก 1.ผู้ป่วยท่ีมารับบริการใน 1.ความพึงพอใจของผู้ให้  - 1 ต.ค.63- งานสารสนเทศ

วัดความดัน และ ในการให้บริการ เคร่ืองวัดความดันโลหิต และ โรงพยาบาลวานรนิวาส บริการและผู้รับบริการ 31-ธ.ค.-63 ทางการแพทย์
น้ าหนักส่วนสูง 2.เพ่ือลดการใช้กระดาษ เคร่ืองช่ังน ้าหนัก วัดส่วนสูง

1.3 Smart Queue 1.เพ่ือให้ผู้รับบริการรับรู้คิว 1.ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดระบบ 1.ผู้ป่วยท่ีมารับบริการใน 1.ความพึงพอใจของผู้ให้  - 1 ต.ค.63- งานสารสนเทศ
บริการ คิวเดิม โรงพยาบาลวานรนิวาส บริการและผู้รับบริการ 31-ธ.ค.-63 ทางการแพทย์
2.เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถ
ไปปฏิบัติภาระกิจอ่ืนได้ขณะ
รอบริการ

1.4 จัดเก็บเวชระเบียน 1.เพ่ือป้องกันเวชระเบียน 1.พัฒนาระบบ scan เวชระเบียน 1.เวชระเบียนผู้ป่วยใน 1.ความพึงพอใจของผู้รับ  - 1 ต.ค.63- งานสารสนเทศ
ผู้ป่วยในอิเล็คทรอนิคส์ สูญหาย 2.พัฒนาระบบยืมและสืบค้น บริการ 31-มี.ค.-64 ทางการแพทย์

2.เพ่ือความสะดวกในการยืม 2.อัตราการสูญหายของ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  12 : แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3.เพ่ือความสะดวกในการสืบค้น เวชระเบียนเป็นศูนย์

1.5 IPD doctor 1.เพ่ือลดการใช้กระดาษcopy 1.พัฒนาระบบโมบายแอพ 1.ผู้ป่วยใน 1.ความพึงพอใจของแพทย์  - 1 ต.ค.63- งานสารสนเทศ
order online 2.เพ่ือความรวดเร็วในการ ออร์แดอร์แพทย์ เภสัชพยาบาลท่ีมีต่อระบบ 30-ก.ย.-64 ทางการแพทย์

จัดส่งยา

1.6 ระบบบันทึกครรภ์เส่ียง 1.เพ่ือเก็บบันทึกครรภ์เส่ียง 1.พัฒนาระบบบันทึกครรภ์เส่ียง 1. ข้อมูลหญงิตั งครรภ์ 1.แพทย์สามารถดูข้อมูล  - ต.ค.-63 งานสารสนเทศ
2.เพ่ือเฝ้าระวังหญิงตั งครรภ์ 2.ติดตั งทดลองใช้งานในพื นท่ี 2.ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล ครรภ์เส่ียงครอบคลุมทั ง ทางการแพทย์
ท่ีมีภาวะเส่ียง แม่ข่าย - ลูกข่าย ANC พื นท่ีแม่ข่ายและลูกข่าย
3.เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูล 2.พื นท่ีสามารถออก
หญิงตั งครรภ์ท่ีมีภาวะเส่ียง รายงานได้
ในพื นท่ีเครือข่าย

1.7 ประชุมผู้ดูแลระบบ 1.เพ่ือทบทวนปัญหาข้อมูล 1.ตรวจสอบปัญหาข้อมูล 43 แฟ้ม 1.รพ.สต. ท่ีมีปัญหา 1.ผลงานใน HDC ก่อน เงินบ้ารุง รพ. พ.ย.63- สสอ.วานรนิวาส

รพ.สต สัญจร  43 แฟ้ม 2.วิเคราะห์หาสาเหตุความไม่ ข้อมูล 43 แฟ้ม ใน และหลังประชุม 15,000 บาท ก.ย.-64 งานสารสนเทศฯ

2.เพ่ือช่วยพื นท่ีวางแผน สมบูรณ์ของข้อมูล เขตอ้าเภอวานรนิวาส 1.ประชุมผู้ดูแลระบบ 

ปรับปรุงการบันทึกข้อมูล 3.แนะน้าแนวทางแก้ไข้ปัญหา 2.ผู้รับิดชอยงานข้อมูล รพ.สต สัญจร

43 แฟ้ม ดังกล่าว 43 แฟ้ม ใน รพ.สต.  - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

3.เพ่ือช่วยปรับปรุงดูแล 4.สรุปปัญหาของพื นท่ีเพ่ือใช้เป็น PCU และ รพ. ผู้เข้าร่วมฯ จ้านวน 25 คน *

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานในการแก้ไขปัญหาท่ีอ่ืนๆ จ้านวน 25 คน  * 25 บาท*2มื อ*6 ครั ง

5. ประชุมผู้ดูแลระบบรพ.สต สัญจร เป็นเงิน 7,500 บาท

จ้านวน 6 ครั ง  - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมฯ

จ้านวน 25 คน*50 บาท*6 ครั ง

เป็นเงิน 7,500 บาท

รวมเป็นเงินทั งสิ น 

15,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง
อ าเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมท่ี 1. 1.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน 1.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 1.เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 1. เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม  - ต.ค.63- งานบริหารฯ
การควบคุมภายใน สสอ. บัญชี มีความรู้ใน การควบคุมตรวจสอบภายใน วานรนิวาส ทุกท่าน กิจกรรมร้อยละ 60 % ก.ย.-64
การบริหารความเส่ียง การประเมินการควบคุม 2.ด าเนินงานตามมาตรฐาน
5 ด้าน ภายใน การควบคุมภายใน การบริหาร
 - ด้านการบริหาร ความเส่ียง 5 ด้าน

 - ด้านพัสดุ  - ด้านการบริหาร
 - ด้านบุคคคล  - ด้านพัสดุ
 - ด้านความปลอดภัย  - ด้านบุคคคล
 - ด้านเทคโนโลยี  - ด้านความปลอดภัย

 - ด้านเทคโนโลยี
3.การสอบทานผลการประเมิน
4.สอบทานรายงาน

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  13 : แผนงานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 2. 1.เพ่ือจัดท าแบบตรวจสอบ 1.ตรวจสอบเอกสาร 1.เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 1.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์  - ต.ค.63- งานบริหารฯ
การตรวจสอบ ภายใน 1.1 สมุดเงินสด อ าเภอวานรนิวาส การตรวจสอบภายใน ก.ย.-64
ภายในระดับอ าเภอ 2.เพ่ือจัดล าดับคะแนน 1.2 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 18 แห่ง ร้อยละ 90%
วานรนิวาส ความผิด 5 ล าดับแรก 1.3ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 3.เพ่ือประเมินติดตามผล 1.4ทะเบียนคุมรับ-จ่ายเงิน

แนวทางแก้ไข 1.5 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
1.6 ตรวจงบเทียบยอดเงิน
ฝากธนาคาร
1.7 สุ่มตรวจครุภัณฑ์
1.8 การใช้รถยนต์ไปราชการ
1.9 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
2.เตรียมรับประเมินการตรวจสอบ
ภายในระดับอ าเภอของ รพ.สต.
โดยทีมพ่ีเล้ียงระดับอ าเภอ
3.เตรียมรับประเมินการตรวจสอบ
ภายในระดับจังหวัดโดย
คณะกรรมการระดับจังหวัด
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4 : ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence)

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการการพัฒนา 1.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 1.ข้ันวางแผนและเตรียมโครงการ  1.บุคลากรพยาบาล 1. บุคลากรพยาบาล  - ต.ค.63- 1.น.ส.นริศรา

ศักยภาพบุคลากร บุคลากรพยาบาลในการใช้ 1.1 น าเสนอโครงการ การพัฒนา ในกลุ่มภารกิจ ร้อยละ ≥ 80 เลือกใช้ ก.ย.-64 ศรีกุลวงศ์

ทางการพยาบาลโดยการ เคร่ืองมือพัฒนาความรู้เพ่ือ ศักยภาพ บุคลากรพยาบาลโดยการ ด้านการพยาบาล เคร่ืองมือพัฒนา ความรู้ 2.นางนิรันดร

ใช้เคร่ืองมือพัฒนา ให้เกิดคุณภาพมาตรฐาน ใช้เคร่ืองมือพัฒนา ความรู้ 9 ช้ิน จ านวน 135 คน 9 ช้ิน เพ่ือให้เกิดคุณภาพ เทียนรังษี

ความรู้ 9 ช้ิน ในการ ระบบบริการพยาบาล ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ  2. พ่ีเล้ียงวิจัย  และมาตรฐานการพยาบาล 3.ทุกหน่วยงาน
พัฒนาคุณภาพระบบ 2.2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร กลุ่มการพยาบาล รพ.วานรนิวาส  (หัวหน้าหน่วยงาน)  2.ความส าเร็จของงาน ในกลุ่มการ

บริการกลุ่มการพยาบาล พยาบาลให้มีความรู้ทักษะ ต่อคณะกรรมการบริหารการพยาบาล  กลุ่มการพยาบาล พัฒนาความรู้ในแต่ละ พยาบาล

รพ.วานรนิวาส และประสบการณ์ในการ เคร่ืองมือในการพัฒนา มีดังน้ี จ านวน 19 คน หน่วยงาน ≥ ร้อยละ 60 

พัฒนางานประจ าเพ่ิมข้ึน 1.แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical ผลงานท้ังหมด จากทุก

และกระจายอยู่ทุกหน่วยงาน  Practice Guidelines: CPG) หน่วยงาน  

และมีจ านวนผลงานวิชาการท่ี  2. งานวิจัยจากงานประจ า

เกิดจากเคร่ืองมือพัฒนา (Routine to Research หรือR2R)
ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาหรือ 3. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
การปรับปรุงการท างาน (Continuous Quality 
ขององค์กรเพ่ิมข้ึน Improvement: CQI) 

4.นวัตกรรม  (Innovation)

5. เร่ืองเล่า (Story telling)  

6. หนังส้ัน  

7. กรณีศึกษา

(case study & conference)

8. Journal club และ 

9. การจัดการความรู้ 

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ  2564

แผนงานท่ี  14 : แผนงานการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ  โครงการการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

(Knowledge Management:KM) 

1.2 คณะกรรมการเห็นชอบ 

แจ้งนโยบาย การพัฒนา เป็นตัวช้ีวัด

ในหน่วยงาน/ โดยมีหัวหน้า 

หน่วยงานร่วมเป็นพ่ีเล้ียงนิเทศ 

ก ากับ ติดตาม

1.3 ผู้จัด ท าปฏิทินการพัฒนางาน

กลุ่มการพยาบาล โดยใช้เคร่ืองมือ

พัฒนาความรู้ 9 ช้ิน ในแต่ละเดือน

โดยใช้การประชุมประจ าเดือน 

เป็นเวทีวิชาการย่อย  ในการ

พัฒนาทักษะความรู้

1.4 จัดท าคู่มือการพัฒนาความรู้

9 ช้ิน เป็นรูปเล่มและ 

Electronic file เพ่ือให้เป็นคู่มือใน

การพัฒนางานในแต่ละหน่วยงาน 

2. ข้ันด าเนินงานโครงการพัฒนา

งานวิชาการ

2.1 ผู้รับผิดชอบช้ีแจงโครงการใน

ระดับหน่วยงาน ในวันประชุม

ประจ าเดือนของแต่ละหน่วยงาน

2.2 ด าเนินการตามกระบวนการ

ในระยะเวลาท่ีก าหนด

3.ข้ันการติดตามและการประเมินผล

3.1 ติดตามวัดและประเมินผล
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละกิจกรรม
4. สรุปงานพัฒนาความรู้และ
เตรียมข้อมูลในการน าเสนอ
4.1 ประชุมเพ่ือสรุปผลงานวิจัย
ของแต่ละหน่วยงาน
5.แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ผลงาน จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตัดสิน
ผลงานกลุ่มการพยาบาล
6.น าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน
6.1 จัดมหกรรมวิชาการ กลุ่มการ
พยาบาลเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
6.2 คัดเลือกผลงานเพ่ือส่งประกวด
ในระดับอ่ืน ๆ เช่น ระดับจังหวัด
ระดับเขต และประเทศ ต่อไป
7.สรุปการท าโครงการ
8.จัดท าเล่มรวมผลงานวิชาการ 
9.น างานเผยแพร่ผลงานทางเว็ปไซต์

2 โครงการพัฒนาทักษะ 1.เพ่ือพัฒนานักวิจัยในทุก 1.ข้ันวางแผนและเตรียมโครงการ  นักวิจัยคปสอ.วานรนิวาส 1.ร้อยละ 25 ของผลงาน เงินบ ารุง รพ. ต.ค.63- 1.นางศิรินุช 
การเขียนงานวิจัย(R2R) หน่วยงานให้มีความรู้ 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ R2R รวม 83 คน วิจัย/R2R ด้านสุขภาพ/ 20,000 บาท ก.ย.-64 ณ นครพนม
ให้ส าเร็จเพ่ือพัฒนา และทักษะในการเขียน รพ.และรพ.สต. พ่ีเล้ียงงานวิจัย 1.นักวิจัยหน้าใหม่ นวัตกรรม ท่ีสามารถ 2.นส.นริศรา 
ความเป็นเลิศทางการวิจัย รายงานการวิจัย รพ.สต.3 โซน และ รพ.และ บุคลากร รพ.วานรนิวาส น าไปใช้ประโยชน์ ศรีกุลวงศ์
คปสอ.วานรนิวาส 2.เพ่ือติดตามและประเมิน สร้างทีมท่ีปรึกษาการท าวิจัย (FA) ตัวแทน 34 หน่วยงาน 2.ร้อยละหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ 2564 ผลงานวิจัยของนักวิจัย 1.2 วางแผนการด าเนินการเบ้ืองต้น 2. นักวิจัยจาก รพ.สต. กลุ่มการพยาบาล ท า R2R

ในหน่วยงาน 1.2.1 จัดท าปฏิทินการเขียน ในเขต อ.วานรนิวาส จ านวน 52 หน่วยงาน
งานวิจัยในแต่ละเดือน  18 แห่ง แห่งละ 2 คน อย่างน้อยหน่วยงานละ
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1.3 จัดท าคู่มือการเขียนวิจัยเป็น รวมเป็น 36 คน 1 เร่ือง
รูปเล่ม และ  Electronic file 3.พ่ีเล้ียงวิจัย (FA) 
2.ข้ันด าเนินการโครงการพัฒนา รพ.สต. 3 โซน
งานวิชาการ โซนละ 3 คน 
2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง รวมเป็น 9 คน 
ความรู้พ้ืนฐาน การวิจัย R2R  4.พ่ีเล้ียงวิจัย (FA) 
คปสอ.วานรนิวาส รพ.วานรนิวาส
2.2 ทบทวนหัวข้อวิจัยจากปัญหา จ านวน 4 คน
หน้างานการวิเคราะห์หัวข้อวิจัยและ 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ
การเขียนและติดตามความก้าวหน้า
3.ข้ันติดตามและประเมินผล
ในแต่ละโซน
3.1 ประชุมติดตามพัฒนาความ
ก้าวหน้าในการเขียนงานวิจัย 
และน าเสนอเค้าโครงการวิจัย
คปสอ.วานรนิวาส
4.สรุปงานวิจัยและเตรียมข้อมูลน าเสนอ
5.แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานวิจัย
6.น าเสนอผลงานและเผยแพร่งานวิจัย
6.1 จัดมหกรรมงานวิชาการ 
คปสอ.วานรนิวาส เพ่ือน าเสนอผลงาน
7.น าเสนองานวิชาการในเวทีระดับต่างๆ 
 - เวทีระดับ คปสอ.วานรนิวาส
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 - เวทีระดับจังหวัดสกลนคร
 - เวทีระดับเขตสุขภาพท่ี 8
8. สรุปโครงการ
9.จัดท าเล่มรวมงานวิชาการ 
ปี 2564 ในรูปแบบรูปเล่ม 
และ อิเลคทรอนิคส์ไฟล์
10.จัดช่องทางการเผยแพร่งาน
วิชาการโดยใช้ช่องทางเวปไซด์
โรงพยาบาลวานรนิวาส และ
Application บนมือถือ
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1 รพ.สต.ขัวก่ำย
1.1 โครงกำรก้ำวขำขยับกำย 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 1.ประชุมบุคลากรในรพสต.และ 1.แกนน าการออกก าลัง 1.มีกลุ่มการออกก าลังกาย กองทุนหลักประกัน ก.พ.-64 นายอัญศักด์ิ

ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภำพ ออกก าลังกาย เครือข่ายสุขภาพในเขตรับผิดชิบ กาย จ านวน 60 คน ในหมู่บ้านชุมชน 7 กลุ่ม สุขภาพระดับพ้ืนท่ี สายธิไชย

2.เพ่ือสร้างกระแสให้ 2.จัดหาแกนนน าการออกก าลังกาย 2.ประชาชนท่ัวไป 2.ประชาชนเข้าร่วมมหกรรม ต าบลขัวก่าย นักวิชาการ

ประชาชนต่ืนตัวในการ หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 600 คน การออกก าลังกาย 660 คน 30,000 บาท สาธารณสุข

ออกก าลังกาย 3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแกน รวมเป็น 660 คน 1.ค่าอาหารและอาหาร ปฏิบัติการ

3.เพ่ือสร้างแกนน าในการ น าการออกก าลังกาย ว่างอบรมแกนน าฯ

ออกก าลังกายในชุมชน 4.จัดกิจกรรมการออกก าลังกายใน จ านวน 60 คนๆ100บาท

หมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน  6,000 บาท

5.จัดมหกรรมการเดินว่ิงเพ่ือทดสอบ 2.ค่าวิทยากร 3 คน ๆ

สมรรถภาพแก่ประชาชนท่ัวไป 600 บาท 1,800 บาท

และแกนน า 3.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ิม

ผู้เข้าร่วมมหกรรมจ านวน

600 คนๆ 25 บาท

รวม 15,000 บาท

4.ค่าวัสดุ 1,950 บาท

5.ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

จ านวน 1,350 บาท

6.ค่าจ้างเหมา อุปกรณ์

เคร่ืองเสียง 3,900 บาท

1.2 โครงกำรมหัศจรรย์ 1.เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 1.จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาและ 1.อาสาสมัครแกนน า 1.อาสาสมัครมีความรู้ กองทุนหลักประกัน  ก.พ 64 นางสาวเสาว
พร1,000 วันแรกแห่งชีวิต สุขภาพเด็กให้มีความ ส่งเสริมสุขภาพเด็กให้มีความ พัฒนาการเด็กประจ า และทักษะ ร้อยละ 80 สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ขันทีท้าว

สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สมบูรณ์ท้ังร่างกายและสติปัญญา หมู่บ้าน จ านวน 20 คน 2.หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ ต าบลขัวก่าย พยาบาลวิชาชีพ

แผนงำน/โครงกำร กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล  อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมำณ 2564
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มีสติปัญญาและศักยภาพ พร้อมท้ังศักยภาพท่ีดีในช่วง 1,000 2.ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล และทักษะ ร้อยละ 80 10,000 บาท ปฏิบัติการ

ท่ีดีในช่วง 1,000 วันแรก วันแรกของชีวิต เด็ก 0 - 2 ปี 20 คน 1.อาหารและอาหารว่าง

ของชีวิต 2.อบรมรับฟังความรู้และทักษะการ 3.หญิงต้ังครรภ์ 10 คน ผู้เข้ารับการอบรม

2.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม ดุแลในการส่งเสริมสุขภาพเด็กให้มี 50 คนๆ100 บาท

ให้ครอบครัวชุมชนและ ความสมบุรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ จ านวน 5,000 บาท

สังคมตระหนักถึงความ มีสติปัญญาและศักยภาพท่ีดีในช่วง 2 ค่าตอบแทนวิทยากร

ส าคัญของการดูแลและเอาใจ 1,000 วันแรกของชีวิต 2 คนๆ 600 บาท

ใส่ต่อสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 3.แบ่งกลุ่มสาธิต การจัดหมวดหมู่ จ านวน 1,200 บาท

และเด็กอายุ 0- 2 ปี อาหารส าหรับหญิงมีครรภ์และ 3.ค่าป้ายไวนิลโครงการ

3.เพ่ือบูรณาการงานและ เด็ก 0 - 2 ปี  500 บาท

สร้างความร่วมมือจาก 4.ค่าจ้ังเหมาจัดเตรียม

ครอบครัวภาคีเครือข่ายและ เอกสารและวัสดุสาธิต

องค์กรต่างๆในการพัฒนา  3,300 บาท

สุขภาพของสตรีต้ังครรภ์และ รวมท้ังส้ิน 10,000 บาท

เด็กอายุ 0-2 ปี

1.3 โครงกำรอบรมแกนน ำ 1.เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านมี 1.ค้นหาแกนน าด้านสุขภาพ 1.แกนน าจ านวน 120คน 1.แกนนน าสุขภาพมี กองทุนหลักประกัน ก.พ 64 นางสาวรัตนพร

สุขภำพประจ ำหมู่บ้ำน แกนน าด้านสุขภาพ ในหมู่บ้านโดยใช้ระบบสังคมมิติ ความรู้และทักษะในการ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ระดากรณ์

2.เพ่ือพัฒนาแกนน าสุขภาพ  2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ ดูแลสุขภาพร้อยละ 80 ต าบลขัวก่าย จพ.สาธารณสุข

ให้ออกปฏิบัติงานร่วมกันได้ แกนน าสุขภาพ 2.มีเครือข่ายแกนน า 10,000 บาท ช านาญงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดต้ังเครือข่ายการดูแลสุขภาพ สุขภาพในหมู่บ้าน 7 1.ค่าอาหารและอาหารว่าง

3.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ในระดับหมู่บ้าน เครือข่าย 120 คนๆ 75 บาท

WECANDO ได้เข้าถึงการ จ านวน 9,000บาท

บริการสุขภาพและพ่ึงตนเอง 2.ค่าวัสดุส านักงาน 

ด้านสุขภาพได้ จ านวน 500 บาท
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3.ค่าป้ายไวนิลโครงการ

จ านวน 500 บาท

รวมท้ังส้ิน 10,000 บาท

1.4 โครงกำรอบรม 1.เพ่ือสร้องแกนน าเพ่ือค้นหา 1.อบรมให้ความรู้แกนน าเร่ือง แกนน าประจ าหมู่บ้าน 1.กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย เงินบ ารุง รพสต.ขัวก่าย พ.ย.-20 นาง ช่ืนฤทัย

เชิงปฏิบัติกำร และให้ความรู้แก่ประชาชน มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 7 หมู่บ้าน 30-70 ปีได้รับการตรวจ 30,000 บาท ก.พ.-64 ไฝทาค า

กำรให้ควำมรู้แกนน ำ กลุ่มเป้าหมาย 2.ฝึกการออกส ารวจโดยแกนน า จ านวน 125 คน คัดกรองมะเร็งเต้านม 1.ค่าอาหารว่างผู้เข้า พยาบาล

เช่ียวชำญกำรคัดกรอง 2.เพ่ือให้ประชาชนท่ีเป็นกลุ่ม ในเขตรับผิดชอบ ร้อยละ 80 อบรม จ านวน 125 คน วิชชาชีพ

มะเร็งปำกมดลูกและ เป้าหมายเข้าถึงบริการใน 3.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2.กลุ่มกลุ่มเป้าหมาย คนละ 25 บาทจ านวน ช านาญการ

มะเร็งเต้ำนม การตรวจคักกรองและตรวจ และมะเร็งเต้านม 30-60 ปีได้รับการตรวจ 2 ม้ือ จ านวน 2 วัน

ค้นหามะเร็งปากมดลูกและ 4.แจ้งผลการตรวจและให้ความรู้ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมท้ังส้ิน 12,500 บาท

มะเร็งเต้านมระยะเร่ิมต้น แก่ปนะชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 20 ภายใน 2.ค่าอาหารกลางวันผู้

3.เพ่ือลดการตายจากมะเร็ง 5.สรุปผลการปฏิบัติงานของแกนน า ปีงบประมาณ 2564 เข้าอบรม จ านวน 125 คน

ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 3.กลุ่มแกนน ามีทักษะใน คนละ 50 บาท  1 ม้ือ

การสอนการตรวจมะเร็ง จ านวน 2 วัน 

เต้านมด้วยตัวเองอย่าง รวมท้ังส้ิน 12,500 บาท

ถูกต้อง ร้อยละ 80 3.ค่าวิทบากร 600 บาท

จ านวน 2 คน 2 วัน 

รวมท้ังส้ิน 2,400 บาท

4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ

ฝึกอบรม 2,600 บาท

รวมเป็น 30,000 บาท
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1.5 โครงกำรอบรม 1.เพ่ือสร้างแกนน าเพ่ือค้นหา 1.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 1. แกนน าสุขภาพ 1.แกนน ามีความรู้ด้าน เงินบ ารุง รพสต.ขัวก่าย 24-25 น.ส วราภรณ์

เชิงปฏิบัติกำร และให้ความรู้ด้านทันต แกนน าเก่ียวกับโรคภายในช่องปาก ทางทันตสาธารณสุข ทันตสาธารณสุขอย่างน้อย 20,000 บาท ก.พ.-64 ไชยมงค์

กำรให้ควำมรู้แกนน ำ สาธารณสุขในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน เหงือกและฟัน  7 หมู่บ้าน จ านวน ร้อยละ 80 1.ค่าอาหารว่างผู้เข้า เจ้าพนักงาน

เช่ียวชำญ 2.เพ่ือให้แกนน ามีความรู้และ   - การดูแลช่องปากท่ีถูกต้อง 125 คน 2.แกนน าสามารถตรวจ อบรม จ านวน 125 คน ทันตสาธารณสุข

ด้ำนทันตสำธำรณสุข ทักษะด้านทันตสาธารณสุข   - ทักษะการตรวจสุขภาพช่องปาก สุขภาพทางช่องปากได้ คนละ 25 บาทจ านวน

3.เพ่ือให้แกนน าสามารถถ่าย 2.ฝึกแกนน าตรวจสุขภาพทางช่อง อย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 2 ม้ือ จ านวน 1 วัน

ทอดความรู้ด้านทันต ปากและฝึกทักษะการแปรงฟัน รวมท้ังส้ิน 6,250 บาท

สาธารณสุขแก่ประชาชนได้ 2.ค่าอาหารกลางวันผู้

4.เพ่ือให้แกนน าสามารถตรวจ เข้าอบรมจ านวน 125

สุขภาพทางช่องปากแก่ คนๆละ 50 บาท  1 ม้ือ

ประชาชนเบ้ืองต้นได้ จ านวน 1 วัน

รวมท้ังส้ิน 6,250 บาท

3.ค่าวิทบากร 600 บาท

จ านวน 3 คน 1 วัน

รวมท้ังส้ิน 1,800 บาท

4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ

ฝึกอบรม 5,700บาท

รวมเป็น  20,000 บาท

2 รพ.สต.วังเย่ียม 1.เพ่ือให้ได้รูปแบบการพัฒนา 1.เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณ ทุกหมู่บ้านในเขต 1.ทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.วังเย่ียม
2.1 โครงกำรชุมชนน่ำอยู่ หมู่บ้าน ชุมชนน่าอยู่ 2.จัดประชุม  เพ่ือช้ีแจงโครงการ รพ.สต.บ้านวังเย่ียม รับผิดชอบ รพ.สต. สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64

ผู้คนสุขภำพดี ผู้คนสุขภาพดี ข้ันด าเนินการ จ านวน 6 หมู่บ้าน บ้านวังเย่ียม ต าบลหนองแวงใต้
2.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมี 1.คัดเลือกคณะกรรมการ ต าบลหนองแวงใต้ 46,700 บาท
ครอบครัวแข็งแรง และค จ านวน 6  คน เข้าร่วมโครงการและมี 1.ค่าอาหารว่างผู้ร่วม
ครอบครัวอบอุ่นมุ่งสู่เมืองไทย 2.ประชุมช้ีแจงชาวบ้าน  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ประชุมช้ีแจง 25 บาท 

หน้าท่ี 150



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด รำยละเอียดงบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

แข็งแรง เพ่ือเตรียมหมู่บ้านเข้ารับการพัฒนา ผู้คนปลอดภัยจาก x 60 คน X ๑ ม้ือ 
3.เพ่ือให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนหมู่บ้านให้น่าอยู่น่ามอง ปลอดภัย โรคติดต่อในชุมชนมากข้ึน เป็นเงิน  1,500 บาท
รู้การจัดการสุขภาพในชุมชน จากโรคติดต่อในชุมชน 2. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมฯ
4.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 3.คณะกรรมการประเมิน หมู่บ้านๆละ 30คนๆละ 
วางแผนส่งเสริม ป้องกัน ออกประเมินหมู่บ้านตามเกณฑ์ 100 บาท X 6 หมู่บ้าน 
ด้านสุขภาพชุมชน การพัฒนาหมู่บ้าน เป็นเงิน 18,000 บาท
5.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมี 4.สรุปผลการด าเนินงาน 3.ค่าใช้สอยของรางวัลฯ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เป็นเงิน 18,000บาท

4.ค่าตอบแทนกรรมการ  
เป็นเงิน 7,200 บาท
5. ค่าวัสดุ 1,700บาท
รวมเป็น 46,400บาท

2.2 โครงกำรเดินว่ิงเพ่ือ 1.เพ่ือให้สตรีเกิดความรู้ 1.จัดท าโครงการเสนออนุมัติ ประชาชน ในเขต ประชาชนท่ีได้เข้าร่วม กองทุนหลักประกัน พ.ค.-64 รพ.สต.วังเย่ียม
สุขภำพและว่ิงจ้ำวสนำม ความเข้าใจในโรคมะเร็ง 2.ประชุมคณะท างาน เครือข่าย รพ.สต.วังเย่ียม และ กิจกรรมว่ิง สุขภาพระดับพ้ืนท่ี

ปีงบประมำณ  2564 ปากมดลูก  มะเร็งเต้านม 3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง         ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ต าบลหนองแวงใต้
2.เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้าร่วม 4.ประชาสัมพันธ์ จ านวน 500 คน 22,480  บาท
กิจกกรมได้ทดสอบสมรรถภาพ5. จัดกิจกรรมว่ิง 1. ค่าอาหารว่างและ

ของตนเอง 6. รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม เคร่ืองด่ืมผู้ร่วมกิจกรรม 

จัดท าสถิติการว่ิงทุกกลุ่ม จ านวน 500 คนๆละ 30 บาท

7. สรุปผลการว่ิงและรายงานผล เป็นเงิน 15,000 บาท

2.ค่าไวนิล  2 ผืน        

เป็นเงิน 1,000 บาท 

3. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 4,980บาท 

4. ค่าจ้างเหมาบริการเช่า

เคร่ืองเสียงเป็นเงิน1,500 บาท
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รวมเป็นเงิน 22,480  บาท

2.3 โครงกำรหญิงไทย 1.เพ่ือให้สตรีเกิดความรู้ 1.จัดท าโครงการและขอรับการ สตรีในเขต รพ.สต. 1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  กองทุนหลักประกัน ก.พ.64- รพ.สต.วังเย่ียม
ห่ำงไกลมะเร็งปำกมดลูก ความเข้าใจในโรคมะเร็ง สนับสนุนงบประมาณ บ้านวังเย่ียม ท่ีมีอายุ เก่ียวกับสาเหตุและภัยของ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี พ.ค.-64
และมะเร็งเต้ำนม ปากมดลูก  มะเร็งเต้านม 2.แต่งต้ังคณะท างาน 30 ปีข้ึนไป  โรคมะเร็งปากมดลูก  ต าบลหนองแวงใต้

ปีงบประมำณ 2564 2.เพ่ือกระตุ้นให้สตรีมีความ 3. จัดท าเอกสาร จ านวน 100 คน มะเร็งเต้านม ร้อยละ 80 12,400 บาท 
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ 4. ประชาสัมพันธ์ 2.กลุ่มเป้าหมายได้รับการ 1.ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 

ด้วยการตรวจมะเร็งปากมดลูก5.รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วย ช่ัวโมงละ 300 บาท วัน ๆ 

การตรวจ เต้านมด้วยตนเอง ด้วยวิธี  Pap Smear 2 คร้ังต่อปี เพ่ือค้นหาเซลล์ผิดปกติ 6 ช่ัวโมง เป็นเงิน1,800บาท

และป้องกันตนเองจาก 6. กิจกรรมวันรณรงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  20 2.ค่าจ้างเหมาท าอาหาร

มะเร็งเต้านม 6.1 จัดนิทรรศการให้ความรู้เบ้ืองต้น 3.สตรีอายุ 30 ปีข้ึนไป กลางวันอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

3.ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง เก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก  สามารถตรวจเต้านมเอง 100 x 100  บาท 

ปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งเต้านม และผ่านการประเมิน เป็นเงิน 10,000  บาท

ในระยะรุนแรง 6.2 จัดให้มีการสอน  และสาธิต ทักษะจาก จนท.ได้ถูกต้อง 3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  

4.ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง  ร้อยละ 80 โครงการ จ านวน 1 ป้าย

ปากมดลูก มะเร็งเต้านม โดยแกนน า อสม.5 คน/ หมู่บ้าน เป็นเงิน 600  บาท

ระยะรุนแรง 6.3 ตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูก รวมเป็นเงิน 12,400บาท

โดยเจ้าหน้าท่ี
7.ประเมินผลโครงการ

2.4 โครงกำรส่งเสริมภำวะ 1.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ 1.จัดท าโครงการและขอรับการ หญิงต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภ์และ กองทุนหลักประกัน ก.พ.64- รพ.สต.วังเย่ียม
โภชนำกำรมำรดำ ได้รับการฝากครรภ์และได้รับ สนับสนุนงบประมาณ หญิงหลังคลอด หญิงหลังคลอดมีความรู้ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี พ.ค.-64
และทำรกเชิงรุก การดูแลสุขภาพตลอดอายุครรภ์2.แต่งต้ังคณะท างานและประชุม  จ านวน 100 คน เร่ืองอนามัยแม่และเด็ก ต าบลหนองแวงใต้

ปีงบประมำณ 2564 2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ คณะท างาน ร้อยละ 80 12,400  บาท
และไม่มีภาวะซีดก่อนคลอด 3.จัดท าเอกสารให้ความรู้ในการ 2.มารดาและทารก 1.ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 

3.เพ่ือส่งเสริมให้ทารก อบรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ หลังคลอดมีภาวะโภชนาการช่ัวโมงละ 300 บาท วัน ๆ 
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แรกคลอดมีน้ าหนัก หลังคลอดและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ท่ีดี มีสุขภาพสมบูรณ์ 6 ช่ัวโมง เป็นเงิน 1,800 บาท

ไม่ต่ ากว่า 2500 กรัม 4.ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว แข็งแรงฝากครรภ์ตามเกณฑ์2.ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน

4.เพ่ือส่งเสริมให้ทารกในครรภ์5.ด าเนินงานตามโครงท่ีก าหนด 3.ทารกหลังคลอดมีน้ าหนักอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   

ให้สมบูรณ์แข็งแรงน้ าหนักดี 6.สรุปผลการด าเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 

พัฒนาการสมวัย 100 คน ๆ ละ 100  บาท 

เป็นเงิน  10,000  บาท

3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ป้ายเป็นเงิน 600 บาท  

รวมเป็นเงิน 12,400  บาท

2.5 โครงกำรใส่ใจสุขภำพ 1.เพ่ือให้ประชาชนอายุ 1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย แกนน า อสม. 25 คน 1.ประชาชนอายุ35ปีข้ึนไป กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.วังเย่ียม
ห่ำงไกลโรคเบำหวำน 35 ปีข้ึนไป  ได้รับการตรวจ 2.จัดท าโครงการและขอรับ 1.กลุ่มเส่ียงต่อ ในพ้ืนท่ีได้รับการตรวจ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ม.ค.-64
ควำมดันโลหิตสูง คัดกรองสุขภาพเบ้ืองต้นเพ่ือ การสนับสนุนงบประมาณ โรคเบาหวานและ สุขภาพอย่างน้อยปีละ1คร้ัง ต าบลหนองแวงใต้

ปีงบประมำณ 2564 ค้นหาภาวะเส่ียงของโรคเบา 3.แต่งต้ังคณะท างานและประชุม โรคความดันโลหิตสูง 2.ได้รับความร่วมมือจาก 12,800  บาท
หวานและความดันโลหิตสูง คณะท างาน จ านวน 50 คน ภาคีเครือข่ายในชุมชน 1.ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม 

2.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงต่อ 4.จัดท าเอกสารให้ความรู้ในการอบรม2.กลุ่มเส่ียงท่ีต้องติดตาม ในการดูแลสุขภาพ ช่ัวโมงละ 300 บาท วัน ๆ 

โรคเบาหวานและหรือ 5.ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ต่อเน่ือง จ านวน 30 คน ประชาชนร่วมกัน 6 ช่ัวโมง เป็นเงิน1,800 บาท

ความดันโลหิตสูงได้รับความรู้ 6.ด าเนินงานตามโครงท่ีก าหนด 3.ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้ 2.ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน

เร่ืองโรค และภาวะแทรกซ้อน 7.สรุปผลการด าเนินงาน รับการดูแลปรับเปล่ียน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   

ของโรคเบาหวานโรคความดันสูง พฤติกรรมสุขภาพให้ ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  

3.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงต่อ เหมาะสม 104  คน ๆ  ละ 100 บาท 

โรคเบาหวานและหรือ 4.อัตราป่วยด้วยโรคเบา เป็นเงิน 10,400  บาท

ความดันโลหิตสูงได้รับการ หวานและความดันโลหิตสูง 3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ รายใหม่ลดลง จ านวน ป้ายเป็นเงิน 600บาท  

ด้วย 3 อ. 2 ส. รวมเป็นเงิน 12,800  บาท
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2.6 โครงกำรป้องกันและ 1.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 1.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ประชาชน ในเขต 1.ประชาชนในพ้ืนท่ี กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.วังเย่ียม
แก้ไขปัญหำกรณีเกิด ในกรณีเกิดโรคระบาด ในพ้ืนท่ี ให้คณะกรรมการกองทุน รพ.สต.วังเย่ียม เขตรับผิดชอบ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
โรคระบำดหรือภัยพิบัติ หรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุน จ านวน 908หลังคาเรือน รพ.สต.บ้านวังเย่ียม ต าบลหนองแวงใต้

ฉุกเฉินในพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ต าบลหนองแวงใต้มี 5,000 บาท
รพ.สต.บ้ำนวังเย่ียม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา คุณภาพชีวิตท่ีดี
ปีงบประมำณ 2564 สาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น

เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

2.7 โครงกำรชุมชนร่วมใจ 1.เพ่ือลดอัตราป่วยและไม่มี 1.ประชุมช้ีแจงเสนอโครงการจาก ทุกหมู่บ้านในเขต 1.ประชาชนในชุมชนไม่ กองทุนหลักประกัน พ.ค.64- อสม.
ท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ ผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกการประชาคมหมู่บ้าน รับผิดชอบ ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ค.-64 เขต รพ.สต.
ยุงลำยและป้องกันภัย 2.พ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ 2.เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ  รพ.สต.บ้านวังเย่ียม 2.ไม่มีการระบาด ต าบลหนองแวงใต้ บ้านวังเย่ียม  
โรคไข้เลือดออก     ยุงลายและก าจัดลูกน้ ายุงลาย 3.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 908 หลังคาเรือน โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 48,000 บาท
เขตรับผิดชอบ ในชุมชนและโรงเรียน ตามโครงการฯ 6 หมู่บ้าน 3.ประชาชนเห็นความ 1.ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

รพ.สต.บ้ำนวังเย่ียม 3.แต่งต้ังคณะกรรมการ 4.ด าเนินงานตามโครงการโดย ส าคัญของการป้องกันและ ผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 

ปีงบประมำณ 2564 ด าเนินงานตามโครงการฯ 4.1 จัดกิจกรรมการรณรงค์ประชา ควบคุมโรคไข้เลือดออก 6 หมู่บ้านๆละ 50 คนๆละ  

4.ด าเนินงานตามโครงการ สัมพันธ์การควบคุมโรคไข้เลือดออก 25 บาท จ านวน 6 คร้ัง    

4.1จัดกิจกรรมการรณรงค์  ด าเนินการทุกครัวเรือน  เป็นเงิน  45,000  บาท

ประชาสัมพันธ์การควบคุม ท้ัง 6 หมู่บ้าน  ในพ้ืนท่ีรับ 2.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์

โรคไข้เลือดออก ด าเนินการ รพ.สต.บ้านวังเย่ียม จ านวน 6 คร้ัง จ านวน 6 ป้าย ๆละ 500 บาท

ทุกครัวเรือน  ท้ัง 6 หมู่บ้าน  ในเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2564  เป็นเงิน  3,000  บาท

ในพ้ืนท่ีรับรพ.สต.บ้านวังเย่ียม รวมเป็นเงิน 48,000บาท

 จ านวน 6 คร้ัง ในเดือน 
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2564

หน้าท่ี 154



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด รำยละเอียดงบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

3 รพ.สต.โนนอุดม
3.1 โครงกำรเดิน ว่ิง ป่ัน 1.เพ่ือจัดกิจกรรมเดิน ว่ิง ป่ัน 1.จัดกิจกรรมเดินว่ิง ป่ันเพ่ือสุขภาพ 1.ประชาชนท่ัวไปและ 1.ประชาชนท่ัวไปและ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนอุดม

เพ่ือสุขภำพ เพ่ือสุขภาพ ระยะทาง 3.5  ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐของ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ประจ ำปี 2564 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร /  5 กิโลเมตร /จ านวนของผู้เข้าร่วม จ านวน 500 คน หน่วยงานในพ้ืนท่ีองค์การ ต าบลศรีวิชัย

จ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม 500 คนข้ึนไป บริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 25,000 บาท
 500 คนข้ึนไป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
2.เพ่ือส่งเสริมและปลุกกระแส เดิน ว่ิง ป่ัน เพ่ือสุขภาพ
ให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุมี 2.ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
การออกก าลังกายเป็น มีการออกก าลังกายเป็น
ประจ าสม่ าเสมอและย่ังยืน ประจ าสม่ าเสมอและย่ังยืน
3.ส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไป                               
และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐของ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีวิชัย
เข้าร่วมกิจกรรม 

3.2 โครงกำรตรวจคัดกรอง 1.เพ่ือให้สตรีในเขตพ้ืนท่ี 1.การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1.สตรีในเขตพ้ืนท่ี 1.สตรีกลุ่มเป้าหมาย กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนอุดม
มะเร็งปำกมดลูก ต าบลศรีวิชัยท่ีมีอายุ30-60 ปี และมะเร็งเต้านม ในกลุ่มหญิง ต าบลศรีวิชัย ท่ีมี มีความเส่ียงต่อการเกิดโรค สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
มะเร็งเต้ำนม ได้รับการตรวจคัดกรอง อายุ 30-70 ปี ในเขตต าบล อายุ 30 - 60 ปี ได้รับการคัดกรองความ ต าบลศรีวิชัย

ประจ ำปี 2564 มะเร็งปากมดลูก ศรีวิชัย ผิดปกติและได้รับการรักษา 38,900 บาท 
2.เพ่ือให้สตรีในเขตพ้ืนท่ี ต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก
ต าบลศรีวิชัยท่ีมีอายุ 30-70ปี 2.เพ่ือลดอัตราการเกิด
ได้รับการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม และเต้านม ระยะลุกลาม

และลดอัตราการตายจาก
โรคมะเร็งปากมดลูกและ
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มะเร็งเต้านม 

3.3 โครงกำร  ฟ.ฟันย้ิมสวย 1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ 1.ส่งเสริมให้ความรู้และความเข้าใจ เด็กประถมวัย 1.นักเรียนมีความรู้เร่ือง กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนอุดม
สุขภำพฟันดี ความเข้าใจการรักษาสุขภาพ ในการรักษาสุขภาพในช่องปาก ต าบลศรีวิชัย จ านวน การดูแลสุขภาพช่องปาก สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
เด็กนักเรียนประถมศึกษำ ในช่องปากและฟัน และฟัน 660 คน ได้อย่างถูกวิธี ต าบลศรีวิชัย

ต ำบลศรีวิชัย ปี 2564 2.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและ 2.นักเรียน ได้ตะหนักถึง 53,300 บาท
เข้าใจข้ันตอนการแปรงฟัน ความส าคัญของการดูแล
ดูแลสุขภาพช่องปาก ช่องปากของเด็กนักเรียน
ท่ีถูกต้อง ถูกวิธี มากข้ึน
3.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 3.ลดภาวะการเกิดโรคฟันผุ
น าความรู้ท่ีมี มาเสริมใช้ และโรคเหงือกอักเสบใน
ในชีวิตประจ าวันได้ เด็กวัยเรียน

3.4 โครงกำรพอกเข่ำสมุนไพร 1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี 1.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ 1.ผู้สูงอายุต าบลศรีวิชัยท่ี 1.ผู้สูงอายุมีความรู้  กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนอุดม

ลดอำกำรปวดเข่ำจำก ความรู้ ความเข้าใจเร่ือง ความเข้าใจเร่ืองการสมุนไพร ท่ีภาวะเข่าเส่ือม ความเข้าใจเร่ือง สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ภำวะข้อเข่ำเส่ือมใน โรคข้อเข่าเส่ือมและสามารถ ในการรักษาโรคข้อเข่าเส่ือม จ านวน 160 คน โรคข้อเข่าเส่ือมและ ต าบลศรีวิชัย
ผู้สูงอำยุ เลือกใช้สมุนไพรในท้องถ่ิน และลดอาการปวดเข่า สามารถเลือกใช้สมุนไพร 13,300 บาท 

เพ่ือลดอาการปวดเข่า ในท้องถ่ินเพ่ือลดอาการ
2.เพ่ือส่งเสริมการใช้สมุนไพร ปวดเข่า
ในท้องถ่ินและการดูแล 2.มีการน าสมุนไพรท่ีมีอยู่
สุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ในท้องถ่ินมาใช้ในการ
3.เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถ ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
ท ายาพอกเข่าสมุนไพร 3.ผู้สูงอายุสามารถท ายา
ใช้ท่ีบ้านเองได้ พอกเข่าสมุนไพรใช้ท่ี

บ้านเองได้
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3.5 โครงกำรฝึกอบรม 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง1.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง 1.เด็ก 4 กลุ่มวัย 1.เด็ก 4 กลุ่มวัย กองทุนหลักประกัน ก.ค.64- รพ.สต.โนนอุดม
ให้ควำมรู้ผู้ปกครองเด็ก และผู้เล้ียงดูเด็ก ให้มีความรู้    และผู้เล้ียงดูเด็ก ให้มีความรู้ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (อายุ 9เดือน อายุ18 เดือน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ส.ค.-64
 เร่ืองกำรตรวจและ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ ต าบลศรีวิชัย อายุ 30 เดือนอายุ 42 เดือน) ต าบลศรีวิชัย
กำรส่งเสริมพัฒนำกำร  การตรวจและส่งเสริม การตรวจและส่งเสริมพัฒนาการ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 26,100 บาท 
เด็ก 4 กลุ่มวัย พัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย เด็ก 4 กลุ่มวัย (อายุ 9 เดือน  มีพัฒนาการสมวัย

 (อายุ 9 เดือน อายุ 18 เดือน  อายุ 18 เดือน    อายุ 30 เดือน 2.เด็ก 4 กลุ่มวัย 
อายุ 30 เดือนอายุ 42 เดือน)   อายุ 42 เดือน)   (อายุ 9 เดือน อายุ18 เดือน
2.เพ่ือให้เด็ก4 กลุ่มวัย อายุ 30 เดือน อายุ 42เดือน) 
(อายุ 9 เดือน อายุ 18 เดือน มีพัฒนาการล่าช้าทุกคน 
อายุ 30 เดือนอายุ 42 เดือน) ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
ได้รับการประเมินพัฒนาการ ให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยและ 
และมีการกระตุ้นพัฒนาการ ได้รับการรักษาท่ีถูกต้อง
ท่ีถูกต้องตามวัย
3.เพ่ือให้เด็ก 4 กลุ่มวัย
(อายุ 9 เดือนอายุ 18 เดือน
อายุ 30 เดือนอายุ 42 เดือน) 
มีพัฒนาการสมวัยท้ังทาง
ด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ จิตใจ และสังคม

3.6. โครงกำรวัยเรียน 1.เพ่ือให้ เด็กนักเรียนช้ัน 1.ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนช้ัน 1.วัยรุ่นและวัยเรียน 1เด็กนักเรียนช้ัน กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนอุดม
วัยใส รักอย่ำงไร ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ ประถมศึกษา มีความรู้เร่ือง จ านวน 137 คน ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ไม่ให้เส่ียง เด็กนักเรียนช้ันมัธยมปีท่ี 1ข3 ความเข้าใจเร่ืองเศศึกษาและ เด็กนักเรียนช้ันมัธยม ต าบลศรีวิชัย

(โรงเรียนขยายโอกาส) พัฒนาการตนเองเม่ือเข้าสู่วัยรุ่น ปีท่ี 1 – 3 11,460 บาท 
มีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง (โรงเรียนขยายโอกาส) 
เพศศึกษาและพัฒนาการ มีความรู้ ความเข้าใจเร่ือง
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ของตนเองเม่ือเข้าสู่วัยรุ่น เพศศึกษาและพัฒนาการ
2.เพ่ือให้เด็กนักเรียนช้ัน ของตนเองเม่ือเข้าสู่วัยรุ่น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 2.เด็กนักเรียนช้ันประถม
เด็กนักเรียนช้ันมัธยมปีท่ี 1-3 ศึกษาปีท่ี 6 และเด็ก
 (โรงเรียนขยายโอกาส) นักเรียนช้ันมัธยมปีท่ี 1-3
มีความรู้ และทักษะใน (โรงเรียนขยายโอกาส) 
การจัดการกับสถานการณ์ มีความรู้ และทักษะใน 
ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ การจัดการกับสถานการณ์ 
3.เพ่ือให้เด็กนักเรียนช้ัน ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 3.เพ่ือให้เด็กนักเรียน
เด็กนักเรียนช้ันมัธยมปีท่ี 1-3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 (โรงเรียนขยายโอกาส) และเด็กนักเรียนช้ันมัธยม
ตระหนักถึงความส าคัญของ ปีท่ี 1-3 (โรงเรียนขยายโอกาส)
การเห็นคุณค่าในตนเองและ ตระหนักถึงความส าคัญ
สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ของการเห็นคุณค่าในตนเอง

และสร้างความภาคภูมิใจ 
ในตนเอง

3.7 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 1.เพ่ือลดความเส่ียงจากการ 1.ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวิธีการ 1.ประชาชนท่ัวไป 1.สามารถลดมูลค่าความ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนอุดม
และป้องกันอันตรำยจำก ท างานท่ีไม่ปลอดภัย ป้องกันตนเองจาอันตรายจากการ  ท่ีมีภาวะเส่ียง สูญเสียท่ีเกิดจาก สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
สภำพแวดล้อม และเพ่ิมพฤติกรรมท่ีปลอดภัย ท างานและสภาพแวดล้อมท่ีไม่ การประสบอันตราย ต าบลศรีวิชัย
กำรท ำงำน  ในการท างาน เหมาะสมต่อการท างาน จากการท างาน 26,100 บาท 

2.เพ่ือลดสถิติการประสบ 2.ประชาชนมีความรู้เข้าใจ
อันตรายจากการท างาน วิธีการป้องกันอันตราย 
3.เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม จากท างาน
ท่ีปลอดภัยให้เป็นนิสัย 3.สามารถลดการ
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ประสบอันตรายได้อย่าง 
ต่อเน่ืองและย่ังยืน

3.8 โครงกำรป้องกันและ 1.เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ 1.เพ่ือส่งเสริมและสร้างความรู้ 1.ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 1.มีการตรวจคัดกรองและ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนอุดม
 ควบคุมโรคติดเช้ือ แก่ประชาชนเก่ียวกับโรค ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับ  ต าบลศรีวิชัย  เผ้าระวังโรคโควิด-19 สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ไวรัสโคโรนำ 2019 และการป้องกันโรคติดเช้ือ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า และ เพ่ือเฝ้าระวังควบคุม ต าบลศรีวิชัย
 (COVID -19)  ไวรัสโคโรนา (COVID-19) การป้องกันตนเอง การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส 13,300 บาท 

2.เพ่ือท าการตรวจคัดกรองโรค โควิด (COVID19) ให้กับ
และเฝ้าระวังควบคุมการป้องกัน  ประชาชนในชุมชน
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด 2.ลดความต่ืนตระหนักของ
3.เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน ประชาชนและสร้าง
 การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส ความพร้อมในการเผชิญกับ
โคโรนา (COVID-19) การแพร่ระบาดของโรค

3.ประชาชนมีความรู้
ควาามเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตนตามแนวทาง
การป้องกันควบคุม 
การระบาดได้

3.9 โครงกำรป้องกัน 1.เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 1.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 1.ผู้ปกครองเด็ก 1.ประชาชน/ผู้ปกครอง กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนอุดม
เด็กจมน้ ำ ประจ ำปี 2564 มีจิตส านึกในการช่วยเหลือ มีความรู้และความเข้าใจใน และเยาวชน เยาวชน ได้รับรู้ ตระหนัก สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64

และป้องกันเด็กจมน้ า การป้องกันตนเองและการช่วยเหลือ จ านวน 80คน ถึงอันตราย และวิธีการ ต าบลศรีวิชัย
2.เพ่ือให้ประชาชน/ผู้ปกครอง ป้องกันเด็กจมน้ า ป้องกันมิให้เกิดความ 6,900 บาท 
 ได้รับรู้ตระหนักถึงอันตราย สูญเสียจากการจมน้ า
และวิธีการป้องกันมิให้เกิด 2.เด็กและเยาวชน/
ความสูญเสียจากการจมน้ า ประชาชน ได้รู้ถึงวิธีปฏิบัติ 
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3.เพ่ือให้เด็กเยาวชนประชาชน                    เพ่ือเอาชีวิตรอด เม่ืออยู่ใน
ไดรู้ถึงวิธีปฏิบัติเพ่ือเอาชีวิต  สถานการณ์อันตรายในน้ า
รอดเม่ืออยู่ในสถานการณ์     
อันตรายจากน้ า  

3.10 โครงกำรอบรม/ 1.เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชน 1.ส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 1.วัยรุ่นและเยาวชน 1วัยรุ่นและเยาวชน กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนอุดม
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE  ท่ีมีปัญหา หรือต้องการ เข้าถึงการให้บริการในการรับ  จ านวน 137 คน  ท่ีมีปัญหา หรือต้องการ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
 NUMBER ONE ความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา ค าปรึกษา ค าแนะนะ และความ  ความช่วยเหลือ ได้รับ ต าบลศรีวิชัย

แนะน า ท่ี ถูกต้องเหมาะสม เช่ือเหลือจากผู้เช่ียวชาญ ค าปรึกษา แนะน า 11,460 บาท 
2.เพ่ือให้วัยรุ่นและ เยาวชน 2.ส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน  ท่ีถูกต้องเหมาะสม
ได้รับประสบการณ์ และ มีความรู้และคามเข้าใจในการ 2.วัยรุ่นและเยาวชนได้รับ
เพ่ิมพูนทักษะจากการฝึก แก้ขัญหาด้วยตนเอง  ประสบการณ์ และเพ่ิมพูน 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ทักษะจากการฝึกแก้ปัญหา
และจากกลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน ด้วยตนเอง และจาก

กลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน
3.วัยรุ่นและเยาวชนท่ีมี
ความสามารถเข้ารับการอบรม
เป็นอาสาสมัครให้ค าปรึกษา
เพ่ือนช่วยเพ่ือน

4 รพ.สต.หนองฮำง
4.1 โครงกำรเด็ก สมองดี 1.เพ่ือส่งเสริมให้หญิง 1.ส่งเสริมหญิงวัยเจริญพันธ์ุและ 1.หญิงวัยเจริญพันธ์ท่ี 1.ร้อยละ 100 ของทารก กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.หนองฮาง

สุขภำพดี อำรมณ์ดี  วัยเจริญพันธ์ุท่ีจะต้ังครรภ์ หญิงท่ีเตรียมพร้อมต้ังครรภ์ พร้อมจะต้ังครรภ์ 15 แรกคลอดมีน้ าหนัก สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
มีคุณธรรม  เตรียมความพร้อมก่อนต้ังครรภ์ให้มีความรู้และทักษะ หมู่บ้าน อายุ 20-34 ปี ไม่ต่ ากว่า 2,500 กรัม ต าบลธาตุ

2.เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์ 2.ส่งเสริมหญิงต้ังครรภ์ให้มี  จ านวน 1,166 คน 2. ร้อยละ 80 ของเด็ก 90,300 บาท
ท่ีมีความเส่ียงต่อการคลอดทารกภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม 2.หญิงต้ังครรภ์/ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
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น้ าหนักน้อยได้รับการดูแลสุขภาพเพ่ือให้ทารกในครรภ์มีความแข็งแรง ต้ังครรภ์ท่ีมีความเส่ียง 3. ร้อยละ 80 ของเด็ก
3.เพ่ือส่งเสริมให้ทารกแรกคลอดและสมบูรณ์ตามช่วงอายุการ ทุกราย จ านวน 25 คน  6-12 ปี สูง ดี สมส่วน
มีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า2,500กรัม ต้ังครรภ์ 3.หญิงหลังคลอด ระยะ 4. ร้อยละ 100 ของเด็ก 
4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี ให้นมบุตร ในเขตรับผิดชอบป.1 ได้รับการตรวจ IQ 
 มีพัฒนาการสมวัย  จ านวน 12 คน มากกว่า 100
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 4.กลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี 
ประถมศึกษา มีร่างกาย ทุกราย ในเขตรับผิดชอบ
 สูง ดี สมส่วน 15 หมู่บ้าน จ านวน 460คน

5.กลุ่มเด็ก 6-12 ปี ทุกราย
 ในเขตรับผิดชอบ 15 
หมู่บ้านจ านวน1,100 คน

4.2 โครงกำรรณรงค์ 1.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน 1.จัดกิจกรรมเดิน ว่ิง ป่ัน 1. ประชาชนท่ัวไปใน 1.ประชาชนท่ัวไปและ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.หนองฮาง

เดิน – ว่ิง ปิงปอง และเยาวชน ตระหนักถึง เพ่ือสุขภาพในประชาชนทุกกลุ่มวัย เขตต าบลธาตุ และต าบล เจ้าหน้าท่ีภาครัฐของ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
จรำจรชีวิต 7 สี ความส าคัญของการ ใกล้เคียง หน่วยงานในพ้ืนท่ีเข้าร่วม ต าบลธาตุ

ออกก าลังกายและมีส่วนร่วม 2.เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข กิจกรรมโครงการเดิน 15,500 บาท
ในการออกก าลังกาย ในอ าเภอวานรนิวาสและ ว่ิง ป่ัน เพ่ือสุขภาพ 
2.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน อ าเภอใกล้เคียง 2.ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
ครอบครัว ให้เกิดข้ึนจากการ 3.ข้าราชการในเขต มีการออกก าลังกายเป็น
ร่วมกันออกก าลังกาย ต าบลธาตุ และต าบล การประจ าสม่ าเสมอและ
3.เพ่ือให้องค์กรภาครัฐเอกชน ใกล้เคียง ย่ังยืน
องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมใน 4.กลุ่มเส่ียงผู้ป่วยเบาหวาน 
การจัดกิจกรรมออกก าลังกาย ความดันโลหิตสูง 
4.เพ่ือสร้างความสามัคคี จ านวน 50 คน
ในหมู่ประชาชน
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4.3 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ 1.เพ่ือให้ผู้ดูแลกลุ่มป่วย 1.จัดอบรมให้ความรู้และทักษะ 1. กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน 1.เพ่ือให้กลุ่มป่วยสามารถ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.หนองฮาง

และเฝ้ำระวังกลุ่มป่วย มีความรู้ ความเข้าใจและ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและ  จ านวน 114 คน ดูแลตนเองไม่ให้เกิด สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
โรคเบำหวำน - ตระหนักถึงภาวะแทรกซ้อน โรคความดันโลหิตสูง และลด 2. กลุ่มป่วยโรคความ โรคแทรกซ้อน เช่น ต าบลธาตุ
โรคควำมดันโลหิตสูง ท่ีเกิดจากโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อน ดันโลหิตสูง แผลท่ีเท้า ตา ไต 19,400 บาท
เพ่ือลดภำวะแทรกซ้อน  โรคความดันโลหิตสูง จ านวน 122 คน ร้อยละ 100
3 ต. 2.เพ่ือให้ผู้ดูแลกลุ่มป่วย รวม 236 คน

สามารถดูแลกลุ่มป่วยไม่ให้
เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น 
แผลท่ีเท้า ตา ไต
3เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
มีส่วนร่วม และเกิดการแลก
เปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ดูแล

4.4 โครงกำรเฝ้ำระวังและ 1. เพ่ือแก้ปัญหาเด็กก่อน 1.อบรมให้ความรู้ในกลุ่มวัยเรียน ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน1.เด็กก่อนวัยเรียนมีฟันผุ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.หนองฮาง

ส่งเสริมทันตสุขภำพ วัยเรียนให้มีฟันผุไม่เกิน ในการเฝ้าระวังและส่งเสริม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่เกินร้อยละ 50 สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ร้อยละ 50 ทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตต าบลธาตุ ต าบลธาตุ

2.เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน จ านวน 5 แห่ง 11,750  บาท
ตระหนักถึงความส าคัญของ  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การดูแลทันตสุขภาพของ บ้านโคกกลาง  25 คน
เด็กก่อนวัยเรียน  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. เพ่ือให้ผู้ปกครองและ บ้านห้วยไร่   40 คน
ผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจ  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในการดูแลรักษาฟันของ วังใหม่   30 คน
เด็กก่อนวัยเรียน  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. เพ่ือให้ชุมชนได้เกิดการ ท่าศรีไคล  20 คน
เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ส่งเสริมทันตสุขภาพ นาอวนน้อย 25 คน
5. เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียนมี รวม 150 คน
สุขภาพช่องปากท่ีดีลดค่าใช้
จ่ายในการรักษาพยาบาล

4.5 โครงกำรติดตำมเฝ้ำระวัง 1. เพ่ือเป็นการติดตาม 1. เฝ้าระวังและติดตามร้านค้า ร้านขายอาหาร  1. ร้านค้าในชุมชนได้รับ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.หนองฮาง

ร้ำนค้ำในชุมชนโดย เฝ้าระวังร้านค้าในชุมชนโดย ในชุมชน ในการลดความเส่ียง และแผงลอย  การติดตามเฝ้าระวังโดย สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
อำสำสมัครสำธำรณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ในการเกิดอันตรายและโรคภัยสุขภาพในเขตรับผิดชอบ  อสม. 100 % ในเร่ือง ต าบลธาตุ
ประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ท่ีมาจากการบริโภคอาหารท่ี  รพ.สต.บ้านหนองฮาง   การขายยาผิดกฎหมาย 27,660  บาท

พ้ืนท่ีเป้าหมาย ไม่ปลอดภัย จ านวน 80 ร้าน วันหมดอายุสินค้าทุก
2.เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพ  3 เดือน รวม 4 คร้ัง
ของอาหารภายในเขตพ้ืนท่ี
เป้าหมาย ลดความเส่ียงใน
การเกิดอันตรายและโรคภัย
ไข้เจ็บท่ีมีสาเหตุอันเน่ืองมา
จากการบริโภคอาหารท่ีไม่
ปลอดภัยของประชาชน
3.เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และ
เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบ
การและผู้บริโภคให้ตระหนัก
และเฝ้าระวังตนเองจากการ
บริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม
4. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายและ
ความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค
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5 รพ.สต.ส้งเปือย
5.1  โครงกำรว่ิงเพ่ือ 1.เพ่ือสร้างสุขภาพของคน 1.จัดกิจกรรม ว่ิงเพ่ือ ว่ิงจ้าวสนาม 1.ประชาชนท่ัวไปและ 1.ประชาชนท่ัวไปและ กองทุนหลักประกัน ก.ค.-64 รพ.สต.ส้งเปือย

สร้ำงสุขภำพว่ิงจ้ำวสนำม  ในชุมชนให้สมบูรณ์แข็งแรง แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐของ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี
ปีงบประมำณ 2564 ท้ังทางร่างกายและจิตใจ จ านวน 560 คน หน่วยงานในพ้ืนท่ีองค์การ ต าบลขัวก่าย

2.เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนัก บริหารส่วนต าบลขัวก่าย 15,000 บาท
เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ในการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง ว่ิงเพ่ือสร้างสุขภาพ 
และเหมาะสม  ว่ิงจ้าวสนาม
3.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ 2.ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
ในครอบครัว  ความสามัคคี มีการออกก าลังกายเป็น
ของคนในชุมชน และ ประจ าสม่ าเสมอและย่ังยืน
องค์กรภาครัฐ เอกชน 
ภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการออก
ก าลังกาย

5.2 โครงกำรปรับเปล่ียน 1.เพ่ือส่งเสริมให้อาสาสมัคร 1.อบรมให้ความรู้และทักษะแก่ กลุ่มเส่ียงและผู้สูบบุหร่ี 1.ประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีเข้า กองทุนหลักประกัน 22-24 รพ.สต.ส้งเปือย

พฤติกรรม ประชำชน สาธารณสุขและประชาชน ประชาชนกลุ่มเส่ียง ให้มีการปรับ ด่ืมสุรา จ านวน  62 คน ร่วมกิจกรรมมีการปรับเปล่ียน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.พ.-64
ต้นแบบสร้ำงสุขภำพ  กลุ่มเส่ียง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขภาพ พฤติกรรมดูแลสุขภาพของ ต าบลขัวก่าย
ปีงบประมำณ 2564  มีสุขภาพอนามัยท่ีดี ตนเองมากย่ิงข้ึน 35,000 บาท 

2.เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข
และประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม มีการปรับเปล่ียน   
พฤติกรรมดูแลสุขภาพของ
ตนเองมากย่ิงข้ึน
3.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเส่ียง
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ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีกิจกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเน่ือง สามารถเป็นต้นแบบ
ในการสร้างสุขภาพและดูแล
สุขภาพของตนเอง  และ
ประชาชนในชุมชนได้

5.3 โครงกำรลด ละ 1.เพ่ือสร้างขยายเครือข่าย 1.ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายใน ผู้น าชุมชน,อสม. 1.คนในชุมชนได้มีความรู้ กองทุนหลักประกัน ม.ค.-64 รพ.สต.ส้งเปือย

เลิกบุหร่ี สุรำในชุมชน เฝ้าระวังควบคุมการบริโภค การเฝ้าระวังการควบคุมการบริโภค  และแกนน า,ผู้สูบบุหร่ี ในเร่ืองของพิษควันบุหร่ี  สุขภาพระดับพ้ืนท่ี
ยาสูบ  สุรา ยาสบ สุรา ในชุมชน  ด่ืมสุรา  โทษของการด่ืมสุรา ต าบลขัวก่าย
2.เพ่ือให้อสม.มีส่วนร่วมใน 2.คนท่ีเคยสูบบุหร่ี ด่ืมสุรา 60,000 บาท
การเฝ้าระวังเพ่ือการเลิก สามารถลดและเลิกสูบบุหร่ี
สูบบุหร่ี  ด่ืมสุรา  ด่ืมสุราได้
3.สามารถเป็นบุคคลต้นแบบ
ในการเลิกสูบบุหร่ี  
หรือด่ืมสุราได้

6 รพ.สต.โพนแพง
6.1 โครงกำรอบรม   1.เพ่ือให้ความรู้เร่ือง 1.ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกัน สตรีอายุ 30-60 ปี 1)กลุ่มสตรีผู้เข้าอบรม กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - นางสุดาทิพย์  

เชิงปฏิบัติกำรเร่ือง โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านม  เฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเต้านม  อายุ 30-60 ปี สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64 ถุงวิชา    

โรคมะเร็งเต้ำนม มะเร็งปากมดลูกแก่ และมะเร็งปากมดลูก         จ านวน 70 คน ต าบลหนองสนม รพ.สต.โพนแพง

มะเร็งปำกมดลูกและ กลุ่มเป้าหมาย 2.การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 2)ตรวจคัดกรองสตรี 20,000 บาท
กำรตรวจคัดกรอง 2.เพ่ือตรวจคัดกรอง ด้วยตนเอง และมะเร็งปากมดลูก อายุ 30-60 ปี 
ในประชำชนท่ัวไป  โรคมะเร็งเต้านม โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  จ านวน 1,346 คน 

 มะเร็งปาดกมดลูก (เป้าหมายปี 63-67)

หน้าท่ี 165



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด รำยละเอียดงบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

6.2 โครงกำรเดิน-ว่ิงปิงปอง 1.เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน จัดกิจกรรมโครงการ เดิน-ว่ิงปิงปอง ประชาชนท่ัวไปในเขต 1)กลุ่มประชาชนท่ัวไป กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - นายธีระพงษ์ 

จรำจรชีวิต 7 สีและ ตระหนักถึงความส าคัญของ จราจรชีวิต 7 สีและว่ิงจ้าวสนาม อ าเภอวานรนิวาส ร่วมกิจกรรม สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64 สาหัส  

ว่ิงจ้ำวสนำม การออกก าลังกายและมี อ าเภอวานรนิวาส ในกลุ่มประชาชน และอ าเภอใกล้เคียง จ านวน 600 คน ต าบลหนองสนม รพ.สต.โพนแพง

อ ำเภอวำนรนิวำส ส่วนร่วมในการออกก าลังกาย ท่ัวไประยะทาง 3.5 กิโลเมตร.และ 25,000 บาท
ปีท่ี 13 2.เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ว่ิงจ้าวสนามระยะทาง 10 กิโลเมตร

ในการออกก าลังกายของ
ประชาชน      
3.เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ 
เอกชน องค์กรประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ออกก าลังกาย              
4.เพ่ือสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวให้เกิดข้ึนจากการ
ร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย 

6.3 โครงกำรอบรม 1.เพ่ือให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก 1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ผู้น าชุมชน  1.อัตราการเกิดและ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - นายศุภชัย 

กำรป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติเหตุหมู่หรืออุบัติเหตุ  ความรู้เร่ืองการป้องกัน เฝ้าระวัง อาสาสมัครสาธารณสุข อัตราการตายจากอุบัติ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64  ช่วยรักษา

ทำงกำรจรำจร กลุ่มชนได้รับบริการและ    การเกิดอุบัติเหตุทางถนน อฟปร.          เหตุทางถนนลดลงจาก ต าบลหนองสนม รพ.สต.โพนแพง
การช่วยเหลือด้วย ในกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 180 คน ปีท่ีผ่านมา  ร้อยละ 50 32,000 บาท
ความถูกต้อง   รวดเร็ว 2.การประชาคมหมู่บ้านในการ
2. เพ่ือเตรียมความพร้อม ออกข้อบังคับการป้องกันอบัติเหตุ
ให้บริการผู้ป่วยท่ีมารับบริการ ทางถนนในหมู่บ้านรับผิดชอบ
ท้ังทางด้านสถานท่ี อุปกรณ์ 
และเจ้าหน้าท่ี
3.เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถให้   
บริการผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว 
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 ถูกต้องตามาตรฐานวิชาชีพ 
และมีประสิทธิภาพ

6.4 โครงกำรเด็กพัฒนำกำร 1.เพ่ือให้เด็ก0-6  ปี  1.อบรม อสม. ส.อบต. ผุ้น าชุมชุน ผู้น าชุมชน  เชิงปริมาณ                     กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 -  นางภาวิณี  

สมวัยด้วยควำมใส่ใจ ได้รับการประเมินพัฒนาการ หญิงต้ังครรภ์ และผู้ปกครองเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุข 1)ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64 จันทร์ศรี 

ของผู้ปกครอง  พัฒนาการและกระตุ้นพัฒนา หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการเด็ก หญิงต้ังครรภ์     มีความรู้เร่ืองพัฒนาการ   ต าบลหนองสนม รพ.สต.โพนแพง
การท่ีถูกต้องสมวัย      การพัฒนา IQ  และให้ค าปรึกษา หญิงหลังคลอด  ท่ีสมวัยของเด็กร้อยละ 90 24,000 บาท
2.เพ่ือให้เด็ก0-6  ปี  ครอบครัว ผู้ปกครองเด็ก 2)เด็กท่ีสงสัยพัฒนาการ
มีพัฒนาการสมวัย ท้ัง 2.อสม. ออกเย่ียมบ้านครอบคัรว จ านวน 200 คน ล่าช้าได้รับการกระตุ้น   
ด้านร่างกาย สติปัญญา ท่ีมีพัฒนาการเด็กล่าช้า ร่วมกับ จากผู้ปกครอง ร้อยละ100
อารมณ์ จิตใจ และสังคม   จนท.รพ.สต.บ้านโพนแพงพ่ือ  เชิงคุณภาพ  
 3.เพ่ือให้เด็ก0-6  ปี  ให้ค าแนะน าในการกระตุ้น  เด็ก0-5 ปี มีพัฒนาการ 
ท่ีมีพัฒนาการล่าช้าได้รับ 1 เดือน ถ้ายังไม่ผ่านส่งต่อ สมวัย ร้อยละ 85 
การกระตุ้นพัฒนาการไห้มี รพ.ช วานรนิวาสต่อไป
พัฒนาการท่ีสมวัย 
4.เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง
และผู้เล้ียงเด็กให้มีความรู้
ความเข้าใจในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-6 ปีและ
ได้รับการรักษาท่ีถูกต้อง
ในรายท่ีท่ีมีความผิดปกติมาก

6.4  โครงกำรอบรมผู้น ำ 1)เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการ 1.อบรม         ผู้น าชุมชน  เชิงปริมาณ       กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - น.ส.วรัญญา   

นักเรียน ด้ำนกำร ดูแลทันตสุขภาพตนเอง  2.ตรวจสุขภาพฟัน อาสาสมัครสาธารณสุข  1)ผู้น านักเรียนผ่านเกณฑ์ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64 บัวสกุล

ส่งเสริมทันตสุขภำพ และผู้อ่ืน หญิงต้ังครรภ์     ประเมินความรู้ ต าบลหนองสนม รพ.สต.โพนแพง
2)เป็นแกนน าให้ความรู้เสียง หญิงหลังคลอด   ร้อยละ 80 ข้ึนไป 19,000 บาท
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ตามสาย ผู้ปกครองเด็ก          
จ านวน 200 คน

6.5 โครงกำรเด็กว่ำยน้ ำเป็น 1.เพ่ือลดอุบัติเหตุการ 1.เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/ 1..เด็กในศูนย์พัฒนา 1.เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รพ.สต.โพนแพง

  เล่นน้ ำปลอดภัย  เสียชีวิตทางน้ า ขออนุมัติโครงการ เด็กเล็ก  อายุ  2 -5  ปี ฝึกสอนว่ายน้ าทุกคน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
2.เพ่ือสอนและฝึกหัดให้ 2.ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วม 2.ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล จะสามารถว่ายน้ าเป็นเม่ือ ต าบลหนองสนม
เด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนา โครงการ/ผู้ท่ีเก่ียวข้องและกลุ่มเป้าหมายเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จบกิจกรรม 28,000 บาท
เด็กเล็ก สามารถว่ายน้ าเป็น 3.ส่งใบอนุญาตผู้ปกครองเพ่ือ เทศบาลต าบลหนองสนม 2.เด็กสามารถช่วยเหลือ
และช่วยเหลือตัวเองได้เม่ือ เข้าร่วมโครงการ ตัวเองได้เม่ือประสบภัย
ประสบภัยทางน้ า 4.อบรมให้ความรู้ ทางน้ าและเป็นการลด
3. เพ่ือสอนและฝึกหัดให้ 5.ด าเนินการฝึกหัดว่ายน้ าให้แก่ สถิติจ านวนเด็กเสียชีวิต
เด็กรู้จักและสามารถช่วยชีวิต กลุ่มเป้าหมาย จากการจมน้ า ในแต่ละปี
ผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่าง 6.จัดท าทะเบียนรายช่ือเด็กท่ีเข้าร่วม 3.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ถูกต้องตามวิธีมาตรฐาน การฝึกสอนว่ายน้ า สมบูรณ์ มีพัฒนาการ
4. เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพอนามัย 7.สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม เหมาะสมตามวัย
ท่ีแข็งแรง  สมบูรณ์

7 รพ.สต.แสงเจริญ
7.1 โครงกำรว่ิงจ้ำวสนำม 1.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม 1.จัดท าโครงการเสนอ ประชาชนต าบล 1.จากจ านวนผู้ลงทะเบียนว่ิง กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รพ.สต.แสงเจริญ

โรงพยำบำลส่งเสริม การออกก าลังกายด้วย 2.ประชุมคณะท างาน เครือข่าย อินทร์แปลงและพ้ืนท่ี 2.จากผลการทดสอบ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
สุขภำพต ำบล การเดิน-ว่ิงแก่ประชาชน และมอบหมายงานรับผิดชอบ ใกล้เคียงจ านวน 300 คน สมรรถภาพ ต าบลอินทร์แปลง
บ้ำนแสงเจริญ 2.เพ่ือส่งเสริมการว่ิง 3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 10,000 บาท
ปีงบประมำณ  2564 ออกก าลังกายในชุมชน 4.ประชาสัมพันธ์โครงการ 1.ค่าอาหาร/อาหารว่างและ

3.เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน 5.จัดกิจกรรมว่ิงใน รพ.สต.ตามระยะทาง เคร่ืองด่ืมจ านวน 300 คนๆละ

ในการป้องกันโรคเบาหวาน 6.จับสลากรางวัลผู้ลงทะเบียนว่ิงเข้าเส้นชัย 25 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท

ความดันโลหิตสูง 7.รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2.ค่าป้ายโครงการ  
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หัวใจและหลอดเลือด จัดท าสถิติการว่ิงทุกกลุ่ม เป็นเงิน 500  บาท

4.เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนท่ี 8.สรุปผลการว่ิงและรายงานกองทุนฯ 3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2000 บาท

เกิดจากโรคเบาหวาน /ส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป รวมgxHog'bo 10,000 บาท

โรคความดันโลหิตสูง

7.2 โครงกำรสร้ำงเสริม 1เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์มีความรู้ 1.จัดประชุมแกนน าอนามัย 1.หญิงต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รพ.สต.แสงเจริญ

สุขภำพอนำมัย และตระหนักถึงความส าคัญ แม่และเด็ก เพ่ือค้นหาปัญหา จ านวน 40 คน รับบริการฝากครรภ์ก่อน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
แม่และเด็ก ของการฝากครรภ์และสามารถเก่ียวกับงานอนามัยแม่และเด็ก 2.สามี/ผู้ดูแลหญิง อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ต าบลอินทร์แปลง
ปีงบประมำณ 2564 ดูแลตนเองในระยะต้ังครรภ์ได้ 2.แต่งต้ังคณะท างาน จ านวน 40 คน  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 10,000 บาท

2.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ เพ่ือด าเนินโครงการ รวมท้ังส้ินจ านวน 80 คน 2.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ 1.ค่าอาหารจ านวน 80 คน

การดูแลในระยะต้ังครรภ์ได้ 3.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ฝากครรภ์ครบ 5 คร้ัง คนละ 50 บาท 

อย่างมีคุณภาพได้แก่ฝากครรภ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทราบ ตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า เป็นเงิน  4,000 บาท

ครบ5คร้ังตามเกณฑ์ฝากครรภ์4.ก าหนดให้แกนน าอนามัยแม่และเด็ก  ร้อยละ 60 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ส ารวจและติดตามหญิงต้ังครรภ์ จ านวน 80 คนๆละ 25 บาท 

และได้คลอดในโรงพยาบาล รายใหม่ เป็นเงิน 2,000 บาท

3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนน า 5.จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย 2.ค่าตอบแทนวิทยากร

 อนามัยแม่และเด็กมีความรู้ (หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีอายุครรภ์ก่อน  จ านวน 2,400 บาท

และความสามารถให้การแนะน า28 สัปดาห์)ในรูปแบบของโรงเรียนพ่อแม่ 4.ค่าวัสดุ จ านวน 1,600 บาท

แก่หญิงวัยเจริญพันธ์ 6.รายงานผลการด าเนินโครงการ รวมเป็นเงิน  10,000 บาท 

หญิงต้ังครรภ์และ
หญิงหลังคลอดให้มี
พฤติกรรมในการดูแล

7.3 โครงกำรให้ควำมรู้ 1.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย ข้ันเตรียมการ สตรีอายุ 30 -70 ปี 1.สตรีอายุ 30-60 ปี กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รพ.สต.แสงเจริญ

และตรวจคัดกรอง ได้รับการตรวจมะเร็ง 1.ประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
มะเร็งปำกมดลูก ปากมดลูก มะเร็งเต้านม ในเครือข่าย เพ่ือค้นหาและเลือก จ านวน 100 คน ได้รับการตรวจมะเร็ง ต าบลอินทร์แปลง
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ตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง 2.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใหม่ๆในการชักชวนกลุ่ม ปากมดลูกด้วยวิธี 10,000 บาท
ปีงบประมำณ 2564 ท่ีตรวจพบความผิดปกติ เป้าหมายเข้ารับการตรวจค้ดกรอง Pap Smear ทุกคน 1.ค่าอาหารจ านวน 100 คน

ได้รับการส่งต่อและรักษา มะเร็งปากมดลูก๒.แบ่งพ้ืนท่ี 2.สตรีอายุ 30-60ปี คนละ 50 บาท 

3.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็ง กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนแก่ อสม. เพ่ือ ได้รับความรู้เร่ืองการตรวจ เป็นเงิน 5000 บาท

ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ติดตามและแนะน า และน าส่งกลุ่ม หามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 2.อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ในระยะเร่ิมแรก เป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรอง และผ่านเกณฑ์ประเมิน จ านวน 100 คนๆ ละ 25 บาท

4.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย ข้ันด าเนินการ ทักษะจากเจ้าหน้าท่ี  เป็นเงิน  2,500 บาท

มีความรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลูก 1.จัดโครงการให้ความรู้ และ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 2.ค่าตอบแทนวิทยากร 

 มะเร็งเต้านม ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน 7 ช่ัวโมงๆละ 300 บาท 

 ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นเงิน 2,100 บาท

2.ให้บริการเชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมาย 4.ค่าป้ายเป็นเงิน 400  บาท

ท่ีไม่สามารถเดินทางมาตรวจใน รวมเป็นเงิน  10,000 บาท

สถานบริการท่ีก าหนด
3.บันทึกผลการตรวจคัดกรอง
ในโปรแกรม CXS 2010
4.ส่งแผ่น Slide ไปตรวจและอ่านผล
5.ส่งต่อในรายท่ีผลการตรวจผิดปกติ
6.ติดตามผลการรักษาภายหลักการ ส่งต่อ
7.สรุป วิเคราะห์ ประเมินผล 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

7.4 โครงกำรส่งเสริม 1. เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ  ข้ันเตรียมการ ผู้ท่ีสนใจ 30 -70 ปี 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รพ.สต.แสงเจริญ

กำรดูแลสุขภำพด้วย ดูแลสุขภาพบ าบัดรักษาตนเอง1. ประชุมวางแผนโครงการ       ท่ีท่ีมีอาการปวดเม่ือยล้า ความรู้ความสามารถในกา สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
กำรอบไอน้ ำสมุนไพร ด้วยการอบไอน้ าสมุนไพร 2. เขียนโครงการเพ่ือขอรับการ ตามร่างกาย รอบไอน้ าสมุนไพรเพ่ือการ ต าบลอินทร์แปลง
 ปีงบประมำณ  2564 2. เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 90 คน บ าบัดรักษาได้ด้วยตนเอง 10,000 บาท

บ าบัดรักษาโรคและส่งเสริม เจ้าหน้าท่ีและภาคีเครือข่ายเก่ียวข้อง  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี 1. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
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สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย เพ่ือด าเนินงานตาม ความรู้ในการบ าบัดรักษา กลางวันและเคร่ืองด่ืม

 3. เพ่ือให้ส่งเสริมการให้ โครงการ โรคในรูปแบบการแพทย์ จ านวน 90 คน คนละ 50 บาท 

บริการการอบไอน้ าสมุนไพร ข้ันด าเนินการ  แผนไทยมากย่ิงข้ึน จ านวน 1 วัน  เป็นเงิน 4,500 บาท

ในคลินิกแพทย์แผนไทย ก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงาน  3. ผู้เข้าร่วมโครงการมี 2 ค่าป้ายโครงการ

รพ.สต.บ้านแสงเจริญ โดยมีรูปแบบของกิจกรรม ดังน้ี ความรู้ความเข้าใจในการ เป็นเงิน 400 บาท

1. ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน ใช้บริการการอบไอน้ า 3. ชุดกระโจมอบสมุนไพร

 กฎ กติกา ก าหนดการจัดกิจกรรม สมุนไพรมากข้ึน จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000. 

2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท า

เร่ือง การดูแลสุขภาพด้วย โครงการเป็นเงิน  700 บาท

การอบไอน้ าสมุนไพร 5. วิทยากรขอรับสนับสนุนจาก

3. ประเมินผลโครงการ  คปสอ.วานรนิวาส 

จ านวน 8 ช่ัวโมง ๆละ 300 บาท 

เป็นเงิน 2,400 บาท

รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

7.5 โครงกำรป้องกัน 1.เพ่ือตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ 1.เสนอโครงการขอรับงบประมาณ ประชาชนต าบล 1.ทราบสถานการณ์ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - อบต.อินทร์แปลง

โรคมะเร็งตับ ในตับในกลุ่มเป้าหมายและ สนับสนุนจากกองทุนหลัก อินทร์แปลง  ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
มะเร็งท่อน้ ำดี ส่งตัวให้การรักษาในรายท่ี ประกันสุขภาพ หมู่ 1-9 ในตับของประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลอินทร์แปลง
และพยำธิใบไม้ในตับ ตรวจพบความผิดปกติ 2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน  9  หมู่บ้าน 2.อัตราการตายด้วยโรค 20,000 บาท

2.เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีติดต่อ มะเร็งท่อน้ าดีให้น้อยกว่า
สุขภาพในกลุ่มเส่ียง ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 20
3.เพ่ือสร้างความรู้และทัศนคติ3.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 3.ผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงต่อการ
แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล4.ประสาน รพ.วานรนิวาส  เป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
อินทร์แปลงให้ปรับเปล่ียน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจ มะเร็งตับได้รับการดูแล
พฤติกรรมในการควบคุมโรค หาไข่พยาธิกลุ่มเป้าหมาย รักษาและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ให้มีประสิทธิภาพ  โดยวิธีอัลตร้าซาวด์ 
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5.อบรมให้ความรู้มะเร็งตับ 
มะเร็งท่อน้ าดี และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ
6.สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน

7.6 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 1เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายใน 1. ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ประชาชนต าบล 1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - อบต.อินทร์แปลง

ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยเร้ือรัง  ชุมชนได้รับการดูแลส่งเสริม 2. อบรมแนะน าให้ความรู้เพ่ิมทักษะ อินทร์แปลง  ความเข้าใจในการดูแล สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำส สุขภาพฟ้ืนฟูร่างกายได้อย่าง การดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยและญาติ หมู่ 1-9 สุขภาพตนเอง ต าบลอินทร์แปลง
และผู้ป่วยเอดส์  ถูกต้องตามเกณฑ์และต่อเน่ืองและประชาชนในเขตพ้ืนท่ี จ านวน  9 หมู่บ้าน 2.ญาติผู้ป่วยเร้ือรัง 42,000 บาท

2.เพ่ือให้ญาติกลุ่มเป้าหมาย 3. จัดท าทะเบียนข้อมูลผู้ป่วย  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
 อสม.มีความรู้และทักษะ โรคเร้ือรัง ผู้สูงอายุและผู้ป่วยท่ีรับ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ 
ในการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การดูแลต่อเน่ือง พร้อมท้ังอาสาสมัคร
3.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 4. ติดตามดูแลรักษา สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ในการด าเนินชีวิตให้แก่ เย่ียมบ้านกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนต าบลอินทร์แปลง
กลุ่มเป้าหมาย 5. สรุป/วิเคราะห์  ประเมินผล  มีความรู้และทักษะใน

การดูแล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ให้แก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
3.กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริม ป้องกันรักษาและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเน่ือง

7.7 โครงกำรเต้นแอโรบิค 1.เพ่ือให้ทราบหลักการออก 1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ เด็ก เยาวชน ผู้น าชุมชน 1.ผู้เข้าร่วมอบรมเกิด กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - อบต.อินทร์แปลง

เพ่ือสุขภำพ ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ งบประมาณจากกองทุนหลัก  อสม. ผู้สูงอายุ ความรู้ความเข้าใจในการ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ข้ันตอนและวิธีการออก ประกันสุขภาพ อบต.อินทร์แปลง คณะผู้บริหารสมาชิกสภา เตรียมความพร้อมใน ต าบลอินทร์แปลง
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ก าลังกายท่ีถูกต้อง 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน อบต.พนักงานส่วนต าบล การออกก าลังกาย 15,000 บาท
2.เพ่ือให้สามารถเลือกกิจกรรมและผู้สนใจในพ้ืนท่ีทราบ และพนักงานจ้าง อบต.  2.สามารถเลือกประเภทกา
การออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงาน จ านวน  250  คน รออกก าลังกายได้อย่าง
ให้กับตนเอง ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอรับการ ถูกต้องและเหมาะสม
3.เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ สนับสนุนวิทยากร 3.ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ร่างกายและจิตใจท่ีดีลดภาวะ 4. ด าเนินการตามโครงการ และจิตใจท่ีดีลดภาวะการ
การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ  - ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ
4.เพ่ือเสริมภูมิคุ้มกันโรคก่อน  - บรรยายอบรมให้ความรู้
ท่ีจะไปบ าบัดรักษาโรคให้  - ฝึกปฏิบัติ
แก่ประชาชน 5.ประเมินภาวะสุขภาพของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมก่อนการร่วมกิจกรรม

7.8 โครงกำรห่วงใยใส่ใจ 1เพ่ือตรวจหาระดับปริมาณ 1. ส ารวจและประเมินความเส่ียง เกษตรกรผู้ท่ีใช้สารเคมี 1.ทราบถึงสถานการณ์ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - อบต.อินทร์แปลง

เกษตรกรและผู้บริโภค สารเคมีตกค้างในเลือดของ ในการท างานของเกษตรจากการ ก าจัดศัตรูพืชในการ สารเคมีก าจัดศัตรูพืช สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ให้ปลอดโรคจำกสำรเคมี เกษตรกรท่ีมีผลต่อสุขภาพ สัมผัสสารเคมี ประกอบอาชีพ  ตกค้างในเลือดของเกษตรกร ต าบลอินทร์แปลง

2.เพ่ือเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ 2.จัดการประชาสัมพันธ์โครงการ ในหมู่ท่ี 1-9 กลุ่มเส่ียงต าบลอินทร์แปลง 25,000 บาท
ของเกษตรกร 3.จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ต าบลอินทร์แปลง  2.เพ่ือจะได้น าข้อมูลมาใช้
3.เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความรู้ และการควบคุมการป้องกันเพ่ือ จ านวน 150 คน ในการด าเนินงานตาม
และน าไปสู่การปรับเปล่ียน ไม่ให้เกิดโรคจากสารเคมีในการ ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพแบบมี ท าเกษตรกรรม และควบคุมโรคจากการ
ส่วนรวมในการดูแลสุขภาพ 4.ตรวจหาปริมาณสารเคมีตกค้าง ประกอบอาชีพของเกษตรกร
ตนเองท่ีถูกต้อง ในเลือดของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 3.เกษตรกรมีความรู้ในการ

ก่อนทดลองใช้รางจืด ปลูกพืชปลอดสารพิษและ
5.แจ้งผลการตรวจพร้อมค าแนะน า วิธีการใช้สารเคมีท่ีถูกต้อง
ท่ีถูกต้องของการดูแลสุขภาพ
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7.9 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชน 1. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอ กลุ่มเด็กและเยาวชน เยาวชนมีทักษะในการ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - อบต.อินทร์แปลง

ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ในเขตต าบลอินทร์แปลง  พิจารณาเห็นชอบ ต าบลอินทร์แปลง  ส่ือสาร  การตัดสินใจ  สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ให้กับเยำวชน มีความรู้  ความเข้าใจและ 2.ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน  250 คน การแก้ปัญหาเข้าใจอารมณ์ ต าบลอินทร์แปลง
ต ำบลอินทร์แปลง ตระหนักถึงความส าคัญของ เป็นวิทยากร ของตนเองและผู้อ่ืน 45,000 บาท

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 3.ประชาสัมพันธ์โครงการให้
2.เพ่ือลดการใช้สุรา  บุหร่ี  กลุ่มเป้าหมายทราบ โดยหนังสือ
สารเสพติดและการท้อง ประชาสัมพันธ์และผ่านหอกระจายข่าว
ก่อนวัยอันควรในเยาวชน 4.ด าเนินการจัดประชุมให้ความรู้

โดยวิทยากร
5.จัดเวทีแลกเปล่ียนและรณรงค์
กิจกรรมเร่ืองสุรา บุหร่ีและสารเสพติด
และการท้องก่อนวัยอันควร
6.ติดตามและประเมินผลการดเนินงาน
7.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.อินทร์แปลง

7.10 โครงกำรวัยใส  1.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 1.เขียนโครงการเพ่ือขอรับ คณะครูและนักเรียนใน 1.นักเรียนสามารถปรับ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รร.บ้านอินทร์แปลง

ใส่ใจรักษ์ ปรับตัวให้เข้ากับการ อนุมัติโครงการ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง ตัวเองให้เข้ากับการเปล่ียน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม2.ประชุมทีมงานเพ่ือวางแผน แปลงได้อย่างเหมาะสม ต าบลอินทร์แปลง
2.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเลือก ด าเนินงาน 2.นักเรียนรู้จักการเลือก 5,000 บาท
รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเหมาะสม3.ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ รับข้อมูลท่ีถูกต้องและ
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 4.ติดตามและสรุปผลด าเนินโครงการ เหมาะสม
ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษาได้ 3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เร่ืองเพศศึกษาได้อย่าง
4.เพ่ือให้นักเรียนรู้แนวทาง ถูกต้องและเหมาะสม
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การป้องกันการต้ังครรภ์  4.นักเรียนมีความรักนวล
การรักนวลสงวนตัวและ สงวนตัวรู้วิธีป้องกัน
การดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง การต้ังครรภ์และการดูแล
และเหมาะสม สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
5.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา และเหมาะสม
ว่างให้เกิดประโยชน์และอยู่ 5.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้เกิดประโยชน์

7.11 โครงกำรวัยใส  1.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 1.เขียนโครงการเพ่ือขอรับ คณะครูและนักเรียนใน 1.นักเรียนสามารถปรับ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รร.บ้านวังโพน

ใส่ใจรักษ์ ปรับตัวให้เข้ากับการ อนุมัติโครงการ โรงเรียนบ้านวังโพน ตัวเองให้เข้ากับการเปล่ียน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม2.ประชุมทีมงานเพ่ือวางแผน แปลงได้อย่างเหมาะสม ต าบลอินทร์แปลง
2.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเลือก ด าเนินงาน 2.นักเรียนรู้จักการเลือก 5,000 บาท
รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเหมาะสม3.ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ รับข้อมูลท่ีถูกต้องและ
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 4.ติดตามและสรุปผลด าเนินโครงการ เหมาะสม
ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษาได้ 3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เร่ืองเพศศึกษาได้อย่าง
4.เพ่ือให้นักเรียนรู้แนวทาง ถูกต้องและเหมาะสม
การป้องกันการต้ังครรภ์  4.นักเรียนมีความรักนวล
การรักนวลสงวนตัวและ สงวนตัวรู้วิธีป้องกัน
การดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง การต้ังครรภ์และการดูแล
และเหมาะสม สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
5.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา และเหมาะสม
ว่างให้เกิดประโยชน์และอยู่ 5.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้เกิดประโยชน์
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7.12 โครงกำรวัยใส  1.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 1.เขียนโครงการเพ่ือขอรับ คณะครูและนักเรียนใน 1.นักเรียนสามารถปรับ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รร.บ้านนายม

ใส่ใจรักษ์ ปรับตัวให้เข้ากับการ อนุมัติโครงการ โรงเรียนบ้านนายม ตัวเองให้เข้ากับการเปล่ียน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม2.ประชุมทีมงานเพ่ือวางแผน แปลงได้อย่างเหมาะสม ต าบลอินทร์แปลง
2.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเลือก ด าเนินงาน 2.นักเรียนรู้จักการเลือก 5,000 บาท
รับข้อมูลท่ีถูกต้องและเหมาะสม3.ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ รับข้อมูลท่ีถูกต้องและ
3.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 4.ติดตามและสรุปผลด าเนินโครงการ เหมาะสม
ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษาได้ 3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เร่ืองเพศศึกษาได้อย่าง
4.เพ่ือให้นักเรียนรู้แนวทาง ถูกต้องและเหมาะสม
การป้องกันการต้ังครรภ์  4.นักเรียนมีความรักนวล
การรักนวลสงวนตัวและ สงวนตัวรู้วิธีป้องกัน
การดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง การต้ังครรภ์และการดูแล
และเหมาะสม สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
5.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา และเหมาะสม
ว่างให้เกิดประโยชน์และอยู่ 5.นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้เกิดประโยชน์

7.13 โครงกำรสุขภำพฟันดี  1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 1.ประชุมคณะครูบุคลากรในโรงเรียนคณะครูและนักเรียนใน 1.นักเรียนได้รับการ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รร.บ้านโคกก่อง

มีสุข ความเข้าใจเก่ียวกับการรักษา 2.ส ารวจปัญหาและความต้องการ โรงเรียนบ้านโคกก่อง แปรงฟันอย่างสม่ าเสมอ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64 คูสะคาม

สุขภาพฟันท่ีดี 3.จัดท าโครงการขอความอนุเคราะห์ คูสะคาม และถูกวิธี ต าบลอินทร์แปลง
2.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณ 2.นักเรียนมีสุขภาพฟัน 5,000 บาท
ฟันท่ีดี และลดปัญหาของ 4.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ท่ีดีและลดปัญหาโรคฟันผุ
การเกิดฟันผุ 5.ก าหนด วัน เวลา สถานท่ี ในดารด าเนินงาน 3.นักเรียนมีสุขภาพกาย
3.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกาย6.ด าเนินการตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด และสุขภาพจิตท่ีดี 
และสุขภาพจิตท่ีดี 7.สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
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7.14 โครงกำรหนูน้อยฟันดี 1.เพ่ือลดการเกิดโรคฟันผุ 1.เขียนโครงการและก าหนด 1.เด็กในศูนย์พัฒนา 1.เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ของเด็กอายุ 3-5 ปี แผนปฏิบัติงาน เด็กเล็ก อายุ2 ปี- 5  ปี  การดูแลสุขภาพช่องปาก สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64 อบต.อินทร์แปลง

ไม่ให้เกินร้อยละ 60 2.ติดต่อประสานงานกับกองทุน 2.ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล และฟันอย่างถูกวิธี ต าบลอินทร์แปลง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลักประกันสุขภาพ อบต.อินทร์แปลงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.เด็กก่อนวัยเรียนมีสุขนิสัย 25,000 บาท
2.เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 3.จัดอบรมให้ความรู้ อบต.อินทร์แปลง และทักษะในการดูแลช่องปาก
อนามัยช่องปากและบริการ 4.บริการเคลือบฟลูออไรให้กับ 3.ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
ป้องกันโรคฟันผุให้เด็กอายุ 3-5 ปีเด็กใน ศพด. ตระหนักถึงความส าคัญของ
3.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมี 5.ติดตามประเมินผล การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน  
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง 6.รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
ครูผู้ดูแลเด็ก พ่ีเล้ียง

7.15 โครงกำรเด็กว่ำยน้ ำเป็น 1.เพ่ือลดอุบัติเหตุการ 1.เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/ 1.เด็กในศูนย์พัฒนาเ 1.เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เล่นน้ ำปลอดภัย  เสียชีวิตทางน้ า ขออนุมัติโครงการ ด็กเล็กอายุ  2 ปี – 5 ปี ฝึกสอนว่ายน้ าทุกคน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64 อบต.อินทร์แปลง

2.เพ่ือสอนและฝึกหัดให้ 2.ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วม 2.ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล จะสามารถว่ายน้ าเป็นเม่ือ ต าบลอินทร์แปลง
เด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนา โครงการ/ผู้ท่ีเก่ียวข้องและ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จบกิจกรรม 25,000 บาท
เด็กเล็ก สามารถว่ายน้ าเป็น กลุ่มเป้าหมาย อบต.อินทร์แปลง 2.เด็กสามารถช่วยเหลือ
และช่วยเหลือตัวเองได้ 3.ส่งใบอนุญาตผู้ปกครองเพ่ือ ตัวเองได้เม่ือประสบภัย
เม่ือประสบภัยทางน้ า เข้าร่วมโครงการ ทางน้ าและเป็นการลด
3. เพ่ือสอนและฝึกหัดให้เด็ก 4.อบรมให้ความรู้ สถิติจ านวนเด็กเสียชีวิต
รู้จักและสามารถช่วยชีวิต 5.๕.ด าเนินการฝึกหัดว่ายน้ าให้ จากการจมน้ า ในแต่ละปี
ผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่าง แก่กลุ่มเป้าหมาย 3.เด็กมีสุขภาพร่างกาย
ถูกต้องตามวิธีมาตรฐาน  6.จัดท าทะเบียนรายช่ือเด็กท่ี แข็งแรง สมบูรณ์ มี
4. เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพอนามัย เข้าร่วมการฝึกสอนว่ายน้ า พัฒนาการเหมาะสมตามวัย
ท่ีแข็งแรง  สมบูรณ์ 7.สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
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8 รพ.สต.ค ำหมูน
8.1 โครงกำรชุมชนน่ำอยู่ 1.ให้ทุกครัวเรือนปลูก 1.ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักปลอด ทุกหมู่บ้านในเขต 1. ทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนท่ี กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รพ.สต.ค าหมูน

ผู้คนสุขภำพดี ผักปลอดสารพิษบริโภคอง สารพิษ      รพ.สต.บ้านค าหมู รับผิดชอบ รพ.สต.ค าหมูน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ในครัวเรือน  2. ชุมชนมีการรณรงค์ ท าความ จ านวน 5 หมู่บ้าน ต าบลเด่ือศรีคันไชย ต าบลเด่ือศรีคันไชย
2.ให้ชุมชนมีความน่าอยู่ สะอาดเดือนละ 1 คร้ัง เข้าร่วมโครงการและมี 40,000  บาท
สะอาด สวยงาม 3.มีบ้านตัวอย่าง  อย่างน้อย การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 

10 หลังคาเรือนในชุมชน ผู้คนปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ในชุมชนมากข้ึน
2.มีหมู่บ้านต้นแบบน่าอยู่
น่ามอง

8.2 โครงกำรเดินว่ิง 1.เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย 1.จัดท าโครงการเสนออนุมัติ ประชาชน ในเขต ประชาชนท่ีได้เข้าร่วม กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รพ.สต.ค าหมูน

เพ่ือสุขภำพและ ได้ออกก าลังกายโดยการ 2.ประชุมคณะท างาน เครือข่าย รพ.สต.ค าหมูน และ กิจกรรมว่ิง สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ว่ิงจ้ำวสนำม เดิน-ว่ิง 3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง         ประชาชนในพ้ืนท่ี ต าบลเด่ือศรีคันไชย
ปีงบประมำณ  2564 2.เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้าร่วม 4.ประชาสัมพันธ์ ใกล้เคียงจ านวน500 คน 20,000  บาท

กิจกกรมได้ทดสอบสมรรถภาพ5. จัดกิจกรรมว่ิง
ของตนเอง 6. รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จัดท าสถิติการว่ิงทุกกลุ่ม
7. สรุปผลการว่ิงและรายงานผล

8.3 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ 1.เพ่ือหญิงต้ังครรภ์ทุกคน 1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการ   หญิงต้ังครรภ์ และ 1.หญิงต้ังครรภ์ทุกคน กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รพ.สต.ค าหมูน

ในหญิงต้ังครรภ์และ ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน ฝากครรภ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน หญิงหลังคลอด ทุกคน ได้รับการดูแลก่อนคลอด สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
หลังคลอด 2,เพ่ือหญิงต้ังครรภ์ทุกคน 2.ส่งเสริมการให้เล้ียงลูกด้วยนมแม่ ในพ้ืนท่ี รพ.สต.ค าหมูน และหลังคลอดได้รับการ ต าบลเด่ือศรีคันไชย

คลอดอย่างปลอดภัย 3. แจกไข่และนม ให้หญิงต้ังครรภ์ ดูแลตามมาตรฐาน     15,000  บาท
ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 2.หญิงต้ังครรภ์ทุกคน
3.เพ่ือให้ทารกแรกเกิดมี คลอดอย่างปลอดภัย   
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น้ าหนักมากกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 100
3.เพ่ือให้ทารกแรกเกิด
มีน้ าหนักมากกว่า 
2,500 กรัม

8.4 โครงกำรกำรเฝ้ำระวัง 1.เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและ 1.อบรมให้ความรู้ ร้านค้า ร้านช า  - ร้านค้า ร้านช า  1.ร้านค้าร้านช าได้รับ   กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รพ.สต.ค าหมูน

อำหำรปลอดภัยและ ตรวจสอบความปลอดภัย  อสม.ผู้น าชุมชน ทุกหมู่บ้าน จ านวน  20  ร้าน   การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ ของอาหารและผลิตภัณฑ์ 2.ส ารวจร้านค้าร้านช าและตรวจ  - อสม. 62  คน สินค้า ร้อยละ 100     ต าบลเด่ือศรีคันไชย
ในชุมชน 2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบกา ประเมินร้านค้า ทุกร้านในเขตพ้ืนท่ี   -ผู้น าชุมชน 5 หมู่บ้าน 2.ร้านค้าส้มต ามีการใช้ 10,000  บาท

รร้านค้า ร้านค้าแผงลอย รับผิดชอบ น้ าปลาร้าสุก ร้อยละ 100
นักเรียน มีความรู้เก่ียว 3.ส่งเสริมการใช้ปลาร้าสุกในร้าน
การอ่านสลากอาหารยา ส้มต าทุกร้านในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

8.5 โครงกำรควบคุมและ 1.เพ่ือรณรงค์ให้ชุมชนมี 1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย แกนน า อสม. 1.ค่า HI ในหมู่บ้าน  กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รพ.สต.ค าหมูน

ป้องกันโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลาย 2.จัดท าโครงการและขอรับการ จ านวน 62 คน ไม่เกิน 10 สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ปีงบประมำณ 2564 อย่างต่อเน่ืองทางกายภาพ สนับสนุนงบประมาณ 2.ค่า CI ในโรงเรียน ต าบลเด่ือศรีคันไชย

2.เพ่ือรณรงค์เฝ้าระวังก่อน 3.แต่งต้ังคณะท างานและประชุม เท่ากับ ศูนย์ 15,000  บาท
เกิดโรคโดยสารเคมี     คณะท างาน 3.อัตราป่วยลดลง 
3.เพ่ือควบคุมโรคขณะเกิดโรค 4.จัดท าเอกสารให้ความรู้ในการอบรม ร้อยละ 20 เม่ือเทียบกับ
4.เพ่ือลดอัตราป่วยของ 5.ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ค่ามัธยฐาน 5 ปี
โรคไข้เลือดออก 6. ด าเนินงานตามโครงท่ีก าหนด 

คือ ส ารวจลูกน้ ายุงลายแบบไขว้หมู่บ้าน
 และรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลายทุกวันศุกร์
7. สรุปผลการด าเนินงาน
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8.6 โครงกำรนวัตกรรม 1.เพ่ือเป็นทางเลือกใน 1.ใช้นวัตกรรมในการรักษาผู้ป่วย กลุ่มวัยท างาน 1.มีนวัตกรรมในการ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63 - รพ.สต.ค าหมูน

ในกำรรักษำโรค การรักษาโรคลมปลายปัตคาด ท่ีมีปวดเม่ือยในกลุ่มวัยท างาน ในเขตพ้ืนท่ี รักษาโรคในกลุ่มวัยท างาน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ในกลุ่มวัยท ำงำน ในกลุ่มวัยท างาน 2.ผู้รับบริการมีความ ต าบลเด่ือศรีคันไชย

พึงพอใจ มากกว่า 10,000  บาท
ร้อยละ 80

9 รพ.สต.หนองแวง
9.1 โครงกำรเดิน ว่ิง  ป่ัน  1.เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม 1.จัดท าโครงการเสนอ ประชาชนในเขต รพ.สต. 1.ประชาชนร้อยละ 80 กองทุนหลักประกัน ก.ย.-64 รพ.สต.หนองแวง

เพ่ือสุขภำพ ให้ประชาชนมีการออก 2.ประชุมคณะท างาน เครือข่ายและ บ้านหนองแวงและ เข้าร่วมกิจกรรม เดิน – ว่ิง สุขภาพระดับพ้ืนท่ี
โรงพยำบำลส่งเสริม ก าลังกายด้วยการเดิน - ว่ิง มอบหมายงานรับผิดชอบ ประชาชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง – ป่ันเพ่ือสุขภาพ ต าบลหนองแวง
สุขภำพต ำบล ป่ันให้มากข้ึนและต่อเน่ือง 3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 500 คน 2.ประชาชนร้อละ 80 20,850 บาท
บ้ำนหนองแวง  2.เพ่ือลดอัตราเส่ียงต่อการ 4.ประชาสัมพันธ์โครงการ ท่ีเข้าร่วมโครงการมีสุขภาพ

เกิดโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ 5.จัดกิจกรรมโครงการ ให้ความรู้ ร่างกายแข็งแรง
เร่ืองการออกก าลังกาย  และจัด
กิจกรรม เดิน –ว่ิง -ป่ันเพ่ือสุขภาพ
6.รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จัดท าสถิติการว่ิงทุกกลุ่ม
7.สรุปผลการว่ิงและรายงานกองทุนฯ
/ส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

9.2 โครงกำรให้ควำมรู้ 1.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย 1.จัดท าโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ สตรีอายุ 30 –60 ปี 1.สตรีอายุ 30-60 ปี กองทุนหลักประกัน ก.พ.-64 รพ.สต.หนองแวง

โรคมะเร็งปำกมดลูก ได้รับความรู้เก่ียวกับ 2.ประชุม/ช้ีแจง ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 สุขภาพระดับพ้ืนท่ี
มะเร็งเต้ำนมและ โรคมะเร็งปากมดลูก ทราบ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมจ านวน 120 คน ได้รับการตรวจมะเร็ง ต าบลหนองแวง
ตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง มะเร็งเต้านม 3.จัดประชุมโครงการให้ความรู้ ปากมดลูกด้วยวิธี 14,200 บาท

2.เพ่ือให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม Pap Smear ทุกคน
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ท่ีตรวจพบความผิดปกติ และตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2.สตรีอายุ 30-60 ปี
ได้รับการส่งต่อและรักษา 4.ส่งต่อในรายท่ีผลการตรวจ มีความรู้เร่ืองการตรวจ
3.เพ่ือค้นหาผู้ป่วยมะเร็ง คัดกรองเต้านมด้วยตนเอง หามะเร็งปากมดลูกมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม พบความผิดปกติ เต้านม และสามารถตรวจ
ในระยะเร่ิมแรก 5.สรุปผลการด าเนินงาน เต้านมด้วยตนเองและ

ผ่านเกณฑ์ประเมินทักษะ
จากเจ้าหน้าท่ี ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

9.3 โครงกำรส่งเสริมและ 1. พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้ 1.จัดท าโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 1.ผู้ปกครองเด็ก 1.เด็กปฐมวัย  มีพัฒนา กองทุนหลักประกัน ก.พ.-64 รพ.สต.หนองแวง

พัฒนำ IQ และ EQ รับการส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 2.ประชุม/ช้ีแจง ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 90  คน การสมวัยไม่น้อยกว่า สุขภาพระดับพ้ืนท่ี
ในเด็กนักเรียนปฐมวัย ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ได้ทราบ วัตถุประสงค์ของการ 2.ครูประจ าช้ันอนุบาล ร้อยละ 90 ( DSPM ) ต าบลหนองแวง

และสังคม ในเชิงรุก โดย จัดกิจกรรม  2-3, ป.1จ านวน 12 คน 2.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ 13,400 บาท
การบูรณาการทุกภาคส่วนท่ี 3.จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและ 3.ครูพ่ีเล้ียง ศพด. และระดับ IQและ EQ 
เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ พัฒนา IQ และ EQ ในเด็กนักเรียน จ านวน 4 คน อยู่ในระดับมาตรฐาน
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 4.ทีมตรวจประเมิน
2. พัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ต าบลบ้านหนองแวง  จ านวน 6 คน 
 ผู้เล้ียงดูเด็กในครอบครัว ปีงบประมาณ 2564 รวมเป็น 112 คน
 มีความรู้ ความเข้าใจวิธี 4.ตรวจวัดระดับความฉลาดทางเ
การส่งเสริม พัฒนาการ ชาว์ปัญญาในเด็กนักเรียนช้ัน
เด็กปฐมวัย ประถมศึกษาปีท่ี 1
3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 5.สรุปผลการด าเนินงาน
ความเข้าใจ แนวทางการ
ด าเนินงาน ในโรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้ท่ี
เก่ียวข้อง และภาคีเครือข่าย
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4.เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
ท่ีสมวัย มีระดับ IQและ EQ 
อยู่ในระดับปานกลาง 

9.4 โครงกำรลูกน้อย 1.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์มีความ 1.เสนอโครงการเพ่ือขอรับการ 1.หญิงต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ กองทุนหลักประกัน มี.ค.-64 รพ.สต.หนองแวง

พัฒนำกำรสมวัย รู้และตระหนักถึงความส าคัญ สนับสนุนงบประมาณ หญิงหลังคลอด  รับบริการฝากครรภ์ก่อน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี
เติบใหญ่ด้วยนมแม่ ของการฝากครรภ์และสามารถ2.จัดท าทะเบียนรายช่ือหญิงต้ังครรภ์ จ านวน 60 คน อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ต าบลหนองแวง

ดูแลตนเองในระยะต้ังครรภ์ได้ และแม่หลังคลอด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 8,200 บาท
2.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับ 3.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ 2.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการ
ดูแลในระยะต้ังครรภ์ได้อย่าง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทราบ ฝากครรภ์ครบ 5 คร้ัง
มีคุณภาพ ได้แก่ ฝากครรภ์ 4.จัดอบรมโครงการลูกน้อย  ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ พัฒนาการสมวัย เติบใหญ่ด้วยนมแม่  ร้อยละ 60
ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 5.รายงานผลการด าเนินโครงการ 3.หญิงต้ังครรภ์ได้รับยา
12 สัปดาห์และได้คลอด เสริมธาตุเหล็ก และได้รับ
ในโรงพยาบาล ประทานนม และไข่ไก่   
3.เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์ได้  ต้ังแต่เร่ิมต้ังครรภ์จนถึง
ยาเสริมธาตุเหล็ก Triferdine หลังคลอด 6 เดือนเพ่ือ
 และได้รับประทานนม สุขภาพของหญิงต้ังครรภ์
 และไข่ไก่ ต้ังแต่เร่ิมต้ังครรภ์ และทารกในครรภ์ 
จนถึงหลังคลอด 6 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เพ่ือสุขภาพของหญิงต้ังครรภ์ 4.มารดาได้เล้ียงลูกด้วย
และทารกในครรภ์ นมแม่อย่างน้อย6เดือน
4.เพ่ือส่งเสริมให้แม่หลังคลอด
ได้เล้ียงลูกด้วยนมแม่
อย่างน้อย 6 เดือน
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9.5 โครงกำรอบรม 1.เพ่ือให้อาสาสมัคร 1.จัดท าแผนเพ่ือเพ่ือพิจารณา อสม. จ านวน 117 คน 1. กลุ่มเส่ียงได้รับการ กองทุนหลักประกัน ม.ค.-64 รพ.สต.หนองแวง

อสม.ในกำรคัดกรอง สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อนุมัติโครงการ คัดกรองโรควัณโรค สุขภาพระดับพ้ืนท่ี
วัณโรค และกำรบริหำร  ในเขต รพ.สต.บ้านหนองแวง 2.ประสานงานกับหน่วยงาน ร้อยละ  100 ต าบลหนองแวง
ยำแบบมีพ่ีเล้ียง(DOTs) มีความรู้และความ เข้าใจใน ท่ีเก่ียวข้อง 2. กลุ่มเส่ียงท่ีพบความ 13,885 บาท
 รพ.สต.บ้ำนหนองแวง เร่ืองการคัดกรองวัณโรคและ 3.ประชุม/ช้ีแจง ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ปกติจากการคัดกรอง
 ปีงบประมำณ 2564 มีความสามารถในการดูแล ได้ทราบ วัตถุประสงค์ของการ ได้รับการส่งต่อเพ่ือรับ

ผู้ป่วยท่ีเป็นวัณโรคท่ีรักษา จัดกิจกรรม การตรวจวินิจัย ร้อยละ 100
ตัวท่ีบ้าน 4.จัดกิจกรรมโครงการอบรม 3. ผู้ป่วยวัณโรคมีพ่ีเล้ียง
2.เพ่ือให้ประชาชนในเขต อสม.ในการคัดกรองวัณโรค ในการกินยา โดย อสม. 
รพ.สต.บ้านหนองแวง และการบริหารยาแบบมีพ่ีเล้ียง ร้อยละ 100
ได้รับการคัดกรองวัณโรค  (DOTs)รพ.สต.บ้านหนองแวง 4. ผู้ป่วยโรควัณโรค
และค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้ 5.สรุปผลการด าเนินงาน ได้รับการเย่ียมบ้าน
ได้รับการข้ึนทะเบียนการรักษา  ร้อยละ 100
อย่างทันท่วงทีและต่อเน่ือง
3.เพ่ือให้ผู้ป่วยวัณโรค ได้รับ
การรักษาท่ีมีคุณภาพโดยเน้น
การควบคุมก ากับการรักษา
แบบมีพ่ีเล้ียง (DOTs) 
โดยอาสาสมัครสาธารณสุข

9.6 โครงกำรส่งเสริม 1.เพ่ือให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ 1.จัดท าแผนเพ่ือเพ่ือพิจารณา อสม. ผู้สูงอายุ 1. ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับ กองทุนหลักประกัน มี.ค.-64 รพ.สต.หนองแวง

ทันตสุขภำพผู้สูงอำยุ รับการตรวจสุขภาพช่องปาก อนุมัติโครงการ  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพช่องปาก สุขภาพระดับพ้ืนท่ี
ในชุมชนโดยผู้ดูแล  2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและ 2.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน จ านวน 117 คน  ร้อยละ 60 ต าบลหนองแวง
ในครอบครัวและ ได้รับบริการทันตกรรมและ ประสานและท าหนังสือแจ้งแก่ 2.ผู้สูงอายุเข้าถึงและได้รับ 13,900 บาท
อำสำสมัครสำธำรณสุข แก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง บริการทันตกรรมและ
ประจ ำครัวเรือน 3.เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 3.ท าหนังสือเชิญผู้สูงอายุ แก้ไขปัญหาตามความ
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ในครอบครัวและอาสาสมัคร  ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว เหมาะสม ร้อยละ  60
สาธารณสุขประจ าครัวเรือน  และอาสาสมัครสาธารณสุข 3.ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
มีความรู้ ความเข้าใจ ประจ าครัวเรือน เพ่ือเข้าร่วมอบรม และอาสาสมัครสาธารณสุข
ทัศนคติท่ีดี ในด้านทันตกรรม 4.แบ่งกลุ่มให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ประจ าครัวเรือนมีความรู้
เพ่ือท่ีจะได้มีความรู้ใน แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว  ความเข้าใจในด้านทันตกรรม
การดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 5 ฐาน ให้ความรู้ในการดูแล  เพ่ือท่ีจะได้มีความรู้ใน

สุขภาพช่องปากโดยวิทยากร การดูแลผู้สูงอายุ
5.ตรวจสุขภาพช่องปากรายบุคคล
คัดกรองผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพช่องปาก
6.ด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ช่องปากโดยการนัดและติดตาม
มารับบริการในรายท่ีเกินขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีใน 
รพ.สต. มีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
7.สรุปผลการด าเนินงาน

9.7 โครงกำรเยำวชนรุ่นใหม่ 1. เพ่ือให้นักเรียนช้ันประถม 1.จัดท าแผนเพ่ือเพ่ือพิจารณา นักเรียนช้ัน 1. นักเรียนช้ัน ป.5-6 กองทุนหลักประกัน ก.พ.-64 รพ.สต.หนองแวง

เรียนรู้ดูแลสุขภำพ ศึกษาปีท่ี 5-6  มีความรู้และ อนุมัติโครงการ ป.5-ป.6  มีทักษะในการดูแลสุขภาพ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี
ตนเอง (Self Care) ทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง 2.ประสานกับโรงเรียน/หน่วยบริการ จ านวน 119  คน ตนเอง ออกก าลังกาย ต าบลหนองแวง

2.นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับ และหน่วยงานสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้อง และกินอาหารท่ีเหมาะสม 16,785 บาท
สารเสพติดให้โทษ สามารถ 3.จัดท าแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ป้องกันตนเอง ครอบครัว ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนช้ัน ร้อยละ 80
ห่างไกลจากสารเสพติดต่างๆ ป.5-6, สุขบัญญัติ 10 ประการ, 2. นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับ

แบบประเมินความรู้การดูแลสุขภาพ สารเสพติดให้โทษ สามารถ
ตนเองของนักเรียน ก่อน-หลังอบรม ป้องกันตนเอง ครอบครัว 
4.ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียน เ ห่างไกลจากสารเสพติดต่างๆ
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พ่ือก าหนดวันอบรมนักเรียน ร้อยละ 60
 5.ประสานงานเร่ืองวิทยากร
6. จัดอบรมนักเรียนตามหลักสูตร
7.ประเมินผลกิจกรรมด้วยการ
ประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม.
8.สรุปผลการด าเนินงาน

9.8 โครงกำรส่งเสริมชุมชน 1. เพ่ือรณรงค์และช่วยให้ 1.จัดประชุมคณะท างาน ผู้น าชุมชน ประชาชน 1.มีคนต้นแบบในชุมชน กองทุนหลักประกัน มี.ค.-64 รพ.สต.หนองแวง

ปลอดบุหร่ี สมาชิกในชุมชนเลิกบุหร่ีได้ จัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณ ท่ีสูบบุหรี จ านวน ท่ีสามารถเลิกบุหร่ีได้ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี
2.เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้ 2.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน100  คน 2.จ านวนผู้สูบบุหร่ีรายใหม่ ต าบลหนองแวง
สูบบุหร่ีรายใหม่ในชุมชน ในพ้ืนท่ีทราบและให้ความร่วมมือ ลดลง ร้อยละ 5 16,730 บาท

ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
3.ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม
เป้าหมายทุกครัวเรือนด้วยแบบ
ส ารวจก่อนและหลังการด าเนินงาน
โครงการ (ใช้แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล)
4.จัดท าทะเบียนผู้สูบบุหร่ี 
5.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดความรู้ 
ความตระหนัก และค่านิยมท่ีถูกต้อง
 โดยให้สอดคล้องกับปัญหาและ
วิถีวัฒนธรรมของชุมชน
6.สรุปผลการด าเนินงาน

9.9 โครงกำรคัดกรองภำวะ 1. เพ่ือคัดกรองภาวะเส่ียง 1.เสนอโครงการเพ่ือขอรับการ 1.ผู้ป่วยเบาหวาน 1. ร้อยละ90%ได้รับ กองทุนหลักประกัน มี.ค.64- รพ.สต.หนองแวง

เส่ียงโรคหัวใจ โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง สนับสนุนงบประมาณ ความดันโลหิตสูงท่ีรับยา คัดกรองภาวะเส่ียงโรคหัวใจ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี มิ.ย.-64
หลอดเลือดสมอง นผู้ป่วยเบาหวาน 2.ก าหนดกิจกรรมในการด าเนิน  รพ.สต.บ้านหนองแวง หลอดเลือดสมองใน ต าบลหนองแวง
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ผู้รับผิดชอบ

ในผู้ป่ำยเบำหวำน ความดันโลหิตสูง งานในคลินิก โดยมีรูปแบบของ  จ านวน 145 คน ผู้ป่วยเบาหวาน 21,050 บาท
ควำมดันโลหิตสูงและ 2.เพ่ือให้ความรู้เร่ืองภาวะ กิจกรรม ดังน้ี ความดันโลหิตสูง 
ให้ควำมรู้ภำวะแทรกซ้อน แทรกซ้อนต่อการเกิด   - ให้บริการผู้ป่วยในคลินิกโรคเร้ือรัง 2.เพ่ือให้ความรู้เร่ือง
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ โดยการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาวะแทรกซ้อนต่อการ
หลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ประเมินค่าดัชนีมวลกาย เกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

3. เพ่ือส่งเสริมผู้ป่วยเบาหวาน  - วัดความดันโลหิต และโรคหลอดเลือดหัวใจ
 ความดันโลหิตสูง ลดมี  - คัดกรองภาวะเส่ียงโรคหัวใจ 3. เพ่ือส่งเสริมผู้ป่วยเบาหวาน
ความเส่ียงปรับพฤติกรรม หลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง
การเกิดโรค  ความดันโลหิตสูง  ลดมีความเส่ียงปรับ

 - ให้ความรู้เร่ืองภาวะแทรกซ้อน พฤติกรรมการเกิดโรค 
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 และโรคหลอดเลือดหัวใจ
5.รายงานผลการด าเนินโครงการ

9.10 โครงกำรป้องกันและ 1.เพ่ือรองรับกรณีเกิด 1.  เสนอโครงการ ฯ ขออนุมัติ ประชาชนในชุมชน 1. เพ่ือรองรับกรณีเกิด กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.หนองแวง

แก้ไขปัญหำกรณีเกิด โรคระบาดหรือภัยพิบัติ เม่ือมีการประชุมคร้ังแรก ท่ีเกิดการระบาดของโรค โรคระบาดหรือภัยพิบัติ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
โรคระบำดหรือ ฉุกเฉินเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 2.  เม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน ฉุกเฉินในพ้ืนท่ี ต าบลหนองแวง
ภัยพิบัติฉุกเฉิน 2.เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุข เช่น เกิดการระบาดของโรค 2. เพ่ือจะได้แก้ไขปัญ 5,000 บาท

ในพ้ืนท่ีได้ทันกับสถานการณ์ ไข้เลือดออก โรคโควิด 19 หาโรคระบาดหรือภัย
ท่ีเกิดข้ึน โรคไข้หวัดใหญ่ 2009  ฯลฯ พิบัติได้ทันสถานการณ์

 รพ.สต.เขียนโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณในการแก้ไขปัญหา 
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลหนองแวงใต้ อนุมัติเบิกจ่ายได้
ทันทีเพ่ือป้องกันการระบาดของโรค
3. สรุปผลการด าเนินงาน

หน้าท่ี 186



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด รำยละเอียดงบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

10  รพ.สต.ปำนเจริญ 1)เพ่ือให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็ง 1.ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการป้องกัน                                   สตรีอายุ 30-60 ปี 1)กลุ่มสตรีผู้เข้าอบรม กองทุนหลักประกัน ต.ค.63-  นางเทพี  บุญพูน

10.1 โครงกำรอบรม เต้านมมะเร็งเต้านม มะเร็ง เฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งเต้านม อายุ 30-60 ปี สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64 รพ.สต.ปานเจริญ 

เชิงปฏิบัติกำรเร่ือง ปากมดลูกแก่กลุ่มเป้าหมาย และมะเร็งปากมดลูก จ านวน 70 คน     อบต.เด่ือศรีคันไชย
โรคมะเร็งเต้ำนม 2)เพ่ือตรวจคัดกรอง 2.การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 2)ตรวจคัดกรองสตรี 14,740 บาท
มะเร็งปำกมดลูกและ  โรคมะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง และมะเร็งปากมดลูก อายุ 30-60 ปี
กำรตรวจคัดกรอง  มะเร็งปาดกมดลูก โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  จ านวน  1,346 คน 
ในประชำชนท่ัวไป  (เป้าหมายปี 63-67)

10.2 โครงกำรอบรม  1.เพ่ือสร้างเครือข่ายดูแลและ  อบรม  ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรม อสม./ประชาชนท่ัวไป เชิงปริมาณ   กองทุนหลักประกัน ม.ค.64- น.ส.พัสตราภรณ์ 

แกนน ำโรค  เบำหวำน เฝ้าระวังสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานสุขภาพท่ีดีตามหลัก 3อ. 2ส 1)มีแกนน าเบาหวาน/ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ส.ค.-64 พงษ์สิทธิศักด์ิ

 ควำมดันโลหิตสูง และความดันโลหิตสูง ความดันโลหิต 70 คน อบต.เด่ือศรีคันไชย รพ.สต.ปานเจริญ 

ในกำรดูแลและเฝ้ำระวัง เชิงคุณภาพ               12,950 บาท
สุขภำพ ผู้ป่วยเบำหวำน 1)ความชุกของผู้ป่วย
ควำมดันโลหิตสูงท่ีรับยำ เบาหวานลดลง 
จำกรพ.สต.ปำนเจริญ เกณฑ์ร้อยละ 2.5 

10.3  โครงกำรอบรม 1)เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการ 1.อบรม 2.ตรวจสุขภาพฟัน นักเรียนในเขตรับผิดชอบ เชิงปริมาณ    กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- นายศักด์ิสิทธ์ิ 

ผู้น ำนักเรียน ด้ำนกำร ดูแลทันตสุขภาพตนเอง 1)ผู้น านักเรียนผ่านเกณฑ์ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64 ค าเกาะ

ส่งเสริมทันตสุขภำพ และผู้อ่ืน ประเมินความรู้ อบต.เด่ือศรีคันไชย รพ.สต.ปานเจริญ 

2)เป็นแกนน าให้ความรู้ ร้อยละ 80 ข้ึนไป  9,450 บาท
เสียงตามสาย  2)ผู้น านักเรียนมีกิจกรรม

ให้ความรู้ในเสียงตามสาย
อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน 
3)ผู้น านักเรียนจัดกิจกรรม
แปรงฟันอย่างต่อเน่ืองทุกวัน
เชิงคุณภาพ   
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ผู้รับผิดชอบ

1)อัตรานักเรียนฟันผุ 
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ซ่ี/คน

10.4 โครงกำรรณรงค์ 1)เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ จัดว่ิง 1 คร้ัง/ปี ประชาชนอายุ15ปีข้ึนไป 1)จ านวนประชาชนอายุ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.ปานเจริญ 

ว่ิงออกก ำลังกำย        ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป 15 ปีข้ึนไปมาร่วมกิจกรรม สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
ออกก าลังกายโดยการว่ิง    ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 อบต.เด่ือศรีคันไชย
 2)เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ ของกลุ่มเป้าหมาย   20,000 บาท
ประชาชนทุกกลุ่มวัย  2)จ านวนประชาชนทุก
ออกก าลังกายโดยการว่ิง กลุ่มวัยมาร่วมกิจกรรม

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.5 
ของปีท่ีผ่านมา

10.5 โครงกำรส่งเสริม 1)ฝึกทักษะผู้สูงอายุในการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้สูงอายุ เชิงปริมาณ     กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.ปานเจริญ 

สุขภำพกำยใจผู้สูงอำยุ ป้องกันภาวะสมองเส่ือมและ 1)ผู้สูงอายุมีทักษะใน  สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
 ปี 2564 ป้องกันภาวะการหกล้ม  การป้องกันภาวะสมอง อบต.เด่ือศรีคันไชย

เส่ือมและป้องกันการหกล้ม 27,250 บาท
 ร้อยละ 100 

10.6 โครงกำรเด็กพัฒนำกำร 1)เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็ก0-5 ปี   การอบรม                     ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี เชิงปริมาณ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- น.ส.ศรีสุดา 

สมวัยด้วยควำมใส่ใจ ได้รับวามรู้เร่ืองพัฒนาการ 1)การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กท่ี 1)ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64 เหลาพรม 

ของผู้ปกครอง ท่ีสมวัยของเด็ก สงสัยล่าช้ากับผู้ปกครอง มีความรู้เร่ืองพัฒนาการท่ี อบต.เด่ือศรีคันไชย รพ.สต.ปานเจริญ

2) เพ่ือให้เด็กท่ีสงสัยพัฒนา สมวัยของเด็ก ร้อยละ 90        14,750 บาท
การล่าช้าได้รับการกระตุ้น 2)เด็กท่ีสงสัยพัฒนาการ
จากผู้ปกครอง    ล่าช้าได้รับการกระตุ้นจาก
3) เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี    ผู้ปกครอง ร้อยละ100  
 มีพัฒนาการสมวัย เชิงคุณภาพ           
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ผู้รับผิดชอบ

1.เด็ก0-5 ปี มีพัฒนาการ  
สมวัย ร้อยละ 85    

10.7  โครงกำรควบคุม 1)เพ่ือควบคุมโรค เม่ือเกิด ควบคุมโรค ประชาชนท่ัวไป เชิงปริมาณ  กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- นายอนุชา   

โรคไข้เลือดออก โรคหรือมีการระบาดในพ้ืนท่ี 1.จ านวนคร้ังท่ีออก สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64 สีหาเพชร 

ใกล้เคียง   ควบคุมโรคเม่ือเกิดโรค อบต.เด่ือศรีคันไชย รพ.สต.ปานเจริญ

2)ลดการแพร่ระบาดของ เชิงคุณภาพ                  21,000 บาท
โรคไข้เลือดออก 1)อัตราป่วยด้วยโรค 

 =< 50 ต่อแสนประชากร 
2)ไม่พบผู้ป่วย Secondary
 generation ในหมู่บ้าน

10.8 โครงกำรชุมชนรอบรู้ 1)เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน อบรม /ออกก าลังกายในชุมชน ตัวแทนครัวเรือน 1)ประชาชนในหมู่บ้านมี กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.ปานเจริญ

ด้ำนสุขภำพเพ่ือป้องกัน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
โรคมะเร็ง  เพ่ือป้องกันโรคมะเร็ง  ระดับปานกลางข้ึนไป อบต.เด่ือศรีคันไชย

2)เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 2)พฤติกรรมสุขภาพดีข้ึน     80,000 บาท
ออกก าลังกายในชุมชน      3)ประชาชนในหมู่บ้าน 
3)เพ่ือมีผลลัพธ์ด้านร่างกาย มีระดับ BMI อยู่ใน
BMI เกณฑ์ปกติร้อยละ 70 ข้ึนไป

10.9 โครงกำรชุมชนรอบรู้ 1.ลดผู้ป่วยท่ีติดเช้ือเอชไอวี อบรม อสม./ประชาชนท่ัวไป 1.สามารถสร้างเครือข่าย กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.ปานเจริญ

ด้ำนสุขภำพ เพ่ือป้องกัน รายใหม่ ในชุมชน สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
เอดส์แบบบูรณำกำร 2.ลดการเสียชีวิตเน่ืองจากเอดส์  2.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ อบต.เด่ือศรีคันไชย
บ้ำนโคกไพศำล/ 3.ลดการตรีตราและเลือกปฏิบัติ เร่ืองโรคเอดส์และการ        16,000 บาท
ปำนเจริญ 4.เพ่ือเสริมสร้างองค์ ป้องกันโรคเอดส์ 

ความรู้และทัศนคติท่ีถูกต้อง 3.เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
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เก่ียวกับโรคเอดส์ ร่วมกิจกรรมได้สะท้อน
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
โรคเอดส์   
4.ร้อยละแกนน าในชุมชน
มีความรู้เร่ืองโรคเอดส์
และการป้องกัน

### โครงกำรหนูน้อยฟันสวย 1) เพ่ือลดการเกิดโรคฟันผุ อบม/ฝึกปฎิบัติ เด็กใน ศพด. 1) ลดการเกิดโรคฟันผุของ กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.ปานเจริญ

ย้ิมใส ของเด็กอายุ 2-5 ขวบ เด็กอายุ 2-5 ขวบ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64
2) เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ให้เกินร้อยละ 60 อบต.เด่ือศรีคันไชย
อนามัยช่องปากและบริการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 23,100 บาท
ป้องกันโรคฟันผุให้เด็ก 2) เด็กทุกคนมีสุขภาพฟัน
ได้แก่การตรวจสุขภาพช่องปาก ท่ีดีและสามารถแปรงฟัน
ทาฟลูออไรด์เฉพาะท่ี หลังอาหารกลางวันด้วย
และการส่งเสริมให้มีการ ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน
แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  ร้อยละ 80
ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน 3) เด็กสามารถน าหลัก
3) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รู้จัก การแปรงฟันท่ีถูกวิธีไปใช้
วิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธี ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80
และได้ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน
และครู

10.11 โครงกำรป้องกัน 1.เพ่ือป้องกันเด็กนักเรียน อบรมและฝึกปฎิบัติในสระน้ า นักเรียน อ.2-ป.6 เด็กว่ายน้ าเป็นร้อยละ 95 กองทุนหลักประกัน ปีการศึกษา รร.บ้านเด่ือฯ

เด็กจมน้ ำ จมน้ า สุขภาพระดับพ้ืนท่ี 2564 รร.บ้านโพธ์ิตาก

อบต.เด่ือศรีคันไชย
40,000 บาท
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11 รพ.สต.โนนแต้ 1.เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย 1.จัดท าโครงการเสนออนุมัติ ประชาชน ในเขต รพ.สต. ประชาชนท่ีได้เข้าร่วม กองทุนหลักประกัน พ.ค.-64 รพ.สต.โนนแต้

11.1 โครงกำรเดินว่ิงเพ่ือ ได้ออกก าลังกายโดยการ 2.ประชุมคณะท างาน เครือข่าย โนนแต้ และประชาชน กิจกรรมว่ิง สุขภาพระดับพ้ืนท่ี
สุขภำพและว่ิงจ้ำวสนำม เดิน-ว่ิง 3.ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง         ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ต าบลธาตุ
ปีงบประมำณ  2564 2.เพ่ือให้ประชาชนท่ีเข้าร่วม 4.ประชาสัมพันธ์ จ านวน 500 คน 20,000  บาท 

กิจกกรมได้ทดสอบสมรรถภาพ5. จัดกิจกรรมว่ิง
ของตนเอง 6. รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จัดท าสถิติการว่ิงทุกกลุ่ม
7. สรุปผลการว่ิงและรายงานผล

11.2 โครงกำรหญิงไทยห่ำง 1. เพ่ือให้สตรีเกิดความรู้ 1. จัดท าโครงการและขอรับการ สตรีในเขต 1.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  กองทุนหลักประกัน ม.ค.64- รพ.สต.โนนแต้

ไกลมะเร็งปำกมดลูก ความเข้าใจในโรค สนับสนุนงบประมาณ รพ.สต.บ้านโนนแต้ เก่ียวกับสาเหตุและภัยของ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64

และมะเร็งเต้ำนม มะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม 2. แต่งต้ังคณะท างาน  ท่ีมีอายุ 30 ปีข้ึนไป  โรคมะเร็งปากมดลูก ต าบลธาตุ
ปีงบประมำณ2564 2. เพ่ือกระตุ้นให้สตรีมีความ 3. จัดท าเอกสาร จ านวน 100 คน มะเร็งเต้านม ร้อยละ 80 12,400บาท

ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ 4. ประชาสัมพันธ์ 2.กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ด้วยการตรวจมะเร็งปากมดลูก5. รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วย
การตรวจ เต้านมด้วยตนเอง ด้วยวิธี  Pap Smear 2 คร้ังต่อปี เพ่ือค้นหาเซลล์ผิดปกติ
 และป้องกันตนเองจาก 6. กิจกรรมวันรณรงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  20
มะเร็งเต้านม  -  จัดนิทรรศการให้ความรู้เบ้ืองต้น 3.สตรีอายุ 30 ปีข้ึนไป
3. ลดอัตราการเกิดโรค เก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูก  สามารถตรวจเต้านมเอง
มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม และผ่านการประเมิน 
มะเร็งเต้านมในระยะรุนแรง  -  จัดให้มีการสอน  และสาธิตการ ทักษะจาก จนท.ได้ถูกต้อง
4. ลดอัตราการเกิดโรค ตรวจเต้านมด้วยตนเอง  ร้อยละ 80
มะเร็งปากมดลูก โดยแกนน า อสม.5 คน/ หมู่บ้าน
มะเร็งเต้านมระยะรุนแรง  -  ตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูก

โดยเจ้าหน้าท่ี
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7. ประเมินผลโครงการ

11.3 โครงกำรส่งเสริมภำวะ 1. เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์1. จัดท าโครงการและขอรับการ หญิงต้ังครรภ์ 1.หญิงต้ังครรภ์และ กองทุนหลักประกัน ม.ค.64- รพ.สต.โนนแต้

โภชนำกำรมำรดำและ ได้รับการฝากครรภ์และได้ สนับสนุนงบประมาณ หญิงหลังคลอด  หญิงหลังคลอดมีความรู้ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64

ทำรกเชิงรุก รับการดูแลสุขภาพตลอด 2. แต่งต้ังคณะท างานและประชุม จ านวน 100 คน เร่ืองอนามัยแม่และเด็ก ต าบลธาตุ
ปีงบประมำณ 2564 อายุครรภ์ คณะท างาน ร้อยละ 80 12,400  บาท

2. เพ่ือส่งเสริมให้หญิงต้ังครรภ์3. จัดท าเอกสารให้ความรู้ในกา 2. มารดาและทารก 
และไม่มีภาวะซีดก่อนคลอด รอบรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ หลังคลอดมีภาวะโภชนาการ
3. เพ่ือส่งเสริมให้ทารกแรก หลังคลอและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ท่ีดี มีสุขภาพสมบูรณ์
คลอดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 4. ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว แข็งแรงฝากครรภ์ตามเกณฑ์
2500 กรัม 5. ด าเนินงานตามโครงท่ีก าหนด 3.ทารกหลังคลอดมีน้ าหนัก
4.เพ่ือส่งเสริมให้ทารกในครรภ์6. สรุปผลการด าเนินงาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ให้สมบูรณ์แข็งแรงน้ าหนักดี
พัฒนาการสมวัย

11.4 โครงกำรใส่ใจสุขภำพ 1.เพ่ือให้ประชาชนอายุ 35 1.ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย แกนน า อสม. 1.ประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไป กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนแต้

ห่ำงไกลโรคเบำหวำน  ปีข้ึนไป  ได้รับการตรวจ 2.จัดท าโครงการและขอรับการ จ านวน 24 คน ในพ้ืนท่ีได้รับการตรวจ สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ม.ค.-64

ควำมดันโลหิตสูง คัดกรองสุขภาพเบ้ืองต้นเพ่ือ สนับสนุนงบประมาณ  - กลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวานสุขภาพอย่างน้อยปีละ1คร้ัง ต าบลธาตุ
ปีงบประมำณ 2564 ค้นหาภาวะเส่ียงของ 3.แต่งต้ังคณะท างานและประชุมคณะท างานและโรคความดันโลหิตสูง 2.ได้รับความร่วมมือจาก 12,800  บาท

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง4.จัดท าเอกสารให้ความรู้ในการอบรม  จ านวน 50  คน ภาคีเครือข่ายในชุมชน 
2.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงต่อ 4.ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  - กลุ่มเส่ียงท่ีต้อง ในการดูแลสุขภาพประชาชน
โรคเบาหวานและหรือ 5. ด าเนินงานตามโครงท่ีก าหนด ติดตามต่อเน่ือง ร่วมกัน
ความดันโลหิตสูงได้รับ 6. สรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 30 คน 3.ประชาชนกลุ่มเส่ียงได้
ความรู้เร่ืองโรค และภาวะ รับการดูแลปรับเปล่ียน
แทรกซ้อนของโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม
โรคความดันสูง 4.อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน
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3.เพ่ือให้กลุ่มเส่ียงต่อโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
และหรือความดันโลหิตสูง รายใหม่ลดลง
ได้รับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส.
4.เพ่ือลดอัตราป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชน

11.5 โครงกำรป้องกันและ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ประชาชน ในเขต ประชาชนในพ้ืนท่ี กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนแต้

แก้ไขปัญหำกรณี ในกรณีเกิดโรคระบาด ในพ้ืนท่ี ให้คณะกรรมการกองทุน รพ.สต.โนนแต้ เขตรับผิดชอบ รพ.สต. สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64

เกิดโรคระบำดหรือ หรือภัยพิบัติในพ้ืนท่ี พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพ่ือ จ านวน 908 หลังคาเรือน บ้านโนนแต้ ต าบลธาตุ ต าบลธาตุ
ภัยพิบัติฉุกเฉินในพ้ืนท่ี สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมใน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 5,000 บาท  
 รพ.สต.บ้ำนโนนแต้ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ปีงบประมำณ 2564 สาธารณสุขได้ตามความจ าเป็น 

เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

11.6 โครงกำรชุมชนร่วมใจ 1. เพ่ือลดอัตราป่วยและ 1.ประชุมช้ีแจงเสนอโครงการจาก ทุกหมู่บ้านในเขต 1. ประชาชนในชุมชน กองทุนหลักประกัน ต.ค.63- รพ.สต.โนนแต้

ท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์ ไม่มีผู้ป่วยตาย ด้วย การประชาคมหมู่บ้าน  รับผิดชอบ รพ.สต. ไม่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ก.ย.-64

ยุงลำยและป้องกันภัย โรคไข้เลือดออก 2. เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ บ้านโนนแต้ จ านวน 2. ไม่มีการระบาด ต าบลธาตุ
โรคไข้เลือดออก     2. เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ 3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน  1010 หลังคาเรือน โรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน  39,000บาท
เขตรับผิดชอบ ยุงลาย และก าจัดลูกน้ ายุงลายงานตามโครงการฯ  (7 หมู่บ้าน) 3. ประชาชนเห็นความ
รพ.สต.บ้ำนโนนแต้ ในชุมชนและโรงเรียน 4. ด าเนินงานตามโครงการโดย ส าคัญของการป้องกัน
ปีงบประมำณ 2564 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 4.1 จัดกิจกรรมการรณรงค์ประชา และควบคุมโรคไข้เลือดออก

ท ากิจกรรมในการท าลาย สัมพันธ์การควบคุมโรคไข้เลือดออก
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  ด าเนินการทุกครัวเรือน  
อย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ ท้ัง 6 หมู่บ้าน  ในพ้ืนท่ีรับ
4. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน รพ.สต.บ้านโนนแต้ จ านวน 6 คร้ัง
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เห็นความส าคัญของการ  ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2564
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

12 PCU วำนรนิวำส 
12.1 โครงกำรปรับเปล่ียน 1. เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และ 1. คัดกรองกลุ่มพฤติกรรม กลุ่มเด็ก,เยาวชน และ 1. จ านวนผู้เข้ารับ กองทุนสุขภาพถ้วนหน้า มี.ค.64- น.ส.ชฎาพร

พฤติกรรมสุขภำพ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เส่ียงต่อการสูบบุหร่ี - ด่ืมสุรา ประชาชน,ผู้น าชุมชน การอบรม ไม่น้อยกว่า  อบต.วานรนิวาส ก.ค.-64 คุณมี
ลด ละ เลิกบุหร่ี โทษและพิษภัยของบุหร่ี สุรา 2.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และอสม.หมู่ 15 ร้อยละ 80 15,000 บาท
และเคร่ืองด่ืม และยาเสพติด  - การเร่ิมต้นของเยาวชน จ านวน 100 คน 2. ผู้เข้าร่วมอบรม 1. ค่าอาหารว่างและ

แอลกอฮอล์โดย 2. เพ่ือลดจ านวน ผู้ท่ีสูบบุหร่ี  - บุหร่ี สุรา และยาเสพติด สามารถท ากิจกรรม อาหารกลางวันส าหรับ

ชุมชนเป็นศูนย์กลำง และด่ืมสุรา  - ปัญหาเด็กและเยาชนต่อสังคม เข้าฐานการเรียนรู้ จัดอบรมให้ความรู้

3.เพ่ือให้มีการ่วมกิจกรรม 3. กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ จ านวน 100 คน

บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะแบ่งกลุ่มละลายพฤติกรรม X 100 บาท รวมเป็นเงิน

4. เพ่ือคืนคนดีสู่ชุมชน และ 4. น าเสนอกิจกรรมตามกลุ่ม  10,000 บาท

ครอบครัว ไม่เป็นภาระต่อสังคม 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์

จ านวน 2,000 บาท 

2.1 ค่าป้ายโครงการ

จ านวน 1 ป้าย 

X 1,200 บาท รวม

เป็นเงิน 3,200 บาท 

1.3 โครงกำรวัดส่งเสริม 1.พระภิกษุ สามเณรกลุ่มเส่ียง 1.ประสานความร่วมมือกับภาคี พระภิกษุ สามเณรและ 1.พระภิกษุและสามเณร กองทุนสุขภาพถ้วนหน้า พ.ย.63- นายนครินทร์
สุขภำพและกำรสร้ำง ได้รับการติดตามดูแลไม่เป็น ท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี แม่ชี อายุ 25 ปีข้ึนไป และแม่ชีกลุ่มเป้าหมาย  อบต.วานรนิวาส มิ.ย.-64 บุญภา
เสริมสุขภำพและ ผู้ป่วยรายใหม่ DM,HT,ACS 2.คัดกรองสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการคัดกรองความ 20,000 บาท
ป้องกันโรคพระภิกษุ 2.เกิด Health literacy ตามเคร่ืองมือท่ีก าหนด เส่ียงต่อการสูบบุหร่ี 1.ค่าอาหารว่างและ

และสำมเณร ในการดูแลตนเองของพระสงฆ์3.อบรมส่งเสริมสุขภาพและ DM,HT,ACS ร้อยละ100 อาหารกลางวันส า
หน้าท่ี 194



ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด รำยละเอียดงบประมำณ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

และสามเณรในการส่งเสริม ป้องกันโรคตามหลัก 3 อ 2 ส 2.พระภิกษุและสามเณร หรับการจัดประชุม

สุขภาพและป้องกันโรคเร้ือรัง 4.พระภิกษุ สามเณร เข้ากระบวน และแม่ชีท่ีมีความเส่ียงต่อ ช้ีแจง เกณฑ์วัดส่งเสริม

3.เกิดวัดส่งเสริมสุขภาพ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 6 เดือน การสูบบุหร่ี DM,HT,ACS สุขภาพ จ านวน 120

4.เกิดเครือข่ายความร่วมมือ 5.ติดตามเย่ียมและประเมิน ได้รับความรู้เก่ียวกับการ x100 บาท 1 คร้ัง

พฤติกรรมสุขภาพ 3 เดือน 6 เดือน ดูแลตนเองด้านการส่งเสริม รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

6.อบรมถวายความรู้พระคิลานุปัฏฐาก สุขภาพและป้องกันไม่ให้ 2.ค่าอาหารว่างและ

7.ส ารวจวัดส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ เกิดโรคร้อยละ100 อาหารกลางวันส าหรับ

ร่มร่ืน ร่มเย็น ร่วมสร้างสุขภาพ 3.วัดส่งเสริมสุขภาพระดับ การจัดอบรม

ร่วมจิต วิญญาณ ร่วมพัฒนา ย่ังยืน 1 แห่ง 
8.ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ ระดับก้าวหน้า 1แห่ง
คุณสมบัติในการด าเนินงานวัด
ส่งเสริมสุขภาพ ปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนท่ียังไม่ผ่าน
8.สรุปโครงการ

1.4 โครงกำรโรงเรียน 1.เพ่ือพัฒนาระบบการ  1.ประชุมถ่ายทอดนโยบาย โรงเรียนในเขต โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ กองทุนสุขภาพถ้วนหน้า พ.ค.64- นายนครินทร์
ส่งเสริมสุขภำพ บริหารจัดการและจัด แนวทางการด าเนินงาน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ ได้รับการประเมินโรงเรียน  อบต.วานรนิวาส ส.ค.-64 บุญภา

กระบวนการเรียนรู้ท่ี 2.ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการพัฒนา ต าบลวานรนิวาส ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 34,600 บาท
ส่งเสริมสุขภาพของ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 10 โรงเรียน ร้อยละ 80  1.ค่าอาหารว่างและอาหาร

นักเรียนในโรงเรียน  3.คณะกรรมการออก ติดตาม กลางวันส าหรับการจัดประชุม

2.เพ่ือให้ผู้บริหารและ เย่ียมเสริมพลังและประเมินผล คณะกรรมการ โรงเรียนส่งเสริม

 คณะครูในโรงเรียนและผู้ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สุขภาพ จ านวน 

 มีส่วนเก่ียวข้องมีความรู้ จ านวน 8 โรงเรียน   30x100 บาท 2 คร้ัง

และประสบการณ์ในการ  4.สรุปผลการด าเนิน  รวมเป็นเงิน 6,000 บ.

 ในการบริหารจัดการและ  โครงการและรายงานผล  2.ค่าอาหารว่างและ

การจัดกระบวนการเรียนรู้  อาหารกลางวันส าหรับ
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การพัฒนาโรงเรียน  การจัดประชุมช้ีแจง

 ส่งเสริมสุขภาพ คณะกรรมการโรงเรียน

 3.เพ่ือให้นักเรียนมี ส่งเสริมสุขภาพ

 ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโต  จ านวน 80x100 บาท

 สมวัยจิตใจสดช่ืนดีงาม  1 คร้ัง รวมเป็นเงิน

 พร้อมท่ีจะเฝ้าระวังสุขภาพ  8,000 บาท

 ของตนเองให้มีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์และ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง เพ่ือน 
และครอบครัว
4.เพ่ือให้โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ของผู้บริหาร
 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
 และชุมชน ใน การดู แล
รักษาสุขขภาพของตนเอง
 และครอบครัว
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